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 ...وانفرجت �أ�سارير ''غزة'' ب�صمود وانت�صار

هنــا «غزة» ،ويكفي الصباح أنه أشــرق من رفح ..ومــن املغازي ،وحي
النجار ،والشجاعية ،وكل بيت مدمر فيها ..هنا «غزة» ..ويكفي النهار
أنها واضحة في مقاومتها ..وصمودها ..وانتصارها ..وتفوقها األخالقي
على العدو «اإلســرائيلي» ...هنا غزة ويكفي أن الليل لن مي ّر هنا ..ولن
يكون إال فجر االنتصار.
«غزة» تلملم اجلراح ،نعم« ..متوت» في اليوم ألف ألف مرة ،نعم ..لكنها
لن متوت أبدا ..لن تخضع أبداً ..ولن يستطيع االحتالل قتل الروح فيها،
أو جعلها تصرخ من ألم..
«غزة» عــروس النهار ،وقمر الليل ،أطفالها يلهون بني الرصاص ،يُدمي
غضة طر ّية يعانقها
قلوبهم ،ينتزع الفرحة منهم ،ويلهو بأجســادٍ ّ
لئــا يصيبها القهر أو متوت على قارعة حصارٍ جعلها تتقن فن
املوت ّ
املوت عند كل موت!!
«غزة» انبجس الفجر وأشــرق النــور؛ فرحا ً وحزناً ..ملــن قاومت على
طريقتها املعهودة ..وانتصرت.

ملف العدد ..معركة غزة

األمين العام للجهاد :خضنا معركة غير مسبوقة وقلبنا كل المعادالت
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ح�صاد ''�سرايا القد�س'' ...وخ�سائر االحتالل (انفوجراف)
سلسلة فعاليات في لبنان تضامناً مع غزة والمقاومة
A L J I H A D

مستوى
انتصار غزة على 1
فلسطين واألمة

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة

باتت «غزة» الصغيرة مبســاحتها اجلغرافية حتتــل املكان كله ،حتتل
الروح ،والقلب ،والذاكرة ،والشجن ،وحكايات البطولة والفداء ،وصراخ
األطفال يلثمون اجلمرات ،واجلبناء بالنار يكتوون!!
غزة اليوم حتتل مســاحة الكون كلــه ..تنفرد بحكايــا العزة؛ حرفا ً
«عــرب» ،أضاعوا الطريق ،وض ّيعوا
حرفــاً ،وجرحا ً جرحاً ،وتلملم بقايا
ٍ
موصل للقدس ،وباتوا في زواريب
«البوصلة» ،حرفوا وانحرفوا عن جهادٍ
ٍ
النهار تائهون!
غزة اليوم أصبحت أكبر من مساحة الروح ..أوسع من أفق ممت ٍّد للسماء،
تختزن كل غضب التاريخ ..وكل جراحات «كربالء»..
باتت «غزة» تنتشــر كما احللم في تفاصيل احلياة ..وتنتثر بطولة من
تراب األرض وإليه ،تعود بالزمن اجلميل ..تقهر األعداء بطوابير اجلنازات..
هــد ٍم فوق رؤوس
رضيع،
وبالوجــوه املفعمة حزنا ً علــى فق ٍد
ومنزل ُم ّ
ٍ
ٍ
تهزّها صواريخ األعادي ،وال
ســاكنيه ..ال تقهرها مشــاهد الدمار ،وال ُ
نهارات السبي في زمن بعض األنذال..

افتتاحية العدد

07-06
11-10

رمبا يحتاج األمر إلى بعض الوقت لكي يتبني للعيان أهمية االنتصار
الذي حققته غزة وأبعاده االستراتيجية ،ليس على مستوى قضية
فلسطني فحسب ،بل على مستوى املنطقة والعالم أجمع .ولكن
األمر الذي فرض نفسه على اجلميع ،وكان أشبه باملفاجأة املدوية
أن غزة انتصرت انتصارا ً ال ميكن ألحد التشــكيك فيه .بعد ثماني
سنوات من احلصار احملكم ،برا ً وبحرا ً وجواً ،ومبراقبة وإشراف طائرات
االســتطالع وأحدث أدوات املراقبة ،وبتواطــؤ غربي وعربي وطيد،
فاجأت غزة اجلميع بصمود أهلها وأبطالها ،وبانتصارها على اجلالد.
النصر امليداني جاء أوضح من ســطوع الشمس في رابعة النهار.
بقيت الصواريخ تتساقط على املســتعمرات الصهيونية حتى
الدقائق األخيرة .أما األنفاق ،فتلك قصة أخرى ســتفرض نفسها
أسلوبا ً قتاليا ً مبدعا ً يستحق أن يسجل باسم أطفال غزة .اثنان
وثمانــون ألف جندي حشــدوا لغزة ،أي مبقــدار  225جندي لكل
كيلومتــر مربع فيها ،ومــع ذلك لم يســتطيعوا حتقيق اختراق
يستحق الذكر .قوات نخبة العدو ورمز جيشه سحقت وأصبحت
خارج اخلدمة .وقادة جيش العدو يعترفون أنه لوال سالح الطيران ،ملا
بقي جندي واحد على قيد احلياة .أما صورة النصر التي كان يبحث
عنها نتنياهو من خالل فرض وقف إلطالق النار قبل التفاوض ،فقد
حرمه منهــا أبطال غزة ،فأجبروه ليس علــى التفاوض حتت النار
فحسب ،بل وأن يهرب بقواته خارج قطاع غزة أيضاً.
النصر الــذي حتقق في غزة وراءه ســ ّران ال ثالث لهما ،بعد فضل
اهلل سبحانه وتعالى طبعاً .األول ،هو الصمود البطولي ألهلنا في
قطاع غزة ،الذين حتملوا بأجســادهم وأجساد أبنائهم وأخواتهم
وأمهاتهــم وآبائهــم الصواريــخ والقذائف ،فصبــروا ألمر اهلل
تعالى ،وما وهنوا وما ضعفوا وال اســتكانوا .والثاني هو الوحدة
الفلســطينية الداخلية ،التي حتققت في أروع صورها ،سواء في
امليدان أو على املســتوى السياســي ،فاستحقت هذه اجلولة من
الصراع أن تسمى بحق :البنيان املرصوص.
ما حتقق في غزة سيفرض نفسه كرها ً في دهاليز املفاوضات في
غزة .فنتنياهو الذي خرج من غزة مذءوما ً مدحوراً ،يجر أذيال اخليبة،
وهو يهرب بجنوده من القطاع خوفا ً من األســر أو القتل ،ال ميكنه
إال الرضوخ مذلوال ً حلقوق أهل غزة في كسر احلصار .فالعدو فقد
ترف املناورة السياســية وهو يرى جنود النخبة تنهار أمام صمود
أبطال غزة ،ويرفض العديد منهم العودة إليها ،ويفضل الســجن
على اجلحيم ومواجهة األشباح هناك ،كما يروون.
هذا االنتصار الكبير ســيكون نقطة حتول اســتراتيجية هامة،
ليس على مســتوى قضية فلسطني فحسب ،بل وعلى مستوى
املنطقة أيضاً .على املستوى الفلسطيني ،حقق انتصار غزة ليس
تعميــق الوحدة الداخلية ،وال كف يد العدو الصهيوني عن القرار
الفلسطيني فحسب ،بل حسمت اجلدال الفلسطيني الداخلي
حول رؤية استراتيجية موحدة تقوم على ركيزة املقاومة والكفاح
املسلح أيضاً.
ً
أما على مستوى املنطقة ،فإن ما حتقق أمر كبير جدا ،وستكون له
تداعيات كثيرة ،غيــر أن أبرزها أمرين :األول ،تقزمي الدور الصهيوني
على مســتوى املنطقة ومنعــه من أن يكون شــريكا ً في تقرير
سياسات املنطقة ومستقبلها .أما الثاني واألهم ،فهو إجهاض
كل محاوالت إقامة محاور إقليمية بشراكة صهيونية.
انتصرت املقاومة ،وانتصر الشــعب الفلسطيني .وما بدأته غزة
سيستكمله أهلنا في الضفة ومخيمات اللجوء .والنصر األكبر
آت!

قطاع غزة ...منطقة
كارثة �إن�سانية 08
الجئو لبنان :المقاومة
رفعت رؤوسنا عالياً
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«البنيان المرصوص» يكسر «الجرف
الصامد» ..وغزة تنتصر
بعد دخول العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة أســبوعه الرابع ،وبالنظر إلى حجم
القوات «اإلســرائيلية» التي جتاوزت الثمانني الفا ً بكل ما لديها من أســلحة اإلرهاب والقتل
والتدمير ،وبانتقالها من القصف اجلوي والبحــري والبري إلى التوغل داخل القطاع احملاصر...
وبعد كل هذه األعداد الهائلة من الضحايا التي فاقت العشرة آالف بني شهيد وجريح ،جلهم
من األطفال والنســاء والشيوخ ،وهذا التدمير املمنهج الذي طال كل بقعة من القطاع ،ولم
يوفر البيوت وال املدارس وال املستشفيات وال حتى املساجد...
بعــد كل ذلك لم يعد جائــزا ً احلديث عن هذا العدوان باعتبــاره ردة فعل على إطالق بضعة
صواريخ من قطاع غزة باجتاه مدن ومستوطنات اجلنوب الفلسطيني احملتل ...وإمنا هو عملية
إرهابية مبيتة ،ذات أهداف واضحة ،تكشــفت معاملها بحجم اجملازر البشرية املقترفة والتي
طالت األطفال والنســاء والشيوخ ،ومبستوى التدمير الذي غطى القطاع بكليته ،وفضحت
وسائل اإلعالم العبرية وبعض تصريحات املسؤولني الصهاينة حقيقة أهدافها التي تتجاوز
وقف إطالق الصواريخ على الكيان الصهيوني إلى نزع سالح املقاومة .وحتويل القطاع إلى توأم
خال من السالح ،وخاضع ملقتضيات التنسيق األمني .وهو ما أكده قادة العدو
للضفة الغربيةٍ ،
وحلفهم املتعدد اجلنســيات الذي أعلن قادته النفير والتقوا في باريس ،وأبقوا اجتماعاتهم
مفتوحة .فضرب القوى املقاومــة وكل عوامل منعتها وقوتها في القطاع احملاصر منذ أكثر
من سبع سنوات ونزع سالحها بشكل نهائي ،مهمة تستحق استنفار كل حلفاء «إسرائيل»
بدءا ً من الرئيس األميركي باراك أوباما ،وحلفه األطلســي مرورا ً باألمني العام لألمم املتحدة بان
كي مون ،ووصوال ً ألصغر تابع برتبة رئيس أو ملك أو أمير! ..ممن قدموا األعذار والتبريرات حلكومة
نتنياهو ،وشكلوا غطاء لعدوانه اإلرهابي ومجازره املوصوفة.
فالعدوان املفتوح على غزة ،الذي بــدأ في الثامن من متوز املاضي ،والذي بدلت حكومة العدو
أهدافه ،من وقف إطالق الصواريخ وجتفيف ترسانتها ،إلى تدمير االنفاق الهجومية ،هو امتداد
لعملية اســتباحة الضفة الغربية احملتلة املتدحرجة من قبل جيش العدو ،التي بدأت في 12
حزيــران الفائت ،على أثر اإلعالن عن عملية «خطف» ثالثة مســتوطنني في منطقة اخلليل
اخلاضعة كليا ً لســلطات اإلحتالل ،والتي ال تزال «لغزاً» ،تزامن مع تصاعد احلمالت الشعبية
الفلســطينية املؤيدة واملتضامنة مع إضراب األســرى اإلداريني الذي كســر احلصار ،وشكل
باحلراك الشعبي املتصاعد الذي واكبه في معظم األراضي الفلسطينية احملتلة عام  48و،67
عنوانا ً النتفاضة شعبية ثالثة...
ولقد استثمرت حكومة نتنياهو عملية اخلطف ،في استباحة الضفة الغربية بكليتها وإعادة
احتاللها ،بعد إلصاق «عملية اخلطف» بإحدى احلركات الفلسطينية املقاومة - ،على الرغم
من عدم تبنيها من قبألاية جهة فلسطينية  -متجاهلة تقارير الشرطة وأجهزة اإلستخبارات
«اإلسرائيلية» التي عرفت بعد وقت قليل من وقوع عملية اخلطف ،أن األمر يتعلق بعملية قتل
باختطاف على خلفية «قومية»!..
(جنائية) وليس
ٍ
فقام جيش العدو بحملة واسعة من املداهمات واإلعتقاالت  -بحثا ً عن «اخملطوفني» وكأنهم
أحياء  -طالت املئات من املقاومني وعشــرات األسرى احملررين بصفقة (شاليط) ،إضافة لعدد
كبير من أعضاء اجمللس التشريعي ...وقد اعترفت وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية» فيما بعد بأن
هذه احلملة الشعواء ،هي عملية إستباقية تهدف للحيلولة دون تفجر انتفاضة ثالثة كانت
إرهاصاتها في سلم متصاعد!..
وتســارعت وتيرة احلمالت اإلرهابية في مختلف أنحاء الضفة الغربية احملتلة ،وانتشــرت في
وســائل اإلعالم العبرية الدعوة لعمليات اإلنتقام من الفلسطينيني ،بعد اإلعالن عن العثور
على جثث املســتوطنني في  30حزيران املاضي قرب حلحــول ،وهو ما ترجم بعمليات اعتداء
متفرقة وخطــف طالت عددا ً من الفلســطينيني ومن بينهم الطفــل محمد أبو خضير
من شــعفاط ،الذي تعرض في  2متوز الفائت لشــتى صنوف التعذيب الوحشية على أيدي
املستوطنني وصوال ً إلشعال النيران بجسده الغض وهو حي...
اإلعتقاالت في الضفة ...والعني على غزة
فــي ظل هذه األجواء املشــحونة التي رافقت جرمية اغتيال الشــهيد محمــد أبو خضير،
وعمليات اخلطف واإلعتداء التي تلتها ،على عدد من الفتية ،بدأ جيش العدو الصهيوني في
 8متوز الفائت عدوانه املفتوح على قطاع غزة الذي أطلق عليه تسمية «اجلرف الصامد» ،وردت
عليه احلركات الفلسطينية املقاومة بعملية «البنيان املرصوص» و»العصف املأكول» ،التي
أمطرت مدن ومستوطنات الكيان القريبة من قطاع غزة وفي عمقه مبئات الصواريخ .فعطلت
احلياة ،ودفعت مباليني الصهاينة إلى املالجيء ،واألقــت األجواء أمام حركة الطيران ،وذلك ردا ً
على عمليات القصف الهمجي التي طالت البشر واحلجر في قطاع غزة...
وقد شكل رد املقاومة وصمودها واستمرار سقوط الرشقات الصاروخية على تل ابيب والقدس
وغيرها من املدن واملســتوطنات ،إضافة إلى العمليــات النوعية التي نفذتها املقاومة خلف
خطوط العدو ،وأدت لقتل وجرح عدد كبير من القتلى واجلرحى من ضباط وجنود قوات النخبة
في جيش اإلحتالل ،وعملية األسر التي متت ...شكل كل ذلك مفاجأة حلكومة نتنياهو ،ودليالً
ســاطعا ً على فشــلها في حتقيق أهداف العدوان املعلنة ،وهي تدمير الترسانة الصاروخية،

تتمة صـ ..9

«القدس لألنباء» تنظم وقفتين لإلعالميين
في بيروت وعين الحلوة تضامناً مع غزة
بيروت  -اجلهاد
نظمت «وكالة القدس لألنباء» ،وقفتني تضامنيتني مع غزة ،أمام مقر الصليب األحمر الدولي في بيروت ،وعند مدخل مخيم
عني احللوة .بحضور حاشد من ممثلي أحزاب لبنانية وفلسطينية واعالميون لبنانيون وفلسطينيون ،وممثلو مؤسسات اجملتمع
األهلي ،ومنتدى االعالميني الفلسطينيني «قلم».
وتال خالل االعتصامني مدير «وكالة القدس لألنباء» هيثم أبوالغزالن مذكرتني منهما :ح ّيا فيهما االعالميني الذين يقومون
بواجبهــم املهني نصرة للحق واحلقيقة ،ووقوفا ً إلى جانب شــعبنا ومقاومته في التصدي للعدوان الصهيوني ،مؤك ًدا أن
االحتالل لن يحقق أهدافه من خالل العدوان ،وأن املقاومة التي ضربت تل أبيب والقدس وحيفا قادرة على تغيير املعادالت.
وأشــار أبو الغزالن إلى أن املقاومة اســتطاعت أن حتقق معادلة جديدة ،ولن تسمح لالحتالل باحلصول بالسياسة على ما
لم يســتطع احلصول عليه في احلرب ،داعيا ً إلى أوسع حملة تضامن مع شعبنا ومقاومته ،وأن تتضافر كل اجلهود العربية
واإلسالمية نصرة للقضية الفلسطينية التي تدخل مرحلة جديدة من الصراع على طريق النصر والتحرير.
وألقى عميد االعالميني اللبنانيني في صيدا نزيه النقوزي ،كلمة دعا فيها للوقوف إلى جانب الشــعب الفلسطيني ،وإبراز
اجلرائم الصهيونية .وح ّيا االعالمي محمد دهشة االعالمينيُ ،مدينًا صمت اجملتمع الدولي والعربي اجتاه اجلرائم ضد شعبنا.

أنشطة متنوعة لـ «كشافة بيت املقدس»

بيروت  -اجلهاد
نفذت جمعية كشــافة بيت املقدس ،خالل شــهر متــوز املنصرم،
العديد من األنشــطة الداعمة للقضية الفلسطينية ،فأطلقت
حملة «ســاهم» لدعم املقاومة في فلسطني  ،من كافة اخمليمات
الفلسطينية واجلوار .ونصبت األفواج حواجز على الطرقات ،وقامت
بجوالت على احملال التجارية واملنــازل جلمع ما أمكن من مال لدعم
األخوة في املقاومة.
كمــا قام فوج حمزة بــن عبد املطلب – عني احللــوة ،وفوج عمر بن

,,

عيون
الجهاد

اخلطــاب – نهر البارد ،بنشــاط إفطار صائم (متر وماء) خالل شــهر
رمضان املبارك على املارة وقت اإلفطار.
وقام فوج عمر بن اخلطاب بحملة تنظيف ملقبرة مخيم نهر البارد.
أحيت اجلمعيــة ليلة القدر ،فــي كافة األفواج الكشــفية داخل
اخمليمات.
وشاركت مبسيرات في اخمليمات إحياء ليوم القدس العاملي ،وتضامنا ً
مع أهلنا في غزة .كما أقامت جمعية كشافة بيت املقدس وقفات
تضامنية ومسيرات.

* أبدى مصدر أمني ارتياحه ،لنجاح القوة األمنية في إرساء اإلستقرار في مخيم عني احللوة ،بعد انتشارها
يشجع على استكمال االنتشار في بقية اخمليمات.
وضبط العديد من التجاوزات ،وقال إن جناح هذه اخلطوة ّ
* ذكر مصدر ديبلوماسي أوروبي في جلسة خاصة ،أن احلرب على غزة ،أعادت إحياء روح التضامن بني القوى
ومتسكهم باملقاومة.
الفلسطينية ،ورفعت معنويات املواطننيّ ،
* أكد مســؤول فلســطيني في لقاء مع عدد مــن الكوادر احلزبية ،أن مرحلة ما بعــد العدوان على غزة،
ستكون مختلفة عن املرحلة الســابقة ،جلهة إعادة إحياء املؤسسات الفلسطينية ،والنظرة إلى تطوير
عمل منظمة التحرير وهيكلتها.
* كشف مســؤول لبناني أمام ز ّواره أ ّن نظرة لبنان إلى ّ
اللجئني الفلسطينني اختلفت بعد العدوان على
تبي تش ّبث الفلسطينيني بحق العودة ،وإصرارهم على خيار املقاومة لتحقيق هدفهم.
غزة ،إذ ّ
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الرفاعي لـ''اجلهاد'' :املقاومة فر�ضت على العدو
الرتاجع ال�سيا�سي والهزمية الع�سكرية
الجهاد /خاص

أكد ممثل حركة الجهاد اإلســامي في لبنان الحاج أبو عماد
الرفاعي ،أن أهلنا في غزة قرروا خوض معركة كســر الحصار
حتى النهاية ،فاحتسبوا أبناءهم وأنفسهم عند اهلل تعالى،

 ماذا تقولون بداية بخ�صو�ص معركة «البنياناملر�صو�ص»؟
بداية ،نبــارك ألهلنا في قطاع غزة هــذا االنتصار
الكبيــر الذي صنعوه بصبرهــم ودمائهم وصالبة
إرادتهم .إن الســر في النصر الذي حتقق هو صمود
أهلنا الذين قرروا خوض معركة كسر احلصار حتى
النهاية ،فاحتســبوا أبناءهم وأنفسهم عند اهلل
تعالى ،في أروع ملحمة قرر فيها شعب بأكمله أن
يحتســب كل فرد نفسه فيها شهيداً ..وهذا يع ّبر
عن عمق إميان أهلنا في غزة باهلل سبحانه وتعالى
وبعدالة قضيتهــم .كما يع ّبر في الوقت ذاته ،عن
مســتوى التحدي لكســر حالة احلصار املستمرة
منذ ثماني سنوات ،حرم خاللها شعبنا من أبسط
مقومات احليــاة احلرة والكرميــة .وكان رهانه على
املقاومة ،بكافة فصائلها رهانا ً صلباً .وهذا ما منح
املقاومني في امليدان تفويضا ً كامالً لكسر احلصار،
فاســتمد اجملاهدون واملقاومــون قوتهم من صمود
أهلنــا في القطاع ،فثبتوا في لقــاء العدو ،وأذاقوه
مرارة اخليبة وفرضوا عليه االندحار.

 ما هي �أبعاد الن�صر الذي حتقق يف غزةخالل معركة «البنيان املر�صو�ص» على امل�ستوى
الفل�سطيني؟

هناك بعدان ميكن احلديــث عنهما بخصوص هذه
املعركة التي ســتكون مفصالً فــي تاريخ قضية
فلسطني ،ومســتقبل املنطقة .هناك أوال ً البعد
العســكري امليدانــي ،وهناك البعد السياســي
الفلسطيني الداخلي.
في البعد العســكري امليداني ،هنــاك الكثير من
اإلجنازات التي حققتها املقاومة ،والتي ال ميكن ألحد
إنكارهــا أو اجملادلة فيها .لقد منــي العدو بهزمية
ميدانية وعسكرية كاملة ،وعجز عن حتقيق أي هدف
من أهدافه .فإطالق الصواريخ استمر حتى الدقائق
األخيــرة قبل دخول وقف إطالق النــار املتبادل حيز
التنفيذ ،واألنفــاق لم يتم تدميرها ،وهذا ما اعترف
به نتنياهو نفسه حني قال أنه ال يوجد شيء اسمه
جناح  ،%100وخشية املستوطنني في مناطق اجلنوب
الفلسطيني احملتل من العودة الى مستعمراتهم.
قدرات املقاومة اللوجســتية والعمالتية لم متس،

في أروع ملحمة قرر فيها شعب بأكمله أن يحتسب كل فرد
نفسه فيها شهيدًا ..واعتبر في حديثه لـ«الجهاد» أن معركة
«البنيــان المرصــوص» ،ســتكون مفصــ ً
ا فــي تاريــخ قضيــة
فلسطين ،ومستقبل المنطقة .وفي ما يلي نص الحوار:

والدليل علــى ذلك عملية رفح فــي اليومني األخيرين اآلن يــدور حول أزمة في حكومــة االئتالف ،وحديث عن
قبــل وقف إطالق النار .واســتمرت املقاومة في القيام جلان حتقيق على غرار جلنة «فينوغراد» ،إضافة الى أزمة
بعمليات خلف صفــوف العدو حتى اللحظات األخيرة .مستوطني اجلنوب الذين يرفضون العودة إلى منازلهم
إذا ً عجــز العدو عن حتقيق األهداف التي أعلن عنها ،في خوفا ً من األنفاق الذين لم يطمئنهم أحد أن خطرها قد
حني أن املقاومة حافظت على قدراتها.
زال .هذا كله يحدث في ظل خشــية من حتقيق دولي
في البعد الفلســطيني الداخلي ،ال شك أن أهم إجناز إنساني على شاكلة حتقيق «غولدستون» ،ميكن أن تتم
حتقق خــال املعركة ،هــو الوحدة السياســية .أحد مبوجبه مالحقة قادة العدو وأفراد جيشــه وساســته،
أهداف العدو السياسية من وراء احلرب كان ضرب اتفاق في وقت يشــهد العالم الغربــي موجة غضب عارمة
املصاحلة بني حركتي «فتح» و»حماس» ،كما كان يصرح غير مسبوقة في الشــارع .هذه كلها أزمات متفجرة،
العدو بنفسه .املعركة آتت نتائج عكسية ،فإذا بالوحدة وستفرض نفســها على العدو ،هذا إذا لم نتحدث عن
الفلسطينية تتعمق وتتجذر أكثر فأكثر ،وهذا ما ميكن اخلسائر االقتصادية املباشرة وغير املباشرة والتي تقدر
مشــاهدته من خالل الوفد الفلسطيني املشترك في مبليارات الدوالرات.
القاهــرة .أكثر مــن ذلك واألهم
أمــا على مســتوى املنطقة،
منــه ،أن هذه املعركة حســمت
فأعتقــد أن العدو قد فشــل
اجلدال الفلســطيني املســتمر هذه املعركة ح�سمت اجلدال
فشــاً ذريعا ً في فرض نفسه
منذ ســنوات حول االستراتيجية الفل�سطيني امل�ستمر منذ �سنوات العبا ً أساسيا ً ومقررا ً في رسم
الفلســطينية املوحــدة .لقــد
مستقبل الشــرق األوسط،
أثبتت املقاومة أنها خيار حقيقي
وهــذا أحــد األهــداف التي
حول الإ�سرتاتيجية
وناجح ويحقق اإلجنازات .وهذا ما
سعى الى حتقيقها .فالهزمية
الفل�سطينيةاملوحدة
أقر به الرئيس محمود عباس في
ســتفرض عليه التراجع على
خطابه أمام اللجنــة التنفيذية
املســتوى اإلقليمــي بعدما
حيث لم تعــد املقاومة بال طائل،
فشــل في فــرض إرادته على
ولــم تعد الصواريخ عبثية .هذا االجناز السياســي هو قطاع غزة احملاصر منذ ثماني سنوات ،رغم كل الترسانة
ما ينبغي احملافظة عليه للمضي قدما ً في استراتيجية الهائلة التي استخدمها.
فلســطينية موحدة ،قوامها وركيزتها األســاس هي  -يحكى عن حماور �إقليمية يكون العدو فيها �شريك ًا.
املقاوم والكفاح املسلح.
ما ر�أيكم؟
ال�صهيوين
امل�ستوى
على
غزة
انت�صار
 ما هي انعكا�ساتفي ســياقات املعركــة ،كان هناك حديــث عن محاور
املنطقة؟
م�ستوى
الداخلي ،وعلى
إقليمية متصارعة ،وإعالم العدو حاول تســويق نفسه
بدأت تداعيــات الهزمية تظهر بوضوح على املســتوى شريكا ً في محور إقليمي .قناعتنا أن الهزمية التي مني
الداخلي في الكيان الصهيوني .لم نسمع أحدا ً من قادة بها العدو ،والوعي الذي أظهرته قيادة املقاومة وحرصها
العدو وجنراالته يتحدث عن انتصار ..بالعكس متاما ً من على إبقاء قضية فلسطني خارج صراع احملاور ،وأكبر من
ذلك ،هم يتحدثون عن خيبة ميدانية وخيبة سياسية .كل اخلالفات العربية واإلسالميةّ ،
عطل على العدو هذه
حني يخرج أحد الضباط ليقول إنه لوال سالح الطيران ملا الفرصة ،وفرضت عليه التراجع السياسي مثلما فرضت
خرج جندي واحد من غزة حياً ،فهذا له دالالته الكبيرة .عليه الهزمية العسكرية.
وحــن يضطر نتنياهو ووزير حربه يعالون إلى الهرب من  -ماذا عن مفاو�ضات القاهرة؟ البع�ض يتحدث
غزة قبــل وقف إطالق النار ،وحني ترفض وحدة من قوات عن خ�شية من خ�سارة الإجناز الع�سكري يف �أروقة
النخبــة العودة إلى غزة مرة أخرى ..عندها ال ميكن ألحد ال�سيا�سة.
يدعي أنــه انتصر .وبدأ احلديث منذ
في كيان العدو أن ّ

نحن واثقون أن ما حققته املقاومة بصمودها وبدماء
أطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة لن تتنازل عنه
في السياســة .نحن ندرك األمانــة الكبيرة التي
تلقيها دماء الشهداء ودماء األطفال والنساء على
عاتقنا ،لذلك لن نتراجــع عن حتقيق حق أهلنا في
قطاع غزة وكســر احلصار وإعــادة ربط قطاع غزة
بفلســطني وبالعالم .العدو يــدرك أن رفع احلصار
بات مســألة مفروغا ً منها ،لكنه يحاول أن يحصل
على ثمن سياسي مقابل ذلك .ونحن نقول إن لدينا
ثوابت لن نتخلى عنها ،أيــا ً يكن الثمن :لن نتخلى
عن املقاومة ،ولن نعترف بالكيان الصهيوني حتت أي
ظرف من الظروف .نحن ندرك متاما ً أن املقاومة هي
صاحبة الكلمة العليا في املفاوضات ،ألننا مدركون
أن العدو الذي فرضت عليه الهزمية بهذا الشــكل
املــذل ،لن يجرؤ على إعادة الكــرة ،أق ّله اآلن ..حيث
ليس هناك أمامه أي أفق عسكري ليفرض شروطه،
وليس أمامه سوى التسليم مبطالب املقاومة.

 ثمة �س�ؤال عن م�ستقبل ال�ضفة الغربية ،هلتتوقعون �أن تندلع انتفا�ضة يف ال�ضفة ،وكيف
�ستتعامل معها ال�سلطة الفل�سطينية بر�أيكم؟

إن النصــر الذي حتقق في غزة ســيفرض نفســه
على اجلميــع .معركة «البنيــان املرصوص» بدأت
في الضفة بعد إحراق الطفــل محمد أبو خضير
حيا ً على يد املســتوطنني .خالل العدوان على غزة،
وحتى بعد وقــف إطالق النار ،لم تتوقف املظاهرات
واملواجهــات في الضفــة .لقد برهنــت معركة
«البنيان املرصوص» أن املقاومة تســتطيع أن حتقق
ما تعجز عنه كل الوسائل األخرى .لذلك نحن على
قناعة أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع أن ال
تأخذ هذا املتغير بعني االعتبار ،ولن يستطيع أحد أن
يقنع شعبنا بعد اآلن أنه ميكن حتقيق أي شيء من
خالل التفاوض أو من خالل الرهان على املؤسسات
صمت آذانها وأغلقت عيونها وهي ترى
الدولية التي ّ
مدارس األونروا تقصف فوق رؤوس األطفال والنساء.
لذلك نحن على ثقة أن شعبنا في الضفة الغربية
لن يكــون أقل عزمية وإرادة من أهلنــا في غزة ،وأنه
ســيفرض إرادته على العدو ،حتــى حتقيق النصر
الكامل وحترير أرضنا.

النخالة :املقاومة كسرت هيبة االحتالل ولن تتنازل عن حقوق شعبها
اجلهاد  -وكاالت
أكد نائب األمني العام حلركة اجلهاد االسالمي في فلسطني احلاج زياد
النخالة ،أن املطالب الفلســطينية بشأن اتفاق دائم لوقف إطالق نار
باتت في أيدي اجلانب املصري ،الذي بدوره يتابع املفاوضات مع إسرائيل،
مشــيرًا إلى أن إنشــاء مطار وميناء في قطاع غــزة مدرج في قائمة
املطالب الفلسطينية.
وقــال النخالة فــي تصريحات صحفية لوكالة «معــا» إن احلرب بني
اسرائيل وفصائل املقاومة الفلسطينية أثبتت» لإلسرائيليني» والعالم
أن شعب فلسطني أبدع في املقاومة وأنه لن يتنازل عن حقوقه.
واعتبر أن «إســرائيل» خســرت الكثير خالل هذه احلــرب ،وأن اجليش
«اإلســرائيلي» فقــد هيبته أمام التطــور الكبير فــي أداء املقاومة
الفلسطينية ،وقال :إن «إسرائيل» اآلن تبحث عن مخرج سريع للمأزق
الذي أوقعتها فيه املقاومة.
وع ّبر النخالة في تصريحات أخرى ،عن تفاؤله لسير احملادثات في القاهرة
متوق ًعا نتائج إيجابية خاصة في ظل موقف «األشقاء» املصريني يبشر

بنتائج إيجابية ننتقل بعدها ملرحلة أخرى أفضل.
وشدد النخالة ،أن املقاومة في معركة «البنيان املرصوص» كسرت احملرمات
ّ
املقدسة لالحتالل «اإلســرائيلي» ،فال يوجد بيننا وبينهم محرمات ،قائالً:
«إسرائيل» قصفت غزة واملقاومة قصفت تل أبيب والقدس احملتلة وحيفا،
وإذا استمر العدوان فإن صواريخ املقاومة ستتجاوز املدى الذي وصلت إليه».
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جــاء حديث نائب األمني العام للجهاد ،فــي مقابلة خاصة على قناة
«فلسطني اليوم» ،وأوضح النخالة ،أن «إسرائيل» التي أرعبت العالم
العربي واإلقليمــي ،هي اليوم في موقف محــرج أمام تصدي أبطال
املقاومة الفلسطينية ،وعلى رأسها «سرايا القدس» وهي تقف رأسا ً
برأس في مواجهة العدو الصهيوني.
و أكد أن األســرى القادة في سجون االحتالل والذين يخوضون معركة
اإلرادة ضــد العدو الصهيوني ،لهم ديــن وواجب علينا جميعا ً وهو أن
ننتصر لكرامتهم.
وقال النخالة :إن احلرب «اإلسرائيلية» على غزة ستترك تداعيات سلبية
كبيرة على املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ،وإقالة نائب وزير احلرب داني
دانون أكبر دليل على ذلك» ،قائــاً« :إن كافة املناطق احملتلة حتت النار
وهذا إجناز كبير للمقاومة التي تعيش حتت احلصار».
وأضاف« :إن احلرب مع العدو ســتصل إلــى نهايتها بعد أن حتقق غزة
ما تريــد من رفع احلصار ألن املقاومة تقاتل من أجل الكرامة ومن أجل
األطفال».
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ً
معركة غير مــ
األمين العام للجهاد اإلسالمي :خضنا
بشر األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور رمضان عبداهلل ش ّلح،
حوار مطوّل أجرته معه قناة «الميادين» ،خالل معركة «البنيان
بالنصر ،وقال في ٍ
ً
معركة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو ،وشكلنا مفاجأ ًة
المرصرص» في غزة :خضنا
للجميع قلبت كل المعادالت .وفي ما يلي أبرز فقراته:
اجلهاد  -وكاالت

هل �أنتم واثقون من الن�صر ؟

بسم اهلل ،نعم نحن واثقون جدا ً من النصر ،بل إن النّصر قد بدت
بشــائره بوجود هذا الشعب العظيم الذي أستهل حديثي عنه.
بالنسبة للمقاومة وليســجل علينا اجلميع ذلك ،نحن نخوض
معركة غير مسبوقة في تاريخ هذا الصراع العربي-اإلسرائيلي،
ألنه ليس هناك معركة خاضتها األمة على أرض فلسطني ،منذ
بداية املأساة الفلسطينية يُستهدف فيها هذا الكيان بكل مدنه
وفي كل عمقه إلى أبعد مدى بسالح املقاومة الفلسطينية ،من
على أرض فلســطني إال في هذه املعركة ،لذلك املقاومة أذهلت
العالم ،وفاجأت العدو والصديق ،العدو لم يكن ميلك أي معلومات
عن قــدرة املقاومة ،فوجئ مبــدى الصواريخ ،وبعــدد الصواريخ،
وانتشار وتعدد األهداف.
بينما هو فقد فــي حلظة من اللحظات توازنه ،وأصبح يراوح في
مكانه ،إضط ّر أن يذهب إلى مرحلة أخرى أسماها املرحلة البرية،
ظنا منه أنه سيرفع معنويات شــعبه ،وأن هذا هو الطريق لِلَي
ذراع املقاومة ،ومحاولة كسر ذراع املقاومة سياسياً ،ثم محاولة
أن يتصدى لها بامليدان ،ذهب برجليه وإذا به يذهب إلى حتفه ،ما
ظن أنه اخلالص ،كان الوقوع في املستنقع األشرس.
ّ

هل نحن �أمام معادلة جديدة من املقاومة يف فل�سطني
حتديد ًا من قطاع غزة ،و�أي�ض ًا تقلب املعادلة التفاو�ضية
التي جتري بوترية �سريعة؟

املعادلة ُقلبت مــن اليوم األول من املعركة ،عندما ســقط أول
صــاروخ على «تل أبيب» ،وهذه كانت الفكــرة التي أرادت حركة
صفــت «تل أبيب»
اجلهاد اإلســامي حتديدا ً إيصالها ،عندما ُق
ْ
مبكراً ،إذا بدأنا بـ»تل أبيب» ما الذي سيتبع!
رأينا كيف جاءت الضربات املوجعة بعد ذلك ،فقلب املعادلة حتقق
ظن أنه في املعركة البرية
من اليوم األول .أما بعد ذلــك فالعدو ّ
سيقلب املعادلة برد على ما بدأناه نحن بقلب املعادلة ،هنا انقلب
السحر على الساحر ،ألنه لم يكن يعلم ماذا أعدت له املقاومة في
ميــدان املعركة البرية كما لم يكن يعلم ماذا أعدت له في حرب
الصواريخ ألبعد مدى ،لذلك فنحن أمام معادلة جديدة ،نحن اآلن
نقف على مفرق طرق ،ألنه تكبد خسائر فادحة ،كلنا رأينا كيف
سيئت وجوههم في هذا الكيان ،اجلميع إكفهرت وجوههم مع
ورود األنباء ،عشرات القتلى ومئات اجلرحى ومعظمهم من قوات
النخبة في غوالني وغيره.

مشكلتنا ليســت مع القاهرة وليست مع الســلطة ،األخ «أبو مازن»
الذي قيل أنه شــريك في صياغة هذه املبــادرة وتبنّاها حتى في إتصاله
الهاتفي معي ،وفي لقائه مع نائب األمني العام وخالل لقائه مع اإلخوان
في «حماس» ،نحن مشكلتنا عدم الثقة بالعدو اإلسرائيلي عندما وقعنا
اتفاق التهدئــة  ،2012مت ذكر فتح املعابر وإنهــاء احلصار ،على أن يجري
تطبيق ذلك خالل  24ساعة ،اآلن سنة ونصف لم يطبق شيء.
ثم بعد ذلك نتفاوض» ،قلت
«أبو مازن» عندما حتدث معي قال «نوقف النار ّ
يا أخ «أبو مازن» أنت تتحدث عن املفاوضات 20 ،ســنة وأنت تفاوض ماذا
خرجت ،حتى قلت له واهلل لو فحص جســمك يا أخ «أبو مازن» طبيب،
لصرخت كل خلية من جســمك منهم وما فعلــوا بك في املفاوضات،
ْ
أنت تطالبنا اآلن بأن نفاوضهم حتى يرفعوا عنّا احلصار .ال تصدقهم لن
يفعلوا ذلك.
بالنســبة ملوقف القاهرة ،هناك اعتقاد كبير أننا أمام مشكلتني :األولى
لألســف العدوان اإلســرائيلي الذي يجب أن يتعاطف كل العالم معنا
لوقف هذا العدوان وهذه الدماء ...ثم مشــكلة أخرى تبرز هي مشكلة
اإلخوة فــي القاهرة وموقفهم من «حماس» .هنــاك اعتقاد لدى قطاع
واسع من املراقبني من السياسيني ومن احملللني ،أن هذه املشكلة وتعكير
صفو العالقة بني «حمــاس» والقاهرة ندفع فاتورته في هذه احلرب ،ألنه
يعيق التوصل إلى إتفاق كما فعلنا في  ،2012من هنا أنا أقول لإلخوة في

املعادلة قلبتها اجلهاد الإ�سالمي
حينما ق�صفت «تل �أبيب» يف
اليوم الأول من احلرب
القاهرة مع التأكيد على دور مصر وحرصنا أن ال أحد ميكن أبدا ً أن يتجاوز
موقع مصر ودور مصر في هذه املواقف.
كان هناك في يوم من األيام مشــكلة مع اإلخوان املســلمني في سوريا
والرئيس الراحل «حافظ األســد» ،في حلظة من اللحظات اســتطاعت
سوريا بعقلها السياسي الكبير ،أن تفصل أن هذه مشكلة مع فصيل
سوري داخلي ال شأن لها بفلسطني و»حماس» فتحت لها أبواب دمشق
واســعة ،وكانت في حضن دمشــق كحركة مقاومة .دمشــق عندما
إحتضنت «حماس» و»اجلهاد» كانت تعلم أنها حتتضن فلســطني وهذا
مطلوب من القاهرة .فلسطني فوق كل احملاور ،فوق كل اإلصطفافات التي
نراهــا اليوم ،هذا ما نتمناه على إخواننا وأيضــا ً نتمناه على إخواننا في
«حماس» ،أن نراعي في خطابنا خصوصية موقعنا الفلسطيني ونحافظ
على هذه البوصلة.

هناك م�شكلة بني حركة «حما�س» واحلكم اجلديد يف م�صر،
هذه امل�شكلة البع�ض يعزو �أنها هي من �أخرت هذه اجلهود
لوقف النار عن قطاع غزة على خلفية �أن «حما�س» من
الإخوان� .أال تعتقد �أن هذا كان عائقا كبريا �أمام الو�صول
ر�صدنا نوعا من التباين يف املواقف من خالل متابعتنا الدقيقة يف
لوقف �إطالق النار؟
«امليادين» لكل املواقف الفل�سطينية ،بينما كان متحدثو حركة
قبــل أن أجيب عــن هذه النقطــةُ ،طرح على
مســتوى اجلهد اجلهاد الإ�سالمي يقولون «ال �ضمانات �أمريكية ،مل نطلب يف ورقتنا
السياســي املبادرة املصرية التي فاجأتنا وأعلنا جميعا ً موقفنا
منها .ذهب من طرفنا نائب األمني العام للقاهرة ،وحاول أن يتحدث �ضمانات �أمريكية �أو �ضمانات م�صرية» ،كان متحدثو حركة حما�س
مع اإلخــوة في القاهرة إلجراء تعديالت وتطوير هذه املبادرة لكي يقولون نطلب ال�ضمانة الأمركية وبع�ضهم يقول ال�ضمانة الدولية،
تصبح مناسبة للشعب الفلسطيني ،والشعب الفلسطيني الورقة كان يوجد فيه مطلب ل�ضمانة دولية؟
هنا ال يطلب املستحيل ،كل ما نطلبه وقف هذا العدوان ثم إنهاء
احلصار وفتح املعابر ،ما كنا نعتقد أن هذا سيشــكل مشكلة
ألي إنسان.

لم يكن هناك حديث عن أي ضمانات ،وحديث الضمانات جاء الحقا ،وجاء
في سياق التجاذب في املســارات في املنطقة وهذا ما نحن ّ
حذرنا منه،
مبعنى أن يقال مثالً « أن مســارا قطريا-تركيا ،تشتغل عليه حماس وأن
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هناك مســارا آخر موجود في مصر يعمل عليه األخ «أبو مازن» ،نحن حذرنا من
البداية أن نقع في هذا الفخ.

يف الإت�صاالت التي جتري هل �أنتم بعيدين عن هذه الإت�صاالت؟ ل�ستم
موجودين ال يف الدوحة وال بالقاهرة!

موجودون بالشــجاعية ،موجودون بغزة ،موجودون برفح وخان يونس وبيت الهيا
في خندق املقاومة بكل فصائلها .أنا ال أعتقد أن أي وجود فلســطيني في أي
عاصمة هو الذي سيحدد مسار نهاية أي معركة ،أو الذي يرسم نهاية املعركة،
الذي يرســم نهاية هذه املعركة هو أداء املقاومة في امليدان ،ونحن بغض النظر
عن العواصم ،نتصل بإستمرار كقيادات مقاومة واخلطوط مفتوحة بيننا على
مدار الوقت.
(…) هذه ليست حرب أكتوبر  ،1973نحن ال ننتظر قرار  338حتى يقال لنا «سيز
فير» ثم جنلس في الكيلو  101لفض القوات ،نحن شعب يتعرض للحصار واملوت
والدمار من دولة لم يســبق مثيل لهذه احلرب في التاريخ ،الدول عندما تخوض
حروبــا ً لديها مدد ،ولديها صناعات ،طائــرات ،جيوش عمالقة ،مصانع صواريخ
وأسلحة ...حتى املقاومة في لبنان عندما خاضت حرب «متوز» كان عندها عمق
ســواء سوريا أم إيران .أنت لم تر في التاريخ بلد محاصر هذا احلصار ثم يخوض
معركة بهذا املســتوى ،وحتى اآلن صواريخه وقذائفه ومقاتلوه في امليدان لم
يصرخوا ،وما زال املدد يأتيهم من اهلل ســبحانه وتعالى وما أعدوه بأنفسهم
وبأيديهم لهذه املعركة.

على ذكر املقاومة اللبنانية نفتح قو�س ًا يف احلوار و�سنكمل يف الإت�صاالت
ال�سيا�سية ،جرى �إت�صال من الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد «ح�سن
ن�صراهلل» بح�ضرتك وبال�سيد «خالد م�شعل» ،هل كان الإت�صال ت�ضامنا
من حزب اهلل مع حركة «اجلهاد» و»حما�س»� ،أم كان هناك يف االت�صال ما
هو �أبعد من ذلك؟

أوال ً بالنسبة لإلتصال هو لم يجر اليوم (موعد سابق خالل احلرب) ،بل أسبق من
ذلك وانا شخصيا ً أقول نعم ،اتصل بي األمني العام حلزب اهلل سماحة السيد
«حسن نصراهلل» ،وأيضا ً التقيته غير اإلتصال شخصياً.

�أثناء العدوان؟

نعــم أثناء العدوان ،قريبا ً جدا ً ومت بحث ما يجــري في غزة واطمأن على الوضع
امليدانــي واملقاومة ...معــروف عالقتنا تاريخيا ً باملقاومة فــي لبنان ،واملقاومة
ســبقتنا في خوض جتارب ســواء من «عناقيد الغضب» أو قبلها وبعدها ومتوز
 ،2006واحلمدهلل سمعنا تأكيدات وتطمينات عن دعم حزب اهلل بكل إمكاناته
للمقاومة .هــو معنا في احلرب ،ما دار في هذه األحاديث واإلتصاالت ســواء ما
سمعته أنا أو ما سمعه أخي «أبو الوليد» في اإلتصال الهاتفي بحكم اجلغرافيا،
ما ميكن أن نتحدث فيه صدر عن اإلخوان في حزب اهلل في بيان ،وفي أشــياء رمبا
ال أستطيع اآلن احلديث عنها نتركها للوقت.
( )...تتميــز حركة اجلهاد وأنا أتكلم هنا بشــفافية ووضوح ويعرف هذا املوقف
إخواننا في «حماس» وكل الناس في الســاحة الفلسطينية ،بالنسبة لإلخوة
في «حماس» هناك حساسية املصاحلة واإلنقسام في عالقتهم بالسلطة .هذه
غير موجودة في عالقة حركة اجلهاد بالسلطة الفلسطينية وهناك حساسية
موضوع اإلخوان ومصر في عالقة مصر ب»حماس»« ،اجلهاد اإلسالمي» عندما
متتلك هذه املميزات تســتطيع أن حتقق إفتراقا ً فــي كل إجتاه في حركتها مع
األفــراد ،عالقتهــا
بـ»حماس» كشــريك
في املقاومة في خندق
واحــد ،يعنــي عقيدة
واحــدة وأيديولوجيــا
واحدة تقريباً .ووجودنا
كهــم فلســطيني
ومشــروع فلسطيني
مع حركــة فتح وبقية
الشعب الفلسطيني،
ثم مصر ليست بعيدة
باجلغرافيــا والتاريــخ،
مصــر القريبــة عنّا،
اإلســرائيلي عندمــا
يحــدث خرقــا أنــا ال
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ــسبوقة وقلبنا كل المعادالت
حدثت أي طرف
أســتطيع أن أعود إلى أي طرف في عاصمة بعيدة أهاتفها ،إذا ّ
في أي عاصمة عن اخلرق هو ال يعرف جغرافية املكان كما يعرفها الطرف املصري
املتابع لدقائق األمور .من هنا كان حديثنا عن أن بدون مصر ال ميكن ألي إتفاق أن
يصل طريقه إلى النور ،فاملسألة ليست مسألة جتاذبات وال محاور وال تفضيالت،
نحن لم ندخل بهذه املسألة باألساس.
(…) املعابر بالنســبة لي مــاذا يعني يا أخ «أبو مازن» ،القضية ليســت تنفيذ
كالم أو إصرار أو عناد في البحث في هذه املســألة ،فتح املعابر بالنســبة لنا
وإنهاء احلصار هــو بعث األمل ،أنا عندما يكون عنــدي آالف اجلرحى ،أنا أريد أن
أقــول كمقاوم للجريح الفلســطيني أن رجله لن تبتر ،يــده لن تقطع ،عينه
لــن تقلــع ،بأنــه ســيخرج للعــاج وهنــاك أمــل بالشــفاء ،إال إذا كان
البعض ال يعنيه ذلك ،والقصة هي وقف إطالق النار وإعفاء إسرائيل من الفاتورة
وإخراجهــا من ورطتهــا ،وأن نذهب إلى هــذا اخليار الذي لن يقبله الشــعب
الفلسطيني باملطلق.
نحن أمام مســار حتى ال نغرق في هــذه التفاصيل ،املقاومــة اليوم صنعت
أفقــا ً أكبر مــن هــذه التفاصيل ومــن يريدنا أن نغــرق في هذا املســتنقع
نقول له لــن نغرق ،قطاع غزة مبقاومتــه ،برجاله ،بنســائه ،بأطفاله ،ببيوته
املهدومة على رؤوس أصحابها ،هذا القطاع سيبدل مسار تاريخ هذه املنطقة
بأســرها وهذا ليس بشــعارات ،ابحثوا في تاريخ هذا الصــراع ،ما هي موازين
القوة وما هي أشــكال احلروب التي خاضها الكيان ،وقارنوا هذه احلرب ومباذا ،مبا
فعلتــه اإلرادة الفلســطينية .حاصروناُ ،ه ّدت األنفاق ،ال يوجــد مدد ،ال يوجد
ســاح ،لكــن من يظــ ُّن أن الفلســطيني يســتطيع مــن ُقــوت يومه أن
يصنــع صاروخــا ً يصــل إلــى أي بقعة فــي أرض فلســطني ،هــذه إرادة ال
يهزمها أحد.

ال تريدون الغرق يف التفا�صيل لكن كل االتفاقات التي جتري ،حتتاج
�إىل نوع من التفا�صيل»البنود ،املرونة ،الأخذ والرد» ،بالن�سبة �إىل ما
طرح �أي�ض ًا خالل اليومني املا�ضيني عن التنفيذ وفق خريطة الطريق،
يعني تبد�أ بتخفيف احل�صار عن قطاع غزة تنتهي برفع احل�صار كليا رمبا
ال� ،أو ً
ال�صيد مث ً
ال تعطى مهلة حمددة �ستة �إىل �سبعة
بعد عام ،مو�ضوع ّ
�أ�شهر مث ً
ال ملو�ضوع ال�سماح بال�صيد �أو امليناء وغري ذلك ،هل تقبلون بهذا
التدرج يف تطبيق االتفاق؟

هذا التدرج هو ما فعلناه في  ،2012والعدو لم يلتزم به ،وقعنا تهدئة والبعض
يزايد علينا ،ملاذا قبلتم بالتهدئة! ،هل تعلم أن بعض اإلخوة في فريق «أبو مازن»
كان يعاتبنا بأن اإلتفاق ليس جيدا ً للمقاومة ،كيف قبلتم ..بهذه العبارة؟ وكيف
قبلتم بهذه الكلمات!؟
تص ّور! الفريق املفاوض في اتفاق «أوســلو» يزايد على املقاومة .العالم كله رأى
ماذا فعلت املقاومة في شــهور التهدئة وفي سنوات التهدئة ،رأو النتيجة .أنا
أقول إذا كان هناك أحد يراهن على أن املقاومة ميكن أن ينفذ ســاحها أو ممكن
أن تنكسر إرادتها وبالتالي ســتأتي راكعة وترفع الراية البيضاء ،أنا أقول لهم
إختصروا الطريق ألن هذا الرهان فاشل وخاسر وحتى لو املقاومة في حلظة من
رأت ما هو أشد مما حدث في الشجاعية ،ما هو البديل الذي سيحدث
اللحظات ْ
في قطاع غزة؟
إذا كان هناك شــخص يظن أن قطاع غــزة «حماس» فيجب أن ننظف غزة من
ويعم
ثم نعيد مسار ما يسمى بعملية التسوية
ُّ
«حماس» أو «اجلهاد اإلسالمي» ّ
السالم واألمن واإلستقرار
مــع «نتنياهو» ،نقول لهم
أن قطاع غزة لن يُوقف هذا
العدوان وينتهــي احلصار،
برميل البــارود املوجود في
قطاع غزة ســيتحول إلى
كتلة مــن ال ّلهــب ترمي
بشرارها على كل املنطقة.
ملليونني إال الربع فلسطيني
ال أحد يظن أن هذه الكتلة
البشــرية هي مقطوعة
من شــجرة فــي العالم،
وليــس لها ســند وظهر،
نحــن ســندنا هــو اهلل
سبحانه وتعالى ،لكن كما

أن املقاومــة موحدة اليوم في غــزة ،هذه الكتلة
البشرية هي جزء من شعب فلسطيني تعداده 11
مليون نســمة في العالم ،الشعب الفلسطيني
إنطالقا ً من قطاع غزة وأي مكان في العالم ،إذا كان
الشعب الفلسطيني يريد أن يُحشر هذه احلشرة،
وهم يرون أن في زمن املنطقة رمال متحركة وفنت،
إذا كانت اخلالفة تعلن في قطعة من األرض.
انظر للشــجاعية هذه وأنا ابن الشــجاعية ،كل
شــارع في الشــجاعية إذا حتول قطــاع غزة إلى
حالة من الفوضى وانهارت فيها الســلطة بعد
إجتياحات ودمار ،كل شارع في الشجاعية والزيتون
ورفــح يُعلــن خالفــة ،ال يظنــوا أن الشــعب
الفلسطيني ومقاومته هذه العاقلة جداً ،لقمة
صائغة ميكن أن تذهب فرق حسابات في التدافع املوجود في املنطقة.

اجلهاد الإ�سالمي �أثبتت �أنها رقم �صعب ع�سكري ًا و�أي�ض ًا القدرات
الع�سكرية كانت الفتة للجهاد الإ�سالمي يف هذه املعركة �أو يف هذا
العدوان� ،إذا ما قارنا املقاومة التي �أدتها وكانت �صعبة �أكيد يف
العدوان  2008و  ،2012لكن املتابع اخلارجي يالحظ �أن هناك
فرق ًا ما قد ح�صل يف القدرات الع�سكرية!

نعــم ،هناك فرق ،الصديق والعدو يعترف ويلحظ هذا الفرق وهذا نتيجة
جهد ج ّبار بذله الرجال املقاومني في سرايا القدس بقياداتهم وكوادرهم
ومجاهديهم وكل عديدهم على مدار الوقت من دروس  .2012عملوا ليل
نهار ونحتوا في الصخر وهذا ما جرى في ظل احلصار ،يعني حتى احلديد
في غزة ال يســمح به ،عندما غزة احملاصرة ،مواد البنــاء واملواد املطلوبة
لصناعة السالح كلها تكاد شبه محظورة ،كيف ميكن احلصول عليها،
ما جرى مع غزة سواء مع «اجلهاد اإلسالمي» و حتى اإلخوة في «حماس»
هو تقريبا ً شــبه معجزة ،هذه هي نتيجة اإلرادة .نحن نقول يستطيعون

�أر�سلتُ �إىل قيادة املقاومة يف
لبنان خالل متوز ب�أن ال يبادروا
�إىل ق�صف «تل �أبيب»
أن يهدموا بيوتنا ،أن يكســروا كل ما يكسروا من حجر وشجر ،لكن لن
يكسروا إرادة هذا الشعب.

�س�أقول لك معلومة ال �أعرف مدى دقتها يف احلقيقة ولكن نقلها
يل �أحد �أع�ضاء اجلهاد الإ�سالمي وقال يل �أن ما ا�ستخدم يف
هذا العدوان من حركة «اجلهاد الإ�سالمي» لي�س هو ال�سالح
الإ�سرتاتيجي املوجود لدى �سرايا القد�س يف قطاع غزة ،و�أن
ال�سالح املوجود لديها مل ي�ستخدم .،هل هذا �صحيح؟

ال أستطيع وال أريد أن أحتدث بالضبط ماذا متلك املقاومة بدقة في هذه
املعركــة ،ألن هذا جزء من إدارة املعركة لكــن أؤكد أن إمكانات املقاومة
وأنا أحتدث عن «ســرايا القدس» ،ما أعرفه بدقة وأيضا ً ما أعرفه بالعموم
وما هو موجود لدى» كتائب القســام» واإلخوة في «حماس» ،أن إمكانات
املقاومة أكبر بكثير مما يظن العدو .مثالً نحن (اليوم في اخلامس عشــر
من احلرب) هــو كان يظن في أقصى حد بضعة أيام ،أو أســبوع كاأليام
وتنضب صواريخ املقاومة .أنا بلغني أن سرايا القدس قصفت
الســابقة
ُ
«تل أبيب» والقــدس بصواريخ «براق  70كلم»؟ ،ونحن على الهواء ،يعني
عندما تقصف ســرايا القدس «تل أبيب» وهــي بادرت من بداية املعركة
قصف «تل أبيب».
هناك إدارة حكيمــة ومتوازنة تراعي ظروف هذه املعركة ونحن نعرف ما
الذي يؤلم هذا العدو ونعرف كيف ندير هذه املعركة ،نعرف ما الذي ميكن
في هذه احلرب أن نذهــب إليه وما الذي ميكن أن ال نذهب إليه ،يعني هنا
أنا باملناسبة أذكر على الهواء في هذه املقابلة عندما كانت حرب «متوز»،
كان هناك تواصل بيننا وبني اإلخوان في املقاومة اللبنانية ،تواصل يومي
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وتقدير موقف وكنا نتابع هذه املعركة ساعة بساعة ،أنا كنت
أرسلت إلى قيادة املقاومة
من الناس الذي كان لهم رأي بل رجاء،
ُ
في» متوز» بأن ال يبادروا بقصف «تل أبيب».

ملاذا؟
ألن ظروف تلك املعركــة ومعناها ووضعها اإلقليمي واملقاومة
فــي لبنان مــن دولة أخرى ليســت على أرض فلســطني لها
معاني ال أريد أن أضيع الوقت في شرحها ،املشاهد سيفهمها
ويستوعبها ...لكن نحن من  2012بادرنا بقصف «تل أبيب» ،وفي
هــذه املعركة البعض قال لنا ملاذا اســتعجلتم وقصفتم «تل
أبيب» في اليوم الثاني للمعركة وبالذات «ســرايا القدس» ثم
تطورت القصة وذهبنا إلى مدن أخرى ،نحن نعرف ما الذي ميكن
أن نفعله وما الذي ميكن أن نؤجله .ندير هذه املسألة ونعرف نقاط
ضعــف هذا العدو ونعرف أ ّن هناك أماكن لو قصفتها املقاومة
فــي غــزة «ســرايا القــدس» أو «القســام» وأنا أؤكــد أنها
تســتطيع أن تصل إليها ،ميكــن أن تفاجئ العــدو واملنطقة
والعالــم أ ُّي مفاجأة ،ببســاطة أنــا ال أتكلم شــعارات ،هم
مشكلتهم أنهم لم يســتثمروا أمنهم أمام مقاومة وطنية
إسالمية.
ال نخجل بإسالميتنا وأ ّن مرجعيتنا إسالمية وتوجهنا إسالمي،
هذا الشــعب الذي يقاتل يتمنى وهو صائم ،وأنا عندما أحيانا ً
واهلل أشــعر بالعطش وأنا أجلس ّ
بالظــل وفي املكان املك ّيف،
أقول كيف يســتطيع أن يتحرك اجملاهد على األرض وهو صائم
في نهار رمضان حتى يصــل إلى موقع املعركة ليقاتل ويطلق
صاروخا أو ينصــب عبوة أو يفجرها ،ما هــو مصدر إلهام هذا
املقاتل غير اإلسالم وغير طلب الشهادة وغير الرغبة في اجلنة.
كل هذه امللهمات نحن ال نخجل منها ولكن في إدارتنا للمعركة
نحن ننتمي لهذا الشــعب املظلوم املقهــور املقتلع من أرضه
الذي يطالب بحقه ،كل العالم يدير ظهره له واآلن جزء كبير من
األمة لألسف يدير كبقية ظهره كبقية العالم.

ر�سالة منك �إىل الفل�سطينيني يف كل مكان وحتديد ًا يف
قطاع غزة..

في قطاع غزة أقول للشــعب الفلسطيني إن هذه الدماء التي
تنزف منكم اليوم ،واهلل يا أهلنا ،يا أحبابنا ،يا شــعبنا ،إمنا هي
تطهّ ر هذه األمــة كلها ،لذلك إصمدوا وصابــروا ورابطوا ،وإن
النّصــر صبرَ ســاعة ،أنتم على موعد مع النصــر الكبير وقد
قطفنا ثماره ،وأنــا أقول أن اإلنتصار قد حتقق ،البعض ال يريدون
أن يعطــوا لـ»حماس» أو املقاومة نصرا .عندماحصل ما حصل
من رعب في الكيان ود ّوت صواريخ املقاومة في كل بقعة ،النصر
قد حتقق ،اآلن أنتم حتاولون حجب ومنع قطف الثمار بتخفيف
معاناة الشعب الفلسطيني ،أما النصر بيننا وبني العدو فبمنع
حتقيق أهدافه وبتحقيق أهدافنا ،بإثبات قوتنا وقدرة الردع التي
منلكها فقد حتقق ولن يحجبه أحد ولن يحجبها شيء ،اصمدوا
وصابروا ونحن إن شــاءاهلل على موعد مع النصر الكبير قريباً،
وقريبا ً جدا ً إن شاء اهلل.
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وهم أيضا يألمون ..خسائر العدو «اإلسرائيلي» خالل الحرب
اجلهاد  -وكاالت
احلرب على غزة بقدر ما كانت مأســاة على أهلها،
فإنها حملت اجليش االســرائيلي خسائر فادحة،
بعد مقتل أكثر من  65جندياً من قوات النخبة ،وما
يفوق عن  435إصابة ،وفق إحصــاءات العدو ،لكن
الفصائل الفلســطينية تؤكد أنها قتلت أكثر من
 130جنديا ولم حتص اإلصابات ،مشــيرة إلى تدمير
عدد كبير من اآلليات العســكرية كما استطاعت
صواريخهــا أيضا الوصول إلى أعماق «إســرائيل»،
وحتديداً إلى تل أبيب ومطــار بن غوريون الذي حتول
أليام إلى ما يشــبه «مدينة أشباح» ،بسبب عدم
وجود مسافرين قادمني أو مغادرين ،ومحيط محطة
دميونة النوويــة وغيرهما من املواقع االســرائيلية
االستراتيجية.
اخلسارتان املادية والبشرية ليستا وحدهما الثمن
الذي دفعته «إســرائيل» نتيجة عدوانها على غزة،
فإقتصادها أيضا دفع الثمن بعد خســارته املاليني
الكثيرة.
وفضال على اخلسارة املرتبطة بأكثر من  80شركة
طيران دولية أوقفت رحالتها إلى فلســطني احملتلة
فإن شــركة «العال اإلســرائيلية للطيران» ،أكبر
شركات الطيران لدى «إسرائيل» ،ق ّدرت خسائرها
األولية نتيجــة تراجع احلجوزات خالل األســابيع
املاضيــة ،واملتوقعة خالل الشــهرين املقبلني ،مبا
بــن  40و 50مليون دوالر ،وذلك خــال الربع الثالث
من السنة اجلارية ،وهو موسم العطالت الصيفية
والسياحة في «إسرائيل».
يُشار إلى أ ّن آخر مرة مت فيها تعليق الرحالت اجلوية
مــن تل أبيــب واليها كانــت في عــام  ،1991قبل
حرب اخلليــج األولى وخاللها ،عندما أطلق الرئيس
العراقي صدام حســن صواريخ «ســكود» باجتاه
«إسرائيل».

ال�سياحة واالقت�صاد
وبحسب األرقام ،أدى تراجع عدد حجوزات السفر إلى
«إسرائيل» ،وتراجع السياحية الداخلية أيضا ،بحدود
 %80مقارنة بالفترة نفســها من العام املاضي ،إلى
تكبد الصناعة الســياحية «االســرائيلية» خسائر
باهظة تخطــت 500مليون دوالر بحســب جمعية
الفنادق «اإلسرائيلية» .و تدهور املوسم السياحي في
«إســرائيل» ،من املتوقع أن يكون األسوأ منذ  12عاما ً
أي من تاريخ انتفاضة األقصى.
وأيضا ً إلى خسائر القطاع السياحي ،تضاف اخلسائر
التي تك ّبدها قطاع الصناعة «االســرائيلي» وبلغت

ومن املرجح أن يطلــب مبلغا أكبر في حال طال أمد
العملية.

�صندوق النقد الدو ّ
يل

أكثر من  250مليــون دوالر ،باالضافة إلى األضرار باملاليني
التي حلقت مبحطات القطار في القدس ،بعد االحتجاجات
الفلســطينية على مقتل فتى من حي شعفاط وحرقه
على أيدي مســتوطنني .تضــاف إلى هــذه التكاليف،
قيمة التعويضات التي ســتجبر احلكومة «االسرائيلية»
على دفعها إلى «االســرائيليني» املتضررين من العملية
العسكرية والصواريخ الفلسطينية ( ُقدمت إلى احلكومة
«االســرائيلية» حتى اليوم أكثر من  660دعوى للحصول
على تعويضات في شــأن خســائر أصحاب املصالح في
املستوطنات القريبة من غزة).

الكلفةالع�سكرية
للكلفة العســكرية حصة كبيرة فــي التكاليف التي
تكبدتها «إســرائيل» نتيجة عدوانها علــى قطاع غزة.
فبحســب ما اعتــرف به مســؤولون فــي وزارة الدفاع
«االســرائيلية» ،الكلفة املباشــرة للعملية العسكرية
في األيام الـــ 12األولى فقط من احلرب بلغت  585مليون
دوالر ،ما يعني أن «إســرائيل» تدفع  50مليون دوالر يوميا ً
كتكلفة مباشرة لهذه احلرب .واستنادا ً إلى االرقام ،تتجاوز
كلفة الصاروخ الواحد فــي منظومة «القبة احلديد» 50
ألف دوالر ،في الوقت الذي تنفذ فيه القوات «اإلسرائيلية»
يوميــا ً منذ بدأت احلــرب على غزة أكثر مــن 200عملية
اعتراض ،مــا يعنــي أن «القبة احلديــد» وحدها تكلف

ً
يوميــا ،باالضافة إلى أن
«اإلســرائيليني»  10ماليني دوالر
بعض الصواريخ الفلســطينية يتم اعتراضها بصواريخ
«باتريوت» التي تفوق كلفة الواحد منها املليون دوالر.
في هذا السياق ،أوضح تقرير أوردته اإلذاعة «االسرائيلية»،
تفاصيل كلفة القبــة احلديدية ،والبالغة  50مليون دوالر
لــكل منظومة ،حيث تتكون كل منظومة من  20قاعدة
لصواريــخ دفاعية ،تنطلق لصــد الصواريخ القادمة من
غــزة أثناء حتليقها في اجلو .وتبلــغ كلفة كل صاروخ بني
 80 - 60ألــف دوالر ،فيما تبلغ كلفة الصاروخ ،شــاملة
تكاليف إطالقه ،قرابة  100ألــف دوالر ،أي أن كل صاروخ
يتم اعتراضه يكلف اخلزينة «اإلسرائيلية»  100ألف دوالر.
(علما ً أن كلفة الصــاروخ الواحد الذي تطلقه الفصائل
الفلســطينية على االراضي االســرائيلية ال تتجاوز الـ
 1000دوالر).
باالضافــة إلــى كلفة القبــة احلديدية ،تضــاف كلفة
الطائرات بدون طيارين حيث تقدر كلفة الساعة الواحدة
لهذه الطائرات بـــ 1500دوالر ،فيما تبلغ كلفة ســاعة
الطائرة املروحية في اجلو حوالى  5000دوالر ،وكلفة ساعة
الطائرة القتالية نحو  15ألف دوالر ،وتبلغ كلفة جتنيد كل
رجل احتياطي في اجليش «االسرائيلي» 130دوالرا يوميا.
للتذكيــر ،وقبيل عملياته العســكرية على قطاع غزة،
طلب جهاز األمن الذي يضم اجليــش ووزارة الدفاع عالوة
إضافية على ميزانية سنة  2015بحوالى  1,5مليار دوالر.

A LA JL I J HI AH DA D

الدولي خســائر االقتصاد
بــدوره ،قدر صندوق النقد
ّ
«اإلسرائيلي» جراء العدوان على قطاع غزة بنحو %0,2
ّ
مــن ناجتها احمللي اإلجمالي ،وهو ما يعادل  546مليون
دوالر ،على اعتبار أن قيمة الناجت تناهز  273مليار دوالر.
وأشــارت تقديرات اقتصادية إلى أن خســائر العدو
الصهيوني في العدوان على غزة توازي خســائره في
احلــرب الثانية في لبنان ،فقد فاقــت تكلفة احلربني
السابقتني واســتدعاء االحتياط و«القبة احلديدية»
أسهما في رفعها.
وكانــت كلفة احلرب على قطاع غــزة في عام ،2008
نحو  3.5مليار شيقل (مليار دوالر) ،بينما وصلت كلفة
احلرب في عام  2012إلى نحو  50مليون شــيقل (8.7
مليون دوالر).
كما أظهرت األرقام في املالحق االقتصادية «اإلسرائيلية»
أن السوق «اإلســرائيلية» تضرر يوميا مببلغ  100مليون
شيقل ( 29مليون دوالر) ،مبا
في ذلك أضرار تراجــع حجم التصدير .ويضاف إلى ذلك
أضــرار بنحو مليــار دوالر في مئة ســلطة محلية في
«إسرائيل» ،وذلك نتيجة الصواريخ وزيادة
املصروفات بسبب حالة الطوارئ ،ناهيكمعن بتعويضات
للمصالح التجاريــة واملوظفني وصلت إلى نصف مليار
شيقل ،وتعويضات أخرى جراء سقوط القذائف وصلت
إلى  200مليون شيقل ( 58مليون دوالر).
يضاف إلى هذه اخلسائر «اإلســرائيلية» الداخلية جراء
احلرب ،خســائر أخرى خارجية مرتبطــة باحلرب كذلك
بســبب إلغاء دول اتفاقيات اقتصادية مع «إســرائيل».
وقال صبري صيدم ،مستشــار الرئيس الفلســطيني
محمــود عبــاس ،إن دول البرازيل واألرجنتــن وبوليفيا
وفنزويال واألوروغواي والباراغوي قرروا أخيرا إلغاء اتفاقية
امليركسور للتعاون االقتصادي مع «إسرائيل».
ويأتي ذلك بينما عانت «إسرائيل» هذا العام والذي سبقه
من خسائر أخرى غير متوقعة بسبب حملة «مقاطعة
«إسرائيل» وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات
عليها» ،والتي كبدت تل أبيب خســائر بني  5و 8مليارات
دوالر سنويا.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا قبل بداية احلرب على غزة أن
تكبد املقاطعة هذا العام «إسرائيل» نحو  8مليارات دوالر
سنويا ،بعدما شرع االحتاد األوروبي الذي يستوعب  32في
املائة من الصادرات «اإلسرائيلية» ،مبقاطعة املستوطنات
ومتييز بضائعها منذ مطلع العام.
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انفوجراف
المقاومة

غزة ـ اجلهاد

خسائر العدو

«الجهاد» و«القدس لألنباء» تنعيان عددا من شهداء الصحافة
غزة  -اجلهاد
تنعى نشرة اجلهاد ووكالة القدس لألنباء رفاق املهنة وزمالء مهنة
املتاعب الشــهداء الصحافيني الذين ارتقوا خالل احلرب على غزة،
وتتقدم من ذويهم واألسرة الصحافية بخالص العزاء.
وكان التجمع اإلعالمي الشبابي الفلسطيني في االحتاد اإلسالمي
للنقابات املهنيــة التابع حلركة اجلهاد اإلســامي قد أحصى في
ً
انتهاكا إسرائيل ًيا بحق
تقريره الشهري عن متوز املاضي أكثر من 90
الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية الفلسطينية.
وأشــار التجمع اإلعالمي إلى أن عملية االختراق والتشويش ملواقع
ً
انتهــاكا ،وكذلك تفجير
وإذاعــات وفضائيات بلغت أكثر من ()14
وتضرر سيارتي إعالم.
وكانت أبشــع جرائم احلرب التي اقترفتها قــوات االحتالل ،حينما
أقدمت طائرات االحتالل احلربية ،على استهداف الزميل الصحفي
رامي ريان ،وهو يرتدي درع وإشارة مميزة « »Pressبشكل مباشر بينما
كان يقوم بتصوير اجملزرة التــي اقترفتها بقصف املواطنني األبرياء
وبشكل عشوائي في حي الشجاعية وهي اجملزرة التي أوقعت 200
مواطنا ً بني شهيد وجريح ،ليستشهد معه الزميل الصحفي من
شبكة األقصى اإلعالمية سامح العريان ،وذلك بعد ساعات قليلة
من استهداف الصحفي الرياضي عاهد زقوت وهو داخل منزله في
اجملمع االيطالي في حي النصر بغزة  ،ليكون يوم األربعاء ،2014/7/30
هو األكثر دموية ضد الصحفيني في هذه احلرب.
وخالل األيــام املاضية من احلرب الهمجيــة واإلرهابية قتلت قوات
االحتالل املصــور الصحفي خالد حمد والصحفــي عزت ضهير،
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والصحفــي بهاء الدين غريــب ،والصحفي عبد الرحمــن زياد أبو
هني ،والصحفية جنالء محمود احلاج وحامد شــهاب  ،في سلسلة
غاراتهــا على محافظات غــزة ،بينما أصيب العديــد من الزمالء
بجروح ،واستهدفت منازل بعضهم بشكل مباشر وجرى تدميرها،
إضافة إلى االســتهداف املتواصل للمكاتب الصحفية والطواقم
الصحفية العاملة.
وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم اخلميس عن استشــهاد الزميل
الصحفــي محمد ضاهر احملرر بصحيفة الرســالة متأثرا بجراحه
بعد قصف منزلهم بتاريخ  2014-7-20ما أدى الىى اصابته بجراح
خطيرة واستشهاد طفلته الرضيعة ووالده وأمه واثنني من أشقائه.
وهذه هي قائمة الشرف وشهداء احلقيقة:
 .1حامد عبد اهلل شهاب  -شركة «ميديا .»24
 .2جنالء محمود احلاج – إعالمية وناشطة مجتمعية.
 .3خالد حمد – شركة «كونتنيو» لإلنتاج اإلعالمي.
 .4عبد الرحمن زياد أبو هني – قناة الكتاب الفضائية.
 .5عزت ضهير – إذاعة األسرى.
 .6بهاء الدين غريب – تلفزيون فلسطني.
 .7عاهد زقوت – الصحفي الرياضي القدير.
 .8رامي ريان – الشبكة الفلسطينية لإلعالم.
 .9سامح العريان – قناة األقصى الفضائية.
 .10محمد ضاهر – محرر في مؤسسة الرسالة.
 .11عبد اهلل فحجان – صحافي رياضي
 .12شادي عياد – صحافي حر.
 .13حمادة مقاط – التجمع اإلعالمي.
A A
L JL IJ HI H
A A
D D

من هؤالء الشــهداء من ارتقوا في عمليات اغتيال أو خالل عملهم
اجلهادي ،ومنهم من استشهد بقصف منازل املدنيني ومع عائالتهم.
 .1قائد لواء الشمال الشهيد دانيال منصور – شمال القطاع
 .2مسؤول جهاز اإلعالم احلربي الشهيد صالح أبو حسنني – رفح
 .3الشهيد اجملاهد عيسى جنيد  23عاما ً ـ شمال القطاع
 .4الشهيد اجملاهد سليمان معروف  24عاما ـ شمال القطاع
 .5الشهيد اجملاهد زاهر االنقح  24عاما ً ـ شمال القطاع
 .6الشهيد اجملاهد أحمد األسطل  25عاما  -خانيونس
 .7الشهيد اجملاهد محمود اللحام  25عاما ً  -خانيونس
 .8الشهيد اجملاهد إبراهيم املشهراوي  29عاما  -غزة
 .9الشهيد اجملاهد رمضان البكري  33عاما – غزة
 .10الشهيد اجملاهد خالد لقان  25عاما ً  -خانيونس
 .11الشهيد اجملاهد إياد أبو ريدة  26عاما ً  -خانيونس
 .12الشهيد اجملاهد باسل الطالع  24عاما  -النصيرات
 .13الشهيد اجملاهد عبد اهلل أبو شاويش  23عاما – النصيرات
 .14الشهيد اجملاهد صائب البطش  23عاما – شمال القطاع
 .15الشهيد اجملاهد محمود دحالن  28عاما ً  -خانيونس
 .16الشهيد اجملاهد أحمد اجملايدة -خانيونس
 .17الشهيد اجملاهد عالء القرا – خانيونس
 .18الشهيد اجملاهد حازم أبو شمالة  33عاما – خانيونس
 .19الشهيد اجملاهد وسيم املصري  -شمال القطاع
 .20الشهيد اجملاهد علي األسطل – خانيونس
 .21الشهيد اجملاهد سالم اهديد – خانيونس
 .22الشهيد اجملاهد وسيم شراب – خانيونس
 .23الشهيد اجملاهد جهاد حمد  -رفح
 .24الشهيد اجملاهد نضال أبو العسل – رفح
 .25الشهيد اجملاهد محمد أبو زينة – غزة
 .26الشهيد اجملاهد إياد شراب – خانيونس
 .27الشهيد اجملاهد جهاد أحمد – رفح
 .28الشهيد اجملاهد محمد النجار – خانيونس
 .29الشهيد اجملاهد محمد أبو جزر – خانيونس
 .30الشهيد اجملاهد أحمد أبو جزر – خانيونس
 .31الشهيد اجملاهد أشرف األسطل – خانيونس
 .32الشهيد اجملاهد هاني عصفور – خانيونس
 .33الشهيد اجملاهد محمد القرا – خانيونس
 .34الشهيد اجملاهد محمد عوكل  30عاما – رفح
 .35الشهيد اجملاهد يزيد البطش  -شمال القطاع
 .36الشهيد اجملاهد ماجد حميد  -شمال القطاع
 .37الشهيد اجملاهد بالل علوان  -شمال القطاع
 .38الشهيد اجملاهد محمد شعث -خانيونس
 .39الشهيد اجملاهد رامي الشيش  -شمال القطاع
 .40الشهيد اجملاهد نعيم أبو مزيد 31عاما – دير البلح
 .41الشهيد القائد امليداني محمود زيادة – شمال القطاع
 .42الشهيد اجملاهد وائل عواد  26عاما  -خانيونس
 .43الشهيد اجملاهد أحمد سحويل  24عاما  -خانيونس
 .44الشهيد اجملاهد أحمد السقا  25عاما ً  -خانيونس
 .45الشهيد اجملاهد إبراهيم القرا  23عاما – خانيونس
 .46الشهيد اجملاهد عبد اهلل البحيصي – دير البلح
 .47الشهيد اجملاهد بالل شنيورة – غزة
 .48الشهيد اجملاهد أحمد زنون  -رفح
 .49الشهيد اجملاهد صهيب أبو قورة  -رفح
 .50الشهيد اجملاهد حميد فوجو – رفح
 .51الشهيد اجملاهد مهند ضهير – رفح
 .52الشهيد اجملاهد عز الدين بلبل -رفح
 .53الشهيد اجملاهد عماد زعرب  -رفح
 .54الشهيد اجملاهد القائد امليداني حسني محيسن – غزة
 .55الشهيد اجملاهد بهاء أبو الليل  -غزة
 .56الشهيد اجملاهد عامر الفيومي  -غزة
 .57الشهيد اجملاهد محمود ولود  -غزة
 .58الشهيد اجملاهد سالم قنديل – شمال غزة.
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�آالف ال�شهداء واجلرحى ودمار هائل

قطـاع غزة ...منطقـة كارثـة إنسـانية

غزة ـ اجلهاد
حت ّول قطاع غزة اىل منطقة منكوبة ،ومنطقة كارثة �إن�سانية نتيجة العدوان ال�صهيوين
الهمجي عليها ،الذي ا�ستهدف الب�شر واحلجر ،وكل مقومات احلياة .
�أحياء كاملة �أزيلت ،ع�شرات املباين د ّمرت فوق ر�ؤو�س �ساكنيها ،ق�صف ممنهج للم�ست�شفيات
والأطقم الطبية ،ومل�ؤ�س�سة الكهرباء ،وقطع للمياه ،وجرف للمحا�صيل الزراعية ،وا�ستهداف
للمدنيني يف الأ�سواق واملدار�س وامل�ساجد وغريها !!
�إنها حرب تطهري عرقي ميار�سه الإحتالل ال�صهيوين� ،ضد �شعب متم�سك ب�أر�ضه وحقه ومقاومته.
التفا�صيل واملعلومات املتوافرة من الداخل ،كفيلة وحدها بتقدمي امل�شهد امل�أ�ساوي على حقيقته.
بلغت حصيلة احلرب البربرية الصهيونية على املدنيني،
وفق إحصاءات وبيانات وزارة الصحة الفلسطينية1880 ،
شــهيدا ً و 12صحفياً ،و 9563جريحاً ،و 150في العناية
املكثفة ،حتى إعداد هذا التقرير ،من بني الشهداء 429
طفالً ،و 243س ّيدة ،و 79مسنا ً .
ومن بني اجلرحى  2877طفالً و 1853س ّيدة ،و 374مسنا ً .
ويكفي اإلشــارة هنا ،الى أن العدو ح ّول أيام العيد ،الى
لوحة سوداء ،تضمنت  328شهيدا ً و 980جريحاً ،جلُّهم
أيضا ً من النســاء واألطفال والشــيوخ ،الذين ظنّوا بأن
العدو ميكن أن يراعي هدنة ،أو مناشدة إنسانية أو دعوة
دولية للتهدئة ،أو مناسبة دينية .
أفرغ اإلحتــال حقده ،بكل ما ميلك مــن إمكانات قتل
همجية ،جوا ً وبحرا ً وبراً ،لقتل الفرح ،وإبادة كل شــيئ
متحرك أو حي في قطاع الصمود .
لم يراع اإلحتالل مؤسســة دولية ،أو حرمة مقر ديني ،أو
مستشفى ،كل شيء أمامه مباح للتدمير .
العشــرات بقوا أياماً ،أو ســاعات طويلة حتت األنقاض،
وعشــرات قضوا لعدم متكنهم من الوصول الى املقرات
الصحية ،عائالت كاملة أبيدت وهي تتناول إفطارها بعد
صيام شاق ،وعائالت أخرى لم يعد لها مأوى أو ملجأ،
يوم
ٍ
ألنها فقدت منازلها وأهلها وأصحابها .
ما حصل في غزة ،جرمية حرب بكل ما تعنيه الكلمة من
معنى ،يستحق بنتيجتها حتويل قادة العدو العسكريني
والسياسيني الى محكمة العدل الدولية .

�ضحايا الأطقم الطبية
أفادت التقارير الصحية ،أن عدد ضحايا األطقم الطبية،

جراء العدوان ،زاد عن  ،63منهم  21شهيدا ً و 42جريحا ً .
وذكرت املعلومات ،أن  29مرفقا ً صحيا ً تعرض لإلســتهداف،
منها  13مستشــفى ،أغلــق منها  3مستشــفيات ،كما
استهدفت 7أكثر من مراكز للرعاية األولية ،وأغلق  27مركزاً،
وقصفت أكثر من  9ســيارات إسعاف بشكل مباشر ،ما أدى
الى زيادة عدد املسعفني الشهداء .
وحتدث األطباء الذين أشــرفوا على معاجلة املصابني ،فأشاروا
الى وجود نقص حاد في املعدات واألدوية ،وقد خرجت نســبة
 %20من املقدرات الصحيــة من اخلدمة بفعل القصف ،في
وقــت كان يعاني منه هذا القطاع من أزمــة حادة في عدم
توافر مستلزمات وإحتياجات املستشفيات لألجهزة والدواء،
نتيجة احلصار املفروض حول غزة منذ حوالي  8سنوات .
ووصفت مصادر دولية مــا يجري في غزة على هذا الصعيد،
بأنه «مأساوي» ،و»بالغ السوء» ،وذلك بسبب النقص في عدد
األطباء كانوا يجهدون في إنقاذ املؤهلني للحياة ،بينما الذين
يعانــون من إصابات خطيرة ،حتتاج الــى وقت طويل للعالج،
فكانوا يتركون ملصيرهم !

ن�سبة الدمار
لم يجرِ إحصاء دقيق حلجم الدمار الهائل الذي أصاب قطاع
غزة حتى اآلن ،بسبب إستمرار العدوان من جهة ،وعدم إمكان
القيام بهذه املهمة ميدانيا ً في هذه الفترة ،غير أن املشاهد
التي ب ّثت فضائياً ،وتقارير األمم املتحدة ومنظماتها اإلنسانية،
تشــير الى أن غزة تعرضت لزلزال خطير ،أدى الى إزالة أحياء
وأبنية ومؤسسات وأسواق ومدارس ومستشفيات .
وقد حذرت مفوضية الشــؤون اإلنســانية في األمم املتحدة
فاليري أموس ،الى تفاقم الوضع املأســاوي في غزة ،واصفة

ما حدث بأنه «محنة حرجة» ،وذكرت التقارير ،أن بيت حانون،
خزاعة ،الشجاعية ،مناطق ســ ّويت باألرض ،وقد إختلطت
األشالء باجلثث والتراب ،فيما الدماء ّ
غطت األرض .
وأكــدت التقارير ،أن حي الزيتون ،شــهد دمــارا ً هائالً ،حيث
أستهدفت املدفعية املنازل مباشرة ،ما أدى الى القضاء على
عائالت بكامل أفرادها .
وتكرر املشهد أيضا ً في املناطق احلدودية الشرقية للقطاع،
ودُمرت أحيــاء كاملة في أحياء البلتاجي ،النزّازّ ،
الشــعف،
املنصورة واملنطار ،ومنطقة الفخاري شرق خانيونس وغيرها .
ووصف املتحدث باسم الصندوق الدولي ،الوضع اإلقتصادي
في قطاع غزة بأنه «حرج للغاية» ،وقدر وزير اإلقتصاد الوطني
الفلسطيني محمد مصطفى ،حجم اخلسائر على القطاع
بصــورة أولية ،ب 4مليارات دوالر ،مــع األخذ بعني اإلعتبار ،أن
الناجت احمللي للقطاع  1,8مليــار دوالر ،وهو معطل منذ بداية
العدوان .
ونتيجة هذه الكوارث ،إزدادت املعاناة اإلنسانية لدى املواطنني،
حيث بلغ عدد النازحني حوالي  200ألفا ً  .وارتفع عدد الالجئني
الذين يعتمدون علــى «األونروا» ،في احلصــول على املعونة
الغذائية ،من أقــل من  80ألفا ً في العام  ،2000الى  830ألفا ً
حاليا ً .
ً
هذه الصور املؤملــة واحلزينة ،لم تترك مجــاال أمام املفوض
العام لوكالة األونروا بييركرينبول ،سوى البكاء ،إذ لم يتمالك
نفسه أمام جثث األطفال والنساء الذين سقطوا في مدرسة
تابعة للوكالة في مخيم جباليا شمال القطاع ،إال أ ْن يصرخ
ويقول »:أدين بأشــد العبارات املمكنة ،هذا اإلنتهاك اخلطير
للقانون الدولي من قبل»إســرائيل» ،موضحــا ً أنه متّ إخطار

اإلحتالل مبوقع املدرســة  17مرة ،وأضاف :مدرستنا التي
قصفت تأوي  3300نازح جاءوا يطلبون األمان ،مؤكدا ً أن
املدرسة تعرضت لثالث ضربات متتالية .

قطع الكهرباء
إلحلــاق مزيد مــن األضرار فــي غزة ،وشــل احلياة فيها
إستهدف القصف الصهيوني محطة توليد الكهرباء
الوحيــدة في القطاع ،ما أدى الــى توقيفها عن العمل
بالكامل ،فالقصف -كما أوضحت سلطة الطاقة في
القطاع -أتلف مولد البخــار في احملطة ،وأصاب خزانات
الوقود ،حيث إشتعلت فيها النيران .
هذا اإلستهدافّ ،
عطل أقســام اخلدمات في البلديات،
وحال دون ضخ مياه اآلبار ،ومنع وصولها السكان ،ما دفع
األهالي ال ّلجوء الى املساجد واملدارس واألسبلة العامة،
لتعبئة غالونات املياه ،إضافة الى إنتشار العتمة ،وشل
عمل الورش واخلدمات في املستشفيات .
ومعروف أن غزة حتتاج ل 360ميغاوات من الكهرباء لسد
إحتياجات الســكان ،ال يتوافر منها ســوى قرابة 200
ميغاوات ،وحتصل غزة على الت ّيــار الكهربائي من ثالثة
مصادر« :إســرائيل»  120ميغــاوات ،مصر  28ميغاوات،
فيما تتيح محطة التوليد الكهربائي في القطاع ما بني
 60-40ميغاوات .
رغــم كل ما حصل ،وما ميكن أن يحصل ،بقي ســكان
قطاع غــزة يتمتعون بروح معنوية عاليــة ،ورددوا دائما ً
أنهم مع املقاومة ،وضد اليأس واإلستسالم ،فهذه الروح
لن تُهزم مهما كان حجم القتل والدمار والتآمر.

غزة ...املقاومة تكسرْ املحاور الثالثة
ب�إرادة وقوة وعزمية املقاومة ،و�صمود
الأهايل املذهل ،وت�ضحياتهم� ،أ�سقطت غزة
ثالثة حماور ت�آمرية :ع�سكرية ،و�سيا�سية،
و�إعالميةّ ،
�سخرت لها الإمكانات كافة .فعلى
ال�صعيد الع�سكري ،ف�شلت �آلة القتل والدمار
ال�صهيونية ،رغم �شرا�ستها ،وب�شاعة ممار�ستها
وتقنياتها ،يف �أن تنال من املقاومة لأ�سباب
عديدة� ،أبرزها:

أوالً :فشــل أجهزة اإلستخبارات في الكشف عن
مواقع الصواريخ ،وأماكن تصنيعها ،وإســتهداف
القادة امليدانيني ،الذين أظهروا بسالة فائقة ،وقدرة
وخبرة واســعتني في املواجهــة ،وحتقيق اإلجنازات
الرائعة.
ثانياً :فشلت هذه األجهزة ،في الكشف عن األنفاق
التي كان املقاومون يتســللون من خاللها ،لتنفيذ
عمليات نوعية وجريئة ،ضد جتمعات وآليات العدو.
ثالثاً :أثبت امليــدان كذلك،إلى أن إطالة أمد احلرب،
أي شروط
لم يُضعف املقاومة ،ولم يفرض عليها ّ
أو تنــازالت ،كما متّ إســقاط أكذوبة ما يســمى
تندر لدى
بالق ّبة احلديديــة ،وباتت األخيرة مــدار ّ

تندر املقاومني ،لعدم
اخلبراء الصهاينة وغيرهــم ،قبل ّ
فعاليتها ،وأهليتها للتصدي لصواريخ املقاومة ،فهذه
الصواريخ إستمرت في أداء وظيفتها حتى اللحظات
األخيرة.
رابعاً :لو تتبعنــا تصريحات ومواقف كبــار اجلنراالت
الصهاينة حول تقوميهم لنتائج احلرب ،الســتنتجنا
مدى اخليبة التي أحلقــت بجيش االحتالل ،فقد أجمع
اخلبــراء على أن هذه احلــرب التي دُفــع إليها بنيامني
نتنياهو ،لم حتصد ســوى الفشل ،وأن خسائر اجليش
فاقت كل تص ّور ،سواء على صعيد اجلسم العسكري
أو املادي .ما دفع هــؤالء إلى املطالبة بوقف احلرب فوراً،
واإلستنجاد بالواليات املتحدة وأوروبا ،واحللفاء اآلخرين
في األمم املتحدة وغيرها ،إليجاد مخرج ميكن أن يحفظ
بعض ماء وجه االحتالل.
أما على املســتوى السياســي ،فقد فضحت احلرب
على غزة ،عمق التآمر الذي شــارك فيه أطراف دوليون
وإقليميــون ،ومن ضمنهم بعــض زعماء عرب لضرب
القطاع وتدميره ،ومحاولة إجباره التخلي عن سالحه،
واإلنصياع للمشاريع الوهمية املطروحة.
لكن املواجهة امليدانية ،كشــفت أن غزة عصي ٌة على
اإلكــراه ،وعصي ٌة علــى كل الضغوط ،غــزة صمدت،
قاومــت ،حتملت كل اجلــراح والدمار ،رافضــ ًة الركوع

واإلستسالم ما اضطر العالم إلى أن يخضع ملطالبها
وليــس أقلها فك احلصار ،وإطالق األســرى إضافة إلى
وقف العدوان.
بعثــت نتائج هذه احلرب رســائل سياســية إلى كل
اجلهــات التي تف ّرجت على دماء ودمــار غزة طوال أيام
احلرب ،بانتظار سماع نداء يأس .قالت لهم املقاومة إنها
نضجت ،وهي قادرة على إتخاذ القرار الذي يناســبها
ويناســب بيئتها التي احتضنتها .غزة ليست جزيرة
معزولة رغم احلصار ،واســتمرار احلرب بهذه القدرات
واملعنويات ،سوف حتدث زلزاال ً لن تستطيع «إسرائيل»
وكل أصدقائهــا وحلفائها في املنطقــة والعالم أن
تتحمل نتائجه ،وما مسيرات الغضب التي جابت كل
عواصم العالم ،وفي الضفة الغربية و أراضي  ،48سوى
إشارات وإنذارات مبكرة.
فشل مشروع اإلستهداف السياسي في احلرب جلهة
لَي ذراع املقاومة ،ومتزيق وحدة اجملتمع الفلســطيني،
ومنــع التواصل بني أبناء الوطــن الواحد ،وبني الداخل
والشتات .فلقد انتصرت غزة بدمائهاّ ،
وجتذر مقاتليها،
وإبداعاتهم في ساحات القتال.
ســخرت أحدث الوســائل
علــى الصعيد اإلعالمي،
ّ
ومحطات البث املرئية واملسموعة ،إضافة إلى املكتوبة
ّ
فشكل أعداء املقاومة
للتأثير السلبي على الرأي العام،

A L J I H A D

جبهة عريضة شملت اإلعالم األمريكي واألوروبي
وبعض العربي واإلسالمي ،لقلب احلقائق ،ومحاولة
النيل من املقاومني ومن الشــعب الفلسطيني،
لكن وعي الشــعب ،وقدرته علــى الفرز والتمييز،
لم يســمحا لهــذا اإلعــام بإحــداث أي اختراق
ملعنوياتهــم ،بل إن إنحياز اإلعــام الغربي وبعض
العربي املكشوف إلى العدو ،خلق رد فعل عكسي
لدى الرأي العام العربي واإلســامي ،فزاده تعلقا ً
باملقاومة ،وتابــع كل بياناتها ووســائل اتصالها
ملعرفة احلقيقة.
أخفقــت جبهــة اإلعــام املضادة ،كمــا جبهة
املواجهة امليدانية املباشــرة ،واجلبهة السياسية
اخلادعة في خوض هذه احلرب ،وهي تذكرنا بالفشل
نفســه الذي منيت به في حروب غزة الســابقة،
وحروب لبنان ،حيث كانــت املقاومة تخرج منها،
أكثر صالبة وخبرة ،وأكثر قدرة على تطوير ذاتها في
اجملاالت كافة.
ً
كانت غزة وســتبقى عنوانا للتحــدي والصمود،
وعلى صخرة مقاومتها حتطمت وسوف تتحطم
كل أحالم ومشاريع الطغاة واإلحتالل ،وداعميهم
ومؤيديهم.

متفرقات

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

جماهري غا�ضبة تهاجم فريق
مكابي حيفا الإ�سرائيلي

الجئو لبنان :المقاومة رفعت رؤوسنا عالياً
اجلهاد  -خا�ص

�أعربت مواقف الالجئني الفل�سطينيني يف خميمات لبنان ،عن �إعتزازها وتقديرها للمقاومة
ً
داعية اىل �أهمية فتح
يف غزة ،التي رفعت ر�ؤو�سنا عالي ًا ،وال�صمود الأ�سطوري ل�شعبنا هناك،
احلدود �أمام املجاهدين ،و�إ�ستكمال م�شروع الإنتفا�ضة ،جاء ذلك رد ًا على �أ�سئلة مرا�سلي
''ن�شرة اجلهاد''حول العدوان الأخري على القطاع .

عني احللوة
وجه ناصــر حليحل التحية ألبطال املقاومة من
ّ
مختلف األجنحة العسكرية ،الذين رفعوا رؤوس
وترحم
أمتنا وهم يتصدون لهــذا العدو احلاقدّ ،
على الشهداء ،ومتنّى الشفاء العاجل للجرحى.
وقال :ال نتوقــع الكثير من العرب ،لكن واجبهم
الشرعي فتح احلدود ومد اجملاهدين بالسالح.
ودعت ناديا احلمايدي اهلل ســبحانه وتعالى ،أن
ينتقم مــن اليهود والعرب املتواطئني ،وقالت :إن
اهلل لن يخذل اجملاهدين في فلسطني وأهل احلق
وهم يتصدون للعدو.
وأشــارت أم مصعب اخلطيب ،الى أنه لوال التأمر
العربي الرســمي ملا جترأ الصهاينة على إرتكاب
اجملازر بحق أهلنا في غزة ،لكننا نبارك للمقاومة
الفلسطينية صمودها وتضحياتها.

نهر البارد
وقال رامي فارس :أن ما حدث مؤامرة عربية ،نفذها
بغطــاء دولي ،في معركة
القاتل في إســرائيل
ٍ
إبادة ،إلنهاء القضية الفلسطينية ،لكن شعبنا
كتب معادلة النصر اجلديد بالرصاص والدم.
ودعا أهلنا في الضفة والـ 48احملتلة ،الى إستكمال
مشروع االنتفاضة لتولد االنتفاضة الثالثة.
ورأى محمد وهبة ،أن الكلمات ال تستطيع وصف
ما يجري ،فهو من جهة فخر لألمة اإلسالمية مبا
تفعله املقاومة من بطوالت وحتديات ،ومن جهة
أخرى وضع مأســاوي ملا يتعرض له أبناء شعبنا
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في غزة من قتل وتهجير ودمار.
ووجه الكشــفي في كشــافة بيــت املقدس عمر
محمد ،حتية إلخواننا في غزة على صبرهم وحتديهم
للجبروت الصهيوني ،وإلى القــادة العظماء الذين
أداروا املعركة بحكمة ،وك ّبدوا اخلسائر جليش العدو.
أضاف :عملنا في كشــافة بيت املقدس على حملة
تبرعات نصرة للمقاومة في غزة ،لكنه أقل مما فعل
إخواننا هناك.

اجلهاد  -وكاالت
اقتحم محتجون مؤيدون للقضية الفلسطينية ورافضون
للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،بصورة مفاجئة أرضية
ملعب املباراة الودية االســتعدادية التي جمعت بني فريقي
مكابي حيفا اإلسرائيلي ونظيره ليل الفرنسي التي أقيمت
في النمسا ،ملهاجمة العبي الفريق اإلسرائيلي.
وفي الوقت الــذي كان اجلميع ينتظر اطالق احلكم لصفارته
معلنا نهاية املباراة بفوز الفريق الفرنسي بهدفني نظيفني،
تفاجــأ اجلميع باقتحام مجموعة من املشــجعني يحملون
أعالم فلســطني ويعتقد أنهــم مهاجرون أتــراك ،ألرضية
امللعب عند الدقيقة  86ووجهــوا بعض الركالت والضربات
لبعض العبي الفريق اإلســرائيلي ،في حني متكن آخرون من
مغــادرة أرض امللعب قبل تعرضهم ألي هجوم .وحاول بعض
العبي الفريق اإلسرائيلي الدفاع عن أنفسهم وتوجيه بعض
اللكمات للجماهير الغاضبة ما دفع الشــرطة النمساوية
للتدخل وتفريق اجلماهير .وتشــن اسرائيل منذ الثامن من

متــوز هجوما جويا وبريا على قطاع غــزة ،ما دفع بلجنة
الطــوارئ في االحتــاد األوروبي لكرة القــدم أن تقرر عدم
إقامة مباريــات تابعة للبطوالت القاريــة على األراضي
اإلســرائيلية .كما طالب اليويفا من األندية اإلسرائيلية
املشــاركة في البطوالت القارية ،أن تقترح مقرات بديلة
خارج البالد ،الســتضافة مبارياتها ســواء فــي الدوري
األوروبي أو في دوري أوروبا.

استشهاد مدرب كرة قدم في غزة والعب في الضفة

الر�شيدية
ولفت أبو محمود غنام ،أن التاريخ سيتكلم عن غزة
من ناحية الصمود البطولي ،ف»إسرائيل» حشدت
نحــو مئة ألف جنــدي وعجزت عــن إحتالل بقعة
صغيرة .وقال :خسارتنا في غزة كبيرة لكن اجملاهدين
حققوا أروع البطوالت وســيحققون النصر إن شاء
اهلل.
وقالت أم فادي ظاهر :نحــن األمهات نتألم من هذه
املشــاهد ،التي نشــاهدها على مدار الساعة ،من
أشالء األطفال املمزقة وقتل النساء والشيوخ ،وهدم
املنازل واملدارس واملستشفيات على رؤوس النازحني،
وحتى قصف سيارات اإلسعاف التي تنقل املصابني.
لكننا عندما نرى ونسمع أن اجملاهدين يردون بالقصف
وأسر اجلنود ،نزداد يقينا ً بأن النصر حليفنا.
وأوضح حسن السيد ،أننا في الشتات ال نقبل للعرب
أن يكونوا هكذا ،بل نريدهم سندا ً لنا ،ألن الظلم قد
وقع على هذا الشــعب ،وليس له إال اهلل ومقاومته،
التي تدافع عنه وتصنع النصر رغم حصارها.

غزة ـ اجلهاد
انضم املــدرب املعروف والالعب الســابق في املنتخب
الوطني عاهد زقوت إلى ركب شهداء احلركة الرياضية،
الذين سقطوا خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
وسقط صاروخ فجر الثالثني من متوز املاضي ،على منزل
الشــهيد عاهد زقوت الكائن في بــرج اجملمع اإليطالي
بحي النصر في محافظة غزة ،وهو نائم في فراشه ،ما
أدى إلى استشهاده من الفور.
وكان زقوت قد استهل مشــواره الرياضي في نادي غزة
الرياضي ،وبرزت جنوميته في الثمانينيات والتسعينيات
كأحد أبرز جنوم الكرة الفلســطينية ،ومثل «الفدائي»
في عدد من املناســبات والتجمعات حتى اعتزاله ،قبل
أن ينتقل إلى عالم التدريب .كمــا أبرز قدراته الكبيرة
وساهم في صعود نادي الهالل إلى مصاف أندية الدرجة

املمتازة وعمل مديرا ً فنيا ً ألندية غزة الرياضي والشــجاعية
واملشتل وخدمات الشاطئ.
ونعى االحتاد الفلسطيني لكرة القدم الشهيد زقوت ،مؤكدا
أن فقدانه خسارة كبيرة للحركة الرياضية ،مع اإلشارة إلى
أنه كان يعمل صحافيا رياضيا منذ  15عاما لعدة وكاالت.
في السياق نفسه ،حلق العب كرة القدم عدي نافذ جبر «19
عاماً» لقافلة شهداء احلركة الرياضية الفلسطينية ،بعد
تلقيه لثالث رصاصات مســاء األول مــن آب ،في قرية ّ
صفا
غرب مدينة رام اهلل خالل مسيرات منددة بالعدوان على غزة.
ولعب الشهيد جبر لناديي بيت عور التحتا وخربثا بني حارث،
وكان قاب قوســن أو أدنى من االنضمام ألحد فرق احملترفني
باملوســم اجلديد ،لكن آلة احلرب اإلسرائيلية حالت دون ذلك
وأسقطته شهيدا ً  .أيضا اســتنكر احتاد القدم استهداف
الالعب جبر إلى جانب استهداف املنشآت الرياضية.

تتمة  -حتليل �سيا�سي
ومنصات اإلطالق ووقف ســقوط الصواريخ فوق املدن واملستوطنات ،وخاصة
تلك القريبة من القطاع والتي الذ أكثر من  80باملئة من ســكانها بالفرار إلى
املركز.
لقد أغرق فشل العدوان الكيان الصهيوني ،بقادته السياسيني والعسكريني
واألمنيــن في حالة من اإلكتئاب ،خاصة مع ارتفاع أعداد القتلى واجلرحى في
عم الكيان إحساس ضبابي بأن حكومة بنيامني
صفوف قوات النخبة ...كما َّ
نتنياهو التي أعطيت كل الوقت الالزم وكل الغطــاء املادي واملعنوي ،الدولي
واإلقليمــي ،ليس لديها أية فكرة إلى أين تتجه ،إلى داخل قطاع غزة أم تلتف
وتعود إلى الوراء ،وبأية شروط وبأية طريقة؟ ..خاصة بعدما حتولت اهدافها مع
الدخول البري من الصواريخ وترســانتها التي ما تزال ترمي حممها فوق رؤوس
الصهاينة ،إلى تدمير األنفاق الهجومية التي فاجأت العدو بسلسلة عمليات
نوعية خلف خطوطه ،أفقدت قادته العســكريني واألمنيني ،خاصة ،ما تبقى
لديهم من صواب.
ال شك ان إقدام بنيامني نتنياهو وفريقه احلكومي على اتخاذ قرار احلرب املفتوحة
على القطاع ،لم يكــن ردة فعل لصاروخ من هنا أو قذيفــة من هناك ...وإمنا
جاء نتيجة قراءة سياسية أملتها جملة تطورات دولية وإقليمية ،أبرزها على
االطالق :إنشــغال العالم مبلفات كبرى من أوكرانيا إلى أفغانستان إلى كوريا

اإى امللف النووي اإليراني؛ وغرق الــدول العربية باضطرابات داخلية وحروب أهلية
أسرت اهتماماتها داخل حدودها الضيقة ،وأبعدتها لسنوات وعقود عن القضية
الفلســطينية؛ ..ناهيك عن استمرار فرض احلصار احلديدي على القطاع ،في ظل
اإلشتباك السياسي املستمر بني النظام املصري وحركة حماس ،ومواصلة تدمير
شبكة األنفاق التي متثل شرايني احلياة للغزيني؛ ..وزيادة وتيرة تطبيع العالقات بني
بعض الــدول العربية وخاصة اخلليجية منها مع العدو الصهيوني ،على خلفية
الصراعات اإلقليمية ،التي ح َّولت العدو إلى صديق ،وأرفقت بتصريحات صهيونية
أميرية تشي بأن خطوط التواصل ساخنة ،وأن ما كان مخفيا ً في العقود املاضية
بدأت خيوطه في الظهور إلى العلن ،عبر لقاء هنا واتصال هناك ،ومؤمتر هنالك!..
وال شــك أن تصريحــات بنيامني نتنياهو عن العالقات الطيبــة مع بعض الدول
العربية ،ترجمها مدير مكتبه إسحق موخلو بادعائه أن دوال ً عربية حتث «إسرائيل»
وبشكل يومي على مواصلة احلرب وعدم التراجع إلى أن ينهي اجليش «اإلسرائيلي»
مهمته ،ومهمته أن يسحق املقاومة.
وادعى موخلو أن ثالثة دول عربية هي من حرَّضت «إسرائيل» على تصعيد عملية
التدمير وتطبيق عقيدة الضاحية اجلنوبية التي إستخدمت (في لبنان) خالل حرب
 2006عندما دمر سالح اجلو «اإلسرائيلي» الضاحية وح َّولها إلى ركام وإلى أطالل...
كما أشار موخلو إلى أن دولة عربية دفعت مليار دوالر لـ»إسرائيل» في حرب 2008
A L J I H A D

من أجل القضاء على املقاومة!..
لقد قرات القيادة الصهيونية :السياسية والعسكرية واألمنية هذه التطورات
بعني واحدة ،واســتندت إلى تقارير وتقديرات خاطئــة ،أفقدتها القدرة على
رؤية احلقيقة بشــأن حجم التســليح الذي توفر للقطاع احملاصر بعد عدوان
 ،2012ومســتوى اإلســتعداد والتدريب والتأهيل الذي حظيــت به الكتائب
الفلسطينية املقاتلة ،رغم احلصار وانسداد سبل الدخول واخلروج من القطاع،
وشــبكة األنفاق الهجومية التي ح َّولت ضباط وجنود النخبة إلى صيد ثمني
بني أيدي اجملاهدين.
إن حســابات البيدر اختلفت مع حسابات احلقل ،فجاءت نتائج العدوان فشالً
وهزمية لقادة ستطير رؤوس بعضهم أمام تقارير جلان التحقيق ،كما كان مصير
مناحيم بيغن وأرئيل شــارون وإيهود أوملرت وعمير بيريتس وغيرهم من القادة
السياسيني والعسكريني واألمنيني ...في حني أن قوى املقاومة الفلسطينية
حققت نصرا ً مؤزرا ً على حلف متعدد اجلنســيات ،ســيضيف رصيدا ً جديدا ً
حلسابها املتنامي واملتزايد بعد كل جولة ،يعزز قدراتها وإمكانياتها وحضورها
في ميدان الصراع املفتوح مع العدو الصهيوني.
لقد جنح «البنيان املرصوص» في كسر «اجلرف الصامد» ،وخرجت املقاومة أكثر
قوة ومنعة وأعمق إميانا ً بأن هذا الكيان «أوهن من بيت العنكبوت»!..
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سلسلـة فعاليــات في لـبــنــ
مسيرة حاشدة للجهاد في الرشيدية
وصالة الغائب على أرواح الشهداء

مسرية حاشدة للجهاد يف مخيم الجليل ببعلبك
بدعــوة مــن حركــة اجلهــاد
االسالمي في فلسطني ،وحتت
عنوان نداء فلســطني ،البنيان
املرصــوص ،خرجت مســيرة
حاشدة من بعد صالة التراويح
في مخيــم اجلليل ،بعلبك ،من
أمام مسجد بالل بن رباح (رض).
وشــارك فــي املســيرة ممثلو
الفصائــل الفلســطينية،
واللجنة الشعبية وحشد كبير
من أهــل اخمليم ،حيــث جابت
شوارع اخمليم ،مستنكرين الهجمة الشرسة
على قطاع غزة.
وألقى كلمة حركة اجلهاد االسالمي ،أبو عالء
سحويل ،وافتتح كلمته بآية من القرآن الكرمي:
«إن اهلل يحب الذين يقاتلون في ســبيله صفا ً
كأنهــم بنيان مرصوص» ،مضيفــا« :من هذا
املنطلق القرآني واإلمياني ،أطلقت سرايا القدس
اجلناح العســكري حلركة اجلهاد االســامي
في فلسطني ،اســم «البنيان املرصوص» على
عمليتها ،ردا ً على عمليــة العدو الصهيوني
التي أسموها (اجلرف الصامد)».
وقــال «بــإذن اهلل ســوف تتحطــم وتندحر
على صخــرة املقاومة الفلســطينية ،بكل
ألويتها وســراياها وكتائبها ،وبصمود شعبنا
الفلسطيني اجملاهد ،الذي لم يتوان في تقدمي
الغالي والنفيس في سبيل حترير أرضه ووطنه،

ولم يبخل يوما في الدفاع عن املقدسات.
وأكد ســحويل أن خيار هذا الشعب هو املقاومة في
مواجهة آلة القتل والتدمير الصهيونية« ،ونقول لهذا
العدو بأن النصر هو حليفنا بإذن اهلل تعالى مهما طال
الزمن أو قصر».
من أمام املســجد نفســه انطلقت مســيرة أخرى
من بعد إحــدى صلوات اجلمعة مبشــاركة الفصائل
الفلســطينية ،واللجان الشــعبية ،وحشد من أهل
اخمليم ،وجابت املسيرة شوارع اخمليم.
وألقى النائب كامل الرفاعي ،كلمة قال فيها« :يجب
أن نتوجــه إلى اهلل تعالى بالدعاء ألهلنا في غزة ،وهو
أضعف االميان» ،وأضاف أن بعض الدول العربية تشارك
باحلصار على الشعب الفلسطيني عبر اغالق املعابر
ومنع املساعدات عن أهل غزة ،ولكن هذا الشعب اجلبار
هو من يدافع اليوم عن كل األمة العربية واإلسالمية
في العالم.

مسرية حاشدة يف برج الرباجنة دعماً لغزة
بدعــوة من حركــة اجلهاد اإلســامي ،وجلنة
مســيرة العودة ،انطلقت مســيرة حاشــدة
في مخيم برج البراجنة تضامنا مع شــعبنا
في غزّة ،واســتنكارا ً للعدوان الصهيوني على
القطاع.
وانطلقت املســيرة التي كانت بعنوان «دماؤنا
من أجل فلســطني» ،من مسجد الفرقان في
مخيم برج البراجنة وصوال إلى مقبرة اخمليم.
وشارك فيها حشد كبير من أهل اخمليم.
وتضمنــت املســيرة إلقاء كلمــات ّ
لكل من
مســؤول العالقات السياســية حلركة اجلهاد
اإلســامي في بيروت ،أبو وسام منور ،وكلمة
جلنة العودة ألقاها أبو عبداهلل فارس ،وحسني
أبو طاقة بإســم أهالي اخمليم ،نددوا بالعدوان
وأكدوا علــى دعمهم
املتواصــل على غــزة،
ّ

للمقاومة في مواجهة الكيان الغاصب.
كما أعلنــت حركة اجلهاد اإلســامي اعتذارها عن
تقدمي أو تقبل التهانــي بعيد الفطر خالل أيام العيد
هذا العام في اخمليم ،مؤكدة أن العيد ال تكتمل فرحته
إال بالنصر وفك احلصار ووقف العدوان عن شعبنا في
قطاع غزة.

اعتصامان نسائيان للجهاد اإلسالمي
في بيروت تضامناً مع غزة والمقاومة
نظمت الهيئة النسائية حلركة اجلهاد اإلسالمي اعتصامني حاشدين في مخيمي برج البراجنة وشاتيال
في بيروت ،وذلك نصرة ودعما ً لغزّة وتأييدا ً خليار اجلهاد واملقاومة واستنكارا ً للمجازر التي يرتكبها جيش
اإلحتالل في فلسطني.
وأُلقيت في االعتصامني كلمات نسائية باسم حركة اجلهاد اإلسالمي ،وحماس ،وفتح ،وركزت الكلمات
على ضرورة نصرة غزة ،والعمل اجلاد لدعم أهلها.
وأشارت األخت أم أشرف إلى النصر الذي حققه الشعب الفلسطيني في هذه احلرب التي شنها العدو
الصهيوني ،وذلك من خالل الصمود األســطوري ألهل غزة وإبداعات واجنــازات املقاومة ووحدة املوقف
السياســي للقيادة ،األمر الذي ف ّوت الفرصــة على العدو من حتقيق أي مــن أهدافه التي كان يحلم
بتحقيقها من وراء هذا العدوان.

بدعوة من حركة اجلهاد اإلســامي في فلســطني ،انطلقت مسيرة
حاشدة في مخيم الرشــيدية دعما ً لغزة ومقاومتها ،شاركت فيها
كافة القوى السياســية مــن الفصائل الفلســطينية في اخمليم،
باإلضافة إلى آالف من احلشود التي سارت وسط الهتافات وصيحات
اهلل أكبر ،والتنديد بجرائم العدو الصهيوني والصمت العربي.
وإنطلقت املســيرة من أمام مسجد فلســطني ،بعد صالة التراويح
مباشرة ،حيث جابت شــوارع اخمليم ،وألقى القيادي في حركة اجلهاد
اإلسالمي ،احلاج أبو سامر موسى ،كلمة قال فيها «نحن نقف اليوم
معا ً وجميعا ً مــع املقاومة بكافة أطيافها فــي مواجهتها للحرب
الصهيونيــة الهمجية التي يشــنها االحتالل على أبناء شــعبنا
ومقاومته في غزة وكل فلسطني ،ونحن في مسيرتنا نعبر عن تضامننا مع أننا شعب ال يهزم».
ودعا في كلمته كل أبناء الشــعب الفلسطيني في اخمليمات إلى النفير العام ولنصرة أهلنا في غزة ،كما وجه رسالة
إلى املقاومني في فلسطني بأن يشدوا العزم ويتمسكوا بكتاب اهلل وسنته وأن يكونوا صفا ً واحدا ً ملواجهة هذا العدو.
وانتقد موسى صمت اجلامعة العربية والدول اإلسالمية مما يجري في فلسطني من قتل وتدمير دون أن يحركوا ساكناً،
وأضاف «إننا ال نراهن على أحد ،وإمنا رهاننا على مقاومتنا التي ترابط في كل مدينة وقرية وكل ثغرة من ثغور فلسطني».
وختمت املسيرة بدعاء ألهل فلسطني واملقاومني في غزة ،كما مت حرق العلم الصهيوني وسط صيحات التكبير.
وكانت ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺠﻟﻬﺎﺩ اإلســامي ،قد أقامت صالة الغائب ﻓﻲ «مســجد فلسطني» ،ﻋﻠﻰ أﺭﻭﺍﺡ الشهداء الذين سقطوا
ﻧﺘﻴﺠﺔ االعتداءات على قطاع ﻏﺰﺓ .و ّﺃﻡ ﺍﻤﻟﺼﻠﻦﻴ ﺍﻟﺸﻴﺦ أحمد ﺍﺤﻟﻨﻔﻲ ،داعيا ً اهلل أن ينصر اجملاهدين ،وأن يتق ّبل الشهداء،
مين على اجلرحى بالشفاء العاجل.
وأن ّ
وابتهاجا مبا يجري من حتقيق اجنازات على أيدي اجملاهدين من أبناء سرايا القدس ،واملقاومة ،نظمت اجلهاد في الرشيدية،
مسيرة على الدراجات النارية والسيارات ،مبشاركة حاشدة من أبناء اخمليم ،رفعت خاللها الرايات احلركية ورايات فلسطني،
كذلك نظمت اجلهاد اإلسالمي ،عرض أفالم وفالشات لسرايا القدس ،وأفالم قصف صواريخ للمستوطنات الصهيونية،
وذلك أمام مسجد فلسطني ،وسط حضور كثيف من أهل اخمليم ،وقد عرض خالل السهرة األناشيد اجلهادية.

مسرية حاشدة لـ «الجهاد» يف «البارد»
بدعــوة من حركة اجلهاد اإلســامي في فلســطني،
انطلقت مسيرة حاشــدة في مخيم نهر دعما ً لغزة
ومقاومتها واستنكارًا للعدوان املتواصل على الضفة
واألراضي احملتلة منذ العام .1948
وانطلقت املسيرة من أمام جامع القدس وجابت شوارع
اخمليم مبشاركة املئات من أهالي اخمليم ،وسط الهتافات
الداعمة للمقاومة ،واملنددة بجرائم العدو الصهيوني
والصمت العربي.
في ختام املســيرة ألقى مسؤول العالقات السياسية
حلركة اجلهاد اإلسالمي في الشمال ،بسام موعد ،كلمة
قال فيها« :العدو ليس لديه أهدافا ليضربها ،فيضرب
النســاء واألطفال ،أما مقاومتنا تصــل بصواريخها

إلى أهداف في القدس وتل أبيب وكل فلســطني وجتبر
خمســة مليون يهودي على البقاء في املالجئ .وتابع
موعد لن يستطيع أحد أن ينهي املقاومة فهي اجلدار
األخير لهذه األمة.
املسجد نفسه شهد مســيرة أخرى مبشاركة حشد
من أهالي اخمليم ،وألقى كلمة حركة اجلهاد اإلسالمي،
الشيخ محمود األشــقر ،خاطب فيها اجملاهدين قائالً:
«أنتم ســادة ،أنتم بكم نكبر ،أنتم الشــمس التي ال
تغيب ،أنتم تصنعون عزتنا ،أنتم نصر األمة ،أنتم قلة
لكنكم الغالبون ،بكم ننتصر ونســير ،نحن معكم
ومدد لكم».

النواب اللبنانيون يتضامنون مع غزة بمشاركة
«الجهاد» و»حماس» والقوى الفلسطينية..
أعلــن النواب اللبنانيــون تضامنهم خالل اجللســة
النيابية التضامنية مع غزة التي دعا إليها رئيس اجمللس
النيابي نبيه بري ،والتي انعقدت في مجلس النواب في
بيروت ،وحضرها ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان
احلاج أبو عماد الرفاعي ،وممثل حركة حماس علي بركة،
مسؤول حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات ،وعدد
من ممثلي الفصائل الفلسطينية.
وحتدث عدد من النواب منهــم :رئيس تكتل «التغيير
واالصالح» ميشــال عون ،رئيس كتلة املستقبل فؤاد
النسيورة ،رئيس احلكومة اللبنانية متام سالم ..وأكدت
الكلمات على ادانة اجلرمية املرتكبة في غزة .داعني إلى
التضامن والوقوف إلى جانب غزة.
وفي ختام اللقاء التضامني ،قرأ الرئيس بري توصيات،
دعا خاللها إلى رفع احلصار عن قطاع غزة ،وإطالق سراح
ووجه التحية لغزة وأهلها ،معلنا ً
األسرى واملعتقلنيّ ،

A L J I H A D

باسم النواب التضامن الكامل معها.
ودعــا إلى اتخاذ كل االجــراءات اآليلة حملاكمة اجملرمني
اإلسرائيليني الذين يرتكبون مجازر بحق الفلسطينيني.
كمــا دعا إلى إنشــاء مجلس عربي إلعــادة إعمار ما
هدمته آلة احلرب اإلسرائيلية.

�أخبار حركية
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ـان تضامنــاً مع غزة والمقاومة
الرئيس بري يربق اىل األمني العام معزياً ومتضامناً
تلقى األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني،
الدكتور رمضان عبد اهلل شلح ،برقية تعزية من رئيس
مجلس النواب اللبناني ،األستاذ نبيه بري ،باستشهاد
مسؤول اإلعالم احلربي لسرايا القدس ،الشهيد القائد
صالح حســنني (أبو أحمد) ،وكافة شــهداء الشعب
الفلســطيني في غزة .وأعرب الرئيس بري ،باســمه
وباســم قيادة حركة أمل ،عــن التضامن الكامل مع
الشعب الفلسطيني في احلرب التي يخوضها العدو
الصهيوني ضــد قطاع غزة ،مثمنا ً صمــود املقاومة

الفلسطينية وبطوالتها رغم اجملازر الوحشية.
وللغاية نفســها ،تلقى ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي
في لبنان ،أبو عمــاد الرفاعي ،اتصاال ً هاتفيا ً من رئيس
املكتب السياسي في حركة أمل ،احلاج جميل احلايك،
الذي أعرب باســم الرئيس بري عن تضامن الرئيس بري
وحركة أمل مع الشعب الفلسطيني في صموده في
وجه اجلرائم الصهيونية ،ومؤكــدا ً على وقوف حركة
أمل الى جانب الشعب الفلسطيني الصامد.

«الجهاد» تشارك يف اعتصام حاشد أمام «األسكوا»
بدعوة من احلزب السوري القومي االجتماعي ،أقيم اعتصام
حاشد أمام مق ّر «اإلسكوا» ـ بيروت ،تنديدا ً بجرائم العدو
الصهيونــي وعدوانه املتواصل على قطــاع غزة… ونصر ًة
لشعبنا في ّ
كل فلسطني.
شارك في االعتصام عدد من الع ُمد واملسؤولني املركزيني
في «القومي» ،وممثلو األحزاب والقوى والفصائل اللبنانية
والفلسطينية ،والعشرات من القوميني واملواطنني .ورفع
املشاركون أعالم الزوبعة وأعالم فلسطني ،كما رفعت ثلة
مجسمات صواريخ ،والتحف أشبال وزهرات
من املشاركني
ّ
العلم الفلسطيني على وقع األناشيد واألغنيات الوطنية.
وألقى مســؤول العالقات السياســية في حركة اجلهاد
اإلســامي في لبنان شــكيب العينا كلمة قــال فيها:
ضد العدو
«أطلقــت حركة اجلهاد اإلســامي معركتها ّ
الصهيوني الغاشم ،باســم معركة «البنيان املرصوص»
للداللة علــى الوحدة وصالبــة املوقف ،ووحــدة النيران
املقاومة في مواجهــة العدوان ،حتى هزميــة هذا العدو
ومنعه من حتقيق أهدافه في كســر إرادة شــعبنا وفرض
الهزمية عليه».
وتابع العينا« :حاول االحتالل تصفية مقاومته التي أزعجته
وأزعجت حلفاءه في املنطقة ،ظنا ً منه أنه يســتفيد من
املناخ احلاصل حول فلســطني جلهة انشــغال الشعوب

نظمت حركة اجلهاد اإلســامي في مخيم البداوي
وقفة تضامنية اســتنكارا ً للمجازر الصهيونية في
غزة وتأييدا ً للمقاومة في معركة «البنيان املرصوص»،
بحضور ممثلني عن الفصائل الفلسطينية ،واللجان
الشعبية ،وحشد من أبناء اخمليم.
وألقى مســؤول العالقات السياسية حلركة اجلهاد
اإلسالمي في الشــمال ،بســام موعد ،كلمة أكد
فيها االستمرار في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني،
مطالبا ً مبوقف عربي وإسالمي موحد داعما ً ملعركتنا
مع العدو..
تخلل اللقاء دعاء ألهلنا ومقاومتنا في فلســطني
احلبيبة ألقاه الشيخ أحمد عطية ،وفي اخلتام أحرق
شبان العلم الصهيوني كتعبير عن سخطهم على
ممارسات دولة االحتالل.

«الجهاد» تنظم وقفة
تضامنية في البص
القيادي �شكيب العينا
العربية واإلســامية بأزماتها الداخلية ،واالنشــغال عن
فلســطني ،وعن اجلرائم التي ترتكب بحق أهلنا وشعبنا
ومجاهدونا ،لكن شــعبنا الفلسطيني ومقاومته كانت
في املرصاد وقالت كلمتها».
وأكمل قولــه« :لقــد أدركنا منــذ اللحظــة األولى أ ّن
هــذا العدوان يســتهدف ضرب الوحدة الفلســطينية،
واالستفراد بهذا الشعب ومقاومته… فكانت وحدة املوقف
الفلسطيني ،ووحدة قوى املقاومة في امليدان الر ّد الطبيعي
على هذا العدوان وغطرسته ،ولن نرضى بأنصاف احللول».
وألقيــت في االعتصام كلمــات لكل من :مديــر الدائرة

االعالمية في «القومي» معن حمية ،والقيادي اليســاري
ســعداهلل مزرعاني ،وأمني الهيئــة القيادية في حركة
الناصريــن املســتقلني ـ املرابطــون العميد مصطفى
حمــدان ،واألمــن العام ملؤمتــر األحزاب العربية قاســم
صالح ،وعضو اجمللس السياســي في حزب اهلل الشــيخ
عطاهلل حمود ،وأمني س ّر حركة فتح في لبنان فتحي أبو
العردات ،وعميد اإلذاعة واإلعالم في احلزب السوري القومي
االجتماعي وائل احلســنية ،وكلها دعت إلى نصرة شعب
فلسطني ومقاومتها.

البص ..لن نساوم على دماء الشهداء

نظمت جلنة دعــم املقاومة في مخيم البــص ،مهرجان ًا
حاش ًدا بحضور ممثلني عن الفصائل الفلسطينية ،واألحزاب
اللبنانية ،واللجان األهلية والشعبية ،واملؤسسات ،ولفيف
من العلماء ،وحشد من أهالي اخمليم.
وألقى القيادي في حركة اجلهاد اإلســامي احلاج أبو سامر
موســى ،كلمة أكد فيهــا وحدة الصف الفلســطيني
فــي وجه العدو الصهيوني من خــال تصدي كل فصائل
املقاومة والصمود في وجه هذا العدو.
وقال موسى إن هذا الشعب لن يركع رغم اجملازر التي ترتكب
بحقه يوميا ،وأضاف أن هذا الشــعب رغم تخلي القريب
والبعيد عن مساندته في قضيته العادلة واحملقة« ،لكننا
فــي حركة اجلهاد لن نســاوم على دماء الشــهداء الذين
سقطوا والذين يسقطون كل يوم من أجل هذه القضية».
ومبناســبة االنتصارات التي حتققت على ايــدي املقاومة
الفلســطينية فــي غزة ،واستشــهاد مســؤول االعالم
احلربي لســرايا القدس القائد الكبير صالح ابو حســنني،
نظمت حركة اجلهاد والفصائل الفلسطينية لقاء لتقبل
التبريكات في خيمة اإلعتصــام في اخمليم بحضور ممثلني
عن الفصائل الفلسطينية ،واألحزاب اللبنانية ،وحشد من
أهالي اخمليم.
وبهذه املناســبة ألقى العديد من الكلمات التي اجمعت
على اظهار مناقبية الشهيد الذي كان يركز على الوحدة

وقفة تضامنية
في «البداوي»

نظمت حركة اجلهاد اإلســامي في فلسطني وقفة
تضامنيــة مع غزة والشــعب الفلســطيني ،أمام
مدرسة دير ياسني في مخيم البص ،في صور ،بحضور
ممثلني عن الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية
ورجال الدين.
وألقى القيادي في حركة اجلهاد اإلســامي ،احلاج أبو
ســامر موســى ،كلمة أكد فيها على حق املقاومة
في الدفاع عن نفســها وعن شعبها بكل الوسائل
املمكنة واملتاحة ،كما شــدد على ضــرورة التفاف
الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه حول املقاومة،
والتمسك بخيار اجلهاد كسبيل وحيد للتخلص من
هذا العدو.
في الســياق ،ألقى كلمة احلزب السوري االجتماعي،
محمد الدايخ ،وقــال إن العــدوان الصهيوني على
غــزة ومقاومتها ،يأتــي ضمن اجلهــود التي تبذلها
أمريكا وبعض األنظمة العربية امللتحقة باملشــروع
الصهيوني والغربي لتقويض مشروع املقاومة ،وفرض
واقع سياسي وأمني جديد».

الرشيدية :مسيرة مشتركة
لحركتي الجهاد وحماس

والعمل املقاوم.
وألقى كلمة اجلهاد اإلســامي القيادي احلاج أبو ســامر
موســى قائال« :نلتقي اليوم لنبارك شهادة القائد اجملاهد
بصوته وقلمه الشــهيد ابو احمد صالح حسنني ،اجملاهد
والفارس الكبير من ابناء السرايا وال نقول اال ان هلل وانا اليه
راجعون لقد عرفناك رجال في الصعاب وادارة املعارك».
أما كلمة حركة «فتح» فألقاها اللواء ابو احمد زيداني وقال
فيها« :نحن هنا اليوم لنقــدم اجمل التبريكات واعطرها
باستشــهاد فارس من فرســان املواجهة دفاعا عن شرف

االمة وكبريائها» ،وقال زيداني «واهم من يظن ان استخدام
هــذه القوة املفرطة قد يثني شــعبنا عــن مواجهة هذا
االحتالل املتغطرس».
كلمة املسؤل االعالمي حلركة امل كانت لصدر الدين داوود،
وقال فيها« :الشهيد القائد صالح حسنني كان رمزا للعمل
املقاوم وكان قلمــه خنجرا في قلب العــدو الصهيوني،
كما جــدد داوود مواقــف حركة امــل الداعمة للقضية
الفلسطينية» ،داعيا اجلميع للتخندق بخندق الوحدة في
مشروع املقاومة.

A L J I H A D

بدعوة من حركتي اجلهاد اإلســامي وحماس خرجت
مسيرة حاشــدة من أمام مساجد مخيم الرشيدية،
وجابت شــوارع اخمليم دع ًما لغزة ،وشارك فيها ممثلون
عن الفصائل الوطنية واإلســامية ،ورفعت خاللها
الرايات واالعالم الفلسطينية.
زارتفعت الهتافات التي تؤيد املقاومة وتندد بالعدوان
اإلســرائيلي الذي يســتهدف قتل األطفال والنساء
واملسنني.
وقال القيادي في حركة اجلهاد اإلســامي أبو ســامر
موسى« :إننا في هذه اللحظة نقول للصهاينة مهما
ً
ومتسكا
قتلتم ،ومهما دمرمت ،فلن يزيدنا ذلك إال إصرارًا
مبشروع املقاومة التي تصنع النصر والعزة» ،مستنكرا ً
الصمت العربي اخملزي إزاء ما يجري في فلسطني.
بدوره عضو الهيئة السياسية في حركة حماس ،في
صور ،أبو أنس ،قال إن «القضية الفلسطينية هي آية
من كتــاب اهلل ،ويجب أن نكون موحدين في مواجهة
هذا العدو».
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حروف بي�ضـاء
فراشات غزة
هدوء ..هدوء  ..فراشــات غزة تغفو فوق رموش النار ..حتلم بقمر يتسلل
شــمس كوجوه براعم غزة ..حتلم
من خلف الغيم والدخان ..حتلم بقرص
ِ
بشطآن حتمل سفن الوعد واخلالص.
هدوء ..أرجوكم هدوء  ..فراشات غزة تستريح ،تعود الى رحم التراب الذي
أجنبها  ..تكتب بأجنحتها امللونة لغة ال يفقه سرها اال الفرسان.
ها هي تســتعد لرحلة العودة ..هزأت برعد القهــر ..انتصرت لألقحوان
والياسمنيّ ..
رشت ندى دمعها فوق أغصانها الطرية.
فراشات غزة قررت أن تواجه النار ،بأجنحة من نار ..فارتعدت كل الساحات.
يا خلجلنا ..يا لعارنا ..نحن الغارقون في األوهام ..من فراســتك وقراءتك..
وكل ما تلقيه فوق شاشاتنا وعيوننا من كالم.
هدوء ..هدوء ..اجل هدوء ..فراشات غزة ترسم عالمات ضوء فوق الشطآن..
ترســم فجرا ً كحدائق عيون األطفال ..تل ّوح مبناديلهــا اخلضراء والزرقاء
وكل ألــوان ّ
الطيف ،ألولئك العابرين نحو البر اآلخر ..إن طريق األمل ليس
بعيدا ً .
سجلت في
فراشات غزة ..إنتصرت على الريح ،إجتازت كل عتبات البرقّ ..
دفاتر ذكرياتها :أنه في زمن التيه ،وعتمة دهاليز الضياع ..كانت البراعم
تقاوم ..حتمل حجرأ ،سكيناً ،صاروخاً ..حتمل قنبلة من نار ..فتغرق تيجانا ً
في الوحل،تغرق «جامعة»خاوية األركان ..حترج»طوابير» من عميان.
فراشــات غزة ..ليست كأي فراشــات في العالم ،لها لون مختلف ،لها
رائحة عطر مختلفة ،لها قامات مختلفة.
سيكتب التاريخ فصالً جديداً ،يحمل وصايا فراشات رفضت ّ
الذل ،رفضت
النزوح ..صمدت حتت ســقوف منازلها ..قالت ما فشل كل أباطرة الدنيا
عن قوله.
هدوء ..هدوء ..أجل وللمرة األخيرة ..هدوء ..فراشــات غزة يغتســلن مباء
الكوثر ..يتوضأن للصالة ..فأرضها الطاهرة ستبقى عصية على كل غزاة
الغربان .
ســام لك فراشات غزة ..ســام لك براعم غزة ..سالم لكحل عيونكم،
ألنفاسكم العطرة ..لطهارتكم ..إلبتسامتكم.
ســام لك فراشــات غزة ..لن يطول الليل ..فنحن على موعد مع صباح
جديد ،لن تتأخر تباشيره.

منري احلجار

عبد الرحمن �أبو هني

عبد اهلل فحجان

بعض شهداء الحركة الصحافية خالل حرب غزة
رامي ريان

�سامح العريان

دبابيس!!
وجه رسالة إلى مؤمتر «السالم إلسرائيل» (في  )6/18إبان احلملة «اإلسرائيلية»
* ســفير عربي برتبة أميرَّ ،
التي استباحت الضفة احملتلة على خلفية «لغز» عملية اخلطف ،متنى فيها لو أن طائرة حتمله إلى القدس،
فيزور األماكن املقدســة ويواصل طريقه فيزور متحف «ياد فاشيم» (الهولوكوست) ...ومتنى لو يستقبل
وفدا ً «إســرائيلياً» في منزله بالرياض ...هذا األمير وفي خضم العــدوان الهمجي على غزة ،ح َّمل إحدى
حركات املقاومة مســؤولية اجملازر التي اقترفها العدو بحق الشــعب الفلسطيني ...مبا يشكل استعادة
ملوقف دولته من العدوان الصهيوني على لبنان في العام .2006
* أقدمت الدول الشــقيقة :تشيلي ،اإلكوادور ،البرازيل ،ســلفادور وبيرو على سحب سفرائها من الكيان
الصهيوني ،إنسجاما ً مع موقف سابق للشقيقة فنزويال ...في حني أعلنت الشقيقة بوليفيا «إسرائيل»
دولة إرهابية ...أما الدول الناطقة بلغة الضاد ،التي تقيم عالقات ديبلوماسية وجتارية مع الكيان ،فال تزال
تدرس املوضوع!..
* إذا كانت غزة احملاصرة منذ سبع سنوات ،والتي تعرضت خاللها لسلسلة من اإلعتداءات ،قد أحلقت الهزائم
بجيش العدو ،وقتلت وجرحت املئات من قوات النخبة ،وأســرت  ...فكيف لو كان عمقها اإلســتراتيجي
مفتوحاً ،وحضن شقيقتها الكبرى دافئاً؟..
* تســاءل كثيرون عن سر غياب أصحاب الفتاوى التي كانت خطبهم النارية حتض على «اجلهاد» في هذا
البلد العربي أو ذاك ،ما بالهم يصمتون كأن على رؤوسهم الطير؟..

حممد �ضاهر

من أقوال الشهيد المعلم د .فتحي الشقاقي
«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».
بريد إلكترونيaljihad.magazine@hotmail.com :

هاتف00961 1 276714 :
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