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لقد مرت المقاومة الفلسطينية وعبر محطات متتالية  من زمن الصراع مع العدو الصهيوني بمتغيرات تراوحت 
بيــن المد والجزر، فمنــذ انطالق الثورة الفلســطينية الحديثة حاول العدو ان ينال مــن ديمومة الثورة وحاول 
بشــتى الســبل اخماد نيرانها المشتعلة في وجه عدوانه واحتالله الغاشــم الرضنا ومقدساتنا،ورغم استهداف 
العــدو للمقاومــة والثــورة ســواء بالتحريض على قادتهــا او اغتيالهم فــي مواقع وازمنة متعــددة ،ورغم كل 
السياســات العدوانية المتمثلة بالغلو في القتل لالطفال والشــيوخ ومصادرة االرض والمســاس بالمقدســات 
االسالمية والمسيحية ومحاوالت السيطرة عليها وطبعها بالطابع اليهودي للوصول الى مرحلة تهويد كل ماهو 
عربي واســالمي فــوق هذه االرض اال ان لهيب الثورة بقي مشــتعال برجال امنوا بحقهــم وحق ابنائهم بارث 

ابائهم واجدادهم في هذه االرض المقدسة.
ولعل أســوأ مراحــل التراجع للعمل المقاوم في فلســطين كان في الفترة التي تم التوقيــع فيها على اتفاقية 
أوســلو والتي ظهر بعدها مستوى متدني على العالقات الفلسطينية الفلسطينية  وطابع  االنقسام السياسي 

الفلسطيني كان عنوانا لهذه المرحلة
فــكان مــن الضروري ان تكون هناك شــرارة جديدة تشــعل المعركة مــن جديد وتعيد للقضية الفلســطينية 
كينونتها وتوحد جهود العمل الفلســطيني المقاوم والذي تجلى على ارض الميدان في مرحلة ما قبل أوســلو 

وبالتحديد في انتفاضة الحجارة عام ١٩٨٧م. 
فكانت انتفاضة االقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر بداية لميالد وانبعاث المقاومة من جديد ومع بداية 
االنتفاضة انطلقت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صالح الدين على 
يــد ثلة من المجاهديــن الذين امنوا بحقهم في هذه االرض، فكانت االنطالقة بقيادة المؤسســين الشــهداء 
جمال ابو ســمهدانة"ابو عطايا" والعبد يوســف القوقا "ابو يوســف" واســماعيل ابو القمصان وثلة من القادة 
المجاهدين، وبالفعل لقد اعادت هذه االنطالقة روح المقاومة من جديد واسست لوحدة ميدانية اعادت اللحمة 
البناء شعبنا وفصائله المقاومة من خالل العمليات الجهادية المشتركة في ارض الميدان ، والتي توجت بنصر 

عزيز مَن اهللا به على شعبنا وذلك عندما اجبرت المقاومة العدو ان يندحر من قطاع غزة يجر اذيال الهزيمة.
اننا في الذكرى السادسة عشر النطالقة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بتنا على قناعة ال يساورها أي 
شك بان  المقاومة وااللتفاف حولها وممارستها بشكل وحدوي في الميدان هي الكفيلة بتحقيق امالنا وتحرير 

ارضنا واعادة حقوقنا.

حركة المقاومة الشعبية ميالد جديد واضافة نوعية للعمل المقاوم
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األمين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين . . الشيخ أبو قاسم دغمش، في ذكرى االنطالقة السادسة عشر للحركة
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جماهير شــعبنا الفلسطيني المجاهد في الوطن والشــتات، أسرانا البواسل في سجون 

العدو الصهيوني.
نخاطبكــم اليــوم في الذكرى الســنوية الـ١٦ النطالقــة حركة المقاومة الشــعبية في 
فلســطين، والتــي اندلعت شــرارتها فــي ال٢٨-٩-٢٠٠٠م، مع بدء فعاليــات انتفاضة 
األقصى الثانية، عندما اجتاح المجرم ، ارئيل شــارون باحات المســجد األقصى المبارك، 
نخاطبكم وقد بتنا إلى النصر أقرب، ومّن اهللا علينا بالجهاد في ســبيله ومقارعة عدوه 
المغتصــب ألرضنــا ومقدســاتنا، لنؤكد اليوم وبعد هذه الســنوات المكللــة بالتضحيات 

والفــداء أن معركتنــا مع العدو الصهيوني مســتمرة حتــى تحقيق أهداف وتطلعات شــعبنا بالحرية والخالص مــن هذا االحتالل 
الغاصب.

تأتــي انطالقة حركة المقاومة الشــعبية بعد رحلة طويلة من الجهاد والمقاومــة، قدمت فيها الحركة خيرة رجالها وجادت بكل ما 
تملك من اجل أن يعيش شعبنا حرًا عزيزا أبيا مجاهدا ثابتا على حقه ومبادئه.

ونحن نحيي ذكرى انطالقتنا، نفتقد الشــهداء القادة العظام، جمال أبو ســمهدانة أبو عطايا، وأبو يوســف القوقا، وإسماعيل أبو 
القمصان، ومبارك الحسنات، وبهاء الدين سعيد، وكل شهدائنا الذي خضبوا بدمائهم الزكية ثرى هذا الوطن الحبيب.

فمقاومة شــعبنا مســتمرة في ظل المؤامرة التي تتعرض لها قضيتنا، وماضون نحو تحقيق أهداف شــعبنا والدفاع عن مقدراته 
وحمايته بكل الوســائل المتاحة، وســالحنا باقي فال يمكن ألحد كائن من كان أن يطالبنا بنزع سالحنا الشرعي الذي ندافع به عن 

شعبنا وأهلنا.
ومع اشــتداد محنة شــعبنا واشــتعال جــذوة انتفاضة القدس نوجه التحية إلى جماهير شــعبنا الفلســطيني فــي الضفة الغربية 

والقدس والداخل المحتل، وستبقى شعلة هذه االنتفاضة متّقدة ومتصاعدة في وجه هذا العدو الغاشم.
  والى الجئي شعبنا، نؤكد لهم أن عودتهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم هي عودة حتمية ال يمكن التنازل عنها.

كمــا نتوجه بالتحية إلى أســرانا البواســل في ســجون الظلم الصهيوني، ولن يهــدأ لنا بال إال بتحريركم من أســركم وأغاللكم، 
وتخليصكم من سياسة االغتيال التي يمارسها العدو يوميًا بحقكم، إن المقاومة التي اجبرت العدو على إطالق سراح كوكبة من 

أبنائها المجاهدين .مستمرة في عملياتها حتى تحرير كل أسرانا البواسل ، وهذا عهد ووعد منا لكم.
وفي ذكرى االنطالقة ندعو الفصائل الفلســطينية إلى مزيد من التوحد والتخندق خلف خيار المقاومة، الســبيل الوحيد واألنجع 

لمواجهة العدو الصهيوني ووقف مخططاته التهويدية لمدينة القدس، ووقف االستيطان.
إن شــعبنا يحتاج من الكل الفلســطيني مزيدا من الوحدة واللحمة ونبذ الخالفات، وتعزيز صموده في كافة أماكن تواجده، وإنهاء 

الحصار المفروض على قطاع غزة.
ونؤكــد لشــعبنا أننــا ما جئنا وما خضنا هذا الطريق، إال إرضــاء هللا ورغبًة في نيل جنانه، وخدمة لشــعبنا، ونقف إلى جوار جميع 
فصائل شــعبنا المقاومة وشــرفائه ومناضليه ومجاهديه، على مســافة واحدة ، ونكن كل تقدير واحترام لكل من قدم وأعطى 
لفلســطين، فما يجمعنا بإخواننا ورفاق دربنا مســيرة طويلة من البذل والعطاء، على قاعدة الحفاظ على ثوابت شعبنا والتمسك 

بها. حتى يرزقنا اهللا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة.
وندعــو جماهيــر امتنــا اإلســالمية والعربية  إلى مزيــد من الدعم لشــعبنا ومقاومتنا في ظــل الظروف العصيبة التــي نمر بها، 
والمؤامرة التي تتعرض لها قضيتنا الفلســطينية، فال تتركوا فلســطين والمسجد األقصى وحيدا، وال تشغلكم الدنيا عن مصدر 

عزتكم وفخركم، حتى تعود فلسطين إلى حاضنة العرب والمسلمين.
واختــم رســالتي بتوجيه التحية إلى مجاهدي كتائــب الناصر صالح الدين وحركة المقاومة الشــعبية على انضباطهم والتزامهم 
بنهج تحرير فلسطين حتى النهاية رغم الشح والقلة، وأخص بالشكر وحدة الهندسة والتطوير في الكتائب، التي بذلت كل جهد 
لتطويــر وتقدم منظومتنا الصاروخية، وما حققته من إنجازات واضحة كان آخرها دخول صاروخ (Q٧٠)"قوقا٧٠" وصاروخ ١١٧ 

متوسط المدى ،ضمن منظمومة صواريخ كتائب الناصر صالح الدين.
فنقول لكم جميعا ثبتكم اهللا وأيدكم وســدد خطاكم وجعل النصر حليفكم إن شــاء اهللا، فســالم عليكم، وعلى شــهدائنا البررة 

وأسرانا الميامين وجرحانا البواسل، ولكل من بذل قطرة عرق في سبيل اهللا.
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البراق - خاص

علــى مدار تاريــخ المقاومــة الفلســطينية الطويل، 
تصــدى للمخطــط الصهيونــي العدوانــي اإلجرامي 
قائمــة طويلــة مــن الرجــال األبطال الذين ســطروا 
بدمائهــم الزكية تــراب هذا الوطن الغالــي، ليجودوا 
بأغلــى ما يملكون مــن أجل نصرة ديــن اهللا وإعالء 
كلمــة التوحيد خفاقــة، على طريق النصــر الطويل 
وطريــق ذات الشــوكة، وهــو الطريــق الــذي اختاره 
شعبنا بكل شــجاعة واصرار من اجل استعادة أرضه 

وتحرير األسرى الميامين.
ومنــذ أن انطلقــت حركة المقاومة الشــعبية، قدمت 
قائمة متوجة بأسماء مشرقة، لرجال ضحوا بأغلى ما 
يملكــون، حتــى اخرجوا هــذه الحركة الفلســطينية 
المجاهدة الى النور، لتواصل الى جانب كافة فصائل 
شــعبنا المقاومة، خوض معركة التحرير والتضحية، 
فلــم تتأخــر عن ميــدان المواجهــة يوما، بــل قدمت 

قادتها ومؤسسيها قبل جندها. 
ســتة عشــر عاما، سجل يحفل بأســماء كثيرة ترسخ 
فــي الذاكــرة الفلســطينية رســوخ جبــال نابلــس 
والخليــل، وتشــرق كشــمس فلســطين كل صباح، 

لتمهد طريق تمر عليه األجيال نحو الحرية.
 فحركــة المقاومــة الشــعبية، اســم خــرج من رحم 
معاناة الشــعب الفلســطيني، فشــكل أبناؤهــا نواة 
جديــدة   للمقاومــة تلتحــم مــع الــكل الفلســطيني 

المقاوم. 
فكانــت أن انطلقــت علــى يــد المؤسســين القــادة 
الشــهداء ابو يوســف القوقا، جمال أبو ســمهدانة أبو 
عطايا، إســماعيل أبــو القمصان، ومبارك الحســنات 
وأســماء كثيــرة، صنعــت هذا المجــد العريــق، الذي 
ســيبقى محفــورا في الذاكــرة طوال ســنوات تاريخ 

شعبنا األبي.

 أبو القمصان ..
    بداية الحكاية

كتائــب"  أولــى"  انطلقــت 
مطلع  الشــعبية  المقاومة 
انتفـاضــــــــة األقصــــى، 
والتحق الشــيخ إســماعيل 
بركـــــب  أبــوالقمصـــــان 

المجاهديــن، ليبني جيًال يعشــق الشــهادة كعشــقه 
للحياة، فبدأت الســرايا تتقدم نحو فلســطين تشــدو 
نشــيد النصر واهازيــج البطولة، فتخــرج على يديه 
عشــرات من الشــباب المؤمن الذين وهبــوا حياتهم 
رخيصــة فــي ســبيل اهللا، لقنــوا العدو دروســا في 
التضحية والفداء، حتى اختاره اهللا شهيدا أثناء رحلته 
للضفة الغربية ليؤسس للحركة هناك، فارتقى وهو 
بطريقــه بعــد معركــة خاضهــا مــع جيــش العــدو 
الصهيونــي، فخرج قطــاع غزة ليزف الشــهيد القائد 
المؤســس، ليبقى رجاله إلى اليوم يواصلون المسير 
نحــو األقصى، دون أن يحيــدوا قيد أنملــة، وقد كبر 

الغرس، وزاد تشبثا بحقه 
وتمســكا بدينــه ونصــرة 

عقيدته. 
@   @   @

 القوقا ..
    نبراس المقاومة

بالرغم مــن الفراغ الكبير 
الذي تركه القائد المجاهد 

إســماعيل أبو القمصان في المقاومة الشعبية، إال ان 
إخوانه واصلوا مسيرة الجهاد والمقاومة .

فســاروا من اجل نصرة فلسطين ومن اجل ان ينعم 
شعبنا بالحرية في وطن حر.

وقاد الشــيخ القائد المؤســس " العبد يوسف القوقا" 
أبو يوسف، مسيرة المقاومة الشعبية وكتائب الناصر 
حتى أصبحت رقمًا صعبًا في مواجهة العدو، وأرســى 
دعائم وقواعد المقاومة الشــعبية على أسس متينة 
وصلبــة، فــكان رحمه اهللا، يســعى الــى جمع الصف 
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الفلسطيني تحت راية الوحدة الوطنية لتكون اضافة 
نوعية في العمل الفلســطيني،تواصل طريق الجهاد 
ارضــه  فــي  شــعبنا  حقــوق  وتحمــي  والمقاومــة 

ومقدساته المغتصبة.
ويعتبر أبو يوســف قائد عســكريا فلسطينيا مقداما، 
من القــادة المياميــن، الذين قدموا كل شــيء ألجل 
اهللا، وباع نفســه رخيصة في ســبيل اهللا، فاشــترى 

جوار اهللا، بتضحيته واقدامه. 
باغتياله فقدت فلســطين قائــد ميدانيا، قدم لها كل 
شــيء ولم يتأخــر عن فدائهــا، بماله وعرقــه ودمه، 
لينضــم الــى قافلة القــادة العظــام الذين ســطروا 
بدمائهــم تاريخ المقاومة، فســار جنــده وأبناءه من 

خلفه يحملون الراية.
فاغتالتــه أيــدي الغــدر والخيانــة قبــل أن يصل الى 
مــراده، فارتقى الى جوار ربــه أثناء ذهابه الى صالة 

الجمعة يوم ٣٠-٣-٢٠٠٦م.
@   @   @

أبو عطايا
   شيخ المقاومة

يوســف  أبــو  باستشــهاد 
القوقــا، كانــت المقاومــة 
مفتــرق  علــى  الشــعبية 
طرق، وانتشــق أبو عطايا 

اللــواء يدافع عن شــعبه ومقدســاته واختارته وزارة 
الداخليــة فــي حكومــة المقاومةفــي عــام ٢٠٠٦م 
ليكون مراقبا عامًا على وزارة الداخلية فوصلت أيدي 
الغــدر والخيانــة إلــى القائــد أبــو عطايــا، فاغتالته 
طائــرات العــدو الصهيونــي أثنــاء إعــداده لثلــة من 
الشــباب المؤمن المتوضىء لعملية عسكرية نوعية، 
وكان قــدر اهللا نافــذ، فارتقى مقبًال غيــر مدبر، وما 
أيــام معــدودة حتــى قــدر اهللا للمقاومــة  هــي إال 
الفلســطينية  بخطــف الجندي جلعاد شــاليط والتي 
كان البو عطايا الدور االبرز في اإلعداد لهذه العملية 

التاريخية والبطولية.

 الحسنات ..
    الصقر المهاجر

 ومن القــادة الذين صنعوا 
مجــد  الزكيــة  بدمائهــم 
خبير  الشــعبية،  المقاومة 
التصنيع العســكري القائد 
المجاهد: مبارك الحسنات، 
الــذي بيديــه الشــريفتين 

لقَن العدو دروســا قاسية، فأرســل عليهم حممًا من 
صواريخ الناصر التي كان يصنعها بنفسه، فلم يترك 
بابًا للجهاد إال دلفه بقدميه، وجاد فيه بكل ما يملك، 
فضحى بجســده وماله في ســبيل اهللا إلى ان اختاره 
اهللا الــى جــواره، بعــد ان أرســى دعائــم المقاومــة 
الشــعبية من خــالل تبوأه منصب نائــب األمين العام 

للحركة الشيخ أبو قاسم دغمش.
 وتحظــى مســيرة حركــة المقاومة الشــعبية بمئات 
الشــهداء الذين أنــاروا الطريق والذيــن نذكر منهم: 
بهاء الدين ســعيد، مصطفى صباح، عطا الشنباري، 
فائق ابو القمصان، محمود البسيوني، خضر عوكل، 
وغيرهــم الكثيــر من الشــهداء واالســرى والجرحى 

االبطال.

العدد الثالث - محرم ١٤٣٨ هـ - أكتوبر ٢٠١٦ م
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علــى مدار تاريــخ المقاومــة الفلســطينية الطويل، 
تصــدى للمخطــط الصهيونــي العدوانــي اإلجرامي 
قائمــة طويلــة مــن الرجــال األبطال الذين ســطروا 
بدمائهــم الزكية تــراب هذا الوطن الغالــي، ليجودوا 
بأغلــى ما يملكون مــن أجل نصرة ديــن اهللا وإعالء 
كلمــة التوحيد خفاقــة، على طريق النصــر الطويل 
وطريــق ذات الشــوكة، وهــو الطريــق الــذي اختاره 
شعبنا بكل شــجاعة واصرار من اجل استعادة أرضه 

وتحرير األسرى الميامين.
ومنــذ أن انطلقــت حركة المقاومة الشــعبية، قدمت 
قائمة متوجة بأسماء مشرقة، لرجال ضحوا بأغلى ما 
يملكــون، حتــى اخرجوا هــذه الحركة الفلســطينية 
المجاهدة الى النور، لتواصل الى جانب كافة فصائل 
شــعبنا المقاومة، خوض معركة التحرير والتضحية، 
فلــم تتأخــر عن ميــدان المواجهــة يوما، بــل قدمت 

قادتها ومؤسسيها قبل جندها. 
ســتة عشــر عاما، سجل يحفل بأســماء كثيرة ترسخ 
فــي الذاكــرة الفلســطينية رســوخ جبــال نابلــس 
والخليــل، وتشــرق كشــمس فلســطين كل صباح، 

لتمهد طريق تمر عليه األجيال نحو الحرية.
 فحركــة المقاومــة الشــعبية، اســم خــرج من رحم 
معاناة الشــعب الفلســطيني، فشــكل أبناؤهــا نواة 
جديــدة   للمقاومــة تلتحــم مــع الــكل الفلســطيني 

المقاوم. 
فكانــت أن انطلقــت علــى يــد المؤسســين القــادة 
الشــهداء ابو يوســف القوقا، جمال أبو ســمهدانة أبو 
عطايا، إســماعيل أبــو القمصان، ومبارك الحســنات 
وأســماء كثيــرة، صنعــت هذا المجــد العريــق، الذي 
ســيبقى محفــورا في الذاكــرة طوال ســنوات تاريخ 

شعبنا األبي.

 أبو القمصان ..
    بداية الحكاية

كتائــب"  أولــى"  انطلقــت 
مطلع  الشــعبية  المقاومة 
انتفـاضــــــــة األقصــــى، 
والتحق الشــيخ إســماعيل 
بركـــــب  أبــوالقمصـــــان 

المجاهديــن، ليبني جيًال يعشــق الشــهادة كعشــقه 
للحياة، فبدأت الســرايا تتقدم نحو فلســطين تشــدو 
نشــيد النصر واهازيــج البطولة، فتخــرج على يديه 
عشــرات من الشــباب المؤمن الذين وهبــوا حياتهم 
رخيصــة فــي ســبيل اهللا، لقنــوا العدو دروســا في 
التضحية والفداء، حتى اختاره اهللا شهيدا أثناء رحلته 
للضفة الغربية ليؤسس للحركة هناك، فارتقى وهو 
بطريقــه بعــد معركــة خاضهــا مــع جيــش العــدو 
الصهيونــي، فخرج قطــاع غزة ليزف الشــهيد القائد 
المؤســس، ليبقى رجاله إلى اليوم يواصلون المسير 
نحــو األقصى، دون أن يحيــدوا قيد أنملــة، وقد كبر 

الغرس، وزاد تشبثا بحقه 
وتمســكا بدينــه ونصــرة 

عقيدته. 
@   @   @

 القوقا ..
    نبراس المقاومة

بالرغم مــن الفراغ الكبير 
الذي تركه القائد المجاهد 

إســماعيل أبو القمصان في المقاومة الشعبية، إال ان 
إخوانه واصلوا مسيرة الجهاد والمقاومة .

فســاروا من اجل نصرة فلسطين ومن اجل ان ينعم 
شعبنا بالحرية في وطن حر.

وقاد الشــيخ القائد المؤســس " العبد يوسف القوقا" 
أبو يوسف، مسيرة المقاومة الشعبية وكتائب الناصر 
حتى أصبحت رقمًا صعبًا في مواجهة العدو، وأرســى 
دعائم وقواعد المقاومة الشــعبية على أسس متينة 
وصلبــة، فــكان رحمه اهللا، يســعى الــى جمع الصف 
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الفلسطيني تحت راية الوحدة الوطنية لتكون اضافة 
نوعية في العمل الفلســطيني،تواصل طريق الجهاد 
ارضــه  فــي  شــعبنا  حقــوق  وتحمــي  والمقاومــة 

ومقدساته المغتصبة.
ويعتبر أبو يوســف قائد عســكريا فلسطينيا مقداما، 
من القــادة المياميــن، الذين قدموا كل شــيء ألجل 
اهللا، وباع نفســه رخيصة في ســبيل اهللا، فاشــترى 

جوار اهللا، بتضحيته واقدامه. 
باغتياله فقدت فلســطين قائــد ميدانيا، قدم لها كل 
شــيء ولم يتأخــر عن فدائهــا، بماله وعرقــه ودمه، 
لينضــم الــى قافلة القــادة العظــام الذين ســطروا 
بدمائهــم تاريخ المقاومة، فســار جنــده وأبناءه من 

خلفه يحملون الراية.
فاغتالتــه أيــدي الغــدر والخيانــة قبــل أن يصل الى 
مــراده، فارتقى الى جوار ربــه أثناء ذهابه الى صالة 

الجمعة يوم ٣٠-٣-٢٠٠٦م.
@   @   @

أبو عطايا
   شيخ المقاومة

يوســف  أبــو  باستشــهاد 
القوقــا، كانــت المقاومــة 
مفتــرق  علــى  الشــعبية 
طرق، وانتشــق أبو عطايا 

اللــواء يدافع عن شــعبه ومقدســاته واختارته وزارة 
الداخليــة فــي حكومــة المقاومةفــي عــام ٢٠٠٦م 
ليكون مراقبا عامًا على وزارة الداخلية فوصلت أيدي 
الغــدر والخيانــة إلــى القائــد أبــو عطايــا، فاغتالته 
طائــرات العــدو الصهيونــي أثنــاء إعــداده لثلــة من 
الشــباب المؤمن المتوضىء لعملية عسكرية نوعية، 
وكان قــدر اهللا نافــذ، فارتقى مقبًال غيــر مدبر، وما 
أيــام معــدودة حتــى قــدر اهللا للمقاومــة  هــي إال 
الفلســطينية  بخطــف الجندي جلعاد شــاليط والتي 
كان البو عطايا الدور االبرز في اإلعداد لهذه العملية 

التاريخية والبطولية.

 الحسنات ..
    الصقر المهاجر

 ومن القــادة الذين صنعوا 
مجــد  الزكيــة  بدمائهــم 
خبير  الشــعبية،  المقاومة 
التصنيع العســكري القائد 
المجاهد: مبارك الحسنات، 
الــذي بيديــه الشــريفتين 

لقَن العدو دروســا قاسية، فأرســل عليهم حممًا من 
صواريخ الناصر التي كان يصنعها بنفسه، فلم يترك 
بابًا للجهاد إال دلفه بقدميه، وجاد فيه بكل ما يملك، 
فضحى بجســده وماله في ســبيل اهللا إلى ان اختاره 
اهللا الــى جــواره، بعــد ان أرســى دعائــم المقاومــة 
الشــعبية من خــالل تبوأه منصب نائــب األمين العام 

للحركة الشيخ أبو قاسم دغمش.
 وتحظــى مســيرة حركــة المقاومة الشــعبية بمئات 
الشــهداء الذين أنــاروا الطريق والذيــن نذكر منهم: 
بهاء الدين ســعيد، مصطفى صباح، عطا الشنباري، 
فائق ابو القمصان، محمود البسيوني، خضر عوكل، 
وغيرهــم الكثيــر من الشــهداء واالســرى والجرحى 

االبطال.

العدد الثالث - محرم ١٤٣٨ هـ - أكتوبر ٢٠١٦ م
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تمر األمــة العربية في مرحلة تاريخية مهمة ،ســيما 
وان إرهاصات التغيير قد بــدأت تأتي أكلها واتضحت 
معالمهــا وفــق التحــوالت العميقة التــي الزمت هذه 
المرحلة علي المســتوي الثقافــي واالقتصادي، ومن 
ثــم التفاعالت السياســية فــي المجتمعــات العربية، 
معلنة فض حالة االسترخاء السياسي وعدم مشاركة 
المجتمع بمختلف نســقه االجتماعي في تحديد دقيق 
والقوميــة  الوطنيــة  والهويــة  العقائــدي  لالنتمــاء 
والمشــاركة في الفعــل السياســي والتنموي وصوال 
لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن اكتمــال الســيادة 
الوطنية للبالد بمحتواها اإلسالمي والقومي وفرض 
ســيادة القانــون واختيار طوعي حر لحكم الشــريعة 
اإلســالمية، فمن خالل متابعة المتغيــرات وتطورات 
األحداث السياســية  التي تمر بهــا األمة العربية يبدو 
جليــا حجــم اإلرادة السياســية الناشــئة فــي معظم 
البلــدان العربيــة، رغــم العقبــات والمعوقــات التي 
تقودها قوى التراجــع ( الحرس القديم )إلبقاء الحال 
علــى مــا هــو عليــه، مســتفيدة احيانــًا مــن بعض 
التناقضــات الفكرية والدعم الخفــي الال محدود من 
قبل أعــداء األمــة للمحافظــة علي حالة االســتقرار 
المصطنــع ذلــك لضمــان المصالــح االســتراتيجية  
المتعلقــة بالهيمنــة االقتصاديــة والتنفــذ بالفعــل 
السياســي بغية تحديد حركة الشعوب اتجاه الموروث 
الثقافــي االســالمي وكبــح عوامل النهــوض لتبقى 
الحضارة الغربية هي الســائد الوحيــد في المنطقة، 
ومع كل هذه الموانع نجد ان الشــارع العربي قد قطع 
شوط كبير اتجاه إحداث هذا التغيير المهم في تاريخ 

األمة وصوال لحالة  الّال عودة الى المربع األول .
ويبــدو ان أعــداء األمة لــم يفهموا بعــد حقيقة هذه 
المتغيــرات الفكريــة واالجتماعيــة، فهــم اليريدون 
اإلقرار بفشل سياسة التغريب الثقافي وفرض نمط 

الحياة الغربي على المجتمعات العربية .
هذه السياســة  التي قادتها المؤسســة الغربية وفق 
خطط ممنهجة خصصت لها األموال والجهد والوقت 

وسخرت لها االدارات ووسائل 
التواصل واالتصــال على مر 
عقود مضــت،  وفي تقديرنا 
أن هذه القوى اليمكن لها ان 
عــن مســرح  بعيــدة  تبقــى 

األحــداث، وســتعمل كل مافــي وســعها مــن اجل ان 
تكون في خضم المتغيرات بغرض حرف البوصلة او 
تأخير اعالن الفشــل واالنســحاب الى ما وراء البحار، 
ولكن ووســط هذا المخاض الصعب والمآســي التي 
تمر بها األمة العربية نتذكر حديث الرسول صلى اهللا 

عليه وسلم:
فعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال:

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ..
ُة ِفيُكْم َما َشاَء اهللاَُّ َأْن َتُكوَن ، ُثمَّ َيْرَفُعَها  ( َتُكوُن النُُّبوَّ
ِة  ِإَذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِج النُُّبوَّ
، َفَتُكوُن َما َشــاَء اهللاَُّ َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن 
ا، َفَيُكوُن َما َشــاَء اهللاَُّ َأْن  َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ
َيُكوَن ، ُثمَّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشــاَء اهللاُ َأْن َيْرَفَعَها ، ُثمَّ َتُكوُن 
ُمْلًكا َجْبِرّيًا ، َفَتُكوُن َما َشاَء اهللاَُّ َأْن َتُكوَن ، ُثمَّ َيْرَفُعَها 
ِإَذا َشــاَء َأْن َيْرَفَعَهــا ، ُثــمَّ َتُكــوُن ِخَالَفٌة َعَلــى ِمْنَهاِج 

ِة ، ُثمَّ َسَكَت ). النُُّبوَّ
فمــن الواضح أن قوى النظام العربي الرســمي بدأت 
تخــور أمــام المــد الشــعبي والجماهيــري والحــراك 
السياسي داخل المجتمعات العربية  وبدأت مؤسساته 
األمنيــة تتداعى أمام صالبة موقــف القوى الصاعدة 
في الســاحة ،مما فرض حالة سياســية مرتبكة لهذه 
األنظمة تأخذ بعين االعتبار حجم التهديدات الداخلية 
التي لم تكن أخذت دورها في الســابق كعنصر فاعل 
ومؤثر فــي موازين القوى الداخليــة، فاألمة المحالة 
بالغــة أهدافهــا وال مجال إلعــادة عجلــة التاريخ الى 
الوراء وكما أننا بدأنا، فعلينا أن نصل وســنصل بإذن 

اهللا تعالى .

د . أبو العبد الخالدي
          عضو مجلس الشورى
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بقلم: نبيل أبو سيف
                 مسئول ملف القدس

منذ االحتالل الصهيوني لمدينــة القدس عام ١٩٦٧م والعدو الصهيوني 
يمــارس إجرامــه المنظم بحق المدينة وأهلها ومقدســاتها. فمن ســحب 
لهويات المقدسيين وطردهم من بيوتهم بهدف إفراغ المدينة من سكانها 
الفلســطينيين ..إلى تغيير معالم المدينة المقدســة بتوســيع االستيطان 
ومصادرة األراضي واستبدال األســماء العربية لالماكن والشوارع بأسماء 

عبرية، وكل هذا يهدف إلى طبع المدينة بالطابع اليهودي بهدف 
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تهويدها..ولم تتوقف االعتداءات هنا، بل تفشى اإلجرام الصهيوني لينال من المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في المدينة المقدســة، فعملت الحكومات الصهيونية المتعاقبة على محاصرة المســجد األقصى المبارك ببناء 
الكنس من حوله وحولت حائط البراق وهو من أهم المعالم اإلســالمية في القدس إلى مبكى لليهود..بل لقد 
امتــد العدوان لينــال من األقصى باالقتحامات المتكررة لباحاته وبحفر األنفاق أســفل منــه بحثا عن هيكلهم 
المزعــوم ،وهــم بذلك يمهدون لفرض واقع جديد مماثل لما تم فرضه في المســجد اإلبراهيمي في الخليـــل 

وهــو التقسيم الزمـاني والمكاني للمسجد ومن ثم العمل على هدمه واقامة الهيكل المزعوم مكانه .
وفي ضوء هذه المؤامرة التي تســتهدف تاريخنا ومقدساتنا نجد حالة من الصمت العربي واإلسالمي، بل حالة 

من الالمباالة اتجاه هذه الجرائم، وكأن القدس ومقدساتها ليس لها مكانة في فكر وعقيدة األمة.
إن القدس هي جزء من عقيدتنا ومقدســاتها وعلى رأســها المسجد األقصى أمانة في أعناقنا، واجبنا أن ندافع 

عنها ونحميها بالمهج واألرواح واال كنا مفرطين بالعقيدة والدين واالنتماء.
إن شــعبنا الفلســطيني الذي فجر انتفاضة األقصى غضبا للقدس وما تتعرض له ودفع من دماء أبنائه دفاعا 
عن طهارتها، ويخوض اليوم معركة جديدة عنوانها القدس من خالل انتفاضة القدس المســتمرة ..إنما يؤكد 
أن القــدس هــي األغلى، وان القدس دائما حاضرة فــي فكرنا وقلوبنا نعمل بال كلــل وال ملل من اجل إيصال 
صوت أهلها للعالم اجمع، ندافع عن مقدســاتها، وندعم صمود أهلها بكل ما نملك ونقدم أرواحنا رخيصة من 
اجل حريتها وطهارة مقدساتها فهذا واجبنا الذي يجب أن نقوم به إلرضاء ربنا عز وجل والوصول لتحقيق آمال 

شعبنا بالحرية فوق كامل تراب الوطن.
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بقلم: رامي البراوي
  مسئول دائرة العمل الجماهيري

الحصــن االميــن  الجماهيــر تشــكل  لطامــا كانــت 
للمقاومة في كل الميادين وهي الحاضنة األساســية 
للمقاومــة وقيادتها، كلما كانت المقاومة مستبســلة 
في الدفاع عن ابناء شــعبها في كل االراضي المحتلة 

كان التفاف الجماهير حولها يزداد..
وفي فلســطين عامة وبشــكل خاص في قطاع غزة 
كان صــوت الجماهيــر دومــا هــو بمثابــة اســتفتاء 
لمشــروع المقاومة ومدى جهوزية الشــعب للتضحية 

جنبا الى جنب مع المقاومة وقيادتها .
فأمثلة دور الجماهير البارز في حماية ظهر المقاومة 
والدفاع دوما عن شــرعيتها كثيــرة، فنذكر منها دور 
جمهور المقاومة الكبير الذي اوصل بصوته المقاومة 
لســدة الحكم وتحمل وصبــر طيلة ســنوات الحصار 
التي ما زالت مســتمرة، ونذكر ايضا التفاف الجماهير 
العميــق حول المقاومــة اثناء وبعــد كل عدوان على 

رموز قيادات المقاومة، ولطالما كان قرار قيادة 

المقاومــة بالــرد والدفاع 
عن ابناء شعبنا  نابع من 
جماهيرهــا  مطالبــات 
تعتبــر  لذلــك   ، بذلــك 
جماهير الشعب دوما هي 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزء 
وقراراتهــا  المقاومــة 
وايضا تشــكيالتها .. فلو 

نظرنــا لقيادات الشــعب ســنجدهم من اكثــر الناس 
خدمــة للنــاس، ومــن نوابــغ المجتمــع  واكثرهــم 

جماهيرية وقربا والتصاقا بالناس .
فجمهــور المقاومة ال يكون دوما تابعــًا او متلقيًا بل 

يكون صانعا للقرار احيانًا .
فأحيانــا كثيــرة كانــت الجماهير وضغطهــا وغضبها 
سبب رئيسي باتخاذ القرارات، وخير شاهد على ذلك 
المطالبــة بالــرد على االغتياالت ومســاندة االســرى 
بإضراباتهم ومطالبة المقاومة بمساندتهم والخروج 
عــدوان  كل  اثنــاء  وضاغطــة  حاشــدة  بمســيرات 
بالعواصــم الدولية، كل ذلك يشــكل دعمًا للمقاومة 

وسببًا بقوة ارادتها وصمودها .
وفــي هذا المقام ال بد ان نذكر دور جمهور المقاومة 
خــارج االرض المحتلــة، فكمــا جمهورهــا بالداخــل 
يساهم بأمواله ونفسه وابنائه لدعم المقاومة وبناء 
صفوفهــا، كذلك لجمهور المقاومة بالخارج دور كبير 
جدا بــكل فعالياته لدعم مشــروع المقاومة بالكلمة 
والمــال واآلراء والمســيرات فــي التأثيــر على صناع 
القرار لمساندة الشعب المحتل واتخاذ قرارات تساند 

صموده وتدعم مقاومته .
كانت وستبقى جماهير الشعب المحتل الدرع الواقي 
للمقاومــة والتــي هــي حق مشــروع لكل الشــعوب 
المحتلــة ودعمها ومســاندتها واجــب اخالقي وديني 
ووطنــي كفلتــه كل المواثيــق الدوليــة  واالعــراف 

العالمية .
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يحفل ســجل شــعبنا بالبطوالت واالنتصارات، فكان 
منه الشهيد والجريح واألسير والالجئ والمطارد بها، 
فطوبــى لمن كانت العــزة والكرامة خيــاره، وطريق 
القــدس واألقصى ســبيله، ومن صفحــات العز التي 
يحتفي بها شعبنا، قصة بطل همام ، من أبطال هذا 
الشــعب المجاهد، الذي انتفض وخرج في سبيل اهللا 

ال يرجو إال رضا اهللا والجنة. 
انه األســير المجاهد أيهم فــؤاد كمنجي ، ابن كتائب 
الناصــر صالح الديــن، المولــود في كفــردان قضاء 

محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة. 
هو شــاب مثلــه كمثل  الكثيــر من أبناء هــذا الوطن 
الذين التحقوا بدرب المقاومة الفلسطينية مع بدايات 

انتفاضة األقصى المباركة. 
كان بداخل أسيرنا المجاهد أيهم، بركان من الغضب 
ضد العدو الصهيوني وممارساته الوحشية بحق أبناء 

شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة. 
فخــرج وهو شــاب يافع فــي   ٥/٢٥/ ٢٠٠٣.، لتنفيذ 
عملية استشــهادية بطولية، غير أن اهللا لم يقدر له 

االستشهاد وعاد سالما إلى دياره. 
ومع االنســحاب الصهيوني من قطاع غزة في ٢٠٠٥ 
تعرف أســيرنا المجاهد بالقائد بســام كتيع، واألسير 
المجاهد حمــزة طقطوق، عندما كانــوا يعملون معا 
في احد األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة. 
والتقت أهداف المجاهدين الثالثة، على مواصلة درب 
الجهــاد و المقاومة، فكانــت العمليــة البطولية التي 
نفذهــا أيهم وبســام وحمــزة، والتــي تمثلت بخطف 
الجندي الصهيوني الياهو اشري في  ٢٦ /٦/ ٢٠٠٦،

قــوات  كانــت  وقــد 
االحتــالل تجتــاح فــي 
تلــك األثنــاء مناطــق 
قطاع غــزة بعد خطف 
الجندي جلعاد شــاليط 
وهــددت  غــزة،  فــي 
كتائــب الناصــر حينها 
بقتــل الجنــدي إن لم 

ينســحب العــدو من غــزة، وأمــام تعنت العــدو ، قام 
المجاهدون الثالثة بقتل الجندي الصهيوني.

 وبعد العملية مباشــرة اعتقلت األجهــزة األمنية في 
رام اهللا األســير المجاهد أيهــم وإخوانه المجاهدين، 
لتتــم محاصــرة مــكان االعتقــال من قبــل االحتالل 
الصهيونــي ويداهــم جنــود العــدو المقــر، ويعتقل 
المجاهدين الثالثة في عملية أمنية خسيســة. وذلك 

في ٢٠٠٦/٧/٤
ويقبع األسير أيهم في سجن جلبوع الصهيوني حاليا. 
وقــد وجه له الصهاينة التهمــة بقتل وخطف الجندي 
الصهيوني الياهو اشــري، وتمــت محاكمته محاكمة 

ظالمة، والحكم عليه بمؤبدين .
عمليتهــم  بعــد  وإخوانــه،  أليهــم  الســجن  فــكان 
البطوليــة، ليبقى كتلة من نشــاط وحيوية وفاعلية، 
حظي في األســر بعالقات متينة بكل إخوانه األسرى 
البواســل، وقــد حصل مؤخــرا علــى دورة في حفظ 
أجــزاء من القرآن الكريم، فضال عــن التزامه الديني 

واألخالقي داخل السجن.
وكان األســير المجاهــد أيهم كمنجــي  أصيب  بقرح 
جلدية عميقة في ظهره وجســمه الذي تآكل بشــكل 

غريب.
كما عانــى كمنجي من إهمال طبــي متعمد من قبل 
إدارة ســجون اإلحتــالل ورفضت تقديــم أي عالج أو 
حتــى فحــص طبي لــه مما تســبب بتدهــور وضعه 
الصحي بشــكٍل مســتمر، وطالبت دائرة األسرى في 
حركة المقاومة الشعبية بضرورة العمل على تقديم 
العــالج المناســب لهذا المــرض الغريب الــذي أصاب 

األسير المجاهد أيهم كمنجي.

UÈqfi⁄—;€‚Á^;Å·]-\;3à¯\
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بقلم: أ. حسن الزعالن
            مسئول الدائرة السياسية 

 لقد شــكلت القضية الفلســطينية بعمقها العربي واالســالمي محطة الصراع بين 
الحــق الــذي يمثله اصحــاب االرض وبنــاة الحضارة فــوق ترابها على مــر االزمان 
والعصــور .. بين العرب الفلســطينيين اصحــاب الحق التاريخــي والديني في هذه 
االرض وبيــن عصابات جاءت من بقاع شــتى طمعا في ثــروات هذه االرض وادعاء 
بحــق تاريخــي ودينــي مزيف زيفــه حاخاماتهــم ورجــال الدين عندهم ..فأنشــؤا 
عصاباتهــم الصهيونيــة وطبعوها بطابع دينــي ليجذبوا اليهود الى مشــروع دولة 
"اســرائيل الكبــرى" كما يحلوا لهم ان يســموها. لقد حرصــت الحركة الصهيونية ومنذ نشــأتها على ان تطبع 
الصراع بطابع ديني وكأن المعركة بين اليهود في العالم -اليهود الذين يعانون ويضطهدون ويتعرضون للنبذ 
في مجتمعاتهم - وبين الفلسطينيين الذين يستولون على ارض الميعاد التي وعد الرب بها بني اسرائيل..بهذا 
الخطاب بدأت الحركة الصهيونية تستعطف العالم الغربي وخاصة بريطانيا دولة االنتداب على ارض فلسطين 
اذن منــذ اللحظــة االولــى كان الصــراع دينيا ال رغبة من المســلمين والعرب بقــدر ما كان اصــرارا من اليهود 
والحركــة الصهيونية كممثل لهم ولتطلعاتهم للســيطرة على ارض فلســطين باعتبارهــا ارض الميعاد لبني 
اســرائيل. وال ادل علــى ذلــك التوجــه نحوطبــع الصراع بطابــع ديني هذا االصــرار من قبل حكومــة التطرف 
الصهيونــي بقيــادة االرهابــي نتــن ياهو وهــي تصر علــى االعتــراف بيهودية "دولــة اســرائيل" اضافة الى 
الممارســات اليوميــة التــي تقوم بهــا عصابــات الصهاينة من حرق للمســاجد وتقســيم للحــرم االبراهيمي 
والســيطرة علــى حائط البراق واالقتحامات للمســجد االقصى واالدعــاء بانه جبل الهيكل وانــه لليهود وليس 
للمسلمين ،كل هذا يدلل على ان الصراع وكما يريده الصهاينة صراعا دينيا ان هذه الرؤية الصهيونية للصراع 
والتــي باتــت واضحــة وجلية تحتم علينــا ان نعرف جيــدا ان هذا الصراع المســتمر بيننا كفلســطينيين وبين 
الصهاينة ليس فقط على االرض ومن يســيطر عليها بقدر ما هو صراع على حق في المقدســات والمحافظة 
على طابعها الحضاري االسالمي ، ولهذا كانت القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب والمسلمين والفلسطينيين 
قضيــة مركزيــة النهــا تمثل العمــق التاريخي والدينــي والحضاري لالمة جمعــاء ،فرغم كل المحــاوالت التي 
تســتهدف النيل من االنتماء لقضية فلســطين ،وتحويل االنظار عنها باشغال االمة وشــعوبها بقضايا داخلية 
وجانبيــة ،اال ان القضيــة الفلســطينية تبقى حاضــرة في وجدان كل ابنــاء االمة العربية واالســالمية، لتحلق 
ارواحهــم عاليــا لتخترق كل الممنــوع لترتل ايات التنزيل فــي رحاب االقصى واالبراهيمي وتصبوا نفوســهم 
لزيارة المهد والقيامة .. مؤمنين بان وعد اهللا نافذ وان حقنا كمســلمين في ارض فلســطين هو وعد من اهللا 
انزله ايات تتلى الى يوم القيامة. بســم اهللا الرحمن الرحيم "ِإْن َأْحَســنُتْم َأْحَسنُتْم ِألَنُفِسُكْمۖ  َوِإْن َأَسْأُتْم َفَلَهاۚ  
ٍة َوِلُيَتبُِّروا َما َعَلْوا َتْتِبيًرا (٧) االسراء َل َمرَّ َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَّ
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بقلم : أ. رزق عروق
           نائب ا�مين العام

لو ســئل طفل فلســطيني عن أقرب بالد الدنيا له ألجاب بسرعة البرق" مصر"، ولو سئل 
شيخ عن أكثر البالد تضحية ووقوفا إلى جانب القضية الفلسطينية ومعاناته مع االحتالل 
الصهيونــي ألجاب بـــ " مصر" أيضا، وقد تجلى ذلك في إجابــات أطفال قطاع غزة، عندما 
وجهــت لهــم إحــدى القنوات ســؤاال، حول " لو شــنت إســرائيل حربا على مصــر " فكانت 

إجابتهم جميعا سندافع عنها.
كل هــذه االيجابيــة والتلقائيــة التي صــدرت من أطفالنا لــم يعكرها اإلعالم المســموم 
وبعــض المنافقيــن لتخريب وتدمير العالقة مع مصر التي جبلت بدماء الشــهداء وبتاريخ 
حافــل بالتضحيات التي ال يتســع المقــام لذكرها جميعا،  لتكون مصــر دوما في الصدارة 

ومحــل التقديــر والحب واالمتنان لشــعبها وأبنائها الذين فدوا فلســطين بالدم ودفعوا في ســبيل تحريرها الكثير، فال 
يشعر الفلسطيني بالحنين لبلد بعد فلسطين أكثر من مصر ،وكأنه في وطنه وبين أهله.

ولطالمــا كان عدونا األوحد" الكيان الصهيوني" يســعى جاهدا لدق األســافين وإفســاد جو األخــوة  والجوار الذي يربط 
فلســطين بمصر، وغــزة على وجه التحديد، لتثبت األيــام والمواقف أن محاوالته دائما تبوء بالفشــل  وال يجر إال ذيول 
الخيبة والهزيمة، وقد حمل الفلســطينيون الورد ألشــقائهم في مصر، وال يمكن لفلسطيني أن يضمر سوءا أو يضرها 

شعبا وأرضا بما يعكر صفو العالقة المميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وال ننســى مــا قام به أبناء غزة خــالل فترة ثورة الـ ٢٥ يناير في مصر، عندما انقطعت ســبل وإمــدادات أفراد الجيش 
المصــري على الحدود مع غزة، فســارع أهل رفح أقصى جنــوب قطاع غزة، بمد الجيش بالمــؤن والماء والطعام طيلة 
الفترة التي عانوا خاللها، وهم يحملون لهم الحب والسالم في أعظم صور اإلخوة والمودة التي نكَنها لمصر وشعبها.

 فبالرغم من بعض السحب الداكنة التي ظهرت في سماءنا خالل الفترة السابقة إال أن شعرة معاوية لم تقطع ، وبقي 
حبل الود والوصل قائما على الدوام، فال شــعب مصر يقبل بكيان الصهاينة بديال عن فلســطين ، وال شــعب فلسطين 

يرتضى أن تمس مصر بأي سوء ومكروه.
نعلم أن المســاعي مســتمرة  إلحداث الوقيعة والفتنة، ولن يهنأ بال ألعدائنا أن يروا العالقة بين فلسطين ومصر تبلغ 
أوجها ، ولكن العقالء والشرفاء هنا وهناك ،قد فوتوا الفرصة، لتظل مصر دوما الحاضر األقوى في تاريخنا وعلى مدار 

مسيرة المقاومة والعمل الوطني الفلسطيني.
فأهل مصر هم الســند والنصير لشــعبنا في محنته وأزماته، وال ننســى لهم وقفاتهم المشرفة. وكيف كانوا سببا في 
إدخال البهجة والفرحة على قلوب نحو ١٠٥٠ عائلة فلسطينية من عوائل أسرانا، بوساطتهم بين المقاومة واإلحتالل 
في صفقة التبادل، ليبقى األمل المنشود أن تدخل المقاومة الفرحة لفلسطين مرة أخرى بتحقيق صفقة تبادل ثانية.

فقد مضت عشــر ســنوات من الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، وينتظر شــعبنا خطــوة جريئة من مصر 
لكسر الحصار وإنهاء عزلة قطاع غزة، مع ثقتنا الكاملة بإخواننا هناك بأنهم يحملون الخير لغزة وفلسطين ولن يصلنا 

من جانبهم سوءا قط.
مقدرين الظروف بالغة الحساســية التي تمر بها مصر في الوقت الحاضر، فال بديل ألهل فلسطين عن مصر وال بديل 
لمصر عن فلســطين، فلن يرتضى أحرارها وأبناؤها األوفياء أن تترك غزة فريســة لالحتــالل الصهيوني وتقع ضحية 

لمخططات العدو وتهديداته المستمرة.
ورغم كل ذلك تجد مصر على كاهلها الكثير من الجهد والعمل من اجل القضية الفلسطينية، فال فكاك منها،  ومنتظر 
منها الكثير، على سبيل إنهاء الحصار الذي تعيشه غزة، وتحقيق المصالحة 
الفلســطينية ، وبــث األمــل فــي نفــوس الفلســطينيين من اجــل العيش 
بطمأنينة واســتقرار، أســوة بشــعوب المعمــورة، نحو تحقيق حلــم  إنهاء 

االحتالل وعودة الالجئين من الشتات.
 وأخيــرا، فإننا نثق بأن ما تحمله قادم األيام فيه الخير الكثير لشــعبنا، ولن 
تســتمر المعانــاة ولن يســتمر الحصار، فأملنا بــاهللا أوال وأخيــرا، ومن ثم 
بالجهود التي يبذلها أشــقاؤنا إلنهاء معاناة إخوانهم في فلسطين، كيف ال، 

فمصيرنا واحد و ودمنا واحد.
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مجلة البراق: خاص

لــم تقــف التحصينــات التــي أقامهــا العــدو لحماية 
المقاومــة  رجــال  وصــول  دون  حائــال  مغتصبيــه 
الفلســطينية إلى داخل المغتصبــات الصهيونية في 
كافــة أماكن انتشــار الجيــش الصهيونــي المحاذي 
لقطــاع غزة، التــي وصل إليهــا المقاومــون بعزيمة 
وإصــرار، وهــم يتخطــون كافــة تدابيــره األمنيــة، 
ليفشــلوا مخططــه البائــد والذي تحصن مــن خلفه 

يقاتل أبناء شعبنا.
عملية الطريق إُّـ فلسطني

فــي ســاعات الفجــر األولى مــن صباح يوم الســبت 
(٢٠٠٧/٨/٢٥)، تحــرك أســدان مــن أســود الديــن 
والوطــن نحو فلســطين، ليســطروا بدمائهم حكاية 

عشق ال ينضب.
حيــث شــمر الفدائيان، خضــر عــوكل، المجاهد في 
كتائب الناصر صالح الدين الجناح العسكري لـــحركة 
المقاومــة الشــعبية، ومحمــد أبو صقــر المقاتل في 
كتائب المقاومــة الوطنية الجناح العســكري للجبهة 
ليمتشــقا  ســاعديهما  عــن  شــمرا  الديمقراطيــة، 
سالحهما نحو فلسطين بكل اإليمان الذي تسلحا به، 

فوصال للعدو في عقره واشتبكا مع قواته الهزيلة.
حظيــت العملية باهتمــام بالغ من قيــادات المقاومة 
والتي جاءت بعد تكرار الجرائم الصهيونية بحق أبناء 
شــعبنا الفلســطيني، فــكان ال بــد من عمليــة تعيد 
لألذهــان أمجاد المجاهديــن، وقــدرة المقاومة على 
الوصول ألي مكان تريده، تلقن فيه العدو دروسا في 

البطولة والفداء للدين والوطن.
فجاء اختيار االســم "الطريق إلى فلســطين" كبارقة 
أمل جديدة نحو الوصول إلى فلســطين المحتلة عام 

١٩٤٨م، وتحريرها من دنس العدو الغاصب.
وكان الهــدف، اقتحــام مغتصبة نتيف هعتســرا، إلى 
الشــمال الشــرقي لقطاع غزة، بغيــة خطف عدد من 
الصهاينــة لمبادلتهم بأســرى فلســطينيين يقبعون 

في سجون العدو الصهيوني.

تفاصيل العملية:
ويقول احد القادة الميدانيين لكتائب الناصر:" الفكرة 
تولــدت لــدى حركــة المقاومــة الشــعبية وكتائــب 
المقاومة الوطنية وكتائب شهداء األقصى، للرد على 
جرائــم العدو المتكررة، وتأكيدا على حق شــعبنا في 
الدفاع عن نفسه في وجه الجرائم التي يتعرض لها، 
وتأصيــًال للمقاومــة الشــريفة المدافعــة عن حقوق 

الشعب الفلسطيني".
موضحــا، أن غرفــة عمليــات مــن قيــادات الفصائل 
العســكرية، قامت بالتخطيط والتجهيز للعملية على 
مــدى أكثر مــن شــهر، بــدأت باســتطالعات نهارية 
ســيقتحمون  الذيــن  المقاتليــن  وتدريــب  وليليــة، 
مكثفــة،  دورات  علــى  حصلــوا  حيــث  المغتصبــة، 
البدنيــة وجهوزيتهــم للقتــال  للوصــول بلياقتهــم 

بأحسن األحوال.
وأضاف:" واستقرت غرفة العمليات على اختيار اثنين 
مــن المجاهدين حيث تم تزويدهــم بأدوات تمكنهما 
اإلســمنتية  والحواجــز  المعيقــات  تجــاوز  مــن 
وااللكترونية وأجهزة الرادار الليلية وكشافات اإلضاءة 

وكالب الحراسة المنتشرة في كل مكان".
حَضــر  بالقــول:"  التفاصيــل  ســرد  علــى  ويأتــي 
وجــرى  للعمليــة،  جيــدا  المجاهــدون  المدربــون، 
تقســيمهم إلى أكثر من مجموعة لكل واحدة دورها 
في العملية، من اقتحام، وإســناد، ومراقبة، وإشغال، 

النجاز األهداف المتوخاة".
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عزم وتوكل على اهللا :
وتابــع قائــال:" وبعزيمة وهمة الرجــال، وتوكل على 
اهللا  تحــرك المجاهــدان الواثقان بنصــر اهللا، وهما 
للتمويــه،  الصهيونــي  الجيــش  مالبــس  يرتديــان 
ويحمــالن أســلحة كاألســلحة التــي يحملهــا جنوده، 
وتحــت غطــاء كثيف مــن الضبــاب، تم التســلل إلى 
الجدار اإلســمنتي العازل، وارتفاعه ٨ أمتار، اعترفت 
مصــادر العــدو، أن المجاهدين اســتخدما حبال مزود 
بمشــابك، مكّن المقاتالن من تسلق الجدار والنزول 
إلى الجانــب اآلخر من الجدار حيــث واجهتهما حواجز 
من األسالك الشائكة واستطاع المقاتالن فتح ثغرة ".
ويضيــف القائد الميداني في كتائــب الناصر:" تمكن 
المقاتالن من إجتياز رقابة كشــافات اإلضاءة، بحركة 
ســريعة خاطفــة. كما تمكنــا من اإلفــالت من كالب 
الحراسة والرادارات الليلية المنتشرة في المكان، إلى 
أن وصــال إلــى الهدف، وهــو تجمع لجنــود العدو في 
غرفة االستراحة داخل الموقع العسكري، في ساعات 

الصباح األولى".
وأكــد بــأن المجاهدين اقتربــا من غرفة نــوم جنود 
العدو واستطاعا بواسطة كاتم الصوت قتل الحارس 
عنــد مدخل الغرفــة، وباغتا الجنــود بهجوم مفاجئ، 
ألقيا فيه القنابل اليدوية، وفتحا النار من أســلحتهما 
الرشاشــة حيث أوقعت في صفــوف العدو العديد من 
القتلــى والجرحى نقلوا إلى المستشــفى العســكري 

في عسقالن.
ويشــير إلى أن إطالق النار وإلقــاء القنابل نبه باقي 
وحــدات الجيش الصهيوني فــي المنطقة، فدفع إلى 
ساحة القتال بقوات إسناد من وحدة غوالني الخاصة، 
كما حلقت في ســماء المنطقة المروحيات العسكرية 

والتي بدت واضحة لسكان المنطقة.
حيــث يؤكد المواطنــون المجــاورون للمغتصبة، بأن 
االشتباكات اســتمرت لمدة ثالث ساعات كاملة، سمع 
فيهــا صــوت تبــادل إطــالق النــار، وإلقــاء القنابــل 
والقذائف المضادة للدروع. كما لجأت مروحيات العدو 
إلى إطالق الصواريخ، ومشطت المنطقة برشاشاتها 

الثقيلة، إلى جانب إلقاء العشــرات من قذائف اإلنارة، 
لصعوبة الرؤية بسبب الضباب.

الناصر والوطنية يتبنون العملية
و فــور ورود نبــأ العمليــة البطولية، أعلنــت كل من 
كتائــب الناصــر صــالح الديــن والمقاومــة الوطنية، 
مســئوليتهما المباشــرة عن العملية، حيث أكد البيان 
المشــترك، أن المعركة مع العدو استمرت إلى ما قبل 
الظهــر، وأن العــدو الــذي اعتــرف فقــط بســقوط 
جريحين، تكتم على باقي خسائره، خاصة وأن غرفة 
عمليات مشــتركة كانت تتابــع العملية لحظة بلحظة 
بالتواصــل مــع المجاهديــن و مــن مواقــع مراقبــة 

وتنصت قريبة.
وكشــف البيــان حينهــا عــن هويــة االستشــهاديين 
البطليــن، وهما: محمــد أبو صقر (٢٢ عامــًا) كتائب 
المقاومــة الوطنية و خضر عــوكل (٢٢ عامًا) كتائب 

الناصر صالح الدين.

وأضاف البيان «فبعد اقتحام المقاتلين حصون العدو 
والوصول للهدف تم االشــتباك المســلح والعنيف مع 
قــوات العــدو بمختلف األســلحة الرشاشــة والقنابل 
اليدويــة، مــا دفع بالعــدو الســتدعاء عــدد كبير من 
اآلليات والمروحيات التي غطت ســماء المنطقة، وقد 
شــاهد السكان ذلك. ودام االشــتباك المسلح ما يزيد 
عن ثــالث ســاعات، وأبلــغ المقاتالن لحظــة بلحظة 
غرفة العمليات المشتركة بوقوع إصابات مؤكدة بين 
صفوف حــراس المغتصبة، ونؤكد بــأن العدو مازال 

يتكتم على خسائره البشرية».

العدد الثالث - محرم ١٤٣٨ هـ - أكتوبر ٢٠١٦ م

Îá≈;ƒ]�Õ;flŸ;È›ÊË‚ë’\;g]uâ›ˆ\;ÉfiŸ;:Ë�â÷…;ÜÂÅ›]ŸÊ—;ÏË÷⁄¡;ÿÂ^;H
„h]eëi∆Ÿ;Èz…;ÂÅzz¬’\;jzzz’ÅzfipÂ;‡\ÅzzzËz∏\;Èzzz…;kÅzztÊh;ÏzŸÂ]zŒ∏\;H

مجلة دورية تصدر عن حركة المقاومة الشعبية .. كتائب الناصر صالح الدين

◊—Ê¡;Öï|;JÅ·]-\;ÅË‚ç’\◊—Ê¡;Öï|;JÅ·]-\;ÅË‚ç’\



13

تقع مدينة صفد في الجليل األعلى شــمال فلسطين 
تبعــد عن حــدود فلســطين الشــمالية ٢٩ كيلو مترًا 
وهــي ذات موقع اســتراتيجي. حرصت جميع الغزوات 
األجنبية على الســيطرة عليها، نظــرا لوقوعها على 
طريق دمشق، وكونها عاصمة للجليل، باإلضافة إلى 
أهميتهــا التجاريــة فقــد كانــت محطة مــن محطات 
البريــد بين الشــام ومصــر. وصفد مدينــة كنعانية 
اســمها القديم صفت، أي العطــاء ، بنيت فوق بقعة 
في الجنوب الغربي لجبل كنعان وترتفع فوق ســطح 

البحر تتراوح بين ٧٩٠م - ٨٤٠م
يحيــط بهــا من الشــمال مدينــة مرجعيــون ومدينة 
صور، ومن الجنوب بحيرة طبريا وغور بيســان، ومن 
الشــرق جبال زمود، ومن الغرب عكا والبحر األبيض 

المتوسط .
وصفد عاصمة الجليل األعلى تتربع فوقه ، على جبل 
الجرمق ، أعلى موقع في فلســطين ، إذ يبلغ ارتفاعه 
١٢٠٨ م ، وتطــل منــه على األراضي الســورية من 
جهــة الشــرق ، فهــي إحدى أعلــى مدن فلســطين ، 

وأطيبها ُمناخًا .
* * *

- مكانة صفد الدينية وأهميتها االقتصادية :-
مــع بداية العصــر المملوكــي أصبحت صفــد مركزًا 
إســالميًا مهمًا في شــمال فلســطين، وكانت المركز 
الوحيــد بيــن نابلس فــي الجنوب وبين دمشــق في 
الشــمال  وكان طبيعيًا أن تحظى آنذآك بهذه المكانة 
كونهــا المقر اإلداري لنيابة صفــد المملوكية  وظلت 
المدينة مركزًا تجاريًا وخدماتيًا شمل نحو مئتي قرية 

فــي مناطــق الجليــل الشــرقي وهضبــة الجــوالن 
والجنوب اللبناني وقســم من قضاء عكا فجسر بنات 
يعقوب الواقع علي بعد ثالثة عشــر كيلو متر شرقي 
المدينــة جعلهــا منــذ القــدم مــكان عبــور للبضائع 
والقوافــل، ولعــل وجود الخــان الكبير (خان الباشــا ) 
داللــة علــى ذلك، هــذا إضافة إلــى وجود خــان جب 
يوســف وخان المدينة إلى الجنوب وكالهما من أشهر 

الخانات في فلسطين على اإلطالق.
وكانــت مدينــة صفد قــد قســمت بين الفرنســيين 
واالنجليــز، اذ أقيمــت الحواجــز الجمركيــة ونقــاط 
التفتيش، وقد قســمت أراضي ٣١ قرية حدودية في 
الجليــل، فبــات جزء منهــا ضمن لبنــان والجزء اآلخر 
ضمــن فلســطين، ففي ســنة ١٩٢٢ كانت مســاحة 
لإلحصــاء  وطبقــا  مربــع،  متــر  كيلــو   ٩٤٣ صفــد 
البريطاني الرســمي في ١٨ نوفمبر تشــرين الثاني 
١٩٣١م بلغــت مســاحة قضاء صفــد ٧١٢ كيلو متر 
مربع وفي سنة ١٩٤٤ تقلصت المساحة الي ٦٨١,٩

كيلو متر مربع 
* * *

- المساجد والزوايا :
شــملت مدينة صفد ٧ مساجد منها ٣ مساجد جامعة 
أقيمت فيها صالة الجمعة و٤مساجد متوسطة أقيمت  
فيهــا الصلوات الخمس وقد بنيت هذه المســاجد في 
األحياء اإلســالمية  وحارة األكراد، منها الجامع األحمر 
الظاهــري في حــارة الوطأة إلى الجنــوب الغربي من 
المدينة وهو أقدم مســاجد صفد على اإلطالق، بناه 
السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ٦٧٤هـ، والجامع 

اليونسي، وجامع السوق .
المسجد الجوكنداري ،مسجد سويقة (الشيخ عيسى) 

،مسجد القطب ،مسجد الغار (الشعرة الشرقية )،
وكانــت صفد تضــم عدد كبيــر من الزوايا أشــهرها 

زاوية بنات حامد، والزاوية االسدية .
- عائالت صفد :

من العائالت المعروفة في صفد عائلة عيسى ،عائلة 
مراد ،عائلة صبح ،عائلة سعد الدين /السعدي ،عائلة 
الحاج سعيد /عبد الرحمن، ومن العائالت المسيحية : 

عائلة خوري ، عائلة الصباغ .
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- الثورة في فلسطين :
شــارك أهالــي صفــد فــي جميــع ثــورات الشــعب 
وقطعــان  االنجليــزي  االحتــالل  ضــد  الفلســطيني 
المستوطنين اليهود ،فكانت لهم مشاركات مهمة في 
ثــورة عــام ١٩١٩وبداية ١٩٢٠،وثــورة عام ١٩٣٦ 
والتصــدي لقطعان المســتوطنين وصــوال إلى حرب 

١٩٤٨ في عام النكبة .
في عــام ١٩١٩ -١٩٢٠ هاجم عشــرات المقاومين 
المســتعمرات اليهودية في منطقة الحوله ،فهوجمت 
مســتعمرة تل جاي  شــمال الخالصة فــي ١٤ مارس 
 ٨ مقتــل  الــى  أدى  الــذي  األمــر  ١٩٢٠م،  آذار  
مســتوطنين ،كما وهوجمت مســتعمرة اليت هشحر 
(نجمــة الصبح )فــي ٢٤ ابريل نيســان  ١٩٢٠م من 
جانــب مجموعــات مــن أبناء عشــيرة ألهيــب ،كذلك 

هوجمت مستعمرة يسود همعال .
ان نشوب هذه الثورات تؤكد ان الصفديين كانوا في 
طليعــة المقاوميــن لإلحتــالل االنجليــزي وللحركــة 
الصهيونيــة فــي مرحلــة مبكــرة نســبيًا، وقد حقق 
أهالــي صفــد انتصــارات مهمة  فــي فتــرة الصراع  
واالشتباكات  اليومية مع المستوطنين الذين استولوا 
على عدد من بيوت األهالي وســكنوا فيها وتصاعدت 

حدة االشتباكات بعد جالء االنجليز عن المدينة .

ونذكر على سبيل المثال ال الحصر معركة االستنزاف 
التــي تمكن فيهــا أهالــي  صفد من الســيطرة على 
مواقع عديدة للهاغاناه  وذلك في الخامس من ابريل  

نيسان ١٩٢٠م
حيــث هاجمــت القــوات العربيــة المدرســة المهنية 
الصناعيــة وبعــد معــارك ضاريــة  اضطــرت قــوات 

الهاغاناه الى إخالء الموقع .
صفد هذه المدينة العصماء مازالت تنتظر أهلها، ولو 
ســألتها عن حاضرها تجد قولها فــي ذكريات األحبة 
الذيــن يطوقون شــوقا للعــودة إلــى األرض ......... 

ارض صفد مدينة حلم التحرير والعودة .
المرجع : سلسلة المدن الفلسطينية  .
مصطفى العباس 
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يقول الشافعي :
من يظن إنه يسلم من كالم الناس فهو مجُنون ، قالوا عن 

ا� : ثالث ثالثة وقالوا عن محمد : ساحر ومجنون ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال لقمــان البنه : يابنــي ليكن أول 
شيء تكسبه بعد ا¢يمان با� .. 

;]zzÕÄ]ê;]z|^
إن  "شــجرة"  كمثــل  مثلــه  فإنمــا 
وإن  أظلتــك  ظلهــا  فــي  جلســت 
لــم  وإن  أطعمتــك  منهــا  أخــذت 

تنفعك لم تضرك !!

U‡]â›ˆ\;€âp;∫;Ï¬eâ’\;f]q¬’\
(١) الجزء الوحيد من جسم االنسان الذي اليصله الدم هو قرنية 

العين
(٢) يتنفس االنسان ١٦ مرة في الدقيقة

(٣)األذن اليسرى أقوى سماع من األذن اليمنى بصفة عامة
(٤) يشرب الفرد الواحد في العام مقدار طنين من الماء
(٥) يتكون مخ االنسان من ١٤ الف مليون خلية عصبية

(٦)عدد كرات الدم الحمراء في جسم االنسان ٢٥ بليون كرية
(٧) يبلغ طول شرايين جسم االنسان ٦٠٠ الف كيلو

أسئـلة وأجـوبـــة متنوعــة
١- ماذا كان يعمل النبى إدريس عليه السالم؟

       ج- خياط
٢- كم حجة حج عليه الصالة والسالم؟ وكم 

رمضان صام ؟
       ج- حج حجة واحدة وصام تسع سنوات

٣- ماالفرق بين النبى والرسول؟
       ج- النبى أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ ،والرسول 

أوحى إليه وأمر بالتبليغ
٤- ما هو مفتاح الجنة ؟

       ج- شهادة أن ال إله إال ا� وأن محمدا رسول ا�
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فقال : �ن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء !!

- أنكم عرفتم ا�؛ فلم تؤدوا حقه.
- وقرأتم القرآن؛ ولم تعملوا به

- وقلتم أن الشيطان عدو؛ ووافقتموه .
- وقلتم أن النار حق؛ ولم تهربوا منها .

- وانشغلتم بعيوب الناس؛ وتركتم عيوبكم .
- وزعمتم أنكم تحبون رسول ا�؛ وتركتم سنته .

- وأكلتم نعم ا�؛ ولم تؤدوا شكرها .

- وقلتم أن الجنة حق؛ ولم تعملوا لها .
- وقلتم أن الموت حق؛ ولم تستعدوا له .

- ودفنتم موتاكم؛ ولم تعتبروا.
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سئل الحسن البصري لم كان المتهجدون أحسن الناس وجوهَا ؟
فقال : Ìنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نوراَ من نوره .

قيل للحسن البصري:أٌعجزنا قيام الليل.
قال:قيدتكم خطاياكم.إنما يأهل الملوك للخلو بهم ومخاطبتهم

من يخلص في ودادهم ومعاملتهم
فأما من كان من أهل مخالفتهم فال يرضونه لذلك .
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تناول الطفل طعامه
يتخيل الهدية أمامه
فأمه..وعدته بهدية
ان هو أنهى طعامه

تساءل بجنون
ألعبة تكون

أقبلت أمه
بطلة بهية

تحمل الهدية
نظر إليها

فإذا بها بندقية
فصاح بأعلى صوته

يا أمي ما هذه!!
أهذه الهدية

@@@@
ضمته إليها

واحتضنته بيديها
وقالت..

يابني لم نخلق للسعادة
فأنت في نظري مشروع للشهادة

فأبوك..قتله اليهود
ليس لسبب يذكر

بل Ìنه أطال في السجود
فانتفض الجنود

وتساءلوا من تراه يخاطب
أيخاطب ربه المعبود

تبا لهم..
فالقدس لنا

وسالحنا..
إسالمنا

وذخيرتنا..
أبناؤنا

فأنت يا بني..
مشروع للشهادة

عاد إلى فراشه
ليشتكي إلى الوسادة

فهو اصغر من هذا الكالم
أال يحق له أن يعيش في سالم

استسلم Ìحالمه
ورأى عروس أمامه

لكنها..
مكبلة بالقيود

وحولها اليهود
تخاطبه ..يا فارسي

حل  القيد عني
أنزع سهم الغدر مني

تعبت من استنكارهم
تعبت من صيحاتهم

فأنا القدس أقولها لك
ما أخذ بالقوة

ال يسترد إال بالقوة
استيقظ من نومه

ليعيش باقي يومه
وهو يقول

ما أخذ بالقوة
ال يسترد إال بالقوة

وبيد يحمل البندقية
و باÌخرى..

قصيدة شجية

;ÏËÕÅfid;]‚d;\Çc…;IIÏÁÅ‚d;„hÅ¡Â;„Ÿ^
للشاعر أحمد مطر
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الزاوية ا�منية

زخر القرآن الكريــم بالتوجيهات األمنية بغرض رفع 
المســتوى األمني لألمة أفراًدا كانوا أو جماعات، حيث 
جاء بعض هــذه التوجيهات من خــالل معنى ضمني 

في قصة أو حادثة .
* * *

- أوال: األمن السياسي
١- نجد توجيًها أمنًيا سياســًيا في ســياق الحديث عن 
أصحــاب الكهــف ، وكان ذلــك تحديًدا فــي اللحظات 
األولى الستيقاظهم من نومهم العميق، وقد اختلفوا 
في المدة التي قضوها في النوم، فســرعان ما طووا 
هــذه الصفحة وشــعروا بالجــوع ، وأرســلوا أحدهم 
ليشــتري لهم من أزكى طعام المدينة، وذلك بعد أن 
أوصوه بوصية أمنية، ذكرها القرآن الكريم في قوله 
:" َفاْبَعُثوا َأَحَدُكــم ِبَوِرِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة َفْلَينُظْر 
ْف َوَال  ْنــُه َوْلَيَتَلطَّ َهــا َأْزَكىٰ َطَعاًمــا َفْلَيْأِتُكم ِبِرْزٍق مِّ َأيُّ

ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا (١٩)الكهف .
فالســياق القرآنــي يعرض لنــا مشــهد الفتية وهم 
يســتيقظون من نومهم، يتســاءلون فيما بينهم عن 
المــدة التــي مكثوهــا، حيــث أخــذوا يتناجــون وهم 
حــذرون خائفــون ال يدرون أن األعــوام قد كرت، وأن 
عجلــة الزمــن قــد دارت، وأن أجياال قــد تعاقبت، وأن 
مدينتهــم التــي يعرفونها قــد تغيــرت معالمها، وأن 
المتســلطين الذيــن يخشــونهم علــى عقيدتهم قد 
فنيت دولتهم، ثم أعرضوا عن سؤال بعضهم لبعض 
عن المدة التي مكثوهــا فهم جائعون، ولديهم نقود 
فضيــة خرجوا بها مــن المدينة فاختــاروا أحدهم أن 
يشــتري لهم أطيــب طعام في المدينــة، وكانوا فيما 
بينهم حذرين أن ينكشف أمرهم، فيأخذهم أصحاب 
السلطان فيقتلوهم رجًما، حيث كان القتل بالحجارة 
أشــد أنــواع القتــل فــي زمانهــم، أو يفتنوهــم عن 
عقيدتهم بالتعذيب، لذلك نجدهم يوصون الرســول 
أن يكــون حــذًرا لبًقا حتى ال يشــعر بــه أحد من أهل 
المدينة، فينكشــف أمرهم، وفي هذا توجيه وتربية 
أمنيــة وذلك بأخذ كل قواعد الحيطة والحذر في مثل 

هذه المواقف .

- نقف على أمن سياســي آخر، وذلك في قوله تعالى 
ــُب َفــِإَذا الَّــِذي  :" َفَأْصَبــَح ِفــي اْلَمِديَنــِة َخاِئًفــا َيَتَرقَّ
اْســَتنَصَرُه ِباْألَْمِس َيْســَتْصِرُخُه ۚ َقاَل َلُه ُموَسىٰ ِإنََّك 

ِبيٌن (١٨)القصص . َلَغِويٌّ مُّ
ُبۖ  َقاَل  - وكذلك قوله تعالي :" َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًفا َيَتَرقَّ

اِلِميَن (٢١)القصص . ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ َربِّ َنجِّ
فقــد أصبح موســى خائًفا يترقب مــن معرة ما فعل، 
وهو قتلــه القبطي، حيــث أصبح حذًرا يلتفــت يميًنا 
وشماً  ال، يخشى من بطش فرعون ومأله، كما خرج

من المدينة خائًفا يترقب بعد أن جاء رجٌل ناصًحا له، 
وقد جاء هــذا الرجل من أقصــى المدينة، وقد خالف 
طريق أعدائه، وســلك طريًقا أقرب من طريق الذين 
بعثــوا وراءه، فلمــا وصــل إليه نصحــه بالخروج من 
المدينــة قبل قتله، وفي ذلك يقول ســبحانه :" َوَجاَء 
ــْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْســَعىٰ َقاَل َيا ُموَســىٰ ِإنَّ  َرُجــٌل مِّ
اْلَمــَألَ َيْأَتِمــُروَن ِبــَك ِلَيْقُتُلــوَك َفاْخــُرْج ِإنِّي َلــَك ِمَن 

النَّاِصِحيَن (٢٠) القصص .
فلما أخبره الرجل بما تماأل عليه القوم خرج من مصر 
وحده، وهو يلتفت أيًضا يميًنا وشماال، متخًذا في ذلك 

كل قواعد الحيطة والحذر.
 

€ÁÖz“’\;‡`ÖŒ’\;∫;Èà]Ëâ’\;flŸ¯\
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الزاوية الدعوية

19

قال تعالى: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشــيَع اْلَفاِحَشُة 
ْنَيا َواْآلَِخَرِة  ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدُّ

ُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم َال َتْعَلُموَن ﴾ [النور: ١٩]. َواهللاَّ
وقال تعالى: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق 
ِبَنَبــٍإ َفَتَبيَُّنــوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلــٍة َفُتْصِبُحوا 
َعَلــى َمــا َفَعْلُتْم َناِدِميَن ﴾ [الحجــرات: ٦]، وقال - 
صلى اهللا عليه وســلم -: ((كفــى بالمرء كذًبا أن 

ُيَحدِّث بكلِّ ما سمع)).
فأول ما ينبغي على المسلم:

عــدم تصديــق اإلشــاعات إالَّ بعــد التثبُّــت مــن 
صحِتها، وعدم نشــرها وترويجهــا والكالم فيها، 
وإذا كانت في أْمٍر يمسُّ عرض مسلم، فيقول: ﴿ 

ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم ﴾ [النور: ١٦].
وليعلم أنَّ األصَل براءة المســلم، وأنَّ الشــماتَة بالمسلمين سبٌب من أسباب ابتالء اإلنسان بمثل من شمت به؛ 

ا بنفسه أو أوالده، وقد قيل: ال تشمت بأخيك، فيعافيه اهللا ويبتليك. إمَّ
واألصُل في اإلنســان المســلِم أالَّ يضيع أوقاتــه باللَّْغو والكالم الباطل واإلشــاعات الباطلــة، وكالم الفضول، 
وليحاســب نفســه أوًال، فإن عند المرء من الذنوب ما يغنيه عن كالمه في ذنوب اآلخرين؛ قال - صلى اهللا عليه 
َث بكلِّ ما سمع))، ومَن األدِب اإلسالمي في هذا األمر: أن تصغي بسمعَك،  وسلم -: ((كفى بالمرء كذًبا أن ُيَحدِّ

وال تلتفت ببصرَك لإلشاعات، ليبقى قلُبك سليًما معافى.
ْدق بالقلب واللسان، وُحسن الّظن بالمسلمين، قال عبدالرحمن بن مهدي: "ال يكون  كما أنَّ ديدن المســلم الصِّ

الرجل إماًما يقتدى به، حتى يمسَك عن بعِض ما سمع".
 واَألْوَلى بالمسلم في هذا األمر:

َتــْرك الغيبة واإلنكار على فاِعلها، وحمل األقوال واألفعال على المحمل الحســن، خاصــًة أهل الخير والصالح، 
والعلماء وأولي األْمر مَن المسلمين.

بِّ عن عرض أخيك المســلم، والعدل والقســط، والتثبُّت، وعــدم العجلة في تقبُّل  ولتبــادر عند اإلشــاعة بالــذَّ
اإلشــاعات، أو مجاراة صاحبها بقبولها، ومحبة االســتماع لناقلها وإفشائها، راقب ربك فإنَّه يعلم ما ُتوْسِوس به 

نفسك.
ق المجتمع، والكذب، وهي  ولتعلم أنَّه ِمن مفاسد اإلشاعات اتِّهام البراء من الناس، وفساد القلب، واإلثم، وتفرُّ
ْوَنُه ِبَأْلِســَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن  مَن الشــيطان؛ ِلَخْلَخَلِة ُصُفوف المســلمين، وإيقاعهم في اإلثم؛ قال تعالى: ﴿ ِإْذ َتَلقَّ

ِ َعِظيٌم ﴾ [النور: ١٥]. ِبَأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهيًِّنا َوُهَو ِعْنَد اهللاَّ
فعلى المســلِم أن يتلمــَس الُعذر إلخواِنه المســلمين، وينصحهــم ويوجههم إلى الخير، ويجمــع ُصُفوفهم ما 
اســتطاع إلى ذلك ســبيًال، فكم ِمن إشاعة ســببْت عداوة ونفاًقا، وحروًبا ومشــاكل وهالًكا! فكم سببْت حادثة 
اإلفك من ِنفاق! وكم ســببِت اإلشــاعات في تاريخ األمم من حروب فتاكة ومفاسَد وخيمة! ربنا اهدنا صراطك 

المستقيم.
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عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: "أتى علّي رســول اهللا -صلى اهللا عليه وســلم- وأنا ألعب مع الغلمان، 
فسّلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئُت قالت: ما حبسك؟، قلت: بعثني رسول اهللا -صلى اهللا عليه 
وســلم- لحاجة، قالت: ما حاجته؟، قلت: إنها ســر!!، قالت: ال تخبرّن بسر رســول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- أحدا، قال 

أنس : واهللا لو حدثُت به أحدًا لحدثتك به يا ثابت " متفق عليه واللفظ لمسلم .
وفي رواية البخاري: " أســّر إلّي النبي -صلى اهللا عليه و ســلم- ِســّرًا، فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد ســألتني أم سليم 

رضي اهللا عنها -أّمه- فما أخبرتها به".
وقال العباس بن عبد المطلب البنه عبد اهللا: إني أرى هذا الرجل (يعني عمر بن الخطاب) يقدمك على األشــياخ (يعني 
كبار الصحابة) فاحفظ عني خمسا: ال تفشين له سرا، وال تغتابن عنده أحدا، وال يجربن عليك كذبا، وال تعصين له أمرا، 

وال يطلعن منك على خيانة.
وهكذا كان الصحابة رضوان اهللا عليهم، وهكذا كان أجدادنا األوائل يعلمون أوالدهم المحافظة على الســر، وهي من 

ألزم األمور لسالمة األمة وأمنها.
كذلك لم يســتطع المشركون وأعداء اإلسالم أن يباغتوا قوات النبي صلى اهللا عليه وسلم في الزمان والمكان وأسلوب 

القتال، بينما استطاع صلوات اهللا وسالمه عليه أن يباغت أعداءه في معظم غزواته وسراياه.
كذلك لم يرد في تاريخ صدر اإلســالم حوادث خيانة أو تخابر مع العدو إال في حادثة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة 

وهي حادثة واحدة واعتذر منها صاحبها.
-كتمان األسرار من الحذر والفطنة

وينبه اإلســالم إلى اليقظة والحذر كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم} وكما في قول الرســول عليه 
الصالة والسالم: ( المؤمن كيِّس َفِطن) فاليقظة والحذر والوعي والفطنة كلها تدفع إلى كتمان األسرار التي جعلها اهللا 
أمانــة مــن األمانات التي يجب على المســلمين أن يحافظــوا عليها كما قال تعالــى: {يا أيها الذين آمنــوا ال تخونوا اهللا 

والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} (األنفال ٢٧)
وقال النبي عليه الصالة والســالم: (أال ال إيمان لمن ال أمانة له، وال دين لمن ال عهد له) وقال أيضا: (آية المنافق ثالث: 
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)، وقال: (إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهو أمانة). وقال: (إنما يتجالس 
المتجالسان باألمانة، وال يحل ألحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره) وقال: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع).

-الصمت
 والصمــت من أكبر أســباب الوقاية من إفشــاء األســرار (الوقاية خير من العالج) واإلســالم يرشــد إلــى الصمت ويدعو 
المسلمين إليه، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: (من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت). 
(طوبى لمن أمســك الفضل من لســانه، وأنفق الفضل من ماله). وغير ذلك من األحاديث التي تدعو إلى التمسك بهذه 

القيم اإلسالمية.
- دروس علمية من هدي النبي

والدروس العلمية التي يستطيع المسلمون أن يتعلموها من النبي صلى اهللا عليه وسلم في مجال السرية واألمن أكثر 
من أن تحصى.

فلقد كان من أسباب نجاح الدعوة اإلسالمية أن رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه بدأ سرا ولما شاهد علي رضي اهللا 
عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي هو وخديجة رضي اهللا عنها، قال: يا محمد ما هذا؟ قال: دين اهللا الذي اصطفى 
لنفسه وبعث به رسله. فأدعوك إلى اهللا وحده ال شريك له وإلى عبادته وأن تكفر بالالت والعزى.. فقال علي: هذا أمر 

لم أسمع به من قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب (أي أباه).
لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كره أن يفشي سر الدين قبل أن يستعلن أمره فقال له: يا علي إذا لم تسلم فاكتم. 
فامتثل علي لألمر، حتى جاء الرســول صلى اهللا عليه وســلم في الصباح التالي وأعلن إسالمه وكتم ذلك عن أبيه ولم 

يظهره.
وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قوله المشهور: (ليس كل ما ُيعلم يقال، وال كل ما يقال حضر أهله، وال 

كل ما حضر أهله حان وقته)
وهجرته صلى اهللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة من أعظم الدروس في السرية واألمن والكتمان حتى بلغ المدينة 

بسالم.
وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال: (ولم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد غزوة إال ورَّى )
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تمر القضية الفلسطينية اليوم في مرحلة من اخطر 
المراحــل فالهجمــة الصهيونيــة تزداد ضــراوة على 
جميع المستويات السياسي و األمني واالقتصادي وما 
سياســة اإلعدامات الهمجية التي يمارسها العدو ضد 
أبناء شــعبنا في الضفة الغربية اال مؤشر واضح على 

حجم الهجمة التي يتعرض لها شعبنا.
ناهيــك عــن تجرؤ قــادة العدو فــي إعــالن "يهودية 
الدولــة " ومحاولــة تمريــر هذا المفهــوم الزائف الى 
وعــي األمــة عبــر مطالبة الســلطة باالعتــراف بهذا 
المبدأ كشرط أساســي إلعادة المفاوضات إلى سابق 

عهدها .
ومــن الواضح ان هذا الموقف ما جاء اال كنتيجة لحالة 
التراجع والتمزق التي تمر بها األمة العربية سيما وان 
االنقســام المقيــت الــذي يعانــي منــه أبناء شــعبنا 
الفلســطيني مــا يــزال يرخــي بظاللــه وتداعياتــه 
الخطيرة على الســاحة الفلسطينية، فإن كان الوضع 
القائم في المنطقة العربية خارج نطاق قدرتنا على 
التأثيــر فهــذا ال يعفينــا من أن نبــدأ بترميــم البيت 
الفلســطيني مــن الداخــل والعمــل على إعــادة بناء 
النظام السياســي على أسس متينة خاضعة لشروط 
المصلحة الوطنية وحق تقرير المصير وإقامة الدولة 

وعاصمتها القدس . 
وفي تقديرنا ان المصالحة الوطنية وعلى المســتوى 
الرســمي قد تم إنجازاتها عبر جملة من التفاهمات و 
االتفاقــات التــي توجت باتفاق الشــاطئ عام ٢٠١٤ 
هذا االتفاق الذي أعطى الشــرعية لتشــكيل حكومة 
الوفــاق الوطنــي فكان مصــدر تفاؤل وبــادرة خيرة 

إلنهاء االنقسام بشكل عملي .
إال انه ومع األســف ظلــت عملية الوحــدة االندماجية 
لمؤسســات الشــعب الفلســطيني ُتراوح في مكانها، 
ففوجــئ أبناء شــعبنا بــأن البرنامج السياســي الذي 
تحملــه الحكومة يعبر فقط عن لون سياســي واحد ، 
يراعــي مصلحــة التيــار المتنفــذ فــي صنــع القرار 

السياسي .
وعلى هذا فمن حقنا ان نتساءل عن الموانع التي 

تحول دون تشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة ببرنامج 
سياســي يحظى باإلجماع الوطني الذي تمثله وثيقة 
الوفاء الوطني التي ســميت في حينه بوثيقة االسرى 
ســيما وان هــذه الوثيقــة عبــرت عن جهــد فصائلي 
مشــترك بإجمــاع وطني واســع وحازت علــى تقدير 

واحترام الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج .
والقضيــة الثانيــة التــي تقــف عقبــة فــي طريــق 
المصالحة مســألة الموظفين وخصوصا " األمنيين " 
منهــم ورفــض االخوة فــي الســلطة الموافقة على 

دمجهم في المؤسسات التي يعملون فيها .
وهنــا نقــول هل يعقــل ان يتــرك هؤالء وأســرهم 
وأبنائهــم دون مصدر رزق بعــد ان عملوا في خدمة 
المواطنين لسنوات طويلة وتحملوا العبء األكبر في 
تكريــس ســيادة القانــون وإنهــاء عدد مــن الملفات 
لطالما عانى منها المواطن الفلسطيني في غزة مثل 
الفلتــان األمنــي واالعتــداء علــى الممتلــكات العامة 

وظاهرة االستقواء المرفوضة شعبيا .
هــل يعقل ان نتخلى عن أســر هــؤالء الرجال الذين 
واكبوا اصعب المراحل وواجهوا تحديات العدوان على 
غزة وتحركوا وعملوا في ظروف امنية صعبة وضحوا 
بأنفســهم، عملوا دون كلــل او ملــل برواتب زهيدة 
األساســية  المعيشــية  االحتياجــات  تلبــي  ال  تــكاد 
ألسرهم ومع ذلك بقوا في محل المسؤولية الوطنية 
، وهــل يحق لكائن من كان ان يقول لهم اذهبوا الى 
بيوتكم لســنا بحاجة الى خدماتكم وهل تجردنا من 

المرؤة حتى نشهد هذا الموقف؟.
ونتذكــر هنا المثل الشــعبي (مجنــون يحكي وعاقل 

يسمع ) فمن طرفنا نحن لن نسمع هذا الهراء .
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قيــادة الحركــة تكــرم وكيــل وزارة 
التربية والتعليم بغزة

االميــن العام يلتقي الدكتور اســماعيل هنية 
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

قيادة الحركة تستقبل قيادة الجبهة  
العربية الفلسطينية

االمين العام يهدي الجراح المصري بدر 
الدين مصطفى  درع المقاومة

االمين العــام يهدي اللواء عباس ابراهيم، 
المديــر العام لالمــن العــام اللبناني درع 

المقاومة

االمين العام يهدي الشــيخ ماهر حمود رئيس 
اإلتحاد العالمي لعلماء المقاومة درع المقاومة

االمين العام يهدي الكاتب الفلسطيني 
مصطفى اللداوي  درع المقاومة

العدد الثالث - محرم ١٤٣٨ هـ - أكتوبر ٢٠١٦ م

قيــادة الحركــة تزور مركز شــرطة 
الشجاعية
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قيــادة الحركــة تشــارك فــي احياء  
ذكرىانطالق جبهة النضال الشعبي

قيادة الحركة تشــارك فــي المؤتمر 
الوطني للحفاظ على الثوابت

قيادة الحركة تشــارك فــي الملتقى البرلماني 
الدولي االول لدعم القضية الفلسطينية

قيادة الحركــة تقدم التعازي للرفاق 
في الجبهة الديموقراطية

حركــة المقاومــة الشــعبية تنظــم 
مهرجان ماضون نحو القدس

قيــادة الحركــة تشــارك فــي احياء 
ذكرى انطالقة حركة االحرار

قيــادة الحركــة ُتكــرم وكيــل وزارة 
المواصالت صالح ابو شرخ

العدد الثالث - محرم ١٤٣٨ هـ - أكتوبر ٢٠١٦ م

العمل الجماهيــري يحرق صور للمجرمين 
بيريز ونتنياهو وأوباما
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قيــادة الحركــة تشــارك فــي احياء 
ذكرى جورج حبش

قيــادة الحركــة تشــارك بوقفة في 
ذكرى حرق المسجد االقصى

قيــادة الحركة تــزور مدير شــرطة 
المرور

قيادة الحركة تشــارك فــي حملة االضراب 
عن الطعام تضامنا مع االسرى

قيادة الحركة تشــارك في ذكرى انطالقة 
الجبهة الشعبية ”القيادة العامة“

قيــادة الحركــة تشــارك فــي فعاليات 
التضامن مع االسرى البواسل

العدد الثالث - محرم ١٤٣٨ هـ - أكتوبر ٢٠١٦ م
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الحركة تنظم مهرجان تضامني مع 
األسرى في ذكرى إنطالقتها الـ١٦

كتائب الناصر تعلــن دخول صاروخ  
وقوقا ٧٠ Q70 الخدمة
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• ٢٨-٩-٢٠٠٠م: االنطالقة والتأسيس.
• ١٥-٨-٢٠٠١م: اطــالق أول صــاروخ "ناصر١" وقذائف هاون على مســتوطنة 

كفارداروم.
• ٣٠ -١٢ -٢٠٠١م: استشهاد القائد المؤسس إسماعيل أبو القمصان.

• ١٤-٢-٢٠٠٢م: تفجيــر أول دبابــة ميركافا  "مفترق نتســاريم ســابقا" خالل 
انتفاضة األقصى على أيدي مجاهدي كتائب الناصر صالح الدين.

• ١٩-٤-٢٠٠٤م: تفجيــر دبابة ميركافا صهيونية ، قام باســتدراجها وتفجيرها 
القائد مصطفى صباح أبو مهاب.

• ٢٩-١١-٢٠٠٤م: عملية ملكة البطولية شرق مدينة غزة، نفذها االستشهادي 
محمد الخروبي ورفيق دربه االستشهادي خميس الغزالي.

• ١٣-٠١-٢٠٠٥م: عملية زلزلة الحصون التي نفذها االستشــهادي ســمير جحا 
ابن كتائب الناصر ، ومحمود المصري ابن كتائب القســام، ومهندي المصري ابن 

كتائب شهداء األقصى.
• ٣٠-٣-٢٠٠٦م: استشهاد القائد المؤسس أبو يوسف القوقا

• ٩-٦-٢٠٠٦م: استشهاد القائد المؤسس جمال ابو سمهدانة.
• ٢٦ -٠٦ -٢٠٠٦م: خطــف وقتــل  الجندي الصهيوني الياهو اشــري في الضفة 

الغربية المحتلة.
• ٢٣-١٠-٢٠٠٦م: استشــهاد القائد العسكري عطا الشنباري، صبيحة يوم عيد 

الفطر المبارك.
• ٢٥ -٠٨ -٢٠٠٧م: عملية الطريق إلى فلسطين،التي نفذها االستشهادي خضر 

عوكل.
• ٢٣-١٠-٢٠٠٧م: استشهاد نائب األمين العام ، القائد مبارك الحسنات.

• ١٠ -٠٣ -٢٠٠٨م: عمليــة هدية األحــرار للنبي المختار، بتفجير جيب صهيوني 
شرق القرارة ،أدت إلى مقتل وإصابة من في الجيب.

• ٨-٢-٢٠٠٩م: استشــهاد الفارس حسين شامية، بطل عمليات تفجير الجيبات 
الصهيونية.

• ١٦-٠٣-٢٠١٢م: تفجير جيب صهيوني شــمال بوابة بيغن العسكرية أدت إلى 
مقتل وإصابة من فيه

• ٣٠-٠٨-٢٠١٣م: تفجير جيب صهيوني شمال موقع صوفا العسكري .
• ٢١-٠١-٢٠١٤م: تفجيــر جيــب آلي من نوع " جارديوم " جنوب بوابة الســريج 

شرق القرارة ألول مرة في تاريخ الصراع مع العدو.
• ٢٧-٠١-٢٠١٤م: تفجيــر جيــب آلــي من نوع " جارديوم " للمــرة الثانية جنوب 

بوابة السريج شرق القرارة .
• عــدوان ٢٠١٤: كتائب الناصر صالح الدين تطلق حملة ســياط الموت ، أطلقت 

فيها الكتائب (٨٣٦) صاروخ وقذيفة وعبوة خالل ٣٧٣ مهمة جهادية.
 “Q٢٧-٩-٢٠١٦م: في الذكرى السادسة عشر لالنطالقة، دخول الصاروخ“٧٠ •

قوقا٧٠، ضمن منظومة صواريخ كتائب الناصر صالح الدين.
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