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حن���و واقع فلس���طيين أفضل..إلجناز التحري���ر وحتقيق الع���ودة

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

كافة األصعدة.
الشقاقي فتحي  د.  املعلم  الشهيد 

صواريخ سرايا القدس تدخل مليون ونصف مغتصب اىل املالجىء »والقادم أعظم«

 ديبكا :خرباء عسكريون من اجلهاد 
حياولون اخرتاع آلية لتعطيل القبة احلديدية

كنتم  إن  تعالى"  اهلل  قال 
تأملون  يأملون كما  تأملون فإنهم 
وترجون من اهلل ما ال يرجون". 

ها هي صواريخ سرايا القدس 
اجلناح العسكري حلركة اجلهاد 
تدك  فلسطني،  في  اإلسالمي 
الصهيوينة  املستوطنات 
وحتدث توازناً في الرعب وتقلب 
املوازين, وأجبرت قوات االحتالل 
حالة  إعالن  على  الصهيوني  
االستنفار القصوى في صفوف 
مواطنيها، وأرغمتها على فتح 
الدراسة,  وتعطيل  املالجئ 
بن  مطار  في  العمل  وتوقيف 
غريون ألول مرة خشية صواريخ 

السرايا .
"الصهاينة  العدو:  اعترافات 

مرعوبون"
ويعترف الدكتور شوال فيوري، 
األولية  )اإلسعافات  رئيس 
السبع  بئر  في  النفسية( 
هذا  لنا  "بالنسبة  فيقول: 
الوضع غير مرغوب.. فالسكان 
التي  املالجئ  داخ��ل  ب��اآلآلف 

بالسكان..  مكتظة  أصبحت 
اإلسرائيليني  كل  أن  أشعر 
الى هنا خوفاً  ويأتون  مرعوبون 
واالتصاالت  القادم..  املوت  من 
النفسي  للدعم  باآلالف  علينا 
ل��أط��ف��ال وك��ب��ار ال��س��ن"، 
"الشباب  أن  من  مستغرباً 
أصبحت تصيبهم حاالت هلع 
صواريخ  ص��وت  من  وارجت��اف 

"سرايا القدس" املرعبة.
املغتصبني  الشباب  خوف 

قبل الصغار
"كل  الصهاينة:  أحد  يقول 
حيث  بامللجأ  هنا  جنلس  يوم 

جبان  ألنني  هنا  إل��ى  أه��رب 
إال  لي  يصنع  ال  و"التلفزيون 
أرى من  العصبية من كثرة ما 
صور للصواريخ وهي تتساقط، 
سمعنا  نحن  حال  أي  وعلى 
حيث  الواقعة  اإلنذار  صفارات 
خارج  أك��ون  أن  أخشى  أنني 
ال��ص��اروخ  ويسقط  امللجأ 
املوت..  أخاف  أنا  رأسي  على 

أريد أن أعيش" .
منذ بداية التصعيد .. مقتل 
مستوطن وإصابة اكثر من 40 

صهيونياً بصواريخ السرايا
وذكرت مواقع صهيونية  بأن 

أصيبوا  الذين  الصهاينة  عدد 
الصهيوني  العدوان  بدء  منذ 
املقاومة  فصائل  ورد  غزة  على 
املدن  بقصف  الفلسطينية 
منذ  الصهيونية  واملغتصبات 
بدء املواجهة هو قتل مستوطن 
40 شخصاً  من  أكثر  وإصابة 
من بينهم 3 عمال تايلندين و6 
و12  طفيفة  بجروح  صهاينة 
ثالثة  وإصابة  بالهلع،  أصيبوا 
قصف  في  إسرائيليا  عشر 
اسدود  ملدينة  القدس  لسرايا 

ومناطق آخرى.
يختبئون  ال��ص��ه��اي��ن��ة 
من  الصرف"خوفاً  ب�"أنابيب 

صواريخ السرايا 
صحفية  تقارير  أش���ارت 
الهلع  حالة  إلى  فلسطينية 
صفوف  في  دبت  التي  والفزع 
جراء  الصهاينة  املغتصبني 
عمليات القصف التي نفذتها 
أنهم  حتى  القدس،  سرايا 
اضطروا الى اللجوء إلى أنابيب 
)مصارف  الصحفي  الصرف 

من  لالحتماء  اجمل��اري(  مياه 
صواريخ املقاومة.

نشرتها  ص��ور  وأظ��ه��رت 
اختباء  مختلفة  إعالم  وسائل 
الصهاينة  املغتصبني  عشرات 
اجمل��اري"  "مياه  مصارف  في 
على  موضوعة  احلجم  كبيرة 
معدة  كانت  الطريق،  جانب 
الستخدامها في البنى التحية 

للمغتصبات الصهيونية.
بلدية  رئيس  نائبة  وكانت 
االحتالل الصهيوني في مدينة 
أكدت  قد  احملتلة،  السبع  بئر 
احلياة أصبحت ال تطاق في  أن 
مرمى  في  تقع  التي  البلدة 

القدس"،  "سرايا  صواريخ 
اجلناح العسكري حلركة اجلهاد 

اإلسالمي في فلسطني.
اآلالف  مئات  حياة  إن  وقالت 
الصهاينة  املغتصبني  من 
إلى  مشيرة  مهددة،  أصبحت 
كافية  تعد  لم  املالجئ  أن 
بسبب  اجلميع  الستيعاب 
متثله  التي  احلقيقي  التهديد 

صواريخ "سرايا القدس".
هذا، وقد مت تعطيل الدراسة 
الصهيونية؛  املغتصبات  في 
من  أكثر  وصول  منع  يعني  ما 
مقاعد  الى  طالب  ألف   200

الدراسة.

إفتتاحية العدد
سرايا القدس وامتحان الكرامة العربية

لطاملا متسكت حركة اجلهاد 
اإلسالمي في فلسطني بخيارها 
الواضح في املقاومة املسلحة 
ضد الع��دو الصهيون��ي.  وها 
هي اليوم تثبت عمق متسكها 
به��ذا اخليار، واس��تعداد كافة 
لتقدمي  احلركة  أبناء ومجاهدي 
أرواحهم وجثمانيهم الطاهرة 
وفاء لهذا اخليار جتاه فلسطني 
وأهلها وش��عبها ومقدساتها 

وكرامتها!
تثبت س��رايا الق��دس اليوم 
أنه��ا ضمي��ر فلس��طني احلي، 
القاب��ض عل��ى جم��رة اجلهاد، 
املعطي��ات  تغي��رت  مهم��ا 
والظروف، إمياناً منها بأن طريق 
املقاوم��ة واجلهاد ه��و الطريق 
الوحيد لتحرير فلس��طني، كل 
فلسطني.. وأن أي خيار آخر هو 
وهم وسراب ودخول في التيه!

تعّب��ر حركة  بخيارها ه��ذا، 
اجلهاد اإلسالمي في فلسطني 
وال  ذاتي��ة،  رؤي��ا  ع��ن   لي��س 
عن قرار متف��رد، بل عن كرامة 
كل فلس��طيني وكرامة األمة 
جميعه��ا.  فم��اذا بق��ي ألهل 
غزة ك��ي يأس��فوا علي��ه: فال 
م��اء وال كهرب��اء وال دواء، ف��ي 
ظ��ل حصار ضاغ��ط، وضغوط 
مس��تمرة! م��اذا تبق��ى ألهل 
فلس��طني وأرضن��ا تغتص��ب، 
ونساؤنا يس��قن الى االعتقال 
تنته��ك،  ومقدس��اتنا  اإلداري، 
يعانون  وأس��رانا  يزور،  وتاريخنا 
أش��د املعاناة.. م��اذا تبقى لنا 

غير الكرامة؟!
الصهيون��ي  الع��دو  أراد 
ش��عبنا  كرام��ة  اغتص��اب 
 ف��ي وض��ح النه��ار ح��ني وجه 
الغتي��ال  طائرات��ه  صواري��خ 
املقاوم��ة  جل��ان  ع��ام  أم��ني 
عمليات  الشعبية، مس��تأنفاً 
فه��ل  اجلوي��ة!!  االغتي��ال 
يستس��لم  أن  املطل��وب  كان 
ش��عبنا له��ذا اإلذالل وله��ذه 
 املهان��ة، وأن تنته��ك كرامت��ه 

أو  س��اكناً،  يح��رك  أن  دون 
استجداء قرار من مجلس األمن 

أو طلب وساطة مع العدو؟!
ووفق��اً لبع��ض التحلي��الت 
الع��دو  ف��إن  الصهيوني��ة، 
صالب��ة  بالن��ار  يستكش��ف 
الت��ي  العربي��ة،  الكرام��ة 
تفج��رت ألجلها ث��ورات، ويريد 
حتدي��د   – عدوان��ه  وراء  م��ن   –
ردود أفع��ال الش��عوب العربية 
الت��ي هب��ت طلب��اً لكرامتها، 
وموقع فلس��طني والقدس في 
خارطة الكرامة العربية.. فهل 
كان املطل��وب أن يت��رك العدو 
الكرامة  ينته��ك  الصهيون��ي 
أن  دون  واإلس��المية،  العربي��ة 
يحرك أحد ساكناً في وجهه؟!

مبوقفه��ا، تعبر حركة اجلهاد 
اإلس��المي لي��س ع��ن كرامة 
وحده،  الفلس��طيني  الشعب 
بل ع��ن كرامة األم��ة العربية 
واإلسالمية.  إن الصواريخ التي 
الصهيونية  املغتصب��ات  تدك 
تبعث للعدو برس��الة واضحة 
تق��ول: إن وراءن��ا أم��ة تأبى أن 

تنتهك كرامتها وتسكت!
واليوم يأتي دور األمة العربية 
واإلس��المية حلماي��ة كرامتها 
ضد االنتهاك الصهيوني.  اليوم 
ي��وم امتح��ان اخليار الش��عبي 
العربي في حماية مقدس��اته، 
بخص��وص  قولت��ه   وليق��ول 
خيارات��ه.   ويحس��م  احملت��ل، 
صواري��خ س��رايا الق��دس غير 
حتري��ر  عل��ى  وحده��ا  ق��ادرة 
فلس��طني، ولكنه��ا بالتأكيد 
ق��ادرة عل��ى ب��ث النب��ض في 
والس��واعد  واحلناجر  القل��وب 
وقادرة  واإلس��المية..  العربي��ة 
 بالتأكي��د عل��ى إي��الم الع��دو 
ال��ى أن تعي��د ش��عوب األم��ة 
وترتي��ب  جهوده��ا  توحي��د 
أوضاعه��ا وتصوي��ب بوصلتها 
وليدخل��وا  فلس��طني..  نح��و 
املس��جد وليتب��روا م��ا عل��وا 

تتبيراً.

قطاع غزة أوالً.
ال��ذي حققت��ه  االنتص��ار 
س��رايا الق��دس بصواريخها 
ورجاالته��ا اجملاهدي��ن كبي��ر 
ب��كل املقايي��س: فل��م تعد 
غزة مس��تباحة بال حس��اب 
وال عق��اب، أو دومنا رادع، وبات 
وآبائها  غ��زة  أمهات  بإمكان 
االطمئنان على حياة أبنائهم 
وبناته��م وأرزاقهم.. واألهم: 
صون كرامة أهلنا وش��عبنا 
في غ��زة، وحماية مجاهديه 
ومقاومي��ه، وبات على العدو 
أن يحسب ألف حساب قبل 
عملي��ة  بتنفي��ذ  التفكي��ر 

واحدة في القطاع.
لقد أسقطت معركة غزة، 
التي خاضه��ا رجال املقاومة 
ف��ي ألوي��ة الناص��ر ص��الح 
الدين وسرايا القدس بجدارة 
وكفاءة عالية، جميع أهداف 
العدوان دفع��ة واحدة؛ فهي 
أوالً: كش��فت عج��ز وزي��ف 

وفضحت  الصاروخية  القبة 
عمليات السمسرة والنصب 
داخل املؤسس��ة العسكرية 
التي س��عت الى تسويقها، 
وثاني��اً: أفش��لت مح��اوالت 

العدو إحداث شرخ وانقسام 
داخل قوى املقاومة في قطاع 
غزة، وأثبتت أن متس��ك أهلنا 
بخيار املقاومة املسلحة هو 
خيار أصيل يسري في شرايني 
جمي��ع أبناء ش��عبنا.  ثالثاً: 
العدو  أس��قطت مح��اوالت 
االستفادة من التغيرات التي 
جتري في املنطقة، وأثبتت أن 
ش��عبنا الفلس��طيني قادر 
عل��ى اس��تيعاب التغي��رات 
ف��ي  جت��ري  الت��ي  الكبي��رة 
املنطقة، وأنه قادر على الدفاع 
ع��ن نفس��ه بق��واه الذاتية 
الدفاعية.   قدرات��ه  وتطوي��ر 
ورابع��اً: بترت ي��د العدو عن 
غزة  التحكم مبصي��ر قطاع 
واس��تباحة  به  واالس��تفراد 
دماء اجملاهدين س��اعة يشاء، 
الرض��وخ  عل��ى  وأجبرت��ه 
لشروط املقاومني واجملاهدين.  
وخامساً: أسقطت كل وهم 
بأنه يس��تطيع  الع��دو  لدى 
الش��عب  بخيارات  التحكم 
الفلسطيني وفرض شروطه 

عليه في املصاحلة والوحدة.

انتص��ار غ��زة ه��و انتصار 
الفلسطيني،  الشعب  لكل 
وألهل غ��زة خصوصاً.. فهذا 
االنتص��ار الكبي��ر ل��م يكن 
لوال صمود شعبنا  ليتحقق 
ف��ي غ��زة والتفافه��م حول 
واحتضانهم  املقاوم��ة  قوى 
املس��لحة،  املقاومة  لنه��ج 

الكبي��رة  التضحي��ة  ول��وال 
التي قدموها من دماء وأرواح 

أبنائهم.
ش��عبنا  ل��كل  هنيئ��اً 
الفلس��طيني في كل مكان 
بهذا االنتص��ار.. وإنه لفاحتة 
عص��ر جدي��د عل��ى الطريق 
الطويل نحو حترير فلسطني، 
وحتقي��ق  فلس��طني..  كل 
التحرير  في  أهداف ش��عبنا 

والعودة.

الع��دو الصهيوني  رض��خ 
املقاوم��ة  ق��وى  لش��روط 
الفلس��طينية ف��ي قط��اع 
غ��زة الت��ي خاض��ت، بقيادة 
معرك��ة  الق��دس،  س��رايا 
قاس��ية ومفتوحة على كل 
االحتم��االت.  رضخ جنراالت 
وعصابات  الصهيوني  العدو 
حرب��ه أمام بأس صمود رجال 
املقاوم��ة وتصميمهم على 
حماي��ة أهلن��ا ف��ي قط��اع 
غ��زة.. رض��خ الع��دو بآلت��ه 
العس��كرية املتط��ورة ه��ي 
أم��ام  األح��دث تكنولوجي��اً 
صواريخ املقاوم��ة التي بثت 
من الرعب واخلوف في نفوس 
املس��توطنني وجن��ود العدو 
أكث��ر بكثير مم��ا أحدثته من 
خ��راب ودم��ار.  رض��خ العدو 
س��رايا  المالءات  الصهيوني 
الق��دس، فوافق عل��ى وقف 

متب��ادل إلطالق الن��ار ووقف 
سياس��ة االغتياالت ضد أي 
أحد في قط��اع غزة.. وقالها 
رجال السرايا بوضوح ال لبس 

فيه: وإن عدمت عدنا.
االنتص��ار حتقق قوى  بهذا 
املقاومة في غزة، وعلى رأسها 
اإلس��المي،  اجله��اد  حرك��ة 
معادلة جديدة ف��ي الصراع 
مع العدو الصهيوني؛ الرعب 
بالرع��ب، واخل��رق بال��رد، وأية 
أن  يعن��ي  اغتي��ال  عملي��ة 
مس��توطن  ونصف  ملي��ون 
على الق��ل س��يهرعون الى 
املالج��ىء وأنابي��ب الص��رف 
الصح��ي.. معادل��ة واضحة 
وضوح الش��مس: ل��ن تنعم 
أية مس��توطنة ف��ي جنوب 
باألم��ن  احملتل��ة  فلس��طني 
واله��دوء م��ا لم ينع��م بها 

سرايا القدس 
أرغمت العدو على 

وقف إطالق النار 
واإللتزام بوقف 

االغتياالت

إلتفاف شعبنا 
حول خيار املقاومة 

واحتضانه هلا هو 
الذي حقق هذا 

اإلنتصار

املعادلة اجلديدة: لن 
تنعم أية مستوطنة 

باألمن ما مل ينعم 
به قطاع غزة أّواًل

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  1للتواصل 

ديبكا  م��وق��ع  ق���ال 
الصهيوني  االستخباراتي 
جيش  في  مسؤولني  بأن 
العدو الصهيوني يعتقدون 
خبراء  أن  كبير  بشكل 

حركة  م��ن  عسكريني 
يحاولون  االسالمي  اجلهاد 
اختراع آلية جديدة لتدمير 
القبة  منظومة  وتعطيل 

احلديدية.

أفشلت جميع أهداف العدوان
اجلهاد اإلسالمي جترب العدو الصهيوني على الرضوخ لشروطها
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القائد اجلهادي فايق سعد يرحل .. عّمته تزفـّه .. وزوجته تطالب بالّرد

والدا الشهيدين حجاج وقريقع: جاهزان لتقديم أبنائنا شهداء من أجل الوطن

الشهيد »رأفت أبو عيد« احتضنه والدته وهو ينزف واستشهد على صدرها

والدة الشهيد »حممد الغمري«: سأقدم كل ما أملك فداًء لفلسطني وترابها

صحافة العدو تكشف أهداف العدوان ونواياه اخلبيثة!
العدو  إعالم  حتدثت وس��ائل 
العدوان  أه��داف  ع��ن  صراحة 
غ��زة،  قط��اع  املس��تمر ض��د 
موضحة أنها ال تتعلق بخطط 
الفلس��طينية  الفصائ��ل 
بالعملي��ات  وال  املقاوم��ة 
ضدالكيان الصهيوني. فكتب 
املعل��ق  فيش��مان،  ألك��س 
صحيف��ة  ف��ي  العس��كري 
املعروف  أحرون��وت«،  »يديعوت 
قي��ادة  ف��ي  بكث��رة مص��ادره 
األجه��زة األمني��ة، أن عملي��ة 
االغتي��ال كان��ت مبثابة »كمني 
اإلس��رائيلية  القوات  نصبت��ه 
بهدف جر أقدام الفلسطينيني 
وم��ن  عليه��ا«،  ال��رد   إل��ى 
خ��الل ذلك حتقق ع��دة أهداف، 
أهمها: إجراء جتربة أخرى على 
احلديدية«  »القب��ة  منظوم��ة 
التي تدمر صواريخ  )الصواريخ 
العدو ف��ي اجلو قب��ل أن تصل 
ومعرف��ة  أهدافه��ا(،   إل��ى 
مدى التزام حم��اس بالتهدئة، 
س��تمنع  فع��ال  ه��ي   وه��ل 
الفلس��طينية  الفصائ��ل 
 م��ن إط��الق الصواري��خ باجتاه 
اجملتم��ع  وإقن��اع  إس��رائيل، 
اإلسرائيلي مبدى أهمية »القبة 
احلديدية«، حتى يتم منع وزارة 
املالي��ة م��ن تقلي��ص امليزانية 
الت��ي يطلبه��ا اجلي��ش للتزود 

مبزيد منها.

احل��رب  وزي��ر  أك��د  وق��د 
الصهيون��ي إيهود باراك، خالل 
احلكومة، على  إحدى جلسات 
أهمية هذه املنظومة.  وحتدث 
ع��ن ارتفاع نس��بة جناحها في 
تدمي��ر صواريخ الع��دو من 55 
في املائة قبل سنة مرورا ب�70 
في املائة ف��ي الصيف املاضي، 
زاعماً أنه��ا وصلت إلى 90 في 
املائة ف��ي هذه املعارك، وهو ما 
تكذبه الوقائع امليدانية.  ورغم 
ذل��ك طل��ب ب��اراك اعتباره��ا 
»مشروعاً وطنياً ضخماً تسخر 
له كل امل��وارد«.  وأثنى نتنياهو 
عل��ى ذلك إذ قال في اجللس��ة 
نفس��ها: »منظوم��ة )القب��ة 
فعاليته��ا  تثب��ت  احلديدي��ة( 
بش��كل ملم��وس، وس��نقوم 

اهلل يسهل عليك يا عمتي، 
مبروك عليك الشهادة طلبتها 
ونلته��ا«، ه��ذه كان��ت عبارات 
عمة الشهيد فايق سعد التي 
فجع��ت بنب��أ استش��هاد ابن 
شقيقها... لم تستطع اخفاء 

دموع احلزن على فراقه.
ورغم الزغاريد التي انطلقت 
من بيت الش��هيد فايق سعد، 
القائ��د امليدان��ي في  »س��رايا 
الق��دس«، إال أن دع��وات لل��رد 
واالنتق��ام كان��ت األق��وى لدى 
عائلته الت��ي طالبت املقاومة 
الفلس��طينية بض��رورة ال��رد 
استش��هاد  عل��ى  القاس��ي 
فاي��ق وآخري��ن م��ن مجاهدي 
وقادة الس��رايا من��ذ التصعيد 

الصهيوني على القطاع.
وتق��ول العمة: »ه��ذا بطل 
املقاومة وسننتقم  أبطال  من 
لدمائه في أقرب وقت«، مبينة 

جمي��ع  لتق��دمي  »جاه��زون 
وس��نغذي  ش��هداء..  أبنائن��ا 
االستش��هاد«،  قيمة  أطفالنا 
هك��ذا ودع وال��دا الش��هيدين 
ح��ازم قريق��ع وأحم��د حجاج 
ابنيهم��ا البكري��ن، بعد اجملزرة 
الصهيونية الت��ي أودت بحياة 
12 مجاه��دا من أبناء ش��عبنا 
اجلمع��ة  ي��وم  الفلس��طيني 

املاضي.
وكآباء شهداء فلسطني، لم 
تظهر على وجه حجاج وقريقع 
عالمات احل��زن والبكاء، فكانت 
عيونهما قوية وش��امخة في 
وداع ابنيهم��ا.  وامللفت للنظر 
أن وال��د الش��هيد حج��اج أّم 
املشيعني في صالة اجلنازة، كما 
ألقيت بعض الكلمات من قبل 
قادة حركة اجلهاد اإلس��المي، 
أكدت ب��أن دماء الش��هداء لن 

تذهب هدراً.
وبعد الصالة على الشهداء 

لنق��ل  املش��يعني  وتش��تت 
الش��هداء إلى مثواهم األخير، 
أحم��د  الش��هيد  وال��د  أك��د 
حج��اج ب��أن مهم��ة كل والد 
فلس��طيني ق��د ب��دأت اليوم 
باستشهاد أحمد وحازم وفايق 
إلى أن  وكل الش��هداء، الفت��اً 
املهمة ل��ن تتوقف عند القول 
فقط، بل سنعلم أبناءنا قيمة 
الش��هادة واالستش��هاد ف��ي 

سبيل اهلل.
وف��ي حالة م��ن التعب، قال 
أبو أحم��د :«إن الب��كاء واحلزن 
عل��ى أبنائنا أمر طبيعي ونحن 
مؤمنون بق��در اهلل تعالى وما 
أصابن��ا الي��وم ه��و نعمة من 

اهلل«.
وفي زاوية أخرى من املسجد 
العم��ري الكبير بغ��زة، طالب 
وال��د الش��هيد ح��ازم قريقع، 
الذي حمد اهلل على استشهاد 
ابن��ه، املقاومة الفلس��طينية 
بال��رد عل��ى جرمي��ة االغتي��ال 

واجملزرة البش��عة التي شهدها 
قطاع غزة.

وعن مهمته بعد استشهاد 
ح��ازم، ق��ال: »مهمت��ي بع��د 
أن ن��ال ح��ازم الش��هادة ه��ي 
األربع��ة طريق  أبنائي  تعلي��م 
االستشهاد وطريقة نيل حازم 
للش��هادة، فهم كله��م فداء 

فلسطني وترابها«.

ين��زف..  وه��و  احتضنت��ه 
كانت لوحده��ا تنظر اليه من 
نافذة غرفته��ا لتودعه كأي أم 
قبل  بدموعه��ا،  فلس��طينية 
قصف طائرات االحتالل للبطل 
الشهيد »رأفت جواد أبو عيد« 
من بلدة الق��رارة جنوب قطاع 

غزة«.
»رأفت جواد أبو عيد« مجاهد 
من س��رايا القدس كان قد عاد 
للتو من جول��ة جهادية طيلة 
ليلة األح��د قضاها في إطالق 
الصواريخ على بلدات االحتالل. 
س��ويعات قليلة يق��رر خاللها 
»رأف��ت« أن يعود الى ممارس��ة 
جهاده الكبير وش��هادته أمام 

ربه .
يسترق »رأفت« حلظات يدخل 
خالله��ا غرف��ة أم��ه ويبادرها 
بابتس��امة هادئة »صباح اخلير 
ياما وين أبوي بدي أسلم عليه«. 
يغادر رأفت بيته فيما خلجات 
نفس وأمواج قل��ق جتتاح قلب 
أم جهادي رفض أن يستريح مع 

اخلوالف والقاعدين.
 يدفع القلق واحلنني الفطري 
واخلوف املشروع األم املفجوعة 
ال��ى متابع��ة خط��وات ولدها 

»اهلل يرض��ى عنك يا محمد 
م��ع  اجلن��ة  ف��ي  ويتقبل��ك 
الصادق��ني والصاحلني،  طلبت 
اآلخرة ونلتها«، عبارات أثقلتها 
بها ش��فتا  الدم��وع نطق��ت 
والدة الشهيد محمد إبراهيم 
أثناء استقبال جثمان  الغمري 
ابنها إللقاء نظرة الوداع عليه 

قبل أن يوارى الثرى.
الش��هيد  وال��دة  وودع��ت 
بالدم��وع  ابنه��ا  الغم��ري 
صيح��ات  وس��ط  والزغاري��د 
التهليل والتكبي��ر التي مأت 
أرج��اء امل��كان وإط��الق األعيرة 
الناري��ة ف��ي اله��واء، فيما لم 
تتمالك أعصابها فانهارت من 
البكاء عند رؤيتها جلسد ابنها 
محم��د ال��ذي مزقت جس��ده 

شظايا الصاروخ.
وكان الش��هيد الغمري )23( 
عاًما من سكان مخيم املغازي 
ارتق��ى  غ��زة،  قط��اع  وس��ط 
ش��هيدا إثر قص��ف صهيوني 
فجر السبت استهدف سيارة 
من نوع »كيا« كان يس��تقلها 
وأربعة من أصدقائه على شارع 
صالح الدين مبدين��ة دير البلح 

وسط مدينة غزة.
ودموعها  أم بس��ام  وتق��ول 
إن  محياه��ا:  عل��ى  ترتس��م 

من��ا  تس��تحق  »فلس��طني 
جميعا تقدمي الغالي والنفيس 
من أجل حتريرها، وابني محمد 
لن يك��ون األخير ف��ي معركة 
الصمود والثب��ات مع االحتالل 
الصهيوني«، مش��يرًة إلى أنها 
س��تقدم كل ما متلك من أبناء 

فداء لفلسطني وترابها.
حدي��ث  بس��ام  أم  وتتذك��ر 
محمد لها وهي تباشر بالبكاء 
قائلة: »قبل أيام كنت جالسة 
معه ووعدني أن يوفر ثمن زيارة 
بي��ت اهلل احل��رام ألداء فريضة 
العمرة«، مش��يرة إلى أن ابنها 
محم��د كان طيلة فترة حياته 
دائم التعلق بالشهادة واللحاق 

بركب الشهداء من أصدقائه.
ويُش��ير حسام، أخ الشهيد، 
إلى أّن الشهيد محمد جنا من 
ثالث��ة محاوالت اغتي��ال، أولها 
عام 2007م إثر اشتباك مع قوة 
خاصة ش��رق املغازي، والثانية 
في نفس الع��ام أثناء التصدي 
لتوغ��ل دبابات االحتالل ش��رق 
اخمليم، وأخرى عند اس��تهداف 
االحت��الل للجي��ب ال��ذي كان 

يستقله نهاية العام 2011م.
التح��ق  محم��د  »أّن  وب��نينَّ 
العس��كري  العمل  بصف��وف 
منذ س��نوات طويلة مع سرايا 

الق��دس، وعم��ل ف��ي وح��دة 
ش��رق  املتقدم��ة  الكمائ��ن 
ت��اله  الوس��طى،   املنطق��ة 
انتقاله إلي الوحدة الصاروخية 
للس��رايا، وش��ارك في العديد 
من املهمات اجلهادية والتصدي 

حملاوالت التوغل الصهيونية«.
وع��ن كيفي��ة تلق��ي خب��ر 
ش��قيق  يق��ول  استش��هاده، 
الش��هيد: »بعد ص��الة الفجر 
مباشرة اتصل بي أحد أقاربي، 
وق��ال ل��ي ف��ي بداي��ة األم��ر 
إننَّ محم��د أصي��ب ف��ي غ��ارة 
صهيوني��ة، لكني ل��م أصدق 
ذلك مطلقا، وعندها اختلطت 
توقعنا  رغ��م  احل��زن  مش��اعر 
الدائم له بالشهادة في إحدى 

املهمات«.

خ��ارج البي��ت ودعاؤه��ا يدثره 
مح��اوال حمايته م��ن توقعات 
أم مجاه��د، حمدت اهلل كثيرا 
ألف مرة على عودته ساملا في 
كل مهم��ة جهادي��ة أو ليل��ة 

رباط طويلة.
خمس��ون مترا فقط يبتعد 
فيها الشهيد »رأفت« عن بيت 
والده قب��ل أن تقصفه طائرات 
االحت��الل،  واألم ال زال��ت تنظر 
إلي��ه عبر نافذته��ا لتكون أول 
من يصل إلي��ه من الناس بعد 
قصف��ه.  تضمه ال��ى صدرها 
وه��و ين��زف وتبك��ي وتنادي��ه 
»حبيبي ياما يا رأفت ال متوت« .. 
تغرقها الدماء ورائحته الزكية 
جتت��اح امل��كان يبتس��م قب��ل 
صعود روحه.. يبتس��م »رأفت« 

لوالدته قبل الشهقة الكبيرة 
ويتمت��م بكلمات كل ش��هيد 
لتصرخ  أمي«  يا  »س��امحيني 
أم��ه ولتلتحم مع��ه وتضمه 
ال��ى صدره��ا الدام��ي لدقائق 
في مش��هد مأساوي ألم حتمل 
ابنها الشهيد حتاول السير به 

عدة أمتار.
ه��ي حكاي��ة م��ن حكايات 
غزة الكبيرة والتي تصغر أمام 
فلس��طني  فرس��ان  محاوالت 
الدفاع عن مستقبل أطفالهم 
وأمتهم بعي��دا عن غرر الدنيا، 
فيم��ا يصن��ع ه��ؤالء الرج��ال 
الق��ادم  النص��ر  س��ميفونية 
ومش��اهد يراكمها الوعي في 
الذاكرة اجلمعية ملن قاوم وقتل 

ورابط واستشهد.

أنه لطاملا انتظر هذه الشهادة 
وطلبها بشدة فكان يقاوم ليل 

نهار سعيا ورائها.
فايق ترك خلفه زوجة واثنني 
من األبن��اء ال يدركون أين ذهب 
حت��ى  يفهم��ون  وال  والده��م 
اللحظة سبب عودته محموال 
على األكتاف للمرة األخيرة في 

حياتهم إلى املنزل.
املقاوم��ة  دع��ت  زوجت��ه 
س��رعة  إل��ى  الفلس��طينية 

الرد واالنتق��ام الغتيال زوجها، 
مشددة »إذا رحل فايق فإن كل 
فايق  الفلس��طيني  الش��عب 

سعد.«
التصعي��د  اس��تمرار  وم��ع 
الصهيون��ي على قط��اع غزة، 
ي��زداد الغض��ب ف��ي الش��ارع 
الفلس��طيني خاص��ة ان هذه 
ل��م  التصعي��د  م��ن  املوج��ة 
يسبقها أي اطالق صواريخ من 

قبل فصائل املقاومة.

بتزوي��د جي��ش الدف��اع باملزيد 
منها خالل األشهر والسنوات 

املقبلة«.
اجلي��ش  أن  ذك��ره  اجلدي��ر 
بتس��ويق  معني  اإلس��رائيلي 
احلديدية«  »القب��ة  منظوم��ة 
وبيعها لدول في اخلارج، ولكنه 
لن يس��تطيع ذلك م��ن دون أن 
أنها  ويثبت ميداني��ا  يجربه��ا 
ناجح��ة.  وقد اخت��ار أهل غزة 
حق��ال له��ذه التج��ارب. وهذا 
ه��و أحد أهم أه��داف العدوان 

اجلديد.
واعترف رئي��س أركان اجليش 
غانت��س،  بين��ي  اإلس��رائيلي 
به��دف آخ��ر له��ذا الع��دوان، 
وهو معرف��ة نوعية الصواريخ 
الفصائ��ل  بح��وزة  املوج��ودة 

وصلت  وه��ل  الفلس��طينية، 
إليها صواريخ حديثة متطورة.  
وقد أك��د خ��الل حف��ل تبادل 
مراكز في قيادة اللواء األوسط 
ف��ي اجلي��ش، أن مع��ارك األيام 
األخي��رة دلت عل��ى أن فصائل 
فلسطينية مثل »ألوية صالح 
الق��دس«،  و»س��رايا  الدي��ن« 
أطلقت صواري��خ »غراد«، التي 
املاضي  ف��ي  كان��ت موج��ودة 

فقط بحوزة حماس.
ف��ي املقابل، أش��ارت مصادر 
سياس��ية في ت��ل أبي��ب إلى 
»تناف��س خفي« ب��ني نتنياهو 
ليبرمان، على  ووزير خارجيت��ه 
خلفية ه��ذا التصعيد احلربي. 
فقد اعتبر ليبرمان، في حديث 
مع »اإلذاع��ة العبرية«، أنه في 

برية،  حال »اخل��روج« لعمليات 
ف��إن هذه العملي��ات لن تكون 
مجدي��ة م��ا ل��م يت��م حتديد 
هدف هذه العمليات مس��بقا، 
حم��اس  حرك��ة  بإس��قاط 
التحتية  البنية  والقضاء على 
لها في قطاع غزة. واس��تذكر 
 � اله��دف  ه��ذا  أن  ليبرم��ان 
إس��قاط حم��اس � ه��و واحد 
من األهداف الرئيسية املعلنة 
للحكوم��ة احلالي��ة، وال��ذي مت 
االتف��اق علي��ه ف��ي االئت��الف 

احلكومي.
ليبرم��ان  لك��ن تصريح��ات 
تش��ير في الوقت ذاته، وفق ما 
قاله عدد من مراسلي الشؤون 
الصحاف��ة  ف��ي  العس��كرية 
وج��ود  ع��دم  إل��ى  العبري��ة، 

رئي��س احلكومة  بني  »اتف��اق« 
نتنياه��و ووزي��ر الدف��اع باراك 
م��ن جهة، وب��ني ليبرم��ان من 
جهة ثاني��ة، مرجحني أن باراك 
حالي��اً،  يس��عيان،  ونتنياه��و 
إل��ى تصعي��د مح��دود األم��د 
يهدف أساس��ا إل��ى الضغط 
عل��ى حركة حم��اس وحملها 
عل��ى العم��ل جديا وبش��كل 
الهجمات  لوقف  فعالية  أكثر 
منظم��ات  تنفذه��ا  الت��ي 
فلس��طينية في القطاع مثل 
»اجلهاد اإلس��المي«. وبحسب 
احمللل في صحيف��ة »هآرتس«، 
أف��ي س��خاروف، ف��إن حماس 
ت��درك أنه��ا ف��ي وض��ع حرج، 
فهي تري��د البقاء ف��ي احلكم 
ومواصل��ة لع��ب دور املقاومة 
ف��ي ذات الوق��ت.  ف��ي املقابل 
»اإلس��رائيلية«  الضغوط  فإن 
في ح��ال رضوخ حم��اس لها، 
من شأنها أن تظهر أن حماس 
تخل��ت ع��ن املقاوم��ة وأخذت 
لعبت��ه  ال��ذي  ال��دور  نف��س 
الس��لطة الفلس��طينية في 
كبح العمليات ضد إس��رائيل 
والتنسيق األمني معها، وهذا 
م��ا دفع احلركة إلى توجيه وفد 
إلى القاه��رة ومطالبة اجلانب 
املص��ري بالتدخل للتوصل إلى 
تهدئة مع »إسرائيل«، بحسب 

الكاتب.
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ملتقى إعالن القدس عاصمة فلسطين والعرب والمسلمين:
يف القدس معركة بني احلق والباطل سيتقرر فيها مصري األمة بأسرها

»يديعوت« ُتسلط األضواء على رامجات سرايا القدس
صحيف��ة  موق��ع  تن��اول 
العبرية  أحرن��وت«  »يديع��وت 
عل��ى االنترن��ت، إطالق س��رايا 
»ج��راد«  صواري��خ  الق��دس، 
باس��تخدام راجم��ة محمولة 
على س��يارة رباعية الدفع، في 
إطارِ ال��رد على جرائم االحتالل 
وغارات��ه املتواصلة على قطاع 

غزة.
الصهيون��ي  املوق��ع  وعلنَّ��ق 
االحتالل  إدع��اء جي��ش  عل��ى 
بأن اس��تخدام الس��رايا لهذه 
األول��ى  امل��رة  ف��ي   الراجم��ة 
كان وهمياً، مشيراً إلى الشعار 
الوح��دة  اس��تخدمته  ال��ذي 
الصاروخية للجناح العسكري 
اإلس��المي في  اجله��اد   حلركة 
وال��ذي ظه��ر   امل��رة اجلدي��دة، 
مقط��ع  ف��ي  ب��ارزة  بص��ورٍة 
الفيدي��و الذي ج��رى تعميمه 

على وسائل اإلعالم.

وكانت إش��اعات قد روجتها 
وتناقلته��ا  االحت��الل  ماكن��ة 
أبواقه اإلعالمي��ة بعد تعميم 
ش��هر  ف��ي  الق��دس  س��رايا 
م��ن  أكتوب��ر  أول/  تش��رين 
للراجمة  املاضي، ص��وراً  العام 

 

صواريخ��اً  تُطل��ق  وه��ي 

 

صهيوني��ة؛  أه��داٍف  جت��اه 
 حيث ج��رى في حين��ه االدعاء 
بأنها ص��ورٌ للقت��ال الدائر في 

ليبيا.
وأرجع خبراء في علم النفس 

ومحلل��ون عس��كريون وقتها، 
السبب في بث هذه اإلشاعات 
االحت��الل  إل��ى عج��ز جي��ش 
ومنظومات��ه »الدفاعية« التي 
طوّرها لصد صواريخ املقاومة 
من جه��ة، وم��ن جه��ٍة ثانية 
لتهدئة اجلبهة الداخلية التي 
تصاع��دت حالة اجل��زع واخلوف 
ف��ي صفوفه��ا بعد ب��ث صور 

الراجمة.
كما نقل التقرير عن الناطق 
أب��و  الق��دس،  باس��م س��رايا 
أحمد، تأكي��ده بأن »في جعبة 
الس��رايا أوراق��اً قوي��ة ونوعية 
وه��و  بع��د«،  تُس��تخدم  ل��م 
األم��ر الذي يُصع��د – مبا ال يدع 
مجاالً للش��ك - حال��ة الرعِب 
الداخلية  اجلبهة  أوس��اط  في 
للع��دو؛ حي��ث أرغم م��ا يزيد 
عن ملي��ون ونصف املليون إلى 

النزول واالحتماء باملالجئ.

املقاومة  دعم  جلنة  نظمت 
إعالن  »ملتقى  فلسطني  في 
فلسطني  عاصمة  القدس 
حضرته  واملسلمني«،  والعرب 
سياسية  ش��خ��ص��ي��ات 
لبنانية  ودب��ل��وم��اس��ي��ة، 
وع��رب��ي��ة  وفلسطينية 
وحشد  وعلماء  وإسالمية، 
جماهيري، وألقيت فيه كلمات 
اهلل،  حزب  عام  أمني  من  لكل 
نصر  حسن  السيد  سماحة 
حنا،  اهلل  عطا  واملطران  اهلل، 
اإلسالمية  اجلمهورية  وسفير 
آبادي.   ركن  لبنان، غضنفر  في 
فلسطني  كلمة  ألقى  بينما 
اإلسالمي  اجلهاد  حركة  ممثل 
عماد  أب��و  احل��اج  لبنان  في 
هناك  كانت  كما  الرفاعي.  
كلمة للرئيس نبيه بري، ألقاها 
الشيخ حسن املصري، وكلمة 
الشيعي  اإلسالمي  اجمللس 
دعم  للجنة  وكلمة  األعلى، 

املقاومة في فلسطني.
في كلمته اإلفتتاحية، حتدث 
القدس  عن  اهلل  نصر  السيد 
فلسطيني  كل  »إن  قائالً: 
ومسيحي  ومسلم  وعربي 
وطنية  مسؤولية  يتحمل 
هذه  جتاه  ودينية  وأخالقية 
ومصيرها«.   وهويتها  املدينة 
املقاومة  سعي  على  مؤكداً 

وق��د صدر ع��ن امللتق��ى بيان 
ختامي مت التأكي��د فيه على أن 
فلس��طني وحدة واحدة ال تقبل 
القس��مة وال التجزئ��ة بأرضها 
وأهله��ا، وهي عربية إس��المية 
لكل أبنائها.. وأن القدس كانت 
وس��تبقى عاصم��ة فلس��طني 
ولن  النابض،  وقلبها  التاريخية، 
التهوي��د  تق��وى كل مش��اريع 
القوان��ني  كل  وال  والصهين��ة، 
العنصري��ة، على تغيير صورتها 

وهويتها العربية واإلسالمية.
ودع��ا البي��ان إلى دع��م خيار 
املقاومة واجلهاد في فلس��طني، 
الوحي��د  اخلي��ار  باعتب��اره 
واملقدس��ات  األرض  الس��ترجاع 
وحترير فلس��طني، ودعم صمود 
ف��ي  وجتذيره��م  املقدس��يني 
إطالق  عبر  ومنازله��م،  أرضهم 
الش��عبية  احلم��الت  أوس��ع 
والرسمية على كافة املستويات 
والصعد، وتوفير األس��س املادية 

الضرورية لتعزيز ذلك.
كما أهاب البيان بكافة القوى 
واحلركات توحيد صفوفها وتعزيز 
قدراتها ملواجهة م��ا يحاك من 
مؤامرات ودس��ائس استعمارية 
تس��تهدف  صهيونية  أمريكية 

إسقاط إرادة املقاومة. 

دنس  م��ن  ال��ق��دس  لتحرير 
االحتالل، وأن حترير بيت املقدس 

بات أقرب من أي وقت مضى.
اهلل  عطا  امل��ط��ران  أم��ا 
القدس  ب��أن  أك��د  فقد  حنا 
العربية  األم��ة  قضية  هي 
واملسيحيني  واملسلمني 
التي  املقدسة  املدينة  ألنها 
اإلسالمية  املقدسات  حتتوي 
عن  متحدثاً  واملسيحية.  
متر  التي  املأساوية  األوض��اع 
إضعاف  خالل  من  املدينة  بها 

الوجود العربي الفلسطيني.
ممثل  أكد  فلسطني،  وباسم 
في  اإلسالمي  اجلهاد  حركة 
لبنان، احلاج أبو عماد الرفاعي، 
أن املعركة في القدس ليست 
الفلسطينيني  بني  معركة 

معركة  هي  بل  والصهاينة، 
وفيها،  والباطل..  احلق  بني 
املسجد  مصير  ليس  سيتقرر 
األقصى واملقدسات اإلسالمية 
بل  وح��ده��ا،  واملسيحية 
العربية  األمة  مصير  سيتقرر 

واإلسالمية بأسرها...
يجري  »ما  أن  الرفاعي  وأكد 
صراع  هو  القدس  في  اليوم 
الكرامة..  وعلى  الهوية  على 
متسائالً: أين هي األمة العربية 
يجري  ما  كل  إزاء  واإلسالمية 
األرض؟!«   وأصحاب  للقدس 
وأضاف أن »الرهان معقود اليوم 
التي  اإلسالمية  احلركة  على 
حتمل أمانة األمة ومستقبلها 
وحفظ مقدساتها وحترير أرض 

اإلسراء واملعراج..« 

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

صواريخ السرايا تقتل مستوطنًا وحترق عدة أبنية يف أسدود
االع��الم  وس��ائل  أعلن��ت 
الصهيوني��ة ع��ن مص��رع أول 
صهيوني بس��كتة قلبية بعد 
أن أصي��ب بالذع��ر عندم��ا فر 
ليحتم��ي م��ن الصواريخ، في 
حني س��قط صاروخ غ��راد في 
أسدود وأحلق دماراَ كبيراً وأحرق 
س��يارة، موقع��اً 7 إصابات بني 

صفوف املستوطنني.
وق��ال وزي��ر داخلي��ة الع��دو 
الصهيون��ي، ايلي يش��اي، بأن 
الكي��ان الصهيون��ي لن يبقى 
األي��دي ويظل صامتاً  مكتوف 
زاعم��اً  غ��زة،  صواري��خ  عل��ى 
أن��ه ف��ي ح��ال اس��تمر إطالق 
العدو  س��يضطر  الصواري��خ، 
عس��كرية  بعملي��ة  للقي��ام 
واسعة النطاق في قطاع غزة  

وستكون العملية مؤملة.
وأضاف يش��اي: »ف��ال ميكننا 
أن نس��كت على بق��اء مليون 
إسرائيلي في املالجئ،  فال مفر 
أمامنا إال بوقف الصواريخ عن 
طريق القيام بعملية عسكرية 

واسعة النطاق على غزة«.

البيان اخلتامي مللتقى اعالن القدس عاصمة فلسطني والعرب واملسلمني

لبنان: استكمال التحضريات للمشاركة يف املسرية العاملية إىل القدس يف 30 آذار 
لتحضي��رات  اس��تكماالً 
العاملي��ة،  الق��دس  مس��يرة 
الوطني��ة  اللجن��ة  عق��دت 
ملس��يرة الق��دس العاملية في 
ف��ي  الثان��ي  لقاءه��ا  لبن��ان، 
مخي��م مار الياس ف��ي بيروت، 
 ،)2012-3-7( األربع��اء  مس��اء 
بحض��ور ممثلني ع��ن مختلف 
اللبناني��ة  واجله��ات  األط��ر 
املتبني��ة  والفلس��طينية 
والداعم��ة للمس��يرة، وناقش 
اجملتمع��ون س��ير التحضيرات 
وأقروا  والعمالني��ة،  امليداني��ة 

عدداً من اخلطوات.
توصلت  ما  استعراض  وبعد 
إلي��ه اللج��ان على املس��توى 
واللوجس��تي  التنظيم��ي 
اجملتمعون  أجم��ع  واإلعالم��ي، 
عل��ى ض��رورة تكثي��ف وزيادة 
اجلهود الرامية إلجناح املس��يرة 
آلي��ات  تفعي��ل  خ��الل  م��ن 
والتعبئة  والدعاي��ة  االتص��ال 
املتعلقة باحلشد املنشود على 
كاف��ة املس��تويات الش��عبية 
واجلماهيرية والنقابية واحلزبية 
ومؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي، 
مش��اركة  أوس��ع  لضم��ان 

ممكنة. 
وتق��رر خالل اللقاء الش��روع 
مجموع��ة  تنفي��ذ  ف��ي 
اإلعالمي��ة  األنش��طة  م��ن 
اخمليم��ات  ف��ي  واجلماهيري��ة 
واملناطق، لرف��ع حالة التعبئة 
والتحش��يد للمش��اركة ف��ي 
املس��يرة، فضالً عن عقد مؤمتر 
صحفي في نقاب��ة الصحافة 
يعلن ع��ن موعده ف��ي حينه، 
برعاية رئيس احلكومة األسبق 
د. س��ليم احلص، حيث سيتم 
خالل��ه اإلعالن عن اس��تكمال 
باملسيرة،  اخلاصة  التحضيرات 

والتأكيد على املبادئ واألهداف 
واملنطلقات اخلاصة بها، وجرى 
التأكيد على ضرورة املشاركة 
املؤمتر وخصوصاً  الواسعة في 

وسائل االعالم.  
 جتدر اإلشارة إلى أن »اللجنة 
العاملية  للمس��يرة  الوطني��ة 
إل��ى الق��دس- لبن��ان«، والتي 
تضم كافة اجله��ات والهيئات 
واملنظم��ات  واملؤسس��ات 
األهلي��ة والش��عبية والق��وى 
السياس��ية  والش��خصيات 
واللبناني��ة،  الفلس��طينية 
كانت قد عق��دت لقاءها األول 

الش��هر املاضي، حي��ث ناقش 
اجملتمعون آليات املش��اركة في 
املس��يرة العاملي��ة إلى القدس 
من لبن��ان، من خالل مس��يرة 
س��لمية تنطلق م��ن مختلف 
املناط��ق اللبناني��ة واخمليم��ات 
الفلسطينية، باجتاه القدس أو 
إلى أقرب نقط��ة ممكنة إليها، 
وبالتزامن مع املسيرات املماثلة 
التي ستنطلق يوم الثالثني من 
آذار / مارس املص��ادف للذكرى 
لي��وم  والثالث��ني  السادس��ة 

األرض.
وتعتب��ر ه��ذه اللجن��ة جزء 

من اللجن��ة العاملية ملس��يرة 
القدس، والتي تضم ممثلني عن 
60 دولة م��ن مختلف القارات 
الس��ت، ومن املق��رر أن تنظم 
مس��يراتها عب��ر ث��الث محاور 
أساسية: احملور األول، مسيرات 
داخل فلس��طني ف��ي الضفة 
وغزة وأراض��ي 48، احملور الثاني، 
دول الط��وق من لبنان وس��وريا 
ومصر واألردن، حيث س��تتوجه 
املسيرات باجتاه مدينة القدس 
أو أق��رب نقطة ممكن��ة، واحملور 
العربية  ال��دول  باقي  الثال��ث، 
والعاملي��ة، حيث  واإلس��المية 
ف��ي  املس��يرات  س��تنطلق 
العواصم واملدن الكبرى، وباجتاه 
س��فارات الكي��ان الصهيوني، 
قواف��ل  تس��يير  ع��ن  فض��الً 
حتمل ش��خصيات وناش��طني 
متضامنني مع قضية القدس، 

ستتوجه إلى األردن ولبنان. 
وع��ن أه��داف املس��يرة يرى 
تأت��ي ك��رّد  أنه��ا  منظموه��ا 
التهوي��د  سياس��ة  عل��ى  
ينتهجها  التي  واالس��تيطان، 
العدو الصهيوني  جتاه األراضي 
الفلس��طينية احملتل��ة، وف��ي 

القل��ب منها مدين��ة القدس، 
التي يسعى إلى محو هويتها، 
املسيحية  مقدس��اتها  وهدم 
م��ن  وإفراغه��ا  واإلس��المية، 
تغيب  وق��ت  وف��ي  س��كانها، 
في��ه القضية الفلس��طينية 
عن اهتمامات الش��ارع العربي 
واإلسالمي، املنشغل بقضاياه 
الداخلية، من هنا تأتي أهمية 
 املس��يرة في تس��ليط الضوء 
الق��دس  قضي��ة  عل��ى 
للقضي��ة  االعتب��ار  وإع��ادة 
القضي��ة  الفلس��طينية، 
العربي��ة  لأم��ة  املركزي��ة 
تلت��زم  حي��ث  واإلس��المية، 
املس��يرة بالدف��اع ع��ن مدينة 
تغيي��ر  ورف��ض  الق��دس 
والتاريخية  العربي��ة  هويته��ا 
واحلضارية، ملا متثله من أهمية 
سياس��ية وحضاري��ة وديني��ة 
واإلسالمية  العربية  للشعوب 
ولإلنس��انية جمعاء، والتأكيد 
على حق الشعب الفلسطيني 
في العودة إلى دياره التي ُهّجر 
منه��ا من��ذ الع��ام 48، وحقه 
باملقاوم��ة حت��ى حتري��ر أرضه 

والعيش فيها بحرية وكرامة.
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أخبار الجهاد
اجلهاد اإلسالمي: ال حديث عن التهدئة قبل وقف العدوانالعدوان الصهيوني على غزة: رسائل يف كل االجتاهات

الرفاعي: املقاومة سُتدّفع االحتالل مثنًا غاليًا على جرائمه

سرايا القدس: معنويات جماهدينا يف أعلى مستوياتها
التهدئة جيب أن تتضمن تعهدًا ملزمًا لالحتالل بعدم العودة إىل سياسة االغتياالت

تحليل سياسي

رداً على العدوان الصهيوني 
الغادر الذي بدأ بعد ظهر يوم 
اجلمع��ة الفائت باس��تهداف 
املقاوم��ة  جل��ان  ع��ام  أم��ني 
الشعبية اجملاهد زهير القيسي 
ومساعده األخ محمود حنني، 
والذي طال عدداً من مجاهدي 
اجلن��اح  الق��دس،  س��رايا 
اجله��اد  حلرك��ة  العس��كري 
فلس��طني،  ف��ي  االس��المي 
واحل��ركات  الق��وى  تواص��ل 
إطالق  الفلسطينية  اجملاهدة 
الصواري��خ والقذائ��ف عل��ى 
املواق��ع الصهيوني��ة، لتجبر 
نحو مليون ونصف املليون من 
الصهاينة على التزام املالجئ 
وتعطيل العمل والدراسة في 

املناطق املستهدفة. 
ترافق الع��دوان الصهيوني 
م��ع جمل��ة تط��ورات دولي��ة 
أبرزه��ا  وإقليمي��ة،  وعربي��ة 
م��ا ج��رى ف��ي مؤمت��ر إيب��اك 
الصهيوني، من جتديد اإللتزام 
واس��تقرار  بأم��ن  األميرك��ي 
الصهيوني  الكيان  وس��المة 
كأولوي��ة مطلق��ة للرئي��س 
ب��اراك أوبام��ا ال��ذي يطم��ح 
لوالية رئاس��ية ثانية، عمادها 
أصوات الصهاينة في الواليات 
املتحدة األميركية... وانشغال 
جامعة الدول العربية مبالحقة 
ملف األزمة السورية، في حني 
يجهد القابضون على ناصية 
القرار ف��ي اجلامع��ة العربية 
املس��لحة  املقاوم��ة  لوق��ف 
الفلسطينية،  الس��احة  في 
خاص��ة،  غ��زة  وف��ي  عام��ة 
املادي��ة  اإلغ��راءات  وتق��دمي 
عب��ور  لتس��هيل  واملعنوي��ة 
خيارات: »املقاومة الشعبية« 
والدول��ة  و«املفاوض��ات« 
آخراً  وليس  الفلس��طينية!.. 
الفلسطينية  املصاحلة  تعثر 
عل��ى خلفي��ة رف��ض إطالق 

سراح مئات اجملاهدين واألسرى 
احملررين من س��جون السلطة 
ف��ي الضفة الغربي��ة، ووقف 
القائ��م  األمن��ي  التنس��يق 
والدائم بني الس��لطة والعدو 

الصهيوني...
العدوان الصهيوني  إن هذا 
اس��تهدف  ال��ذي  الغ��ادر 
ومجاهدي��ن  وك��وادر  ق��ادة 
بع��ث  ب��ررة،   فلس��طينيني 
بسلسلة رسائل في أكثر من 

اجتاه...
األول��ى، موجهة إلى القوى 
بأن  الفلس��طينية  اجملاه��دة 
احل��رب ضدها مفتوحة بغض 
النظر ع��ن أي تطورات عربية 
أو إقليمي��ة أو دولي��ة، وبغض 
النظ��ر أيض��اً ع��ن أي حديث 

 

املقاوم��ة  خي��ار  ح��ول 
الشعبية..

الثانية، موجه��ة إلى راعي 
الدوح��ة،  واتف��اق  املصاحل��ة 
لف��رض املزيد من »الضغوط« 
الطرف��ني  عل��ى  واإلغ��راءات 
الكي��ان  وب��أن  املتصاحل��ني، 
الصهيوني ل��ه اليد الطولى 

في فرض شروط املصاحلة.
إل��ى  موجه��ة  الثالث��ة، 
العربية اجلديدة في  القيادات 
مص��ر حتديداً وبقي��ة البلدان 
التي شهدت تغييرات داخلية، 
الستطالع حقيقة توجهاتها 
أعلنته��ا  الت��ي   والتزاماته��ا 
جتاه اتفاقيات »كامب ديفيد« 
املس��تقبلية م��ع  والعالق��ة 
الكيان الصهيوني، ومواقفها 

احلقيقية م��ن القوى اجملاهدة 
الفلسطينية والعربية.

الرابع��ة، موجه��ة للداخل 
وتس��تهدف  الصهيون��ي، 
املفق��ودة  الثق��ة  اس��تعادة 
العس��كرية  بالقي��ادات 
واألمنية التي كثر ضجيجها 
وق��ل فعلها خاص��ة في اجتاه 
احل��رب عل��ى إي��ران النووي��ة 
اللبناني��ة  املقاوم��ة  وق��وى 

والفلسطينية.
الع��دوان  مواجه��ة  إن 
الصهيوني الغادر واجبة على 
كل القوى املقاومة واجملاهدة، 
يج��وز  وال  اس��تثناء،   ب��دون 
بأي حال من األحوال، ووفق أي 
تكتيك أو مبرر، الوقوف جانباً 
ف��ي املعركة الدائرة فوق أرض 
غ��زة اجملاهدة، وعدم إفس��اح 
اجملال للعدو الستفراد أي منها 
كما هو حاص��ل اليوم، حيث 
يركز إعالم العدو وتصريحات 
قادت��ه على احل��رب املفتوحة 
واملتواصلة على حركة اجلهاد 

االسالمي...
إن صمود املقاومة، والتفاف 
الشعب الفلسطيني حولها، 
يؤكد للقاصي والداني التزام 
الش��عب الفلسطيني بخيار 
املقاوم��ة املس��لحة واجلهاد، 
الغ��ادر،  الع��دوان  ملواجه��ة 
التهوي��د  مخطط��ات  وكل 
والصهين��ة التي تس��تهدف 
وف��ي  ومقدس��اتنا،  أرضن��ا 
املس��جد  منه��ا  املقدم��ة 

األقصى املبارك. 

هل أنت عبد للرمحن ؟

في رحاب اإلسالم

ينقسم البش��ر إلى صنفني : 
عباد الرحمن و عباد الش��يطان.  
فإل��ى أي صن��ف تنتم��ي أخ��ي 

املسلم؟
أرش��دنا الق��رآن الك��رمي إل��ى 
صف��ات عب��اد الرحمن ف��ي آخر 
ه��ذه  وعل��ى  الفرق��ان.  س��ورة 
الصفات نعرض أنفس��نا ونحدد 
انتماءنا: إلى حزب الش��يطان أم 

إلى حزب الرحمن.
وقد وردت صفات عباد الرحمن 
في اآلية املشار إليها مرتبة كما 

يأتي:
1- التواض��ع: »وعب��اد الرحمن 
الذين ميش��ون على األرض هونا«.  
املؤمنني  »أذلة عل��ى  فاملؤمن��ون 

أعزة على الكافرين«.
خاطبه��م  »وإذا  احلِل��م:   -2
اجلاهل��ون قال��وا س��الما« فهم 
ب��ل  مبثله��ا،  اإلس��اءة  ي��ردون  ال 
يعفون  ث��م  الغي��ظ  يكظم��ون 
عمن أس��اء إليهم »والكاظمني 

الغيظ والعاف��ني عن الناس واهلل 
يحب احملس��نني«، وفي احلديث »إن 
اهلل أمرني أن أص��ل من قطعني، 
)هجرني( وأن أعفو عمن ظلمني، 

وأن أعطي من حرمني«.
3- التهج��د و قي��ام اللي��ل في 
طاعة اهلل »والذين يبيتون لربهم 
س��جدا و قيام��ا«؛ ف��ال يضيعون 
أوقاتهم وس��هراتهم ف��ي القيل 
والقال والله��و واللعب ومضيعة 

الوقت بال جدوى.
4- اخل��وف م��ن اهلل وخش��يته 
في الس��ر والعالنية واس��تحضار 
جهنم وع��ذاب اآلخرة والتوس��ل 
إل��ى اهلل كي يصرفه��ا عنهم »و 
الذي��ن يقول��ون ربن��ا اص��رف عنا 

عذاب جهنم«. 
5- ت��رك اإلس��راف والبخ��ل »و 
الذين إذا أنفقوا لم يس��رفوا و لم 

يقتروا وكانوا بني ذلك قواما«. 
6- جتّنب الشرك بنوعيه األكبر 
واألصغر »والذين ال يدعون مع اهلل 

إلها آخر«.
7- اجتناب الكبائر، وقد ذكرت 
اآلي��ة منها اثنتني: قت��ل النفس 
بغي��ر ح��ق  والزن��ا: »وال يقتلون 
النف��س التي ح��ّرم اهلل إال باحلق 

وال يزنون«.
8- التوب��ة :«إال من ت��اب وآمن 
وعمل عم��ال صاحلا فأولئك يبدل 

اهلل سيئاتهم حسنات«؛
الكذب وش��هادة  9- اجتن��اب 
الزور »و الذين ال يشهدون الزور«.

10 – ترك اللغو واجتناب املكان 
الذي ي��دور فيه ه��ذا اللغو »وإذا 

مّروا باللغو مّروا كراما«.
11- قبول املوعظة و النصيحة 
:«والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم 

يخّروا عليها صّما وعميانا«.
الدع��اء  م��ن  اإلكث��ار   -12
واالبتهال إلى اهلل تعالى »والذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و 
ذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني 

إماما«.  
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»اجله��اد  حرك��ة  أك��دت 
اإلسالمي« استمرارها في »الرد 
على العدوان اإلسرائيلي« وقال 
نائ��ب األم��ني الع��ام للحركة 
زي��اد النخال��ة ل� »احلي��اة« انه 
»ال حديث ع��ن تهدئة أو وقف 
إلطالق النار أو وساطات« الفتاً 
إل��ى أن »إس��رائيل ه��ي التي 
بدأت في العدوان لذلك عليها 
أن توق��ف عدوانه��ا أوالً ونحن 
بعد ذلك نقيم املوقف وندرس 

إمكان وقف إطالق النار«.
وقال النخالة »أبلغنا املصريني 
بأننا س��نواصل هجماتنا ضد 
إسرائيل ونرفض كل محاوالت 
الع��ودة إل��ى التهدئ��ة«. وقال 
»نحن مستعدون لالستشهاد 
تش��نها  ح��رب  ف��ي  بش��رف 
إس��رائيل ول��ن نتراج��ع عل��ى 

أك��د ممث��ل حرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي في لبنان، أبو عماد 
الق��دس  أن س��رايا  الرفاع��ي، 
ال  الفلس��طينية  واملقاوم��ة 
ميك��ن أن تق��ف متفرج��ة إزاء 
االعتداءات واجلرائم الصهيونية 

ضد قطاع غزة.
وأض��اف ف��ي تصري��ح ل��ه: 
يس��تطيع الع��دو الصهيوني 
وتدمير  قتل  بعملي��ات  القيام 
ولكن  أهلن��ا ومجاهدينا،  ضد 
عليه أن يع��رف أن الرد اجلهادي 
ال��ذي ابتدأت��ه س��رايا القدس 
اآلخرون س��يلقنه  واجملاه��دون 
درس��اً؛ فاملقاومة لن تس��مح 
لالحتالل الصهيوني أن يستمر 
بعدوان��ه دون أن تُدفع��ه ثمناً 

كبيراً على جرائمه.
واعتب��ر الرفاع��ي أن األم��ور 

قالت س��رايا القدس، اجلناح 
اجله��اد  حلرك��ة  العس��كري 
اإلس��المي، في بيان له��ا: »إن 
معنوي��ات مجاهدينا في أعلى 
مس��توياتها، وأنه��ا متتلك من 
اإلمكانيات ما يؤهلها للصمود 

واملواصلة«.
الق��دس،  س��رايا  وح��ذرت 
م��ن  الصهيون��ي  االحت��الل 
التمادي ف��ي عدوانه، نافية ما 
تردد ع��ن تهدئة قد تدخل حيز 
التنفيذ، وأك��دت: »أنه ال علم 
للحرك��ة مبا يتردد م��ن حديث 
حول حتديد موع��د للعودة إلى 

التهدئة«.

اجل��ه��اد  ح��رك��ة  نظمت 
مخيم  في  مسيرة  االسالمي 
استنكارا  بعلبك،  في  اجلليل 
على  املستمرة  لالعتداءات 

غزة.
أمام  من  املسيرة  انطلقت 
االونروا وجابت شوارع  مدرسة 
السوداء  الرايات  حاملة  اخمليم 
وأعالم  الفلسطينية  واألعالم 
االس��الم��ي،  اجل��ه��اد   حركة 
معادية  ش��ع��ارات   ورددت 
ودعت  الصهيوني،  للكيان 

مبشاركة  وذل��ك   لالنتقام، 
وح����ض����ور ال��ف��ص��ائ��ل 
امام  وانتهت  الفلسطينية، 
ألقى  حيث  االون��روا،  مكتب 
االسالمي  اجلهاد  مسؤول 
»اب��و  اجل��ل��ي��ل  مخيم  ف��ي 
كلمة  س��ح��وي��ل«  ع���الء 
»مواجهة  على  فيها  أك��د 
باملتأمركني  املتمثل  الباطل 
املتسترين   واملتصهينني 
وإسالمهم  عروبتهم  وراء 
احلرب  هذه  الى  يتطلعون   ممن 

غير املتكافئة وكأننا من عالم 
آخر«.

أنهم  ظنوا  »لقد  وق��ال: 
واغتيالهم  باستهدافهم 
البواسل  واجملاهدين  للقادة 
املقاومة  على  يقضون  سوف 
بأن  يعلموا  ل��م   ولكنهم 
رحم  من  هي  املقاومة  هذه 
الشهداء واالستشهاديني وقد 
خرجوا من القمم على الثبات 
واحلق واملبادىء وأضحوا الكف 

الذي يواجه اخملرز«.

التهدئة يجب  وأضافت: »أن 
ملزم��ا  تعه��دا  تتضم��ن  أن 
لالحت��الل بع��دم الع��ودة إلى 

سياس��ة االغتياالت«، مؤكدة: 
»أنه ب��دون ذل��ك التعهد فلن 

تكون هناك تهدئة«.

مفتوحة على كل االحتماالت 
بع��د ه��ذا الع��دوان، مش��يراً 
إلى أن إس��رائيل دائماً تسعى 
إلى التهدئ��ة عقب كل جرمية 
ترتكبه��ا، عب��ر اتصاالتها مع 
الدول من أجل ذلك.  مشيراً إلى 
املقاومة املسلحة  أن استمرار 

في امليدان هو دفاع عن شعبنا 
العربية  واألمة  الفلس��طيني 
ودفاع��اً عن كل  واإلس��المية، 

املقدسات...
وتوجه ممثل اجلهاد في لبنان 
بالتحي��ة ال��ى س��رايا القدس 

والى شعبنا الصامد في غزة.

رغ��م إدراكنا أن مي��زان القوى 
ليس في مصلحتنا«. وتساءل 
»أين هي كرامتنا وكيف نقبل 
بتهدئ��ة مع العدو اآلن من دون 

أن نرد عدوانه؟«.
وكان املتحدث باسم »اجلهاد 
أعلن  داود ش��هاب  اإلسالمي« 

اإلس��رائيلي  »التصعي��د  أن 
مستمر واالستهداف مستمر 
وبالتالي نتعامل مع التصعيد.  
الع��دوان  طامل��ا  اتص��االت  ال 
ويوقع  اإلس��رائيلي متصاع��د 
ضحايا وال مجال للحديث عن 

تهدئة في ظل العدوان«.

اجلهاد االسالمي تنظم مسرية يف خميم اجلليل استنكارا لالعتداءات على غزة

اعتصامات حاشدة للهيئة النسائية للجهاد االسالمي مع األسرية الشليب
تضامن��اً مع األس��يرة هناء 
الهيئ��ة  نّظم��ت  ش��لبي، 
اجله��اد  حلرك��ة  النس��ائية 
فلس��طني،  ف��ي  اإلس��المي 
حاشدة  تضامنية  اعتصامات 
ف��ي مخيمات: ب��رج البراجنة، 
والبرج  بي��روت،  وش��اتيال ف��ي 
الش��مالي في صور.  حضرتها 
دعني  الالتي  النس��وة  عشرات 
إلى م��ؤازرة األس��يرة والوقوف 

إلى جانبها.
وألقي��ت ف��ي االعتصام��ات 
كلم��ات، ل��كل م��ن: منظمة 
امل��رأة التقدمي��ة ف��ي اجلبهة 
الش��عبية – القي��ادة العامة، 

ف��ي  النس��ائية  والهيئ��ة 
اجلبه��ة الدميقراطية، والهيئة 
النسائية في حزب اهلل، إضافة 
ال��ى الهيئة النس��ائية حلركة 

اجلهاد اإلسالمي.
بأن  الكلم��ات  وق��د أك��دت 
األس��يرة هن��اء تق��دم منوذجاً 
سياس��ة  ض��د  للبطول��ة 
التعس��في  اإلداري  االعتق��ال 
بحق األسرى، وطالبت بضرورة 
العم��ل اجلاد والس��ريع إلطالق 
س��راح كاف��ة األس��رى، ودعت 
جمي��ع األس��رى في س��جون 
االحتالل ال��ى انتفاضة جديدة 
االحت��الل  قوان��ني  وج��ه  ف��ي 

وسياس��اته  العنصري��ة 
غي��اب  وانتق��اد  التعس��فية، 
التضامن العرب��ي والدولي مع 
الفلسطينيني  األسرى  قضية 

والعرب. 


