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معالم المواجهة 
ة يف غــزة، ومــا حصــل مــن جــربوت الكيــان الصهيــو الذي  لعــّل الكثــ ممــن تابعــوا األحــداث األخــ
ــه، أّن  ــة في ــا الشــك والمري ــدرك و ــة، يُ ــانية والدولي ــ اإلنس ــر، وكل القوان ــاوز كل الخطــوط الحم تج
هــذا الكيــان الينضبــط وال يحجــزه عــن مرشوعــه االســتيطا التوســعي إال لغــة املقاومــة والقــوة وتــوازن 
ــي  ــال الشــيخ بســام الســعدي الت ــت اعتق ــي أعقب ــام الســابقة الت ــا يف األي ــر جليً ــا ظه الرعــب، وهــذا م
أفقــدت الكيــان صوابــه، وســارع إىل اتخــاذ كل التدابــ األمنيــة والعســكرية، ليحافــظ مــن خاللهــا عــىل 

أمــن الكيــان مــن جهــة، و محاولــة تطويــق املقاومــة مــن جهــة أخــرى.
ت اإلدانــة والشــجب لــن تُجــدي نفًعــا مــع هــذا الكيــان، وكل  يجــب علينــا جميًعــا أن نوقــن بــأّن كل كلــ
ٍ أبــًدا،  الخطــوات الدبلوماســية وعمليــات الســالم، أو التطبيــع مــع هــذا النــوع مــن البــرش لــن تــأ بخــ
رية، ليخــوض معركــة جديــدة ال تقــل عــن  بــل إنهــا تعطــي الكيــان فرصــة جديــدة لبنــاء منظومتــه االســتع

ســابقتها إجراًمــا وهمجيــة.
ــ  ــيل ب ــالف الداخ ــزور الخ ــعى إىل زرع ب ــان كان والزال يس ــذا الكي ــا، أّن ه ــدرك أيًض ــا أن ن علين
ارســه، عندمــا يصــف فصيــل مــا بأنــه معتــدل وعاقــل وغــ  فصائــل املقاومــة، مــن خــالل الدهــاء الــذي 
لــك القــدرة عــىل تشــخيص الواقــع، وأن لديــه طفولــة سياســية تدفعــه إىل  متهــور، والفصيــل اآلخــر بأنــه ال
التهــور العســكري واألمنــي، وتدمــ القطــاع دون جــدوى لهــذه املقاومــة مــ يجلــب اليــأس إىل نفــوس 

املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل خصوًصــا، ويف الشــتات عموًمــا.
مــن هنــا يــربز جليـًـا وواضًحــا مصطلــح «وحــدة الســاحات» الــذي اســتخدمته حركــة الجهــاد اإلســالمي 
يف أدبياتهــا الجهاديــة التــي تُؤمــن بهــا، وتـُـر عنارصهــا عليهــا، والــذي يعنــي أن ال ســاحة منفصلــة عــن 
أًختهــا يف الوطــن، وأّن أي اعتــداء عــىل أي منطقــة يف الوطــن املحتــل، هــو اعتــداء عــىل املناطــق كلهــا، 

ألن الوطــن اليتجــزأ، ودمــاء أهــل الوطــن متســاوية يف القيمــة واملكانــة.
كــن  وبهــذه األدبيــات تصبــح املقاومــة تشــمل كل الوطــن، وواجبــة عــىل كل أبنــاء الوطــن املحتــل، وال 
ــعبية يف  ــا ش ــيواجه حربً ــه س ــخاص، ألن ــل، أو أش ــة، أو فصي نطق ــتفرد  ــان أن يس ــك للكي ــد ذل ــن بع م
كل الســاحات، وســينتنفذ طاقاتــه كلهــا وعــل كل الجبهــات، وستســقط مقولــة «فــرّق تُســد» تحــت أقــدام 

. ــ الجهادي
ــة مــن مصطلحــات الضعــف والخــور والدبلوماســية  ــل، خالي ــدة ملقاومــة املحت وستســود نظريــات جدي
ــا طاملــا  وذًج ــه، وســتواجه قــوى االســتكبار  ــه وُرعات ــه ودعات ــع وأهل ــة، وسيســقط مــرشوع التطبي الكاذب

ــا  اليــرى النــور أبــًدا. ــه تــارة، وتشــويه رمــوزة تــارة أخــرى، وشــيطنته عامليً حاولــت قتل
الجهــاد هــو ذروة ســنام اإلســالم كــ أخــرب املصطفــى صــىل اللــه عليــه وســلّم، وهــو طريــق الرشفــاء، 
ألنّــه طريــق األنبيــاء واألصفيــاء واألتقيــاء، وهــو صفــة الفئــة التــي أخــرب عنهــا رســول الحريــة والكرامــة 
بقولــه: ”التــزال طائفــة مــن أمتــي عــىل الحــق ظاهريــن، ولعدوهــم قاهريــن، اليرضهــم مــن خذلهــم وال 
مــا أصابهــم... أيــن هــم يــا رســول اللــه فقــال:  ببيــت املقــدس وأكنــاف بيــت املقــدس». هــذا هــو طريــق 

الكرامــة والنــرص والعــزة.
ولعــّل مــن توافقــات القــدر أن تتزامــن هــذه األحــداث مــع ذكــرى عاشــوراء التــي أرســت قواعــد رفــض 
وية. االســتبداد، وواجــب والتمــرد عليــه ألنـّـه مذلــٌة يأباهــا اللــه ورســوله لنــا، وترفضــه كل الرســاالت الســ
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العــام  األمــ  أكّــد 
ــالمي  ــاد اإلس ــة الجه لحرك
زيــاد النخالــة، أّن حركتــه 
عــىل  رشوطهــا  فرضــت 
 ، الصهيــو االحتــالل 
بتوحيــد  نجحــت  بعدمــا 
الفلســطينية،  الســاحات 
وســجلت إنجــازًا تاريخيــا 
يف مواجهــة هــذا العــدوان 
الكبــ الذي كان يســتهدف 
املقاومــة بأكملهــا يف قطــاع 

غــزة.
يف  النخالــة  وشــدد 
األحــد  صحــايف،  ــر  مؤ
طهــران،  مــن   2022-8-7
عــىل  فرضــت  حركتــه  أّن 
عــن  اإلفــراج  االحتــالل 
عــن  املــرضب  األســ 
150 نحــو  منــذ  الطعــام 

ــن  ــواودة م ــل ع ــا، خلي يوًم
الخليــل،  يف  إذنــا  بلــدة 
ســينقل  أنــه  إىل  ًا  مشــ
ــي  ــدا إىل املستشــفى لتلق غ
العــالج ومــن هنــاك ســينقل 

حــرا. بيتــه  إىل 
وأشــار إىل وضــع رشٍط 
باإلفــراج  يتعلــق  إضــايف 
عــن الشــيخ بســام الســعدي 

القيــادي يف حركــة الجهــاد 
، منبًها  اإلســالمي يف جنــ
إىل أًن حركتــه حصلــت عىل 
مــن  مكتوبــة  نــات  ض
بالعمــل  املــرصي  الوفــد 
عــىل إطــالق رساحــه يف 
أقــرب وقــت ممكــن، وأّن 
يكــون  أن  طلبــت  حركتــه 
ــبوع،  ــون أس ــك يف غض ذل
املــرصي  الجانــب  أن  إال 
طلــب عــدم تحديــد موعــد، 
عليــه  وافقــت  مــا  وهــو 

حركتــه.
االحتــالل  أّن  وأكــد 
يفــرض  أن  يســتطع   
عــىل  واحــًدا  رشطًــا 

أّن  إىل  ًا  مشــ املقاومــة، 

ــعب  ــرتكة والش ــة املش الغرف

كان  كلــه  الفلســطيني 

مشــاركا يف صــد العــدوان، 

لشــعبنا  الشــكر  ووّجــه 

املقاومــة  قــوى  ولجميــع 

. لفلســطينية ا

وحــدة  وشــدد عىل 

وجــه  يف  املقاومــة  قــوى 

ــال:  ، وق ــو ــدو الصهي الع

س  ــة حــ ــع حرك «نحــن م

ــة تحالــف مســتمر،  يف حال

وبهــذا املوقــف نحــن نفشــل 

 .“ الصهيــو املــرشوع 

النخالة: المقاومة فرضت شروطها وأي خرق سنستأنف 
القتال من جديد
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س  تتدخل  وأضــاف: «حــ
العمــود  لكنهــا  املعركــة،  يف 
املقاومــة،  لحاضنــة  الفقــري 

وحدتنــا“. عــىل  وســنحافظ 
ــة  ــة: إّن املقاوم ــال النخال وق
هدفــت يف هــذه املعركــة لوحــدة 
ــن  ــاع ع ــا للدف ــاحات وأيًض الس
ــا  ه ــس وغ ــ ونابل ــة جن كتيب
يف  املجاهــدة  الكتائــب  مــن 
ًا إىل أّن  ــة، مشــ الضفــة الغربي
حركتــه تحركــت منــذ اللحظــة 
التــي اعتــدي فيهــا عــىل الشــيخ 
ــن  ــه، م ــعدي وعائلت ــام الس بس
يتــه وملواجهــة العدوان،  أجــل ح
الشــعب  أن  عــىل  والتأكيــد 
الفلســطيني وحــدة واحــدة يف 

الجغرافيــا والشــعب.
ــا  ــاك موقًف ــع: «كان هن وتاب
واضًحــا ومحــدًدا، هــو وحــدة 
الســاحات والشــعب الفلســطيني 
ــدو  ــع الع ــ رف ــه، في ومجاهدي
ــتهداف  ــو اس ــًدا ه ــا واح عنوانً
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة 
والقضــاء عليهــا، وبعــد العــدوان 
ــة  بقيــت الجهــاد اإلســالمي قوي
ــهداء  ــم الش ــة رغ ــة وثابت وباقي

ــا». ــوة لن ــون الق ــن يعط الذي

القــدس  ”رسايــا  وأضــاف: 
وكل  ة،  كثــ نقاطًــا  ســجلت 
تحــت  كانــت  العــدو  مــدن 
مرمــى صواريــخ املقاومــة .. 58 
لالحتــالل  ومدينــة  مســتوطنة 
واحــدة،  دقيقــة  يف  قُصفــت 
ــا القــدس تســيطر  وبقيــت رساي
عــىل امليــدان رغــم فروقــات 

اليــد  للرسايــا  وكان  القــوة، 
ــا، وكل املجتمــع اإلرسائيــيل  العلي
كان تحــت رضبــات املقاومــة، 
ــ مــن املســتوطن  وكان املالي
يف املالجــئ عــىل مــدار اليــوم“.

ووصــف قائــد حركــة الجهــاد 
اإلســالمي مــا جــرى بأنــه «نرص 
وألهــايل  للمقاومــة  واضــح 
الشــهداء ولشــعبنا وللمتضامنــ 

ــه». مع
«لــو  النخالــة:  وأضــاف 
العــدو حقــق أي إنجــاز ملــا ســعى 
للتهدئــة مــع الجهــاد .. هو ســعى 
بــكل الطــرق للتوصــل التفــاق 
وقــف إطــالق نــار .. وعــىل مدار 
ــة  تتوقــف  ــاعة متواصل 24 س
االتصــاالت عــرب مــرص واألمــم 
وحــاول  هــا،  وغ املتحــدة 
طلــب  يف  خاصــة  املراوغــة 
ــعدي،  ــيخ الس ــن الش ــراج ع اإلف
عــرب  لرشوطنــا  خضــع  لكنــه 
نــات مرصيــة واضحــة“. ض

يف  أنــه  النخالــة  وهــدد 
ــزم االحتــالل بهــذه  حــال  يلت
أن  حركتــه  ســتعد  الطلبــات 
االتفــاق الٍغ وسنســتأنف املعركــة 
مــن جديــد، ولــن نــرتدد يف 
حــال   يف  واحــدة  لحظــة 
ــا اتفقنــا عليــه،  يلتــزم العــدو 
ــه  ــل الل ــال، وليفع ــنعود للقت فس

ــاء. ــا يش ــا م ــك لن ــد ذل بع
ومســاء الجمعــة املاضية 8-5-

2022 بــدأت قــوات االحتــالل 
ــا واســًعا عــىل  الصهيــو عدوانً
ــا  ــه م ــت علي ــزة، أطلق قطــاع غ
الصــادق»،  «الفجــر  يســمى 

اليــوم  مســاء  حتــى  اســتمر 

 44 الستشــهاد  وأدى  األحــد، 

و5  طفــال  منهــم 15  مواطًنــا، 

آخريــن   360 وإصابــة  نســاء، 

إلحــاق  عــن  فضــًال  بجــروح، 

املنــازل  مــن  بالعديــد  دمــار 

التحتيــة. والبنــى  واملنشــآت 

كــ أفــاد املكتــب اإلعالمــي 

الحكومــي، أّن 9 بنايــات ســكنية 

ــت أرضار  ــا، ولحق اًم ــرت  دم

بأكــ مــن 1500 وحــدة ســكنية، 

و71  كليًــا،  ُدّمــرت   16 منهــا 

باتــت غــ صالحــة للســكن، 

و1400 وحــدة بــرضر جــز مــا 

ــغ ومتوســط. ــ بلي ب

املقاومــة  ردَّت  املقابــل،  يف 

صاروخيــة  رشــقات  بإطــالق 

عســكرية  عمليــة  يف  ة  كبــ

أطلقــت عليهــا «رسايــا القــدس» 

الســاحات“. ”وحــدة  اســم 

ــف إطــالق  ــاق وق ورسى اتف

الجهــاد  حركــة  بــ  النــار 

ــو  ــان الصهي ــالمي والكي اإلس

ــز  ــل حيّ ــة، ودخ ــة مرصي برعاي

الســاعة  ــام  يف  التنفيــذ 

األحــد  الـــ11.30 مســاء أمــس 

7-8-2022، ليســود الهــدوء يف 

قطــاع غــزة مــن جديــد. 
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ــاح  ــا القــدس»، الجن ــدت «رساي أكّ
العســكري لحركــة «الجهــاد اإلســالمي» 
وحــدة  «معركــة  أّن   ، فلســط يف 
بوجــوب  انًــا  إ جــاءت  الســاحات 
الحفــاظ عــىل منجــزات ســيف القــدس 

ــات“. ــط الجبه ــرب تراب ع

ــوم  ــا القــدس»، ي وأصــدرت «رساي
اإلثنــ 8-8-2022 بيانًــا نعــت فيــه 
«ثلــة مــن قادتهــا ومجاهديهــا، الذيــن 
ارتقــوا خــالل معركــة وحــدة الســاحات 

ــة“. البطولي

وجــاء يف بيــان الرسايــا: «بــكل 
آيــات الجهــاد واالنتصــار، تــزف رسايــا 
القــدس ثلــة مكونــة مــن 12 قمــرًا مــن 

.“ ــ ــا امليام ــا ومجاهديه قادته

مقاومــي  أّن  البيــان  وأضــاف 
الرسايــا «ارتقــوا يف معركــة وحــدة 
الســاحات البطوليــة، وقدمــوا أرواحهم 
ــطيني،  ــان الفلس ــًة لإلنس ــداًء وكرام ف
ــف  ــدة والصل ــه العرب ــوا يف وج ووقف

.“ الصهيونيــ

«ارتقــاء  إّن  بالقــول  واســتدرك 
شــهدائنا األبــرار جــاء ليؤكــد عــىل 
فــوق  الواجــب  معادلــة  حضــور 
ــوري  ــي الث ــل والوع ــكان يف الفع اإلم
لــدى أبطالنــا، الذيــن أدوا واجبهــم 
وحــدة  معركــة  خــالل  الجهــادي 

الســاحات“.

وأوضــح أّن املعركــة جــاءت تأكيــًدا 
ح باالســتفراد بجــزء  عــىل «عــدم الســ
، ولصــدِّ العــدوان  مــن كل فلســط
قــادة  بحــق  العــدو  بــدأه  الــذي 

ومجاهــدي رسايــا القــدس“.

ء 12 شــهيًدا  وذكــر البيــان أســ
ــزة، وهــي:  ــة يف قطــاع غ مــن 4 ألوي
ل غــزة، ولــواء  لــواء غــزة، ولــواء شــ
رفــح، ولــواء خانيونــس، فيــ كان أبرز 
الشــهداء عضــوا املجلــس العســكري 
ــة  ــؤول املنطق ــدس»: مس ــا الق لـ»رساي
ــ الجعــربي، ومســؤول  لية تيس الشــ

ــد منصــور. ــة خال ــة الجنوبي املنطق

إىل  القــدس»  «رسايــا  ولفتــت 

أّن «دمــاء الشــهداء ســتبقى رساًجــا 
ــزة  ــو درب الع ــن نح ًا للمجاهدي ــ من
واألقــىص  القــدس  درب  والكرامــة، 
ــأن  املحــرر»، معاهــدًة «كل الشــهداء ب
ــا يف  تقتفــي ذات األثــر، باملــيض قدًم
نهــج املقاومــة حتــى تحريــر كامــل 

فلســط الحبيبــة“.

عدوانًــا  غــزة  قطــاع  وشــهد 
صهيونيًــا اســتمر لـــ 3 أيــام، أســفر 
عــن استشــهاد 45 فلســطينيا، وإصابــة 
360 آخريــن، وُدمــرت خاللــه عــرشات 
ــة  ــل املقاوم ــ ردت فصائ ــازل، في املن
عــىل  الصواريــخ  مئــات  بإطــالق 
وبلــدات  غــزة،  غــالف  مســتوطنات 
ومــدن الداخــل الفلســطيني املحتــل.

الصهيــو  االحتــالل  واغتــال 
وقائــد  العســكري  املجلــس  عضــو 
املنطقــة الجنوبيــة يف «رسايــا القدس» 
الشــهيد خالــد منصــور، وقائــد املنطقــة 
لية يف «رسايــا القــدس“ الشــهيد  الشــ

تيســ الجعــربي. 

سرايا القدس: «وحدة الساحات» جاءت للحفاظ على 
منجزات «سيف القدس»
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 ، الصهيــو االحتــالل  اغتــال 
تيســ   ،2022-8-5 الجمعــة  يــوم 
الجعــربي أحــد أبــرز قــادة «رسايــا 
القــدس»، الــذراع العســكرية لحركــة 
، يف  الجهــاد اإلســالمي يف فلســط
ــكنية يف  ــقة س ــتهدفت ش ــارة اس غ
ــة غــزة. بــرج فلســط وســط مدين

ولــد الجعــربي يف 18 كانــون 
/ينايــر 1972، واســمه الكامــل  الثا
ولقبــه  الجعــربي  محمــود  تيســ 

ــود». ــو محم «أب

ينحــدر مــن عائلــة الجعــربي، 
ــي  ــي ينتم ــها الت ــة نفس وهــي العائل
الجعــربي،  أحمــد  الشــهيد  إليهــا 
الرجــل الثــا يف «كتائب القســام» 
الــذي اغتالتــه قــوات االحتــالل يف 

العــام 2012.

باالنخــراط  أرستــه  اشــتهرت 
املقاومــة  فصائــل  صفــوف  يف 
حركتــي  خصوًصــا  الفلســطينية، 
س»  «حــ اإلســالمية  املقاومــة 

اإلســالمي». و»الجهــاد 

حركــة  إىل  الجعــربي  وانتمــى 
«الجهــاد اإلســالمي» منــذ طفولتــه، 
ــل  ــات داخ ــدة ملف ــادة ع ــد قي وتقلّ
ئــه. األطــر الحركيــة طيلــة فــرتة انت

مســؤوًال  القائــد  الشــهيد  وكان 
عــن «الرابطــة اإلســالمية» (اإلطــار 
يف  للحركة)، وارتقــى  الطــال 
ــا  ــن قادته ــح م ــى أصب ــة حت الحرك
قــادوا  مّمــن  وكان   ، العســكري
«رسايــا القــدس» إبــان انتفاضــة 

األقــىص ومــا بعدهــا.

ســجون  يف  الجعــربي  اعتُقــل 

اعتُقــل  كــ  لســنوات،  االحتــالل 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  لــدى 
ــب  ــرة عق ــن م ــ م ــطينية أك الفلس
مــع  ُوقّــع  الــذي  أوســلو  اتفــاق 
العــام  يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

.1993

وقــاد الجعــربي ملــف العمليــات 
يف  القــدس»  لـ»رسايــا  املركزيــة 
ت  بصــ لــه  وكان  غــزة،  قطــاع 

امللــف. تطويــر  يف  واضحــة 

املقاومــة  قــادة  وكســائر 
الجعــربي  تعــرض  الفلســطينية، 
ــي 2012 ــال يف عام ــي اغتي ملحاولت

و2014، ونجــا يف محاولــة االغتيــال 
األوىل مــع الشــهيد القائــد بهــاء أبــو 

.2012 عــام  العطــا 

وبعد اغتيــال الشــهيد أبــو العطــا 
طائــرات  قبــل  مــن  باســتهدافه 

ترشيــن  يف  الصهيــو  االحتــالل 

تســلّم   ،2019 /نوفمــرب  الثا

ت  املهــ مــن  املزيــد  الجعــربي 

«رسايــا  يف  العســكرية  القياديــة 

القــدس“.

عــىل  القائــد  الشــهيد  وأرشف 

لية يف «رسايــا  قيــادة املنطقــة الشــ

«ســيف  معركــة  إبــان  القــدس» 

ــارز  ــب دور ب ــدس»، وكان صاح الق

وهــام فيهــا، إذ أرشف عــىل رضبــة 

بهــا  افتتحــت  التــي  «الكورنيــت» 

«رسايــا القــدس» املعركــة.

وقــاد الجعــربي تطويــر قــدرات 

لية،  ”الرسايــا“ يف املنطقــة الشــ

ــه.  ــك بنفس ــىل ذل وأرشف ع

من هو الشهيد تيسير الجعبري الذي اغتاله االحتالل في 
غزة؟
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مــن هــو الشــهيد القائــد خالــد 
منصــور الــذي اغتالتــه «إرسائيــل» يف 

ــح؟ رف

أعلنــت «رسايــا القــدس“ استشــهاد 
وقائــد  العســكري  املجلــس  عضــو 
املنطقــة الجنوبيــة، خالــد منصــور، يف 
ــدت  ــح، وأكّ ــىل رف ــة ع ــارة صهيوني غ
أن الشــهيد رحــل بعــد مشــوار جهــادي 
ــب»؟ ــو الراغ ــو «أب ــن ه ــم، فم عظي

بحســب املوقــع الرســمي لرسايــا 
منصــور  الشــهيد  فــإّن  القــدس، 
قائــد املنطقــة الجنوبيــة يف الجنــاح 
ــن  ــو م ــاد، ه ــة الجه ــكري لحرك العس
رسايــا  مجموعــات  مؤســيس  أوائــل 

غــزة. قطــاع  يف  القــدس 

التحــق منصــور (47 عاًمــا) املولــود 
«الجهــاد  بحركــة  رفــح  مدينــة  يف 
أظفــاره،  نعومــة  منــذ  اإلســالمي» 
األول  العســكري  ذراعهــا  يف  وعمــل 
الــذي كان باســم «ســيف اإلســالم» 
انــدالع  مــع  بالتزامــن   1987 عــام 
يف  عمــل  ثــم  األوىل،  االنتفاضــة 
ــاد  ــا لـ»الجه ــكري الث ــاز العس الجه
اإلســالمي» الــذي حمــل اســم القــوى 
يف  «قســم»  املجاهــدة  اإلســالمية 
املــايض،  القــرن  تســعينيات  مطلــع 

رسي. بشــكل  وذلــك 

ــه للرياضــة، ال  ُعــرف منصــور بحب
ل األجســام» التــي  ســي رياضــة «كــ
ــات  ــىل ميدالي ــل ع ــا، وحص ــرع فيه ب

ــة فلســط  ــة عــدة، وفــاز ببطول ذهبي
ــي 1996 ــة عام ــذه اللعب ــ يف ه مرت

و1997.

انــدالع  مــع  منصــور  نجــم  ملــع 
 ،2000 عــام  األقــىص»  «انتفاضــة 
«رسايــا  تأســيس  يف  شــارك  حيــث 
ناشــطي  مــن  عــدد  مــع  القــدس» 
العقــل  وكان  اإلســالمي»،  «الجهــاد 
ة  املدبــر لسلســلة عمليــات فدائيــة كبــ
ليضعــه  إرسائيليــة،  أهــداف  ضــد 
 ، ــة املطلوبــ االحتــالل عــىل رأس قا

آنــذاك. نــرشت  تقاريــر  بحســب 

ــن  ــدس» م ــا الق ــدّرج يف «رساي ت
مســؤول  إىل  وصــل  حتــى  جنــدي 
ــة  ــة الجنوبي ــم املنطق ــح، ث ــة رف منطق
وخــان  (رفــح  تضــم  التــي  للقطــاع 
يونــس ووســط القطــاع)، وهــو عضــو 
يف مجلســها العســكري منــذ تأسيســها.

ــدة،  ــال ع ــات اغتي ــن عملي ــا م نج
ــر  ــام 2014، ودم ــا يف حــرب ع أبرزه
االحتــالل منزلــه بضــع مــرّات، ويف 
عــام 2019 اتهمــه رئيــس مجلــس وزراء 
االحتــالل اإلرسائيــيل األســبق بنيامــ 
3 قتــل  عــن  باملســؤولية  نتنياهــو 
مســتوطن يف قصــف صاروخــي عــىل 

ــال. ــاه باالغتي ــداً إي ــقالن، متوع عس

ونعــت «رسايــا القــدس» يف بيــان، 
الشــهيد منصــور، بوصفــه «الشــهيد 
الكبــ قائــد املنطقــة الجنوبيــة فيهــا“.

وأضافــت: «خالــد منصــور صاحــب 
ــاد  ــل بالجه ــرشف، والحاف ــخ امل التاري
والفــداء  وبالثبــات  والتضحيــة، 
ــك  ــة. ذل ــة والجهادي ــات النوعي والعملي
القائــد الــذي شــارك يف كل محطــات 
ليلتحــق  والتأســيس،  والبنــاء  العمــل 
ة الجهــاد  بأخيــه وصاحبــه يف مســ

الشــهيد الشــيخ تيســ الجعــربي“.

من هو الشهيد القائد خالد منصور الذي اغتالته «إسرائيل» 
في رفح؟
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أّن  س“،  ”حــ حركــة  أكّــدت 
العــدوان الصهيــو عــىل قطــاع 
ــة نكــراء لــن تكــرس إرادة  غــزة جر
ــا  ــه، ويدعون شــعبنا وصالبــة مقاومت
امليــدان  يف  التالحــم  إىل  جميعــاً 

ــالل. ــر االحت ــًدا لدح ــا واح صًف

بيــاٍن  يف  س  حــ وقالــت 
 :2022-8-8 اإلثنــ  مســاء  لهــا، 
االحتــالل يف القطــاع  إّن جرائــم 
ــف  ــ يكش ــد خط ــدوان وتصعي «ع
مجــّدًدا ســادية االحتــالل وسياســته 
ــة عــىل ارتــكاب املجــازر بحــّق  القا
شــعبنا الفلســطيني، عــرب تاريخــه 
م الفلســطيني“. األســود امللطّــخ بالــدَّ

العــدوان  أّن  عــىل  وشــددت 
د  إلخــ منــه،  يائســة  «محاولــة 
صمــود  وكــرس  املقاومــة،  جــذوة 
شــعبنا، ونضالــه دفاعــاً عــن حقوقــه 

ومقدســاته“. وأرضــه 

الفصائــل  جميــع  ودعــت 
ــة،  ــعبنا الحيّ ــوى ش ــطينية وق الفلس
يف قطــاع غــزّة والضفــة الغربيــة 
ويف  املحتــل،  والداخــل  والقــدس 
إىل  اللجــوء،  ت  ومخيــ الشــتات 
ــة والتالحــم  ــز الوحــدة الوطني تعزي
الشــعبي، والتكاتــف صًفــا واحــًدا، 
وفــق برنامــج نضــايل شــامل وموّحد 
والســتعادة  االحتــالل،  ملواجهــة 

الوطنيــة. حقوقنــا 

جرائــم  أّن  إىل  وأشــارت 
ــا  ــي ارتكبه ــازره الت ــالل ومج االحت
عــىل  الغاشــم  العــدوان  هــذا  يف 
ــه  هــا مــن جرا قطــاع غــزّة، وغ
الضفــة  يف  املســتمرة  وانتهاكاتــه 
ــل،  ــة والقــدس والداخــل املحت املحتل

لــن تســقط بالتقــادم.

الجرائــم  هــذه  أّن  وأضافــت 
شــعبنا  ذاكــرة  يف  حيّــة  «ســتظل 
ت  الفلســطيني»، ودعــت كل املنظــ
ــرّك  ــانية إىل التح ــة واإلنس الحقوقي
االحتــالل  قــادة  ملحاســبة  بقــّوة 
محكمــة  أمــام  حــرب  مجرمــي 

الدوليــة. الجنايــات 
شــهداء  أرواح  عــىل  وترّحمــت 
شــعبنا األبــرار يف قطــاع غــزَّة، ويف 
ــال  ــة األبط ــادة املقاوم ــم ق مقّدمته
اإلســالمي،  الجهــاد  حركــة  يف 
ــرب واالحتســاب  وبعثــت برســالة الصَّ
ــم. ــم وذويه ــع أهاليه ــن م والتضام

وشــددت عــىل أنَّ دمــاء الشــهداء 
وتضحيــات شــعبنا وصمــوده هــي 
النتــزاع  الطريــق،  عــىل  منــاراٌت 
التحريــر  يف  املرشوعــة  حقوقنــا 

والعــودة.
ولفتــت إىل أنَّ الجهود السياســية 

والدبلوماســية التــي بذلتهــا الحركــة 
الســيايس  املكتــب  رئيــس  بقيــادة 
ــدول  ــع ال ــع جمي ــة م عيل هني ــ إس
ــان  واألطــراف املعنيَّــة، تنبــع مــن إ
ــة يف  ــؤوليتها التاريخي س ــة  الحرك
ــعبنا الفلســطيني، وصــوًال  ــة ش ي ح
الصهيــو  العــدوان  وقــف  إىل 
قطــاع  يف  أهلنــا  عــىل  الهمجــي 

ــزّة. غ

بعــض  اســتمرار  إنَّ  وقالــت: 
ــع  ــار التطبي ــة يف مس ــدول العربي ال
ــه عــىل  ــدو، يشــّكل غطــاًء ل مــع الع
الجرائــم  مــن  املزيــد  ارتــكاب 
ــك  ــت تل ــعبنا، ودع ــا وش ــّد أرضن ض
ــن  ــع ع ــقيقة إىل الرتاج ــدول الش ال
انتصــاراً  الخاطــئ؛  املســار  هــذا 
ــة  ــالم الرّافض ــة واإلس ــم العروب لقي

والعــدوان. لالحتــالل 

”حماس“: العدوان على غزة يدعونا للتالحم في الميدان 
لدحر االحتالل
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ن،  عــ ســلطنة  مفتــي  دان 
ــيل،  ــد الخلي ــن حم ــد ب ــيخ أحم الش
ــو  ــدوان الصهي ــد، الع ــوم األح الي

. فلســط عــىل  الظــا 

وقــال الخليــيل يف منشــوٍر يف 
تويــرت: ”إنـّـا لُنديــن العدوان الغاشــم 
الــذي شــّنه الكيــان الصهيــو عــىل 
املواطنــ رجــاًال ونســاًء يف أرض 
ــة ويف قطــاع غــزة،  فلســط املحتل

وإنـّـا إذ نُديــن هــذا اإلجــرام الســافر 
ــا أن  ــالمية جميًع ــة اإلس ــو األم لندع
ــان  ــه الكي ــوة يف وج ــكل ق ــف ب تق
تســاند  وأن  املعتــدي،  الصهيــو 
ــا يف األرض  ــال إخوانن ــال وامل بالح

ــزّة“. ــاع غ ــة، ويف قط املحتل

الصهيو بــدأ  االحتــالل  وكان 
عدوانًــا عــىل قطــاع غزّة الجمعــة 
”رسايــا  أعلنــت   .2022-8-5

القــدس“، يف إثــره، ارتقاء تيســ 
قائــد  وهــو  الجعربي  شــهيًدا، 

يل قطــاع غــزة    عســكري يف شــ

 ، فلســط ء  علــ رابطــة  دعــت 
يف قطــاع غــزة، الدعــاة والخطبــاء 
 ، ء والحقوقيــ واإلعالميــ والعلــ
ــوم األحــد 7-8-2022 إىل اســتنهاض  ي

. همــم الشــعوب نــرصًة لفلســط

ــان  ء يف بي ــ ــة العل ــت رابط وقال
يف  األقــىص  إّن «املســجد  صحــايف: 
أخطــر ســاعاته، وأحــرج أيامــه، والبــد 

ــون  ــا أن يك ئه ــالمية وعل ــة اإلس لألم
ــة وموقــف“. ــم كلم له

وأكّــدت رضورة «دعــم املقاومــة 
تصــّد  التــي  غــزة،  يف  الباســلة 
ــا عــىل  ــا، وعينه ــدوان الواقــع عليه الع
ــان  ــن قطع ــس م ــذي يدنَّ ــىص ال األق

.“ املســتوطن

الســلطة  الرابطــة  ودعــت 

الفلســطينية يف رام اللــه إىل «وقــف 
يــد  وإطــالق  املجاهديــن،  مالحقــة 
األمنــي،  التنســيق  ووقــف  املقاومــة، 

فــوًرا“.

الصهيــو  «العــدو  أنَّ  وبينــت 
ــه يف رضب  ــه وطغيان دى يف غيّ ــ يت
البيــوت  وهــدم  والنســاء،  األطفــال 
عــىل رؤوس ســاكنيها يف قطــاع غــزة، 
ُحه باقتحــام  ويزيــد مــن طغيانــه ســ
ــتوطن للمســجد األقــىص  ــات املس مئ

املبــارك، وتدنيســه“.

ــ مــن 2200 واقتحــم، األحــد، أك
مســتوطن باحــات املســجد األقىص، يف 
ذكــرى مــا يســمى بـ»خــراب الهيــكل» 
املزعــوم، وأدوا طقوًســا تلموديــة، منهــا 

مــا يســمى بـ»الســجود امللحمــي“.

رابطة علماء فلسطين تدعو الستنهاض همم الشعوب 
نصرًة لفلسطين

مفتي سلطنة عمان يدين العدوان الصهيوني الظالم على 
فلسطين
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نعــت رسايــا القــدس الجنــاح 
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســالمي 
، الثالثــاء 2022-8-9،  يف فلســط
ــيس  ــة ”النابل ــس الثالث ــهداء نابل ش
ارتقــوا  الذيــن  وطــه“  وصبــوح 
مســلحة  اشــتباكات  خــالل  رفقــة 
ومواجهــات مــع جيــش العــدو يف 

نابلــس.
بيــان  يف  الرسايــا  وقالــت 
عســكري: ”إننــا إذ ننعــى شــهداء 
ــوا يف  ــن كان ــال، الذي ــس األبط نابل
ــوى  ــم يف ق ــة إخوانه ــم رفق حياته
دائــم  رعــب  كابــوَس  املقاومــة 
لجيــش العــدو وقطعــان مســتوطنيه، 
ارتقائهــم  بعــد  ذلــك  وســيكون 
ــم  ــد إخوانه ــىل ي ــه-، ع ــول الل -بح
املجاهديــن الذيــن اختــاروا الوحــدة 
امليدانيــة خيــاًرا كــ هــي الســاحات 
ــاىل  ــه تع ــد الل ــا نعاه ــدة، فإنن موح
عــىل  وأمتنــا  شــعبنا  نعاهــد  ثــم 
الواجــب  أداء  يف  االســتمرار 
قاومــة العــدو  الرشعــي والوطنــي 
، والتصــدي لــه يف كل  الصهيــو

.“ وقت وح
وفي ييل نص البيان كامًال:
بسم الله الرحمن الرحيم

َّ الَِّذيــَن قُِتلُــوا ِيف  َ ”َوَال تَْحَســ
ــَد  ــاٌء ِعْن ــْل أَْحيَ ــا بَ ــِه أَْمَواتً ــِبيِل اللَّ َس

ــوَن“ ــْم يُْرزَقُ َربِِّه
عــن  صــادر  عســكري  بيــان 

القــدس رسايــا 
رسايــا القــدس تنعــى شــهداء 
ــوح  ــة ”النابلــيس وصب ــس الثالث نابل
وطــه“ وتؤكــد اســتمرار املقاومــة يف 

ــط كل فلس
بأســمى آيــات الجهــاد والثبــات، 
الجنــاح  القــدس  رسايــا  تنعــى 
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســالمي 
، إىل شــعبنا املجاهــد  يف فلســط
واإلســالمية،  العربيــة  وأمتنــا 
شــهداء  األبطــال  املجاهديــن 

: وفلســط املقاومــة 
إبراهيــم   القائــد/  الشــهيد 

عاًمــا)  26) النابلــيس 
الشــهيد املجاهــد/ إســالم صبــوح 

(25 عاًمــا)
ل  الشــهيد املجاهــد/ حســ جــ

طــه (16 عاًمــا)
الذيــن ارتقــوا خــالل اشــتباكات 
جيــش  مــع  ومواجهــات  مســلحة 
ــورة؛ ليلتحقــوا  العــدو يف نابلــس الث
ــن  ــهداء؛ مؤدي ــم الش ــاء دربه برفق
الواجــب وحاملــ رايــة الجهــاد 

واملقاومــة.
إننــا إذ ننعــى شــهداء نابلــس 
األبطــال، الذيــن كانــوا يف حياتهــم 
ــة  ــوى املقاوم ــم يف ق ــة إخوانه رفق
كابــوَس رعــب دائــم لجيــش العــدو 
وســيكون  مســتوطنيه،  وقطعــان 
ــه- ــم -بحــول الل ــد ارتقائه ــك بع ذل

املجاهديــن  إخوانهــم  يــد  عــىل   ،
ــة  ــدة امليداني ــاروا الوح ــن اخت الذي
خيــاراً كــ هــي الســاحات موحــدة، 
فإننــا نعاهــد اللــه تعــاىل ثــم نعاهــد 
ــتمرار يف  ــىل االس ــا ع ــعبنا وأمتن ش
والوطنــي  الرشعــي  الواجــب  أداء 
 ، الصهيــو العــدو  قاومــة 
. والتصــدي لــه يف كل وقــت وحــ

إّن أبطــال رسايــا القــدس يف 
ــوات  ــل ق ــذ توغ ــوا من ــس قام نابل
العــدو باشــتباكات مســلحة وتصــدوا 
تأكيــد  يف  للتوغــل  بســالة  بــكل 
عــىل أن الفعــل الجهــادي للمقاومــة 
اشــتعاًال  وســيزداد  يتوقــف،  لــن 
وطولكــرم،  ونابلــس،   ، جنــ يف 
وقباطيــة ورام اللــه، ويف كل الضفــة 
املحتلــة، مــع عطــاء الشــهداء الــذي 
ال ينضــب؛ كتعبــ أصيــل عــن إرادة 
ــل  ــذي ال يقب الشــعب الفلســطيني ال
ــه  االستســالم، وال يحبــط مــن عزا
ــىل  ــة ع ــرات االنهزامي ــوايل املؤام ت
قاعــدة وحــدة الســاحات، وســنبقى 
الحربــة  رأس  اللــه  بــإذن  دوًمــا 
يف الدفــاع عــن أرضنــا وأرسانــا 

ومقدســاتنا وكل أبنــاء شــعبنا. 

سرايا القدس تنعى شهداء نابلس الثالثة وتؤكد استمرار 
المقاومة في كل فلسطين
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ــه  ــد األمــ العــام لحــزب الل أكّ
ــه، يف كلمــة  الســيّد حســن نــرص الل
محــرم،  مــن  العــارش  ذكــرى  يف 
الشــعب  أّن   ،2022-8-9 الثالثــاء 
الفلســطيني أثبــت أّن «املقاومــة هــي 
ــة املقدســات  ي ــد لح الســبيل الوحي
ــودة“. ــق الع ــر األرض وتحقي وتحري

أّن  اللــه  نــرص  الســيد  وأكّــد 
واإلســالم  اإلنســانية  «معيــار 
هــو  اليــوم  والعروبــة  والــرشف 
ًا إىل  »، مشــ املوقــف مــن فلســط
ــل يف  ــطيني يقات ــعب الفلس أّن «الش
قواعــده  ويفــرض  وغــزة،  نابلــس 
ــد أّن  ــدو، ويؤك ــىل الع ــه ع ومعادالت
الوحيــد“. الســبيل  هــي  املقاومــة 

لحــزب  العــام  األمــ  وقــال 
غــزة  يف  جــرى  مــا  إّن  اللــه 
للمطبعــ  غضاضــة  ثّــل  »
االلتــزام  مجــدًدا   ،« واملستســلم
مضيًفــا:  الفلســطينية،  بالقضيــة 

ــاً يف الجبهــة  «نحــن موجــودون دا
األمامية“.

اللــه  نــرص  الســيد  ووصــف 
ــع  ــه «أبش ــن بأنّ ــام يف البحري النظ
فهــو  االحتــالل،  مــع   « املطبعــ
«ال يطيــق رايــة للحســ ويطيــق 

الصهاينــة“.

ــعوبًا  ــاك «دوًال وش ــال إّن هن وق
محــارصة يف غــزة وســوريا واليمــن 
إلخضاعهــم»، مضيًفــا: «نحــن يف 
ــات  ــه الحصــار والعقوب ــان نواج لبن
وســنبقى نتطلــع إىل مســتقبل أفضــل 

ــز“. ــان القــوي الحــر العزي للبن

الســيد نــرص اللــه: لــن نقبل 
ومســتعدون  ثرواتنــا  نهــب 

الت لــكل االحتــ

لحــزب  العــام  األمــ  وحــّذر 
اللــه مــن أّن «اليــد التــي ســتمتّد 

إىل أي ثــروة مــن ثــروات لبنــان 

ســتُقطع كــ قطعــت عندمــا امتــدت 

يف  «نحــن  مضيًفــا:  أرضــه»،  إىل 

األيــام املقبلــة ننتظــر أجوبــة العــدو 

حــول مطالــب لبنــان بشــأن ترســيم 

الحــدود“.

الواجــب  مــن  أّن  وأوضــح 

الت»،  االحتــ لــكل  «االســتعداد 

امللــف  هــذا  يف  «نحــن  مردفًــا: 

درجــات  أقــىص  إىل  جــادون 

. يــة“ لجد ا

وتوّجــه الســيد نــرص اللــه إىل 

إّن  بالقــول  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

«لبنــان وشــعبه لــن يقبلــوا بعــد اآلن 

بنهــب ثرواتــه»، وأضــاف: «نحــن 

ــا الرســائل املطلوبــة يف حــرب  تلقين

غــزة ورأينــا صمــود غــزة، ونحــن يف 

لبنــان حســابنا معكــم حســاب آخــر“.

وشــّدد عــىل أّن «املقاومــة أقــوى 

محــذًرا  مــىض»،  زمــن  أي  مــن 

االحتــالل مــن ارتــكاب أي خطــأ يف 

ــان. لبن

وأضــاف: «نقــول للعــدو إّن أي 

ــان  ــان يف لبن ــىل أي انس ــداء ع اعت

ــاب ورد»،  ــن دون عق ــى م ــن يبق ل

ــرف  ــدو أن يع ــىل الع ــع أّن «ع وتاب

ــة وأّن  ــة املقابل مــن يقــف يف الجبه

ــش  ــرت الجي ــة قه ــان مقاوم يف لبن

ــر“.  ــه ال يُقه ــل إن ــذي قي ال

السيد نصر الله: اعتداء «إسرائيل» على أي مسؤول 
فلسطيني في لبنان لن يبقى دون عقاب



13

بقلم الدكتور محسن القزويني

قامــت ”إرسائيــل“ بهجوٍم 
اســتباقي عــىل حــّي الرمــال 
يف غــزة مســتهدفًة القيــادي 
ناقضــًة  الجعــربي  تيســ 
بذلــك الهدنــة التــي بينهــا 

. ــطيني ــ الفلس وب
هــذا  غريبًــا  وليــس 
الخــرق اإلرسائيــيل الجديــد، 
فتاريخهــا القديــم والحديــث 
ــدر؛  ــات والغ ــوء بالخيان ممل
الكريــم  القــرآن  أّن  حتــى 
الغــادرة  للطبيعــة  لعنهــم 
تعــاىل:  قولــه  يف  فيهــم 
ِميثَاقَُهــْم  نَْقِضِهــْم   َ (فَِبــ
قُلُوبَُهــْم  َوَجَعلَْنــا  لََعنَّاُهــْم 
قَاِســيًَةۖ  يَُحرِّفـُـوَن الَْكلِــَم َعــْن 
 َّ ــ ــا ِم ــوا َحظ ــِه َونَُس َمَواِضِع
ذُكِّــُروا ِبــِه َوَال تَــزَاُل تَطَّلِــُع 
ــْم إِالَّ قَلِيــًال  ــٍة ِمْنُه َعــَىل َخائَِن
ِمْنُهــْم فَاْعــُف َعْنُهــْم َواْصَفــْح 
 ( َ ـَه يُِحــبُّ الُْمْحِســِن إِنَّ اللـَّ

غــدروا  وقــد   ،13 املائــدة 
(ص)  األكــرم  بالنبــي 
فحــّذره  املــرّات،  عــرشات 
(َوإِن  قائــًال:  منهــم  اللــه 
يُِريــُدوا ِخيَانَتَــَك فََقــْد َخانـُـوا 
ْمَكــَن  فَأَ قَبُْل  ِمن  للََّه  ا
َحِكيــٌم)  َواللَُّه َعلِيــٌم  ِمْنُهــْم 

.71 األنفــال 
فليــس لـــ ”إرسائيــل“ عهٌد 
ــة  ــة، وهــي تســتغل أيّ وال ذّم
ــدوان  ــا للع ــاح له ــة تت فرص
الفلســطيني،  الشــعب  عــىل 
األيــام  حــوادث  وهــذه 
ة شــاهدٌة عــىل ذلــك. األخــ

بسلســلٍة  قامــت  فقــد 
االعتقــال  عمليــات  مــن 
القــادة  صفــوف  يف 
شــملت   ، الفلســطيني
عــدداً مــن قيــادي حركــة 
املجاهــد  كالشــيخ  الجهــاد، 
واملجاهــد  الســعدي  بســام 
ــام  ــد اقتح أرشف الجــدع بع
الضفــة  يف  جنــ  مخيــم 
الغربيــة، وتزامًنــا مــع موجــِة 
االعتقــاالت قامــت الطائرات 
ــىل  ــدوان ع ــة بالع اإلرسائيلي
غــزة مســتهدفًة أحــد قيــادي 
رسايــا القــدس، وهــو تيســ 
الجعــربي، ورضبــت مناطــق 
مخلفــة  غــزة  مــن  مدنيــة 
ومئــات  القتــىل  عــرشات 

بذلــك  خارقــًة  الجرحــى 

ــ  الهدنــة املوقعــة بينهــا وب

. لفلســطيني ا

بهــذه  القيــام  وبعــد 

ــل“  ــت ”إرسائي ــة دع الجر

لــإلرساع بوقف إطــالق النار 

وكأنهــا يف جولــٍة ســياحية، 

ــا ســتتملص  ــا بأنه ــا منه وظًن

تهــا  هــذه املــرّة مــن جر

ــدٍم  ــطيني ب ــل الفلس يف قت

ــه لــن يجــرؤ أحــد  بــارد، وأنّ

ــا. ــرّد عليه ــىل ال ع

وهــي ال تــدري أّن حركــة 

ــل  ــًة ملث ــت متلهف ــاد كان الجه

تثــأر  لــ  اللحظــة  هــذه 

ــرد  ــاء الشــهداء وت ــا لدم فيه

فــكان   ، صاعــ الصــاع 

ومزمجــرًا  رسيًعــا  ردهــا 

بأكــ مــن 100 صــاروخ دّك 

ًال  شــ اإلرسائيليــة  املــدن 

ــه  ــدو أن ــدًة للع ــا، مؤك وجنوبً

ال أمــان للمعتديــن وأنـّـه ليس 

هنــاك مــكان يف ”إرسائيــل“ 

ــخ  ــقات صواري ــه رش ال تطال

املقاومــة. 

وداًعا... للتطبيع
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و يتفاجــأ أحــد بهــذا 
العــدوان، فهــو يــأ يف 
ــيايس  ــس الس ــياق التناف س
انتخابــات  يف  املحمــوم 
الكنيســت الخامســة، والتــي 
يطمــح مــن خاللهــا رئيــس 
الــوزراء يائــ البيــد ومعــه 
وزيــر دفاعــه بينــي غانتــس 
يف  انتصــاًرا  يســجال  أن 
هــذه املعركــة، بعد أن شــكك 
الــرأي العــام اإلرسائيــيل 
بشــجاعة رئيــس الــوزراء، 
اتهامــات  عــىل  فــرًدا 
اإلرسائيليــة  الصحافــة 
قــام بالهجــوم عــىل حركــة 
الجهــاد يف عملية عســكرية 
ــر)  ــوع الفج ها بـ(طل ــ س
ــن  ــي م ــل أن يرم ــىل أم ع
خاللهــا عصفوريــن بحجــٍر 
جانــب  فــإىل  واحــد، 
عــىل  االنتصــار  تحقيــق 
الجهــاد أراد يائــ البيــد 
بــ  إســفينا  يَــدّق  أن 
ــاد اإلســالمي  ــي الجه حركت

س. وحــ
مســاعي  خابــت  وقــد 
الهــدف  فمقابــل  العــدو، 
األول أعلنــت حركــة الجهــاد 
املقاومــة  ســتواصل  أنهــا 
نــح ”إرسائيل“  وأنهــا لــن 
ــدف  ــجيل أّي ه ــة تس فرص
الفلســطيني،  املرمــى  يف 
ــذه  ــن ه ــتخرج م ــا س وأنه

املعركــة كســابقاتها مدحــورة 
فقــد  الــرأس،  منكوســة 
أوقفــت وعــىل لســان أمــ 
عــام الحركــة زيــاد النخالــة 
كافــة الوســاطات والجهــود 
العربيــة والدوليــة واألمميــة 
املعركــة  إّن  أي  للتهدئــة؛ 

ــرص. ــى الن ــتمرة حت مس
أّمــا عــىل صعيــد الهــدف 
الثــا لـ»إرسائيــل“ مــن 
هــذا الهجــوم، وهــو إحداث 
وحــدة  جــدار  يف  هــّوة 
انقلــب  فقــد  املقاومــة، 
الســحر عــىل الســاحر، إذ 
األطــراف  جميــع  أعلنــت 
الفلســطينية مــن الســلطة 
إىل فصائــل املقاومــة إىل 
س - كــ أعلــن  حركــة حــ
فــوزي  باســمها  الناطــق 
”إرسائيــل“  أّن   - برهــوم 
ــدوان،  ــدأت الع هــي مــن ب
وأّن عليهــا أن تدفــع الثمــن 
ــًة  ــؤولية كامل ــل املس وتتحم

ــا. عنه
أحــالم  خابــت  وهكــذا 
”إرسائيــل“ وهــي تســتمع 
س  للمتحــدث باســم حــ
ــكّل رصاحــة  ــا ب وهــو يُعلنه
إرسائيليًــا  متوقعــة  غــ 
أّن املقاومــة بــكّل أذرعهــا 
وفصائلهــا  العســكرية 
ــة،  ــذه املعرك ــدة يف ه موّح
وســتقول كلمتهــا بــكّل قــوة، 

القبــول  ممكًنــا  يعــد  و 
الوضــع  هــذا  باســتمرار 

ــه. ــو علي ــا ه ــىل م ع

لقــد أخطــأت ”إرسائيــل“ 
أخــرى،  مــرّة  التقديــر 
أهوائهــا  نحــو  وانســاقت 
يف فــرض سياســة الهيمنــة 
املقاومــة  إرادة  ومصــادرة 
الغطرســة  بأســاليب 
ــها  ارس ــي  ــة الت والعنجهي
ضــد  وآخــر  يــوٍم  بــ 
الفلســطيني  الشــعب 
ــرّد عــىل  ــاء ال ــل، فج الباس
عدوانهــا قاســيًا وصاعًقــا 
أيًضــا، وكان البــّد وأن تنــال 
”إرسائيــل“ الــدرس األخــ 
ــال. ــاه األجي ــاٍب ال تنس بعق

ــل“،  ــذا هــي ”إرسائي هك
ــكل  ــآلن ل ــم امل ــا بالف نقوله
ــا  ــدو، نقوله ــُق بالع ــن يث م
ــ وراء  ــ والالهث للمطبع
الــرساب اإلرسائيــيل: ليــس 
وال  عهــد  ال  لـ»إرسائيــل“ 

ــام. ذم

تاريخهــا  يف  اقــرؤوا 
القريــب والبعيــد وســوف 
ــدر  ــوى الغ ــدوا س ــن تج ل

والخيانــة. 
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موقعها: 
تقع إىل الجنوب من حيفا عىل بعد 21 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
ــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 532 نســمة، وارتفــع إىل 763  ــا، وبل ً ــغ مســاحتها أراضيهــا املســلوبة حــواىل 7010 دو تبل

نســمة عــام 1931، وإىل 1140 نســمة عــام 1945.

 : االحتالل الصهيو
ًا كامــًال ورشّدت أهلهــا وصــادرت أراضيهــا عــام 1948، وذلــك بعــد قصــف القريــة  دّمــرت ســلطات االحتــالل القريــة تدمــ

ــرات. بالطائ

أقام االحتالل عىل أرايض القرية مستوطنة «موشاف جبيع كرميل» عام 1949.

جبع

الخميس 13 محرم 1444 هــ، الموافق لـ 11 آب 2022
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