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حجارة سجيل الق ـ

على الغالف

استطاعت املقاومة تغيير معادلة اللعبة العسكرية
مع إسرائيل .في اليوم الثالث للعدوان أظهرت املقاومة
القدس وتل
مجموعة من مفاجآتها عبر وصول صواريخها إلى ّ
أبيب ،وإسقاط طائرة حربية ،في وقت نجح فيه الغزيون في
كسب الحرب النفسية ،فلم يرعبهم العدوان

معادلة جديدة
وشعبية
عسكرية
ّ
ّ
غزة ـــ سناء كمال ،شعيب أبو جهل
�ردع
أرادت ت��ل أب �ي��ب أن ت�س�ت�ع�ي��د ق ��وة ال � ّ
ّالتي زعزعتها املقاومة الفلسطينية .ظنت
أنها ستتمكن من إنهاء املعركة ،كما كانت
تفعل دوم��ًا ،عبر إب��رام تهدئة في الغالب
تكون أحادية الجانب ،غير أنها هذه املرة
ّ
لم تتمكن من ذلك ،وخصوصًا أن رجاالت
امل�ق��اوم��ة س ��ددوا ض��رب��ات ق��وي��ة لعدوهم.
واستخدمت املقاومة ،من كافة الفصائل،
أح � ��دث م ��ا ت �ح �ص �ل��ت ع �ل �ي��ه م ��ن أس �ل �ح��ة،
سواء كانت صناعة محلية أم مستوردة.
وواص�ل��ت ّ
دك ال�ب�ل��دات املحتلة ب��واب��ل من
ّ
الصواريخ املطورة ،في مقدمتها صاروخ
«فجر  ،»5الذي أطلقته كتائب القسام على
تل أبيب.
م� ��ن ن ��اح �ي �ت �ه ��ا ،أك � � ��دت س� ��راي� ��ا ال � �ق ��دس،
ع �ل��ى ل �س��ان ال �ن��اط��ق ب��اس�م�ه��ا أب ��و أح�م��د
ّ
ل�ـ«األخ �ب��ار» «أن�ه��م مشاريع ش�ه��ادة ،وأن
ال� �ع ��دو س �ي �ت �ح� ّ�م��ل ك��ام��ل امل �س��ؤول �ي��ة عن
ت �ب �ع��ات ّ
أي ع �م �ل �ي��ات اس� �ت� �ه ��داف ل �ق��ادة
املقاومة» ،موضحًا «أنهم جاهزون لردع
ّ
أي محاوالت إسرائيلية إلخضاع الشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ال � ��ذي ل �ط��امل��ا ض �ح��ى ع�ب��ر
س�ن��وات طويلة لنيل حريته واستقالله،
وأن امكانيات الدفاع عن النفس متوافرة».
أم � � ��ا امل � �ت � �ح� ��دث ب� ��اس� ��م ل � �ج� ّ��ان امل� �ق ��اوم ��ة
الشعبية ،أبو عطايا ،فأكد أنه «إذا استمر
االحتالل في عدوانه على القطاع ،فعليه
أن ي �ت��وق��ع األس� � ��وأ وي �ت �ح �م��ل ال �ن �ت��ائ��ج»،
ّ
ّ
م�ن��وه��ًا ب ��أن «اإلع �ل�ام اإلس��رائ�ي�ل��ي يتكتم
على الخسائر في صفوف جيشه ،وهو ما

ّ
يدل على ضخامتها وفداحة تأثيرها في
الساحة الصهيونية».
وك��ان��ت ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة ق��د أع�ل�ن��ت أنها
س �ت �ع �م��ل ض �م��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ج ��دي ��دة،
ت� �ه ��دف إل � ��ى ت ��وح �ي ��د ال �ع �م ��ل ال �ع �س �ك��ري
امل �ش �ت��رك ،لتتمكن م��ن ت�س��دي��د ال�ض��رب��ات
ال �ق��وي��ة ض ��د ال� �ع ��دو .وواص� �ل ��ت امل �ق��اوم��ة
الفلسطينية تسجيل م�ف��اج��آت عسكرية
ف � ��ي وج � � ��ه االح� � � �ت� �ل ��ال .وأع� � �ل � ��ن ال �ج �ي��ش
اإلس��رائ�ي�ل��ي إص��اب��ة  3م��ن ج �ن��وده ،ج� ّ�راء
س�ق��وط ص��اروخ أط�ل��ق م��ن ق�ط��اع غ��زة في
أشكول في جنوب إسرائيل .من جهتها،
أعلنت القناة اإلسرائيلية الثانية فقدان
ط��ائ��رة عسكرية ف��وق قطاع غ��زة ،وفقدان
بالطيار ،وكانت كتائب القسام
االتصال ّ
قد أعلنت أنها أسقطت طائرة إسرائيلية
فوق القطاع.
ب��دوره��ا ،أع�ل�ن��ت «س��راي��ا ال �ق��دس» قصف
بئر السبع ،وأوفاكيم ،وأسدود بصواريخ
غ��راد ،وموقع صوفا بصواريخ من عيار
 .107في موازاة ذلك ،أفادت القناة العاشرة
عن إع�لان حال الطوارئ ورف��ع الجهوزية
في كافة املستشفيات االسرائيلية ،فيما
ط��ال �ب��ت ق� �ي ��ادة ال �ج �ب �ه��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ع�ب��ر
اإلذاعات بالتوجه إلى املالجئ عند سماع
ً
ّ
دوي ص� �ف ��ارات االن � � ��ذار ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
ّ
يستمر سبعة أسابيع .وسقطت
القتال قد
ثالثة صواريخ في منطقة تل أبيب ،فيما
أك��د الجيش اإلسرائيلي سقوط ص��اروخ
في منطقة غير مأهولة خارج القدس.
وع��اش ال�غ��زي��ون ليلة قصف ه��ي األعنف
م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال� � �ع � ��دوان .ه ��دي ��ر ال �ط ��ائ ��رات

الطفلة الشهيدة حنني طافش ( 10شهور) خالل لحظة وداع في غزة أمس (ماركو لونغاري ـــ أ ف ب)
الحربية ال يفارق آذان�ه��م .وال تمر دقيقة
واح� � � ��دة م� ��ن دون س � �ق ��وط ص� � � ��اروخ م��ن
ال�ط��ائ��رات الحربية اإلسرائيلية ،ليخلف
وراءه انفجارًا عنيفًا ،يكاد يقتلع أسقف
املنازل من شدته ،ويشق األرض من شدة
االهتزاز الذي يرافقه.
وب �م��ا أن االح �ت�ل�ال ي� ��درك ج �ي �دًا أن ج��زءًا
م ��ن ق� ��وة غ� ��زة وم �ق��اوم �ي �ه��ا ه ��و ق��درت �ه��م
ع� �ل ��ى ال � �ص � �م � ��ود ،راح ي � �ه� ��دد وي� �ت ��وع ��د
ق�ب��ل ب ��دء ال�ع�م�ل�ي��ة ،وص� � ّ�ور ل�ل�غ��زي�ين ب��أن
اآلت��ي سيكون أس��وأ مما ك��ان ف��ي عملية
«ال��رص��اص امل�ص�ه��ور» أواخ ��ر ع��ام .2008
ون�ت�ي�ج��ة ذل ��ك س �ي �ط��رت ح��ال��ة م ��ن ال�ه�ل��ع
وال �خ��وف ع�ل��ى س�ك��ان ال �ق �ط��اع .أراد ق��ادة

قلوب الالجئين في القطاع
قاسم قاسم
ع� ��ادت غ ��زة واخ �ب��اره��ا ال ��ى ازق� ��ة امل �خ �ي �م��ات ف��ي ب �ي��روت.
الالجئون الفلسطينيون وفي اللحظة التي سقط فيها نائب
القائد العام لكتائب القسام أحمد الجعبري شهيدًا ،عرفوا
ان االمور في القطاع تتجه الى حرب .هؤالء كانوا يعرفون
الرجل باالسم فقط .وهو بالنسبة اليهم ،مثل الحاج عماد
مغنية ،رج��ل أفنى عمره ف��ي العمل امل �ق��اوم .ل��م يكن وجه
الجعبري معروفًا لدى البعض .آخ��رون تعرفوا إليه للمرة
االول ��ى وه��و ي��راف��ق ال�ج�ن��دي االس��رائ�ي�ل��ي االس �ي��ر جلعاد
ش��ال�ي��ط خل��ال عملية ت �ب��ادل االس ��رى ع��ام  .2011عندما
اغ�ت�ي��ل ال�ج�ع�ب��ري ش�ع��ر الفلسطينيون ب��أن الفقيد ابنهم
وواحد منهم.
م�ن��ذ ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة ،ت�ب��دل��ت اول��وي��ات�ه��م .ف��األه��م اآلن متابعة
أخ �ب��ار ق�ط��اع غ ��زة .اع �ت �ق��دوا ان�ه��م سيعيشون م �ج��ددًا ما
عاشوه خالل عملية «الرصاص املصهور» عام  .2008لكن
الحرب هذه املرة مختلفة .تل ابيب تقصف ،وكتائب القسام
اس�ق�ط��ت ط��ائ��رة م��ن دون ط �ي��ار .ف��ي ه ��ذه ال �ح��رب انتظر
الفلسطينيون الغد ليسمعوا أخبارًا ومفاجآت من كتائب
القسام وسرايا القدس واالقصى.
هكذا ،وعلى مدى االيام الثالثة املاضية ،تسمر الفلسطينيون

امام شاشات التلفزة .بعضهم قرر عدم الذهاب الى العمل.
آخ ��رون ان �ه��وا اع�م��ال�ه��م ب��اك �رًا ملتابعة اخ �ب��ار ال �ق �ط��اع .في
هذه الحرب لم تكن الجزيرة املصدر االساس للمعلومات،
وخ�ص��وص��ًا ان املحطة القطرية ليست على مستوى ما
يجري ف��ي غ��زة .املحطة الفلسطينية ف��ي ه��ذه ال�ح��رب هي
قناة امليادين.
ك��ان��ت االخ �ب��ار اآلت �ي��ة م��ن غ��زة ج�ن��ون�ي��ة ،وامل �ف��اج��آت التي
اعلنتها ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية أدخ �ل��ت ال �ف��رح ف��ي قلوب
الالجئني .فبعد اعالن اسقاط طائرة استطالع أفرغ بعض
املتحمسني رص��اص بنادقهم في فضاء املخيم .ليلة أول
م��ن ام ��س ب�ق��ي ال�لاج �ئ��ون ف��ي امل�ق��اه��ي ال�ق��ري�ب��ة مل�ن��ازل�ه��م.
صوت مراسلي امليادين مألت فضاء مخيم برج البراجنة.
االناشيد الثورية كانت هي االخرى حاضرة  .بالطبع ابناء
حماس وان�ص��ار الحركة االسالمية ك��ان اكثر من يرحب
بهم.
بالطبع في مثل هذه الفترات التي اعتاد الفلسطينيون ان
يعيشوها ،تكون «البقالوة» حاضرة دائما لتوزيعها على
الحضور عند ورود كل خبر جميل عن غزة .هكذا ،عاش
ابناء مخيم برج البراجنة ما يعيشه ابناء القطاع .توتر ،فرح،
حزن ،وافتخار بقدرة املقاومة على استهداف تل ابيب .ففي
النهاية هذا اسلوب «غزة في اعالن جدارتها بالحياة».

اإلعالم اإلسرائيلي
يتكتم على الخسائر في
ّ
صفوف جيشه

االح� �ت�ل�ال اإلس ��رائ� �ي �ل ��ي ،وف� ��ي م�ق��دم�ت�ه��م
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و ،أن ي �ب��دأوا ع��دوان�ه��م
ّ
بالهزيمة النفسية أله��ال��ي غ��زة .غ�ي��ر أن
الساعات األولى من العدوان أثبتت عكس
ذل��ك .ي�ب��دو أن ال�غ��زي�ين ب��ات��وا ال�ي��وم أكثر
تحكمًا في مشاعرهم ،وأكثر دراية بأمور
التصعيد .ف��ي لحظات القصف العنيف،
ي �ل��زم امل��واط �ن��ون م�ن��ازل�ه��م وال ي�خ��رج��ون
منها ،حتى ملحاولة مساعدة املصابني،
وذل��ك ملنع إي�ق��اع ع��دد أكبر م��ن الضحايا
في صفوف املدنيني.
وم � � ��ن أج � � ��ل ه � � ��زم ال � �ش � �ع� ��ور ب ��ال� �خ ��وف
وال �ه �ل��ع ،ت�ج� ّ�م��ع ال �غ��زي��ون ع�ن��د بعضهم
البعض وراح��وا يستمعون إلى األخبار

«غزة في القلب» :تظاهـر
محمد الخولي
«غزة في قلب العرب» ،غناها الشيخ إمام
ف��ي سبعينيات ال �ق��رن امل��اض��ي ،وظ�ه��رت
أمس مكانتها في القلوب املصرية ،حيث
ن�ظ��م اآلالف م��ن امل��واط �ن�ين وأع �ض��اء في
الحركات السياسية ف��ي القاهرة وأغلب
امل �ح ��اف �ظ ��ات ت� �ظ ��اه ��رات ت� �ن ��دد ب��اع �ت��داء
الكيان الصهيوني على قطاع غزة ،تحت
عنوان جمعة «نصرة غزة».
وتنديدًا بممارسات الكيان الصهيوني،
رفع املحتجون شعارات مناهضة للكيان
الصهيوني ،بينها «االنتقام االنتقام يا
كتائب القسام»« ،بالروح بالدم نفديك يا
فلسطني» .وشهد ميدان التحرير بوسط
القاهرة ،تظاهرات حاشدة ،كما انطلقت
م� �س� �ي ��رات م ��ن ج ��ام ��ع األزه � � ��ر ال �ش��ري��ف،
ضمت اآلالف ،فيما ألقى الداعية يوسف
القرضاوي ،خطبة دعا خاللها إلى وقف
ال �ع �ن��ف واإلره � � ��اب ال� ��ذي ت �م��ارس��ه ق ��وات
االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ،م��رح�ب��ًا ب��امل��وق��ف
املصري من األحداث.
ك��ذل��ك خ��رج��ت بعض األص ��وات املطالبة
بنصرة غ��زة وال�ش�ع��ب الفلسطيني ،من

م �س �ج��د ف��اط �م��ة ال �ش��رب �ت �ل��ي ب��ال�ت�ج�م��ع
ال� �خ ��ام ��س ،ح �ي��ث ك� ��ان ال��رئ �ي��س م�ح�م��د
م ��رس ��ي ي �ل �ق��ي خ �ط �ب �ت��ه وس � ��ط ح �ض��ور
امل �ئ��ات م��ن امل�ص�ل�ين .وف ��ي اإلس�ك�ن��دري��ة،
اح�ت�ش��د امل�ئ��ات م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن بساحة
م �س �ج��د ال �ق��ائ��د إب ��راه� �ي ��م ،ف �ي �م��ا نظمت
ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل �س �ل �م�ين وال �ج �م��اع��ة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ب� �م� �ش ��ارك ��ة ج �م �ي��ع ال� �ق ��وى
ال �س �ي��اس �ي��ة وال� �ح ��رك ��ات ال �ث ��وري ��ة ع ��ددًا
م��ن ال��وق �ف��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة وامل �س �ي��رات
وال �ت �ظ��اه��رات أم ��ام امل �س��اج��د ال��رئ�ي�س�ي��ة
بمختلف مدن محافظة القليوبية .وفي
م�ي��دان األرب�ع�ين ف��ي محافظة السويس،
ت� �ظ ��اه ��ر امل� � �ئ � ��ات ل �ل �ت �ن ��دي ��د ب� ��ال � �ع� ��دوان
اإلسرائيلي على قطاع غ��زة ،فيما جاب
ال� �ع� �ش ��رات م �ح��اف �ظ��ة ب��ورس �ع �ي��د .األم ��ر
نفسه ت�ك��رر ف��ي محافظة اإلسماعيلية،
وف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �غ��رب �ي��ة وك �ف��ر ال�ش�ي��خ.
وفي الدقهلية ،نظمت القوى السياسية
أكثر من  20تظاهرة ،بينما نظم املئات
م� �س� �ي ��رات ووق � �ف � ��ات اح �ت �ج��اج �ي��ة أم� ��ام
العديد م��ن املساجد وف��ي امليادين وفي
محافظة البحيرة في محافظة البحيرة.
وفي دمياط ،أدى املصلون صالة الغائب

