
1



2

المنهج والتربية والتحرير



���س��ل��ي��م��ان ال�����س��روج��ي

ISBN: 978-614-431-912-3 

امل���ن���ارات ل��ل��ب��ح��وث ال��رب��وي��ة تأليف

تصميم وإخراج

الطبعة الأوىل
1437ه� / 2015م

جميع احلقوق حمفوظة 
ل يجوز ن�سر اأي جزء من هذا الكتاب اأو اختزان مادته 
بطريقة ال�سرجاع، اأو نقله على اأي نحو، اأو باأي طريقة، 
اأو  الت�سجيل،  اأو  بالت�سوير،  اأو  الكرونية،  كانت  �سواء 
مقدمًا. النا�سر  من  كتابية  مبوافقة  اإل  ذل��ك،  خالف 







6

اإهداء...

اإىل روح اإمام ال�صهداء و�صانعي التغيري 
الإمام املجاهد املجدد 

اأحمد اليا�صني
واإىل رموز الت�صحية 

قادة حركة املقاومة الإ�صالمية حما�س
واإىل اأجناد احلق قادة وجنوداً و�صهداء 

كتائب عز الدين الق�صام
واإىل جمتمع الإباء والعزة 

ال�صعب الغزي املقاوم ال�صامد 
واإىل �صعب فل�صطني الرائد عامة 

واأمة الإ�صالم العظيمة 
نهدي هذا اجلهد املبارك



7

س
هر

الف
8املقدمة

12تقدمي

14التمهيد: غزة وخارطة م�صروع التحرير

15معركة الفرقان

21معركة ال�صجيل

25ملاذا كانت هذه احلروب على غزة؟

27الف�سل الأول: ق�سة الع�سف املاأكول »عني جالوت« الع�سر

28اأوًل: التمهيد

32ثانياً: »وتودون اأن غري ذات ال�صوكة«

33ثالثاً: ق�صة النت�صار

62رابعاً: �صور من �صمود اأهل غزة الإباء

67الف�سل الثاين:منهج الإعداد

168- مفردات املنهج

68اأ-املرجعية القراآنية

71ب-املنهج احلركي 

84ت-فقه الإعداد

289- الأ�صاليب والأدوات والربامج

89اأ-القدوة والنموذج

114ب-املناهج

115ت-املخيمات

116ث-امل�صاجد وموؤ�ص�صات تعليم القراآن الكرمي

118ج-الرباط والتدريب على اجلهاد



8

119الف�سل الثالث: تربية اأمة الع�سف املاأكول

1120- التهيئة الربانية

2127- الرتبية القراآنية

3128- التما�صك والتكافل املجتمعي

137الف�سل الرابع: الع�سف املاأكول والزحف نحو التحرير

138اأوًل:ال�صنن الإلهية يف الع�صف املاأكول

138اأ-التمهيد

142ب-التعريف بال�صنن الإلهية

142ت-ال�صنن الإلهية يف انت�صار الع�صف املاأكول

1143- �صنة التغيري

2146- �صنة الإعداد

3148- �صنة التدافع

4153- �صنة البتالء والتمحي�س

5156- �ُصنة الإمالء وال�صتدراج للكفار واملنافقني

6158- �صنة الن�صر والتمكني

161ثانياً:ب�صائر النت�صار والزحف نحو التحرير

161اأ-التمهيد

162ب-قراءة يف نتائج املعركة

170ت-ب�صائر الن�صر والتحرير

172ث-مب�صرات الن�صر والعزة

178اخلامتة

180امل�سادر واملراجع



9

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على املبعوث رحمة للعاملني وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، وبعد...
النت�صارات  ل�صل�صلة  امتداداً  و�صكلت  لالأمة،  جديد  اإحياء  اإىل  اأف�صت  قد  املاأكول  الع�صف  معركة  فاإن 
انت�صارات  املاأكول«  و»الع�صف  فانت�صار »حطني« و»عني جالوت«  والهمم...  للنفو�س  تزال وقوداً  التي ل 
تنتمي لق�صية الأمة املقد�صة األ وهي»حترير الأق�صى«، وم�صرح اأحداثها واحد »فل�صطني« اأر�س الإ�صراء 
واملعراج وقلب الأمة الناب�س، وحمركة الأمة وحمررة اإرادتها؛ ففي معركة»عني جالوت« ك�صر زحف التتار 
اأركان امل�صروع ال�صتعماري  الهمجي، الذي اأهلك احلرث والن�صل، فها هي معركة »الع�صف املاأكول« تهز 
كان  الذي  الوهم  وتزيل  هيبته،  وت�صقط  فل�صطني؛  اأر�س  على  ال�صهيوين  امل�صروع  يف  املتمثل  اجلديد، 

ي�صيطر على الأمة باأن العدو ال�صهيوين وجي�صه قوة ل ُتقهر.

ات�صحت بع�س معاملها  الأمة، والتي  التي حيكت �صد  املوؤامرة  املاأكول حجم  الع�صف  لقد ك�صفت معركة 
الق�صية  اإنهاء  �صاأنها  من  مبعركة  املوؤامرة  ا�صتكمال  َثمَّ  ومن  العربية،  ال�صعوب  ثورات  على  بالنقالب 
الفل�صطينية، بعد اأن قيدوا حركة �صفة العز بالتن�صيق الأمني الآثم!!! ولكّن اهلل تعاىل رد الذين كفروا 

بغيظهم، واأورثهم ذًل وخزياً وف�صيحًة مهينة.

 لقد ك�صفت معركة الع�صف املاأكول حجم املوؤامرة الدولية على قطاع العز: من الدعم الدويل املفتوح، اإىل 
موؤامرة احل�صار اخلانق، واحلراك العربي والإ�صالمي اخلجول لك�صر احل�صار، ح�صل ذلك كله بف�صل اهلل 
تعاىل اأوًل، ثم بف�صل املقاومة الغزية مبختلف اأ�صكالها، التي ما وهنت اإرادتها ول فرتت عزميتها، بالرغم 
من امل�صقة والعنت اللذين اأ�صاباها، واإمنا ازدادت ثباتاً و�صموداً و�صالبًة وتاأييداً وانخراطاً وتناغماً مع 

حركة املقاومة.

المقدمة
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واإ�صافة ملا �صبق، فقد اأ�صيبت الدول الكربى بخيبة اأمل، بل بذهول كبري، من جراء الع�صف املاأكول، لأن 
الدم النقي عاد يجري من جديد يف �صريان الأمة، وبداأت الروح ت�صري جمدداً يف اأج�صام ال�صعوب العربية 
املحبطة، بعد انت�صار الع�صف املاأكول املبهر، اإنها بحق معركة اإحياء الأمة وبعثها من جديد، واحللقة 

الأوىل من حلقات التحرير وطرد املحتل... اإنها وبكل فخر عني جالوت الع�صر.

النت�صار  الكامنة خلف هذا  القوانني  اإىل فهم  تهدف  والتي  الرتبوية،  الدرا�صة  كانت هذه  كله  لذلك 
باأبعاده املختلفة، وخا�صة البعدين الرتبوي والفكري.

والإدارة  والفكر،  الرتبية  ميدان  يف  متكاملة،  تراكمية  جلهود  مباركة  ثمرة  كان  النت�صار  هذا  اإن   
والتنظيم، والتنمية املجتمعية، والإبداع الع�صكري، واإجتماع قلوب القادة واجلنود واجلماهري على قلب 

رجل واحد، وق�صية واحدة وت�صحية تامة.

اإن ال�صتنباط ال�صحيح والفهم العميق لل�صنن الإلهية التي اأخذ بها الغزيون فحققوا بها النت�صار،    
�صي�صكالن مقدمة لنت�صارات اأخرى على �صعيد فل�صطني خا�صة، والأمتني العربية والإ�صالمية عامة، 
حترير  يف  ُي�صهم  قد  الفهم  هذا  واإن  احل�صر:2(،  ۉ()�صورة  ۉ   ۅ    ( يقول:  تعاىل  فاهلل 

تفرح به الأمة اإذا ما اأُح�صن توظيف هذه ال�صنن من جديد.
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وبناء على ما تقدم سيكون مخطط الدراسة على الشكل التالي:

التحرير،  م�صروع  وخارطة  غزة  التمهيد: 
ويحتوي على:

معركة الفرقان.

حجارة ال�صجيل.

ملاذا كانت هذه احلروب على غزة؟

»عني  املاأكول  الع�صف  ق�صة  الأول:  الف�صل 
جالوت« الع�صر ، ويحتوي على:

اأوًل: التمهيد

ثانياً: »وتودون اأن غري ذات ال�صوكة« 

ثالثاً: ق�صة النت�صار.

رابعاً: درو�س الع�صف املاأكول.

ويحتوي  الإعداد:  الثاين:منهج  الف�صل 
على:

1- مفردات املنهج:
اأ-املرجعية القراآنية.

ب-املنهج احلركي.

ت-فقه الإعداد.

2- الأ�صاليب والأدوات والربامج:
اأ-القدوة والنموذج.

ب-املناهج.

ت-املخيمات.

ث-امل�صاجد وموؤ�ص�صات تعليم القراآن الكرمي.

ج-الرباط والتدريب على اجلهاد

 ، املاأكول  الع�صف  اأمة  تربية  الثالث:  الف�صل 
ويحتوي على:

1- التهيئة الربانية.
2- الرتبية القراآنية.

3- التما�صك والتكافل املجتمعي.
نحو  والزحف  املاأكول  الع�صف  الرابع:  الف�صل 

التحرير، ويحتوي على:
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اأوًل:ال�صنن الإلهية يف الع�صف املاأكول:

اأ-التمهيد

ب-التعريف بال�صنن الإلهية.

ت-ال�صنن الإلهية يف انت�صار الع�صف املاأكول:

1- �صنة التغيري.

2- �صنة الإعداد.
3- �صنة التدافع.

4- �صنة البتالء والتمحي�س. 
5- �ُصنة الإمالء وال�صتدراج للكفار واملنافقني

6- �صنة الن�صر والتمكني.
ثانياً:ب�صائر النت�صار والزحف نحو التحرير

اأ-التمهيد

ب-قراءة يف نتائج املعركة

ت-ب�صائر التحرير

ث-مب�صرات الن�صر والعزة

اخلامتة.

اأن  ۋ(  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   )ۆ   هذا 
يوفقنا يف �صعينا لنيل �صرف فهم معادلة النت�صار، 
ف�صل  حم�س  كان  الذي  املاأكول  الع�صف  انت�صار 
من اهلل جل وعال، لعلمه �صبحانه وتعاىل اأن اأهل 
غزة قد طلقوا الدنيا وباعوا اأنف�صهم رخي�صة يف 

�صبيل اهلل تعاىل.

واإن  تعاىل،  اهلل  فمن  هذا  جهدنا  يف  وفقنا  فاإن   
ال�صيطان،  ونزغات  فينا  ُق�صور  من  فهو  اأخفقنا 
ومن  اأنف�صنا  �صرور  من  واإياكم  تعاىل  اهلل  اأعاذنا 
اأن احلمد  دعوانا  واآخر  وكيده،  ال�صيطان  نزغات 

هلل رب العاملني.
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممٍد قائد تقـديـم
لأ�صرف  اهلل  اختارهم  الذين  العاليات،  الهامات  و�صحبه  اآله،  وعلى  النت�صارات 
نلقاه  اأن  اإىل  امل�صوار،  لنكمل  املقد�صة  الأر�س  على  بعدهم  من  واختارنا  الغايات، 

مقبلني غري مدبرين، ل ي�صرنا من خالفنا ول من خذلنا، وبعد،،،

فقد اأهدى اإيلَّ الأخوة يف موؤ�ص�صة ب�صائر الرتبوية كتاب )الع�صف املاأكول املنهج 
والرتبية والتحرير ( وقد هياأ اهلل يل قراءته، فاأعجبت به ومبنهجه الذي يتعدى 
البحث وال�صتقراء اإىل طرح روؤية مت�صلة بواحدة من اأخطر حلقات ال�صراع مع 
الن�صر  هذا  تناول  يف  لالأغوار  و�صرباً  وب�صرية  ر�صداً  الكتاب  يف  ووجدت  العدو، 
اأبناء �صعبنا، وعلى راأ�صهم كتائب  باأيدي املجاهدين من  اأجراه اهلل  الرباين الذي 

الق�صام على اأر�س غزة – فل�صطني.

املحطات، فالأخوة  الفل�صطيني يف مثل هذه  ال�صعب  فاإنه يعك�س وحدة  اإىل ما جاء فيه من معاٍن عظيمة،  اإ�صافة  والكتاب، 
معدو الكتاب يعي�صون يف بالد الغربة بعيداً عن وطنهم، لكن املالحم العظيمة ي�صنعها �صعبنا من حيث يكون بروح امل�صاركة 
وامل�صاهمة الفاعلة وال�صاملة يف م�صروع املقاومة والتحرير، وقد راأينا ذلك وا�صحاً وجلياً يف وقفة �صعبنا مع غزة يف �صنوات 
ح�صارها واحلروب الثالثة التي تعر�صت لها، وهي �صورة عظيمة حكاها اهلل عن جيل ال�صحابة، وتبقى يف الذين اتبعوهم 

ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   )ۈ   واأمتنا  �صعبنا  اأبناء  من  باإح�صان 

ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ(. نعم، فلقد قّي�س اهلل لهذه الأمة على مدار الع�صور من يحمل راية الدين ليقيم بها 
على الأر�س العدل، وين�صر ال�صالم، ويزرع اأ�صجار الكرامة واحلرية يف كل مكان لتثمر اأجياًل حّرة عزيزة بعزة دينها، نظيفة، 
بنظافة اإميانها و�صلوكها، قادرة على العطاء بال حدود؛ لأن ما ينتظرها يف الآخرة اأغلى من كل ثمن تدفعه يف �صبيل اهلل 
وما عند اهلل من الثواب. فالذين جاهدوا، والذين رابطوا، والذين �صابروا، والذين اآووا ون�صروا، والذين بقلوبهم اأحاطوا 
املجاهدين، وبدعائهم ظللوهم، وباأقالمهم اأيدوهم واآزروهم، وباأ�صواتهم هتفوا لهم، اأولئك جميعاً جنود يف معركة العزة، 
لهم ن�صيب كٌل يف مكانته من الن�صر املوؤزر املحتوم الذي اأعّده اهلل للطائفة املن�صورة على هذه الأر�س املباركة التي ترابط يف 

بيت املقد�س واأكناف بيت املقد�س.
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وي�صتبطن  درو�س،  املاأكول  الع�صف  ي�صتخل�س من معركة  اأن  والتي ُحر�س فيها  اأيدينا،  التي بني  الدرا�صة  اإىل هذه  ن�صري  وهنا 
ل من خاللها ملنهج يعمق به جتربة اجليل، ويرثي اإح�صا�صنا بالطريق اإىل الن�صر، وي�صع النقاط على  ما فيها من قيم، ويوؤ�صِّ
حروف رمبا مل ي�صتطع اجلميع قراءتها، لي�صبح الفهم واحداً والوعي واحداً، والطريق اإىل النت�صار اأقرب. اإنها درا�صة تربوية 
�صيا�صية جتمع يف طياتها بني املنطق املو�صوعي، والكرامات الّربانية التي جت�صدت يف معركة الع�صف املاأكول، مت جمعها  لتكون 
زاداً لل�صائرين على درب حترير فل�صطني وامل�صجد الأق�صى، وعودة �صعبنا اإىل اأر�صه ووطنه. اإن املجاهدين يف غزة جمعوا اإىل جانب 
اإميانهم بوعد اهلل لهم بالن�صر، الرتبية الإ�صالمية ال�صاملة، تربية تقوم على تعزيز الروح، وبناء اجل�صم، وتعميق الوعي، وتقوم 
على الإعداد الع�صكري والأمني والإعالمي وال�صيا�صي، وتقوم على الت�صحية والثبات وا�صتعذاب ال�صهادة مثلما ت�صتعذب النت�صار، 
ويتجلى فيها التحام اجلند بالقيادة، واأداء فري�صة الطاعة يف املن�صط واملكره، والتزام املواقع والثغور، وا�صت�صقاء الفرج وا�صتمطار 

الرحمة من اهلل، ول�صيما حينما يعّز الن�صري، ويكرث الأعداء.

ولعل كل ما �صبق ل يغني عن الأخذ بكل الأ�صباب ال�صيا�صية والإعالمية والإبداع الع�صكري لك�صر عزمية العدو اأو تخذيله، اأو ك�صب 
الأن�صار اأو حتييد الأعداء، اأو الكّر والفّر، فيما يعرف بالإدارة ال�صليمة لل�صراع ب�صموليته الع�صكرية والنف�صية وال�صيا�صية، الأمر 

الذي وفق اهلل اإليه القيادة الع�صكرية وال�صيا�صية، وقيادة اجلبهة الداخلية على ال�صواء.

الدرا�صة  هذه  اإىل  الكرمي  القارئ  نوجه  اأن  هنا  ح�صبنا  ولكن  املاأكول،  الع�صف  معركة  من  ا�صتخال�صها  ميكن  الدرو�س  من  كثري 
ليتاأمل �صطورها،  و�صيا�صياً وجهادياً  التي �صيغت بعناية وفهم، وبقلم لإخوة يعي�صون -رغم البعد- يف قلب احلدث فكرياً ووطنياً 

وليزداد فهماً ملا ي�صعر به من اإح�صا�س بالن�صر، وليعّد العّدة ل�صتكمال الدرب على ب�صرية، )ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ( )يو�صف: ١٠٨(.

بارك اهلل يف الأخوة الذين اأعدوا هذة الدرا�صة، وجعل ذلك يف ميزان ح�صناتهم، وفيما اأ�صفوه من ظالل هي من متممات الن�صر 
اهلل  وبارك  وئ(  وئ   ەئ     ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې    ( املاأكول  الع�صف  معركة  يف 
املقاومة،  اآوى ون�صر و�صحى واحت�صن  الذي  ال�صهداء واجلرحى والأ�صرى، وال�صعب  راأ�صهم  العزة والكرامة، وعلى  فيمن �صنع 
ف�صوله  دارت  قد  املاأكول  الع�صف  معركة  يف  الن�صر  اإن  تبدياًل.  بّدلوا  وما  ينتظرون  زالوا  ما  الذين  ورجالها  املقاومة  وبوركت 
الأر�س  وبقية  وال�صفة  القد�س  �صعبنا يف  لأبناء  البا�صلة  املقاومة  مرتبطاً مب�صرية  ومكاناً  زماناً  اأنه ميتد  اأر�س غزة، غري  على 
م على هذا الطريق  الفل�صطينية، وال�صمود واملقاومة والثورة يف خميمات ال�صتات عرب �صنوات النكبة وال�صراع الطويل واملرير، وقدَّ
اآلف ال�صهداء واجلرحى والأ�صرى، لكنا على يقني باأنها لن تذهب �صدى، فهذا اجليل هو جيل الن�صر والتحرير باإذن اهلل تعاىل.

واهلل اأكرب والعزة لالإ�صالم
اأخوكم: اأبو العبد هنية

نائب رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة املقاومة الإ�صالمية - حما�س
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غزة وخارطة م�سروع التحرير

ملعارك  اأن تكون م�صرحاً  لقد كتب اهلل تعاىل على غزة الإباء 
اأر�س  من  املبارك  اجلزء  هذا  لأن  كبرية،  وموؤامرات  �صخمة 

فل�صطني )360 كيلو مرتاً مربعاً( �صم يف اأكنافه �صعباً نقياً �صادقاً، 
ذلك ال�صعب الذي اأخذ »القراآن« بقوة، ومتحَور حول ر�صالته »حترير 

واأطفاًل، فاأثمرت  ون�صاًء  و�صباناً  و�صيوخاً  الأق�صى«، قادًة وجنداً  امل�صجد 
هذه الر�صالة »ع�صفاً ماأكوًل« هز اأركان الكيان الغا�صب، و�صبق »الع�صف 

املاأكول«، انت�صارا »الفرقان« و»حجارة ال�صجيل«.

جمتمع  �صناعة  يف  ُيحتذى  منوذجاً  غزة  جعل  يف  متثل  مبدع  متني  متقن  باإعداد  الر�صالة  هذه  جتلت  لقد 
املقاومة واأمة املقاومة، بدءاً ب�صناعة الهوية ال�صخ�صية لالإن�صان، مروراً بتدريبه واإعداده اإعداداً �صاماًل، ثم 

اإدراجه يف م�صروع التحرير.

وكان من اإكرام اهلل تعاىل لهذا النموذج الغزي الذي ا�صتجاب هلل تعاىل وللر�صول ] اأن بّواأه مكانة عظيمة، 
حيث اأ�صبح هذا النموذج املقاوم ر�صالة اإحياء لالأمة، بعد اأن خفتت جذوة ثوراتها، بفعل م�صروع الثورات امل�صادة، 

فكانت معركة الع�صف املاأكول غيثاً �صرى يف عروق املجاهدين بعثاً جديداً لك�صر املوؤامرة والثورة امل�صادة.

وحتى تكتمل لدينا �صورة النت�صار املتاألقة يف معركة الع�صف املاأكول، فال بد من التعر�س حللقتي النت�صار ، النت�صار 
يف معركة الفرقان، والنت�صار يف معركة حجارة ال�صجيل، اللتني مهدتا الطريق اأمام »الع�صف املاأكول«.

التمهيد
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أواًل: معركة الفرقان]]]:

 27 يف قرابة ال�صاعة احلادية ع�صرة والن�صف �صباحاً، من يوم ال�صبت الواقع  يف  
من  اأعوام  ثالثة  بعد  العدوان  مع  غزة  ق�صة  بداأت  م،   2008 للعام  الأول  كانون 
اأُحادي اجلانب، وتفكيكه مل�صتوطناته  اندحار العدو الإ�صرائيلي وان�صحابه ان�صحاباً 
يف القطاع املنت�صر ال�صامد، وفيما عرف حينها با�صم »فك الرتباط«. ففي غمرٍة 
من الهدوء حتّولت �صماء غزة اإىل �صواٍد اإيذاناً بحرب �صر�صة ي�صنها العدو الإ�صرائيلي 
اأهلها طمعاً يف تركيعهم، واإنهاء املقاومة، واإ�صقاط حركة املقاومة الإ�صالمية  على 

حما�س من احلكم حينها.

العدو  جنود  اأحد  الق�صام«  »كتائب  اأ�صرت  بعدما  الغا�صم  العدوان  هذا  فكان 
الإ�صرائيلي»جلعاد �صاليط« من داخل موقع ع�صكري �صرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

فبداأ الكيان الغا�صب عدوانه الهمجي بق�صف املقرات الأمنية التابعة لل�صرطة 
الفل�صطينية يف كافة حمافظات القطاع يف نف�س الوقت، ويف �صربة غادرة اأ�صفرت 

عن ا�صت�صهاد قرابة 200 �صهيد، جّلهم من اأفراد الأجهزة الأمنية.

وا�صتمر الكيان الغا�صب يف عدوانه الآثم، ثمانية اأيام، اأهلكت فيها طائراته احلرث 
والن�صل، وما تركت حرمة لآمنني مدنيني، ول م�صلني يف م�صاجدهم، ول طالباً يف 

مدار�صهم، فقد انتهكت كل احلرمات قتاًل وتدمرياً، بل واإبادة وترويعاً وت�صريداً.

./http://ar.wikipedia.org  ،  2009  -  2008 غزة  على  احلرب  انظر:   -  1
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بالرغم من كثافة التحليق اجلوي على مدار ال�صاعة، اإل اأن كتائب العز كتائب 
لهذا  نف�صها  اأعدت  قد  كانت  املقاومة،  الفل�صطينية  الف�صائل  ومعها  الق�صام، 
الرعب  وتبث  باأ�صها،  بع�س  العدو  تذيق  فراحت  املحدودة،  باإمكاناتها  اليوم، 
كانت  فقد  احل�صينة،  مالجئهم  يف  وهم  حتى  ومواطنيه،  مغت�صباته  قلوب  يف 

املقاومة البا�صلة ترد وهي تردد قول اهلل تعاىل: )ھ  ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

ۉ   ې( )الن�صاء :104(.

وا�صتمرت �صواريخ الرعب بالنطالق، وبعد م�صي ثمانية اأيام من املعركة، اأي 
يف 3 كانون الثاين 2009 م، بداأ العدو الإ�صرائيلي باجتياحه الربي لقطاع غزة 
بعدد كبري من الدبابات املعززة بالطريان املكثف، مرتكباً جمازر ب�صعة بحق اأهل 
يف  »ال�صموين«  كعائلة  باأكملها،  مرابطة  عائالت  ويبيد  والإباء،  ال�صمود  غزة 
خانيون�س، التي ارتقى منها 29 �صهيداً، كذلك م�صتخدماً اأ�صلحة اآثمة ممنوعة 

دولياً، مثل الف�صفور الأبي�س واليورانيوم املخفف �صد املجتمع الغزي املقاوم.

�صمدت  اأطيافها،  بكل  الفل�صطينة  املقاومة  خلفها  ومن  الق�صام،  كتائب  اأن  اإل 
�صمود الأبطال، واأذاقت العدو مامل يكن يتوقعه، من كمائن ، وعبوات ، واأ�صلحة 
فردية ، فاأثخنت يف جنود العدو قتاًل وجرحاً، وكان جزاء هذا الثبات من اهلل 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ( اأيدهم  مبالئكته  اأن  تعاىل 
گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ(  )الأنفال : 12(  فخيب اهلل بذلك �صعي العدو، وردهم  بغيظهم 

منهزمني.
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اأ - ماآلت املعركة:

بعد ثالثة وع�صرين يوماً من بدء العدوان، اأعلن » اأوملرت«، رئي�س وزراء العدو 
الإ�صرائيلي حينها، عن اإيقاف اإطالق النار من جانب واحد دون الن�صحاب من 
بالإحباط  جنوده  اأ�صيب  فقد  الربية،  معركته  يف  اإخفاقه  نتيجة  وذلك  غزة، 
و�صيطر عليهم اخلوف، فما عادوا يجروؤون على اخلروج من دباباتهم املح�صنة، 
الفل�صطينية  والف�صائل  الق�صام  كتائب  اإعالن  التايل  اليوم  يف  ذلك  تال  ثم 

املقاومة هدنة ملدة اأ�صبوع، كمهلة لن�صحاب العدو الإ�صرائيلي من غزة. 

اأبنائه،  الكثري من  املقاوم خالل احلرب  الفل�صطيني  �صعبنا  فقد  وبالرغم من 
وكان على راأ�صهم وزير الداخلية والأمن الوطني ال�صهيد �صعيد �صيام، والقيادي 
البارز يف حركة حما�س ال�صهيد الدكتور نزار ريان، اإل اأن معركة »الفرقان« قد 
حما�س،  حكم  اإ�صقاط  يف  اأهدافه  من  اأياً  الإ�صرائيلي  العدو  يحقق  ومل  انتهت 

واإيقاف اإطالق ال�صواريخ وا�صتعادة اجلندي جلعاد �صاليط. 

والر�صالة،  اجلهاد  غزة  اأهل  اأبداه  الذي  الأ�صطوري  ال�صمود  ذلك  عن  ف�صاًل 
حيث اأ�صفرت املعركة عن ا�صت�صهاد: 1449 �صهيدا ، من بينهم 926 مدنياً و 412 
ع�صد  يف  يفت  مل  كله  ذلك  اأن  اإل  اآخرين،   4336 واإ�صابة  امراأة،  و111  طفاًل 
املجاهدين، ومل يغري موقفهم من املقاومة، بل زادهم اإلتفافاً حولها. وقد قتلت 
املقاومة 100 من جنود العدو ، واأعادت فرق النخبة لديه مبعنويات متدهورة، 
فلم يكن ال�صهاينة يتوقعون هذا الثبات العظيم من مقاومة العز، فقد اأذهلتهم 
اأخذ  ولهذا  املكثف،  ال�صهيوين  بالق�صف  تتاأثـّر  مل  التي  ال�صاروخية  قدراتها 
اأوملرت يتحدث اأنه ليريد حرباً طويلة، بعد توقعه اأن ي�صل اجلي�س ال�صهيوين 
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اإىل مرحلة يعجز فيها عن حتقيق اأي مكا�صب جديدة، وعندها �صينقلب الو�صع 
راأ�صاً على عقب ل�صالح املقاومة الفل�صطينية، وعلى راأ�صها كتائب الق�صام]]] .

�صّرفت حركة حما�س والف�صائل الفل�صطينية املقاومة اأمَة الإ�صالم، واأثبتت اأن 
الأّمة قادرة على اأن ت�صرب اأروع الأمثلة من ال�صمود العظيـم يف اأحلك الظروف 
ة احل�صار، فهذه احلرب يخو�صها ال�صهاينة بكّل قذارة وكّل جـنب على  مع �صدَّ
الفل�صطينية  والف�صائل  حما�س  فيه  تواجه  بال�صكان،  مكتّظة  �صغرية  بقعة 
الغربي،  العامل  كلِّ  من  مدعوماً  وعتاداً  ُعّدًة  اجليو�س  اأقوى  اأحد  املقاومة 

وبتواطوؤ من بع�س الدول العربية!!

كلُّها  الأمة  هتفت  اأْن  املبادئ  على  وال�صرب  املواجهة  يف  الثبات  هذا  اأورث  وقد 
حلما�س، وا�صطّفت وراءها، وحتولت اإىل قّمة املجــد، وترّبعت على تاج التاريخ ]]].

ب-�سمود غزي اأ�سطوري، والتفاف باهر حول املقاومة: 

فخرًا  تن�سح  الغزيني  معنويات  كانت  الفرقان  معركة  انتهاء  بعد 
وتاأييدًا للمقاومة، وما يلي من ال�سهادات يدل على ذلك:

ثكنة  اإىل  لوه  وحوَّ منـزله،  العدو  جنود  اقتحم  الذي   - �صلطان  اأبو  فهذا   -  1
ع�صكرية- يروي جانباً من �صمود عائلته اأمام كل عمليات التعذيب اجل�صدي 
والنف�صي الذي مار�صه جنود الحتالل بغية اإجبارهم على الإدلء مبعلومات 

نت. اجلزيرة   ، غزة  على  احلرب  انظر:   -  1
ة غـَزّ يف  الفرقـان  حرب  من  العبـر  اهلل:  عبد  بن  حامد  انظر:العلي،   -  2

./http://ar.islamway.net/article، 
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عن حتركات املقاومة، يقول: »بعد اأن جمعنا اجلنود واأفراد عائلتي املكونة 
من)13( فرداً يف احلمام لنحو ثالث �صاعات اأخرجونا لإحدى غرف املنـزل 
للتحقيق ول�صوؤالنا عن حتركات رجال املقاومة، اإل اأن كبرينا و�صغرينا مل 
يبح لهم باأية معلومة، رغم اأن رجال املقاومة كانوا يكمنون لآليات الحتالل 

الع�صكرية يف ب�صتان املنـزل«.

الرتهيب  اأ�صاليب  بكل  معلومات  اأي  على  احل�صول  من  اجلنود  ياأ�س  واأ�صاف:»بعد 
ال�صباط يف وجهه ب�صوت عال  اأحد  العائلة، �صرخ  اأفراد  التي مار�صوها مع  وال�صرب 
وقال: كيف تبلغ من العمر )50 ( عاماً ول تعرف اأ�صماء جريانك، ول ترى رجال املقاومة 
الذين كانوا يحومون بالقرب من املنـزل؟!«،تابع:»عندما لحظ جنود الحتالل مدى 
اإ�صراره واأفراد عائلته على عدم الإدلء باأية معلومة، �صرعوا ب�صرب الأطفال الذين 
تعالت �صرخاتهم، ثم هددوا بن�صف املنـزل، وبدوؤوا بتحطيم اأثاثه ومقتنياته وجدرانه 
وخلع اأر�صياته وحتطيم كل �صيء وقعت عليه اأيديهم«. فقد كانت تلك اللحظات �صعبة 
عليه، عندما كانت تنهمر الدموع من عيني زوجته وهي حتاول تهدئة روع الأطفال 
الإدلء  على  لإجبارها  الحتالل  جنود  و�صفعات  ركالت  من  ي�صرخون  كانوا  الذين 
اأزرها  اإىل زوجها وهو ي�صد من  اأنها كانت تنظر  اإل  مبعلومات عن حتركات املقاومة، 
لهوؤلء  تخنعي  اأن  �صلطان  اأم  يا  »اإياك  يقول:  بها  وكاأنه  تفهمها  كانت  التي  بنظراته 
الأوغاد«، واأ�صار اإىل اأنه رغم �صدة املحنة وق�صوتها فاإنه �صعد كثرياً مبدى �صرعة ترجمة 

زوجته لنظراته واإ�صرارها العنيد على عدم النطق ولو بكلمة عن املقاومة.

2   اأما احلاج عي�صى حمودة، الذي ا�صت�صهد ابنه وجرف الحتالل ب�صتانه، فاأكد 
من  ينل  مل  مزروعاتهم  وتخريب  الآمنني  املدنيني  قتل  اأن  نت«  »للجزيرة 
�صمود �صكان احلي املوؤمنني باأنهم اأ�صحاب احلق يف البقاء على هذه الأر�س، 
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ولن يتزحزحوا عنها حتى ولو جبلت اأ�صالوؤهم برتابها، واأ�صار اإىل اأن �صمود 
اأّن التفافهم و�صمودهم  اإدراكهم  اأبناء ال�صعب الفل�صطيني يف غزة نابع من 
منها  ي�صلم  التي مل  اجلرائم  فظاعة  رغم   - املقاومني  اإخوانهم  اإىل جانب 
رجاء  وتخيب  ردعه،  قوة  وت�صعف  الحتالل،  تغيظ   - الكبري  ول  ال�صغري 
قادته الذين يفكرون ليل نهار يف �صبل اخلال�س من هو�س �صواريخ املقاومة.

3   اأما ال�صاب رائد عبد ربه )30 عاماً( من حي عزبة عبد ربه، فريوي »للجزيرة 
نت« كيف �صرعت قوات الحتالل يف النتقام من ال�صكان والأبرياء، وق�صفهم 
بالطائرات املروحية وال�صتطالعية ومدافع الدبابات، ومل تكفَّ عن جرائمها 
اإل بعد اأن متكنت املقاومة الفل�صطينية من النيل من اأحد الدبابات املتوغلة على 
الأطراف الغربية من احلي، ويرى اأن تفجري اأبواب املنازل واقتحامها واإخراج 
من فيها من ال�صباب وا�صتخدامهم دروعاً ب�صرية واإطالق النار عليهم يف ال�صوارع، 
زاد من نقمة ال�صكان على الحتالل، وبدوؤوا بت�صهيل تنقل املقاومني بني بيوتهم 

للت�صدي لالآليات الإ�صرائيلية التي كانت تن�صر املوت يف كل مكان.

4   اأما املواطنة الغزاوية �صلمى رجب - وهي اأم خلم�صة اأطفال - فتقول: »نحن 
�صاحب  اأن�س،  طفلي  الإمكانيات..  بكل  �صيقاوم  جيل  خمتلف..  جيل  اأمام 
الثالث �صنوات، ل يتحدث اإل بلغة الق�صف والنريان، وطائرة ذهبت واأخرى 
كيف  واأ�صدقاوؤه  هو  فيخطط  عاماً،  معتز)13(  الأكرب  �صقيقه  اأما  جاءت، 
يكربون«. حني  مدينتهم  �صماء  من  احلربية  العدو  طائرات  �صي�صقطون 
ويهتف الفتى �صمري اخلاجلي )15( عاماً باأحالمه عالياً: »بعد )20( �صنة 
الطائرات وال�صفن  اإ�صرائيل..�صيكون لدينا جي�س قوي، و�صنملك  لن تبقى 
بب�صاطة  لأنه  �صرب؛  اأي  من  الحتالل  يتمكن  ولن  اأر�صنا،  عن  و�صندافع 

�صيزول، ونحن اجليل القادم �صنطرد كل غا�صب«.
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 معركة حجارة السجيل]]]:
الع�صكرية،  القدرات  برتميم  الق�صام  كتائب  بداأت  الفرقان،  معركة  تنتهي  اأن  قبل 
وباملقابل  الإ�صرائيلي.  العدو  مع  ال�صراع  حلقات  من  الثانية  للحلقة  وال�صتعداد 
فاإن الكيان الغا�صب بداأ يعد عدته من جديد للق�صاء على املقاومة وم�صروعها يف 
غزة. وبعد 4 �صنوات من معركة الفرقان، بداأ العدو الإ�صرائيلي عدواناً على قطاع 
لقرار  تنفيذاً  2012م،   /11  /13 اأحمد اجلعربي يف  الرباين  القائد  باغتيال  غزة 
�صراً يف �صباح  اتخذته  الذي  الأمنية )الت�صاعية(  لل�صوؤون  امل�صغرة  الوزارية  اللجنة 
اليوم نف�صه، على الرغم من التو�صل اإىل م�صودة اتفاق تهدئة مع املقاومة بو�صاطة 
قبيل  جرى  اإذ  باجتاهني:  ماكرة  خداع  بعملية  قامت  الكيان  دولة  اأن  اإل  م�صرية. 
احلرب الإعداد حلملة اإعالمية قام بها عدد من م�صوؤويل العدو الإ�صرائيلي باإعالن 
يعلمون  امل�صريني  باأن  ولالإيحاء  املقاومة،  ا�صرتخاء  بهدف  لتهدئة  التو�صل  قرب 
مبوعد الهجوم من خالل �صورة الت�صالت التي جرت بني تل اأبيب والقاهرة قبيل 
احلرب، للت�صكيك يف موقف م�صر، وزعزعة الثقة بني غزة واحلكم اجلديد يف م�صر، 
ولكن امل�صريني �صعروا ب�َصَرك »العدو الإ�صرائيلي«، فاأبلغوا »حما�س« لتخاذ احليطة 
امل�صريون ذلك، لأن الذي كان يتفاو�س معهم  قبيل بدء الهجوم يف احلرب. وفهم 
ال�صاباك ولي�س جي�س الحتالل، اإذ امتنع جي�س »العدو الإ�صرائيلي« عن تقدمي رده 
للقيادة امل�صرية ب�صاأن التهدئة التي �صبقت احلرب؛ مما اأثار الريبة لدى امل�صريني.

نت. اجلزيرة   ،2012  /11/  26 واملاآلت،  الدوافع  غزة  على  العدوان  انظر:   -  1
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احلرب: �ساحة  على  • اإطاللة 

بال�صدمة عرب  البا�صلة  الفل�صطينية  املقاومة  ال�صهيوين مفاجاأة  العدو  حاول 
ا�صتهداف عنا�صر القيادة العليا لكتائب الق�صام، فقام باغتيال ال�صهيد اجلعربي، 
كما ا�صتخدمت طائراته القنابل الثقيلة من وزن طن بكثافة عددية وجغرافية، 
اأهدافه  ومتددت  جوية،  غارة   )1500( على  يربو  ما  اإىل  غاراته  عدد  فو�صل 
التاأثريات  وتعظيم  الرعب  اإثارة  بهدف  ال�صامد  القطاع  خريطة  كافة  على 
النف�صية واملادية يف ال�صعب الفل�صطيني املجاهد، اإل اأن تفا�صيل املواجهة اأبرزت 
ن�صب  قد   ، العدو  قيادة  لدى  غزة  الع�صكري يف  الطابع  ذات  الأهداف  بنك  اأن 
ذلك  اإىل  ي�صاف  الأ�صل،  يف  كان حمدوداً  فقد  للحرب؛  الأوىل  الأيام  اأثناء  يف 
اإماطة اللثام عن حقيقة العمى ال�صتخباري لدى جي�س العدو، ف�صرته كثافة 
املواقع املدنية التي مت ا�صتهدافها. لقد ا�صتند العدو الإ�صرائيلي يف عدوانه اإىل 
تقديرات قدمتها �صعبة ال�صتخبارات الع�صكرية »اأمان«، مفادها اأن قوة ال�صدمة 
املقاومة  �صريبك  الق�صام  كتائب  يف  النوعيني  القادة  واإ�صابة  النريان  وكثافة 
ظنه،  خيبت  عامة،  الفل�صطينية  واملقاومة  الق�صام  كتائب  ولكن  الفل�صطينية. 
بو�صع  فقامت  امل�صهود،  اليوم  لهذا  نف�صها  اأعدت  وقد  باملر�صاد،  له  كانت  فقد 
وا�صتخدام من�صات   ، الأنفاق  �صبكة  اإعداد  راأ�صها  خطة ع�صكرية مبدعة، وعلى 
طائرات  وا�صتهداف  بالليزر،  وموجهة  اإلكرتوين  حتكم  ذات  �صاروخية  اإطالق 
العدو -لأول مرة- يف حماولة لإ�صابتها اأو حتييدها عن اأهدافها، وقد جنحت 
والقتال  املواجهة  اأدوات  الفل�صطينية  املقاومة  طورت  لقد  بع�صها.  اإ�صابة  يف 
جزءاً  انطالقها  واأزمنة  واأعدادها  ومدياتها  ال�صواريخ  وكانت  ملفتة،  ب�صورة 
اأبيب  »تل  ا�صتهداف  من  الق�صام  كتائب  متكنت  وقد  تكتيكاتها،  من  اأ�صا�صياً 
و�صمالها يف هرت�صليا«، وكذلك »القد�س: ملديات تعدت )80(كلم، وهددت رموز 
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دولة الكيان كالكني�صت ال�صهيوين، وو�صلت حتى م�صتوطنات ال�صفة الغربية، 
املقاومة ك�صرت هيبة  اأن  اأظهرت  اإذ  املواجهة عن معطيات جديدة؛  ومتخ�صت 
ا�صتباك جديدة على الرغم من اختالل  الردع »الإ�صرائيلية«، وفر�صت قواعد 
ميزان القوى بني الطرفني، وخلقت معادلة رعب جديدة باإدخال) 3.5 ( مليون 
يهودي يف املالجئ من بينهم راأ�س هرم ال�صلطة، ويف منطقة جغرافية تعطلت 

م�صانعها التي تنتج بحوايل )17( مليار دولر.

حاول نتنياهو �صدم املقاومة، فاأدخلته يف حالة من الذهول، وفر�صت عليه معادلة 
اإ�صرتاتيجية  �صربة  له  م�صددة  ل�صروطها،  اخل�صوع  على  باإجباره  جديدة  ردع 
ل�صروط  واخل�صوع  املعادلة  هذه  وكانت  املنطقة،  يف  ال�صهيونية  القوة  ل�صورة 
خطري  ماأزق  يف  و�صعته  حيث  املجرم،  لنتنياهو  كبرٍي  حتٍد  مبثابة  املقاومة 

العواقب؛ فتداعيات املواجهة جعلته اأمام خيارين �صعبني:

اإما اخل�صوع للمقاومة و�صروطها، وتعري�س هيبة الردع »الإ�صرائيلية« 
لالنك�صار.

اأو املغامرة بامل�صي يف احلملة الربية التي يرهبها اأ�صاًل؛ ب�صبب تداعياتها 
ال�صلبية على ال�صعيدين امليداين والإقليمي، فالهجوم الربي على غزة 
ال�صلطة  وجود  فيت�صرر  الغربية،  ال�صفة  يف  الو�صع  يقلب  قد  ميدانياً 
الفل�صطينية، وينهار التن�صيق الأمني. بالإ�صافة لتخوفات نتنياهو من 
نتنياهو  خ�صع  املح�صلة  ويف  املقبلة،  »الإ�صرائيلية«  النتخابات  نتائج 

وانت�صرت املقاومة الفل�صطينية املجاهدة.
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 وقد �ساركت عوامل عدة يف حتقيق هذا النت�سار، منها:

مما  القتال،  لأدوات  املبدع  وتطويرها  وتعاونها،  الفل�صطينية  املقاومة  �صمود     1
اأر�صى معادلة رعب جديدة مع العدو الإ�صرائيلي، فقد اأ�صبحت �صواريخ كتائب 
الق�صام تهدد 4 ماليني �صهيوين، وذات فعالية عالية يف الت�صدي لآليات العدو.

ويف  ال�صتات  ويف  والقطاع  ال�صفة  يف  املبارك،  الفل�صطيني  ال�صعب  وحدة   2
ثبتت هذه  املقاوم، فقد  الغزي  املجتمع  اإميان  وقوة  48. و�صالبة  فل�صطني 
اجلماهري العظيمة رغم كثافة النريان و�صرا�صة الهجمة اجلوية ال�صهيونية.

الذي لقي  امل�صري،  التغري  الأحداث، ويف قلبه  اأنباأت عنه  الذي  الإقليمي  التغري       3
اإ�صناداً من قبل دول اأخرى كرتكيا وقطر، ويف املجمل �صكل عاماًل �صاغطاً على تل 

اأبيب.

أسفرت 
تلك العملية الع�صكرية التي اأطلقت عليها املقاومة الفل�صطينية ا�صم 
بينهم  فل�صطينياً،    )162( ا�صت�صهاد  عن  ال�صجيل«  »حجارة  معركة 
)42( طفاًل و)11( �صيدة، واإ�صابة نحو )1300( اآخرين بح�صب وزارة ال�صحة 
معظمهم  اآخرون،   )625( واأ�صيب  اإ�صرائيلياً،  قتل)20(  فيما  الفل�صطينية، 
ب�صكل  اإ�صرائيل )200( منزل  اإ�صرائيلية، وهدمت  اإعالم  و�صائل  بـ»الهلع« بح�َصب 
كامل خالل هذه العملية، ودمرت )1500( منزل ب�صكل جزئي، اإ�صافة اإىل ت�صرر 
ع�صرات امل�صاجد وعدد من املقابر واملدار�س واجلامعات واملباين واملوؤ�ص�صات واملكاتب 
�صاروخية  من�صة   )980( ا�صتهدف  اإنه  الإ�صرائيلي  اجلي�س  وقال  ال�صحفية، 
و)66(  والأفراد،  الب�صائع  لتهريب  اأر�صياً  نفقاً  و)140(  الأر�س،  حتت  موجهة 
نفقاً للمقاومة الفل�صطينية، اإ�صافة اإىل ا�صتهداف )42( غرفة عمليات تابعة لـ»حما�س«، 
الق�صام  كتائب  واأعلنت  املحلية،  والقذائف  ال�صواريخ  لت�صنيع  موقعاً  و)26( 
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حينها متكنها من �صرب مواقع وبلدات اإ�صرائيلية بـ )1573( قذيفة �صاروخية، 
وا�صتهدفت طائرات وبوارج حربية ومدفعيات اإ�صرائيلية، وا�صتخدمت لأول مرة 

�صواريخ بعيدة املدى و�صلت اإىل »هرت�صيليا« وتل اأبيب والقد�س املحتلة.

الخالصة: لماذا كانت هذه الحروب على غزة؟ 

بالرغم من �صحة كالم من ذهب اإىل اأن احلروب على غزة كانت ملعاقبة النا�س 
لرتوي�س  حماولة  واأي�صاً  الت�صريعية،  النتخابات  يف  »حما�س«  اختيارهم  على 
احلركة وتنـزيل �صقفها، ورفع تكلفة حكمها وبراجمها وخياراتها، فحما�س التي 
كانت قد �صيطرت على القطاع منت�صف)2007 م(عززت املقاومة كثرياً، وجعلت 
امل�صلحة  الع�صكرية  املواجهة  ال�صفة من معادلة  اأُخرجت  اأن  بعد  نوعياً،  اأداءها 
منذ العام )2004 م(؛ نتيجة الجتياحات والغتيالت واملمار�صات ال�صهيونية 
ال�صلطة  وجود  لذلك  م�صافاً  هناك،  امل�صلحة  املقاومة  لتال�صي  دفعت  التي 

الفل�صطينية وتن�صيقها الأمني.

�صرب  حروبه  من  يهدف  كان  الغا�صب  الكيان  اأن  اإل  ذلك،  كل  من  بالرغم 
النموذج الغزي املقاوم لأن هذا النموذج قائم على فكرة را�صخة وعقيدة يقينية 
كان  اأنه  اإل  �صغره،  رغم  املقاوم  الغزي  فاملجتمع  والتحرير،  النت�صار  بتحقق 
منوذجاً للحكم الرا�صد القادر على ا�صتقطاب املجتمعات العربية والإ�صالمية، 
ولي�س ال�صعب الفل�صطيني فقط، وقد حتقق ذلك فعاًل. فال يقبل لغزة العزة 
اأن يكون فيها قوانني يحتكم اإليها النا�س، وجامعة تخ�ص�صية ت�صنع املخرتعني 
امل�صوؤول عن  الداخلية  وزير  �صعيد �صيام  ال�صهيد  فاغتيال  واملفكرين،  واملربني 
اآخر حتقيق معنى الدميقراطية يف  �صبط الأمن وتنظيم حياة النا�س، مبعنى 
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اجلامعة  وتدمري  ال�صهيوين.  العدو  يريده  ما  على  موؤ�صر  خري  جمتمعاتنا، 
الإ�صالمية موؤ�صر اآخر على ذلك، فاملعركة التي كان يخو�صها العدو مع املجتمع 
القادة  يوؤ�ص�س  كان  الذي  احل�صاري  امل�صار  تدمري  اإىل  تهدف  معركة  الغزي 

القائمون على النموذج الغزي املقاوم.

اأن احلركة ال�صالمية قد ن�صاأت من غزة، ومعظم قادة املقاومة كانوا  وخا�صة 
اأي�صاً، وتعترب غزة هي الأر�س الوحيدة يف فل�صطني التي ان�صحبت منها  منها 
اإ�صرائيل لرتفاع تكلفة احتاللها وال�صيطرة عليها والبقاء فيها، وت�صّكل غ�صة يف 
حلق امل�صروع ال�صهيوين على مدار عقود م�صت، يف الوقت الذي كانت حتلم فيه 
الفرات، وكان  اإىل  النيل  اإ�صرائيل بدولة من 
الأ�صبق،  الإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�س  حينها 

اإ�صحاق رابني، يتمنى اأن يبتلع البحر غزة.

وا�صح  وم�صروعهم  وا�صحة،  القادة  فعقيدة 
املعامل، وال�صعب الغزي قطع �صوطاً بعيداً يف 
م�صتعداَ  و�صار  والتحرير،  املقاومة  م�صروع 
مع  املعركة  فاإذاً  والرخي�س،  الغايل  لتقدمي 
حلما�س  �صرب  معركة  ل  وجود  معركة  غزة 
ال�صبب  هو  هذا  الفل�صطينية،  واملقاومة 
اجلوهري للحروب، وهو ما يوؤكد لنا اأن هذه 
املعارك لي�صت نهاية املطاف، واإمنا هي �صل�صلة 
حلقات لن تنتهي اإل بانت�صار اأحد الطرفني.
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الفصل األول

قصة العصف المأكول
»عين جالوت« العصر
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الفصل األول

كتبه  مبا  املاأكول  الع�صف  ق�صة  ن�صتهل 
يف  حنانيا  اإيال  الإ�صرائيلي  ال�صيا�صي  املحلل 
فولذ  هزمت  حما�س  »اأيديولوجية  مقالته 

املريكافا]]]«، يقول:

الأوىل  الأيام  يف  احلرب  تاأملت  »...عندما 
و�صت�صتجدي  �صرتكع  »حما�س«  باأن  قدرت 
وقف اإطالق النار، فلقد ح�صدنا �صبعة األوية، 
على راأ�صها حربة اجلي�س جفعاتي وجولين، 

اأ�صراب خفيفة ومتو�صطة من البحرية قبالة غزة، وح�صدنا  وجنَّدنا �صالح الطريان باأكمله، وو�صعنا ثالثة 
)فخر �صناعة   4 اأف�صل كتائب �صالح املدرعات، على راأ�صها كتيبة )401( املكونه باأكملها من دبابات مركافا 
امل�صلمني،  الإخوان  ثاأر دموي جمنون مع  ال�صي�صي له  الدفاع(، وفوق كل ذلك جبهة عربية موحدة:  جي�س 

واأبدى رغبة �صديدة بتدمري حما�س، و)دول اخلليج( والإمارات والأردن يوؤيدون العملية ب�صكل كامل.

اأما حما�س، فهي تعي�س يف ح�صار خانق فر�صه عليها ال�صي�صي، وقطيعة عميقة مع اإيران و�صوريا وحزب اهلل 
ب�صبب موقف حما�س من الأزمة ال�صورية، حما�س يف الأيام الأخرية عا�صت يف اأزمة رواتب ومال و�صلطة دفعتها 

اإىل الهروب اإىل امل�صاحلة التي اأراد اأبو مازن ت�صخريها لإذلل حما�س وتركيعها.

با�صت�صالم  تفيد  بتقديرات  وخرجنا  حما�س،  اإليه  و�صلت  الذي  الو�صع  وهذا  ال�صيا�صي  امل�صتوى  هذا  تاأملنا 
حما�س يف حالة عملية ع�صكرية وا�صعة، بل واإمكانية نزع �صالحها اأي�صاً بغطاء عربي واأممي.

24 �صبتمرب، 2014. الأربعاء،  لين،  اأون  فل�صطني  انظر:   -  1

أوال: التمهيد:
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بداأت املواجهة وخرج علينا ناطقو حما�س على 
باأ�صلوب من يقود قوة ُعظمى وجي�صاً  التلفاز 
ال�صابقة،  الأزمات  من  يعاين  من  ل  جراراً، 
ال�صيا�صية  املكابرة  من  نوع  اأنه  ت�صورنا 
يف  �صمودهم  لكن  اأكرث،  ل  النف�صية  واللعبة 
ال�صواريخ  اإطالق  وا�صتمرار  اجلوي  الق�صف 
متاماً،  الردع  وموازين  املعركة  ميزان  َغريَّ 
حما�س  خمربو  واجَهنا  الربية  العملية  ويف 
الدفاع،  جي�س  م�صتويات  كل  اأربكت  ب�صالبة 
اأردنا  ودمرت �صورة اجلي�س وقوة الردع التي 

ترميمها؛خمربو حما�س بعتاٍد متوا�صع �صمدوا ب�صكل غريب ي�صتحق الدرا�صة واملتابعة لأخذ العرب.

قمت بالبحث عن اجلانب الأيديولوجي لهذه احلركة، فوجدت اأنهم يربون مقاتليهم منذ نعومة اأظافرهم 
تربية دينية ع�صكرية �صارمة، ويلقنونهم اأيديولوجية جهادية مبايعرف بنظام امل�صاجد، التي اأ�صبحت مدار�س 
اإرهاب يف غزة، خمرب حما�س يعتقد اأنه عندما ميوت فاإنه يذهب اإىل اجلنة، واأن اأف�صل طريق لدخول اجلنة 
ي�صت�صقي  اإنه  الكفار،  حارب  الذي  »حممد«  بالنبي  يقتدي  اإنه  اأيديهم،  على  ميوت  واأن  اليهود  يقتل  اأن  هي 

اأيديولوجيته من تعبئة فكرية تقوم على درا�صة تاريخ املعارك الإ�صالمية.

خمربو حما�س م�صتعدون لتفجري اأنف�صهم دون تردد، والقيام باأعمال خيالية حطمت كل النظريات الع�صكرية 
املعروفة بظروف قتال تكاد تكون م�صتحيلة، اإنهم يواجهون اأرتال الدبابات والوحدات اخلا�صة والقوات اجلويه 
بال �صيء! ل�صيء بكل ما حتمل الكلمة من معنى؛ فت�صليحهم بالن�صبه لت�صليح حتى اأتفه امللي�صيات الأفريقية 

اجلائعة هو ل �صيء، ومع ذلك فقد ا�صتطاعوا الوقوف ب�صورة �صلبة مده�صة.
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اإنهم يقاتلون  اأيديولوجيتهم املبنية على التجرد من ال�صهوات وال�صمو الروحي واحتقار العدو الكافر،  اإنها 
للعمل  تدفعهم  اأيديولوجيتهم  كافر،  عدو  على  وفكرياً  دينياً  متفوقني  اأنف�صهم  نف�صي، معتربين  با�صتعالٍء 
)24( �صاعة يف �صبيل دينهم وحتقيق امل�صتحيل؛ لأنهم بهذا يعتقدون اأنهم يدخلون اجلنة، اإنها اأيديولوجية 
مدمرة ديناميكية ل ت�صكن ول تهداأ، يعرفون من خاللها هدفهم جيداً، اأيديولوجيات مت�صكوا بها يف ال�صفة 
رغم حملة الجتثاث امل�صعورة التي �صنّناها عليهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الفل�صطينية، مت�صكوا بها رغم 
التنكيل والقمع ليعودوا الآن على واجهة العمل بال�صفة الغربية بقوة، وكاأن �صيئاً مل يكن، وعندما اأرى خمرباً 
اأ�صطورّياً، حاماًل عبوته، مفجراً نف�صه فيها دون اأدنى ذرة  يندفع �صوب املركافا 4 التي ت�صبه وح�صاً فولذياً 
تردد، اأعرتف اأن هذه الأيديولوجيات هزمت املركافا يف هذه اجلولة، واأنها �صتكون اخلطر الأكرب على وجودنا.

اإن كالم املحلل ال�صيا�صي الإ�صرائيلي اإيال حنانيا )ال�صابق( يبني ب�صكل وا�صح اأن 
املقاوم،  الغزي  النموذج  وي�صتغلها ل�صرب  اإل  ال�صهيوين، ل يرتك فر�صة  العدو 
لقناعته التامة اأن هذا ال�صعب بعد اإعداده اإعداداً عقدياً �صيكون قادراً على حترير 
كان  وقد  اإن�صانها،  وتدمري  تدمريها  بل  غزة،  ل�صرب  املربر  فما  واإل   ، اأر�صه 

اختطاف ال�صهاينة الثالثة يف اخلليل ل يف غزة؟!! 

علينا اأن ناأخذ الدرو�س والعرب، واإن حربنا �صد حما�س عليها اأن 
تكون حرب اجتثات وح�صية؛ لأننا اإن تهاونا يف ذلك، ف�صرناهم 
يف  ي�صورون  كما  اأبيب  تل  اأبواب  على  القادم  العقد  خالل 

فيدوهاتهم الدعائية، عندها �صتكون النهاية«.

العدو  بداأ  م(،   2014( حزيران   12 ويف  الختطاف،  هذا  وبعد 
والعتقالت  املداهمات  من  �صر�صة  ع�صكرية  حملة  الإ�صرائيلي 
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بال�صفة الغربية، وبالرغم من عثور العدو على جثث امل�صتوطنني الثالثة 
اأعقب ذلك مطالبات  ، فقد  ال�صهر نف�صه  الثالثني من  قرب »حلحول« يف 
وتعذيب  خطف  اإىل  اأدى  ما  وهو  الفل�صطينيني،  من  بالنتقام  اإ�صرائيلية 
اأعقبه  والذي  »�صعفاط«،  خميم  من  خ�صري  اأبو  حممد  الطفل  وحرق 
الـ )48(، وكذلك اإطالق  احتجاجات وا�صعة النطاق، وخ�صو�صاً يف مناطق 
وق�صف  الإ�صرائيلية  واملدن  امل�صتوطنات  على  غزة  قطاع  من  �صواريخ 

اإ�صرائيلي على القطاع.

م( كانت هناك عدة حماولت لتثبيت التهدئة  ويف الأول من  متوز )2014 
اأن ت�صاعد وترية الحتجاج بعد  اإل  اإ�صرائيل واملقاومة يف قطاع غزة،  بني 
مقتل الطفل حممد اأبو خ�صري، ومقتل اثنني من العمال العرب ده�صاً، اأدى 
حيث  ال�صهيوين،  والعدو  الفل�صطينية  املقاومة  بني  الق�صف  ت�صاعد  اإىل 

املقاومة  اإطالق  عقب  وذلك  القطاع،  جنوبي  غزة  مطار  على  عنيفة  غارات  �صل�صلة  الإ�صرائيلي  اجلي�س  �صن 
الفل�صطينية 6 �صواريخ من القطاع على جنوبي فل�صطني املحتلة. 

ويف فجر الإثنني ال�صابع من ال�صهر نف�صه �صقط �صتة �صهداء من كتائب الق�صام يف غارة اإ�صرائيلية ا�صتهدفت 
اأحد النفاق يف منطقة املطار �صرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما اأعلنت كتائب الق�صام على موقعها 
املقاومة برفح جنوب  اأماكن عمل  العدو لأحد  الق�صام جراء ق�صف  6 من جماهدي  »ا�صت�صهاد  الإلكرتوين: 

القطاع]]]«.

وال�صت�صارات-بريوت للدرا�صات  الزيتونة  مركز  املاأكول،  الع�صف  عملية   ، غزة  قطاع  على  الإ�صرائيلي  العدوان   -  1

حممد اأبو خ�صري
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ثانيًا: »وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم«:

العدو  فيه  ا�صرتك  الذي  القطاع،  على  احل�صار  ا�صتمرار  بعد  الوطنية  للم�صاحلة  حما�س  حركة  اختيار  اإن 
اإل للتخفيف من ال�صغط القت�صادي والجتماعي الذي خّلفه هذا  ال�صهيوين وحلفاوؤه من العرب، ما كان 
احل�صار الطويل، واأي�صاً ملزيد من ا�صتكمال الإعداد الع�صكري املتني ملعركة التحرير الكربى، ف�صاًل عما متر 
به الأمة من ظروف �صعبة جداً: وعلى راأ�صها الثورة امل�صادة التي ا�صتنـزفت دول الربيع العربي، م�صتخدمة 
دعائية  حملة  واإطالق  �صحية،  اإىل  اجلالد  بتحويل  جرائمها  على  للتغطية  ال�صخمة  الإعالمية  الأدوات 
�صر�صة تهدف اإىل �صيطنة حركة الإخوان امل�صلمني، وحركة املقاومة الإ�صالمية حما�س. ويف الوقت نف�صه فقد 
والعقدي  املبدئي  موقفها  نتيجة  املقاومة،  مبحور  امل�صمى  املحور  وبني  حما�س  حركة  بني  املفا�صلة  ح�صلت 
ال�صعبي العربي  ال�صورية، فاأ�صهم هذا املحور يف ت�صييق اخلناق على غزة. وباملقابل فاإن الدعم  الثورة  جتاه 
العزة  غزة  على  انعك�س  الذي  الأمر  ال�صورية،  الثورة  �صمود  تعزيز  نحو  جمراه  وحتول  انح�صر،  الإ�صالمي 
جانب  مع  بالتهدئة  واللتزام  امل�صاحلة،  خيار  نحو  باحلركة  دفعت  املعطيات  هذه  فكل  وحرماناً...  تقطرياً 

العدو ال�صهيوين »غري ذات ال�صوكة«. 

)ولكن اهلل تعاىل يريد اأن يحق احلق بكلماته ويقطع 
دابر الكافرين(، فاختار غزة ال�صمود واملقاومة لتكون 
لالإعداد  ومنوذجاً  جديد،  من  لالأمة  اإحياء  ر�صالة 
الع�صف  معركة  فكانت   ، لالنت�صار  املحقق  الفاعل 
الظروف  كل  من  بالرغم  النت�صار،  وكان  املاأكول، 
اهلل  بيد  الن�صر  اأن  الأمة  لتعلم  ال�صالفة،  ال�صعبة 
وتعاىل،  �صبحانه  ب�صننه  ياأخذ  من  اإليه  يوفق  تعاىل 
ولي�س الن�صر نتيجة حتالٍف مع ظامل هنا اأو هناك، 

ونتيجة ر�صوخ ملجتمع النفاق والإجرام الدويل.
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ثالثا: قصة االنتصار:]]]

يف منت�صف ليلة الثنني يف ال�صابع من متوز )2014 م( بداأ العدو الإ�صرائيلي عدوانه على قطاع غزة ال�صامد 
ب�صن اأكرث من ثالثني غارة على منطقة توجد فيها اأنفاق، �صرقي مدينة رفح بجنوب القطاع ، واأ�صفر ذلك 
عن اإ�صابات بجروح، وذلك بعد �صاعات من اإطالق كتائب عز الدين الق�صام �صواريخ بع�صها بعيد املدى على 
حركة  قدرات  ت�صتهدف  باأنها  م�صرحاً  ال�صامد«،  بـ»اجُلُرف  عمليته  العدو  �صمى  وقد  اإ�صرائيلية]]].  اأهداف 

حما�س وم�صاحلها. 

وباملقابل، فقد اأطلقت كتائب الق�صام على معركتها مع الحتالل ا�صم »الع�صف املاأكول«، بعد اأن قامت اأ�صود 
)وعلى  املقاومة  ف�صائل  خمتلف  من  غزة 
مبا�صرة  الق�صامي(  العز  كتائب  راأ�صها 
املغت�صبات  ال�صواريخ نحو  باإطالق ع�صرات 
وقد  غزة،  قطاع  حميط  يف  ال�صهيونية 
نحو  ب�صقوط  الإ�صرائيلي  العدو  اعرتف 
فوق  �صواريخ  ثالثة  منها  �صاروخ،   )100(
فيما  حلم،  بيت  جنوب  عت�صيون  جتمع 
�صقط �صاروخ على روحوفوت على بعد )50(

كم من غزة]]]. 

املعركة،  م�صارات  ملختلف  معلومات  وجود  من  الدرا�صة  تقت�صيه  ملا  املعركة،  مل�صار  اليومية  التفا�صيل  على  ال�صوء  �صلطنا  لقد   -  1
حتى يكون وا�صحاً الرتباط بني املعركة والدرو�س الرتبوية امل�صتفادة.

.2014  /  7/  8 نت،  اجلزيرة.  انظر:   -  2
.2014  /  7/  8 اهلل،  رام  انظر:الأيام،   -  3
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مرة  لأول  ر�صمياً  الق�صام  كتائب  تبنت  وقد 
واأ�صدود  واأوفكيم  نتيفوت  يف  مواقع  ق�صف 
على  رداً  ال�صواريخ  بع�صرات  وع�صقالن 

العدوان ال�صهيوين.

بق�صفها  الق�صام  كتائب  ا�صتطاعت  لقد 
الغا�صب،  الكيان  اأركان  تهز  اأن  ال�صاروخي 
قدراتها  خالل  من  بالذهول  وتوقعه 
العدو  ففقد  املدى،  البعيدة  ال�صاروخية 
انتقامه  و�صلط  �صوابه،  الإ�صرائيلي 
والإباء  ال�صمود  غزة  اأهل  على  واإجرامه 
بارتكاب جمزرة ا�صت�صهد فيها )24( مواطناً 
فل�صطينياً، واأ�صيب اأكرث من )152( اآخرين 
واأر�صية  وبحرية  جوية  غارات  �صل�صلة  يف 
اأعنفها  كان  غزة،  قطاع  اأنحاء  خمتلف  على 
واأكرثها دموية املجزرة التي ارتكبت يف منزل 
ثمانية  فيها  ا�صت�صهد  ؛حيث  كوارع  عائلة 
منزل  وعلى  اأطفال،  اأربعة  بينهم  اأ�صخا�س 
ا�صت�صهد  الذي  حانون،  بيت  يف  حمد  عائلة 

فيه �صتة مواطنني.
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ــــآت الــــقــــســــام: ــــاج ــــف م

اأ - الكوماندوز الق�سامي:

ويف مــ�ــصــاء الــثــالثــاء )8 متــــوز( قــامــت قـــوات 
الـــكـــومـــانـــدوز الــقــ�ــصــامــيــة بــتــ�ــصــديــد املـــفـــاجـــاأة 
الأوىل، حيث نّفذت عملية خا�صة ونوعية عن 
»زيكيم«  قاعدة  باقتحام  متثلت  البحر،  طريق 
خ�صائر  ملحقة  الربيع،  تــل  جنوب  الع�صكرية 

كبرية يف �صفوف العدو]]]. 

�صامل«  اأبو  »كرم  موقع  اأ�صفل  نفقاً  بـتفجريها  الكتائب  فاجاأته  ذهوله  من  املجرم  العدو  ي�صحو  اأن  وقبل 
�صرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبثت يف اليوم الثاين مقطع فيديو للعملية، معلنة بذلك عن معركتها 
املتميزة، لتوظيف هذا اجلانب من �صنن اهلل تعاىل يف النت�صار،  الع�صكرية  اإىل جانب معركتها  الإعالمية 

فاهلل تعاىل يثبت قلوب املوؤمنني اأثناء القتال بقوله �صبحانه وتعاىل: )ھ  ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ                 ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې( )الن�صاء:104(. 

:»R160»80« وJ« ب - �سواريخ العز

وما كاد مي�صي يوم الثالثاء )8 متوز( حتى �صرحت كتائب الق�صام باأنها متكنت من ق�صف مدينة حيفا �صمايل 
»M75«لكل  �صواريخ  بـاأربعة  والقد�س  اأبيب  تل  ومدينتي   ،»R 160« طراز   من  ب�صاروخ  مرة  لأول  اإ�صرائيل 
»J80« يف  ا�صتخدامها »لأول مرة« ل�صاروخني من طراز  واأعلنت عن  بـ )38(�صاروخ »غراد«،  واأ�صدود  منهما، 

. 2014  /  7/  8 لالإعالم،  الفل�صطيني  املركز  انظر:   -  1
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واأو�صحت  املحتلة،  اأبيب«  »تل  ملدينة  ق�صفها 
�صاروخها  على   »J80« ا�صم  اأطلقت  اأنها 
اجلعربي  اأحمد  بال�صهيد  تيّمناً  اجلديد 
لأول  اأي�صاً  وا�صتخدمت  تعاىل،  اهلل  رحمه 
مرة �صواريخ »R160« حملية ال�صنع لق�صف 
ال�صراع  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  حيفا  مدينة 
اأطلقت  اأنها  واأو�صحت  )اإ�صرائيل(.  مع 
العزيز  عبد  بال�صهيد  تيمناً   »R160« ا�صم 

الرنتي�صي رحمه اهلل تعاىل.

وقد اعرتف جي�س الحتالل الإ�صرائيلي باأنه خالل �صاعة واحدة من م�صاء الثالثاء اأطلقت حما�س يف قطاع 
غزة )45( �صاروخاً اأ�صابت مدن اخل�صرية وري�صون لت�صيون والقد�س وبئر ال�صبع واأ�صدود، ولكن مت اعرتا�س 
بع�صها فوق )تل اأبيب( وع�صقالن، و�صلت اإىل م�صافة )100(كيلومرتاً - يف قلب الكيان الغا�صب]]]؛ فطلبت 
قيادة اجلبهة الداخلية الإ�صرائيلية بفتح املالجئ اأمام الإ�صرائيليني يف مدينة القد�س ومنطقة و�صط فل�صطني 

املحتلة التي تعرف با�صم غو�س دان.

الق�صام، كذلك ف�صلهم ال�صتخباري،  النوعي ل�صواريخ  بالتطور  ال�صهاينة ليخفوا مدى مفاجاأتهم  مل يكن 
الأمر الذي دفعهم ملحاولة فا�صلة بارتكاب مزيد من املجازر لك�صر اإرادة املجتمع الغزي املقاوم، فقامت قوات 
وقديح  عابد  عائلة  من  منازل  خاللها  دمرت  غارات  عدة  ب�صن  متوز(   9( الأربعاء  يوم  الإ�صرائيلي  العدو 
واجلارو�صة، و�صقط قرابة )16( �صهيداً حتى الرابعة ع�صراً، من بينهم ثالثة من عائلة املنا�صرة، وا�صتهدفت 
�صاطئ  على  ا�صرتاحة  يف  العامل  كاأ�س  مونديال  مباريات  يتابعون  كانوا  الذين  املواطنني  من  عدداً  امل�صاء  يف 

�صاحل القرارة يف خان يون�س، فا�صت�صهد ع�صرة مواطنني.

.2014  /  7/  9 لين،  اأون  انظر:فل�صطني   -  1
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ت - معادلة الرعب الق�سامي:

التي  الزكية  الدماء  جتف  اأن  وقبل 
كتائب  قامت  العدو،  جمازر  يف  �صقطت 
 9 )الأربعاء  نف�صه  اليوم  م�صاء  يف  الق�صام 
يف  املحتلة  »دميونا«  مدينة  بق�صف  متوز( 
�صواريخ بـثالثة  مرة،   لأول  النقب   منطقة 
نيفاتيم  مطار  اأي�صاً  وق�صفت   ،[[[»M75«
الع�صكري لأول مرة على بعد �صبعني كيلومرتاً 
الإ�صرائيلي  واعرتف اجلي�س  من قطاع غزة، 
ب�صقوط �صواريخ من غزة قرب مفاعل دميونة 

النووي]]]. وبذلك يرتفع عدد ال�صواريخ التي اأطلقتها كتائب الق�صام منذ بدء املعركة اإىل )279( �صاروخاً]]].

القائد خالد م�سعل: • خطاب 
ويف م�صاء الأربعاء نف�صه )9 متوز(، وعند ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء األقى القائد الرباين خالد م�صعل خطاباً قال 
فيه:»اإن املقاومة رد فعل طبيعي على ما يقوم به نتنياهو من جرائم«، وقال اأي�صاً: »لن يطول الزمن حتى لن 

جتدوا فل�صطينياً ير�صى باأر�س الـ )67(كدولة فل�صطينية، ...«.

.2014/  7/  9 لالإعالم،  انظر:املركزالفل�صطيني   -  1
.2014/  7/  10 نت،  اجلزيرة.  موقع   -  2
.2014/  7/  10 لين،  اأون  فل�صطني   -  3
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متوز(   10( اخلمي�س  يوم  فجر  ويف 
ق�صفت  اأنها  الق�صام  كتائب  اأعلنت 
مرة  لأول  الع�صكري  رميون  مطار 
 ،»M 75« طراز  من  ب�صاروخني 
مرتاً  كيلو   )70( اإىل  يبعد  والذي 
ق�صفت  الظهر  وبعد  غزة،  عن 
مرة  لأول  والرملة  اللد  مدينتي 
»�صجيل  طراز  من  �صواريخ  بع�صرة 
مرة،  لأول  ي�صتخدم  والذي   ،»55
وقد اأعقب ذلك ا�صتنفار يف مطار بن 

مطار بن غوريونغوريون القريب من اللد.

لقد كان هذا الرد النوعي واملوؤمل ر�صالة وا�صحة للعدو ال�صهيوين، باأنه ما عاد م�صموحاً لكم قتل �صعبنا بدون 
عقاب، فدماء غزة الأبية غالية ومكلفة، و�صيبقى مواطنوكم يف رعب دائم مذلولني يف املالجىء، لأن �صواريخ 

الق�صام قادرة على اأن تطال كل بقعة من بقاع فل�صطني املحتلة.

جمل�س الأمن الدويل يبحث ق�سية احلرب على غزة:
وبعد منت�صف ليل اخلمي�س )10 متوز( اأعلن دبلوما�صيون اأن جمل�س الأمن الدويل �صيجتمع �صباحاً لبحث 
العمليات الع�صكرية املت�صاعدة بني »اإ�صرائيل« و»الفل�صطينيني«، وذلك بعد اأن دعت املجموعة العربية يف الأمم 

املتحدة لعقد الجتماع.
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ث-حرب الأدمغة:

حتدثها  كانت  التي  النريان  كثافة  اإن 
الغا�صب،  الكيان  �صماء  يف  الق�صام  كتائب 
اأثبتت عجز العدو ال�صهيوين بكل تقنياته 
اأنها  املتفوقة، فقد ك�صفت »كتائب الق�صام« 
اأطلقت  التي  �صواريخها  من  جزءاً  زودت 
ميكن  ل  جديدة  بتقنية  اأبيب«  »تل  على 
للقبة احلديدية اكت�صافها، بل متكنت من 
اأن  قاطع  ب�صكل  يثبت  وهذا  القبة.  جتاوز 

م�صروع حركة حما�س م�صروع حترير، وطرد املحتل من كامل اأر�س فل�صطني، فهذه التقنية مقدمة وا�صحة 
باأن الإعداد الع�صكري الق�صامي لن يقف عند حدود. 

ح�سيلة ال�سهداء:
بلغت ح�صيلة ال�صهداء الفل�صطينيني حتى فجر اجلمعة )11 متوز( جراء ق�صف طائرات العدو الإ�صرائيلية 

اإىل )95( �صهيداً واأكرث من 650 جريحاً.

 حماولت العدو اليائ�سة للنيل من ال�سمود الغزي الأ�سطوري:
لقد جرب العدو ال�صهيوين اأهل غزة �صنوات و�صنوات، ولكنه مل يفقه الدر�س باأن اأهل غزة م�صروعهم الرتقاء 

اإىل اهلل تعاىل �صهداء، اإنهم ل يقبلون باأقل من الفردو�س الأعلى.
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ومـــــــــع ذلـــــــــك يــــ�ــــصــــتــــمــــر الـــــعـــــدو 
الــ�ــصــهــيــوين املــفــلــ�ــس يف اإجـــرامـــه، 
لــيــطــلــق طـــائـــراتـــه نــحــو املــجــتــمــع 
مبنى  غاراته  دمرت  الغزي، حيث 
اخلريية  ال�صالح  جلمعية  تابعاً 
يف ديــــر الـــبـــلـــح، ومــ�ــصــفــى الـــوفـــاء 
للتاأهيل الطبي �صرق مدينة غزة. 
فجر  اأي�صاً  طائراته  وا�صتهدفت 
ال�صبت )12 متوز( جمعية »مربة 
من  بالقرب  للمعاقني  فل�صطني« 
القد�س �صمال قطاع غزة،  جامعة 

مما اأدى اإىل مقتل فتاتني واإ�صابة اأربعة اآخرين، وحتول املكان اإىل اأنقا�س. اإنها هوية العدو احلقيقية، هوية 
قتلة الأنبياء، واإبادة كل من لي�س يهودياً، قلوبهم اأ�صد من احلجارة، فال عجب من تدمريهم هذه املوؤ�ص�صات، 

وعبثهم مب�صري اليتامى واملعوقني وغريهم.

وا�صتمرت هذه الطائرات ظهر اليوم نف�صه )ال�صبت 12 متوز( بق�صفها للمدنيني يف حي ال�صيخ ر�صوان �صمال 
�صرق مدينة غزة، واأوقعت �صبعة قتلى واأكرث من ع�صرة جرحى. واأي�صاً ق�صفت منزًل لعائلة اخلطيب يف خميم 
الن�صريات يف املنطقة الو�صطى، واآخر يف خميم املغازي و�صط قطاع غزة، وثالثاً يعود لعائلة حميد يف منطقة 
بئر النعجة �صمال القطاع، وق�صفت كذلك �صقة �صكنية يف اأبراج ال�صيخ زايد �صمال القطاع، ومنزًل يعود لعائلة 
حبيب يف حي الزيتون �صرق مدينة غزة، وموقعاً للمقاومة يف خان يون�س، واأرا�صي زراعية يف بلدة القرارة �صرق 

خان يون�س. 
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�سد الهجوم البحري الإ�سرائيلي:

ت�صطر  الغزاوية  اجلماهري  كانت  وفيما 
موجهة  وثباتاً،  �صموداً  الزكية  بدمائها 
الفل�صطينية  والف�صائل  الق�صام  لكتائب 
�صرباتكم  تابعوا  اأْن  مفادها  ر�صالة  املقاومة 
دماوؤنا   ، معكم  فنحن   ، العدو  يف  واإثخانكم 
قامت  لكم،  فداء  منلك  ما  وكل  واأهلنا 
ال�صدور  يثلج  مبا  التحية  لرتد  الكتائب 
 12( ال�صبت  م�صاء  ا�صتبكت  اأنها  باإعالنها 

متوز( مع قوة بحرية اإ�صرائيلية حاولت الت�صلل من البحر عرب �صاطئ منطقة ال�صودانية �صمايل قطاع غزة، 
فكبدتها خ�صائر فادحة، وقد اعرتف العدو  الإ�صرائيلي باإ�صابة اأربعة من جنوده يف ال�صتباك.

ج - »تل اأبيب« حتت النار: »اإن تكونوا تاأملون فاإنهم ياأملون كما تاأملون«

تفيد  ال�صبت )12 متوز(  يوم  الأق�صى  والعربية عرب ف�صائية  العربية  باللغتني  ر�صالة  الق�صام  كتائب  وبثت 
باأنها �صتق�صف تل اأبيب و�صواحيها اجلنوبية بعد ال�صاعة التا�صعة م�صاًء، واأنها تدعو املواطنني لأخذ احليطة 
الإ�صرائيلي  الإعالم  الر�صالة بث  �صاعة من  بتغطية احلدث. وبعد حوايل  الإعالم  واحلذر، وطالبت و�صائل 
الق�صام  كتائب  قامت  فقد  املالجىء،  اإىل  يهرعون  وهم  ال�صكان  اأظهر  حيث  الهجمات،  وقائع  مبا�صر  ب�صكل 
كن  مُتَ بتقنية ل  »80J« مزوَدين  نوع  اأولها عبارة عن �صاروَخني من  ال�صواريخ:  دفعات من  باإطالق ثالث 
القبة احلديدية من اكت�صافها، وقد اأطلقا يف ال�صاعة »09:05«، ومل ت�صتطع القبة اعرتا�صهما، ومل تتمكن كل 

مركبات املنظومة وراداراتها من اكت�صافهما حتى و�صال اإىل هدفيهما.
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وقد علق الإعالميون ال�صهاينة وقتها على 
اأ�صبحت  اأبيب«  »تل  باأن  بقولهم  احلدث 

مدينة اأ�صباح.

وقد كان هذا الإنذار مبثابة �صيناريو و�صل 
اإىل قلب كل �صهيوين، ير�صم له �صورة ذهنية 
عن امل�صتقبل الذي ينتظره، اإن بقي مغت�صباً 
عاجزون  كيانه  قادة  اأن  املباركة،  لفل�صطني 

عن حمايته مهما امتلكوا من تقنية!!!

الق�صام  كتائب  يف  »اإننا  للق�صام:  بيان  وقال 
نوؤكد اأنه بالإ�صافة اإىل الأهداف العملياتية 

لعملية الإطالق هذه، فاإنه كان من املهم اأن نثبت لعدونا اأن كتائب الق�صام بقدراتها يف تطور دائم، واأن املعركة 
ما زالت بيننا، واأن حرب الأدمغة الدائرة ي�صجل فيها خرباء كتائب الق�صام انت�صاراً جديداً على خرباء القبة 

احلديدية، و�صيحولونها اإىل قبة ورقية ل حتمل اإل الف�صل واخليبة للكيان ال�صهيوين الغا�صب«.

جمزرة �سهيونية وقت �سالة الراويح:

قدرة  وعدم  تهديدها  وبعد  اأبيب،  تل  ق�صف  من  املقاومة  به  قامت  ما 
فاأقدم  ع�صبية،  به�صترييا  اأ�صابه  اأهلها،  حماية  على  ال�صهيوين  العدو 
يوم)13متوز(، وبالتزامن مع خروج املواطنني من �صالة الرتاويح على 
ق�صف  منزل اللواء تي�صري البط�س ب�صاروخني، واأدى ذلك اإىل ا�صت�صهاد 

)18( مدنياً فل�صطينياً.

املقاومة الفل�صطينية تدك تل اأبيب بال�صواريخ 
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ج - مفاجاأة »طيور الأبابيل الق�سامية«:

ويف �صياق املفاجاآت الق�صامية، اأ�صدرت كتائب 
تقول  الغزية،  اجلراح  فيه  ت�صّمد  بياناً  العزة 
املاأكول«  »الع�صف  معركة  اإطار  فيه:»يف 
الذي  ال�صهيوين،  الحتالل  مع  املتوا�صلة 
اأنها  رغم  مقاومتنا،  عزم  اختبار  على  اأ�صّر 
حذرته من الإقدام على اأي حماقة، وتوا�صاًل 
ملفاجاآتنا املتالحقة التي اأذهلت العدو اجلبان، 
وموا�صلًة لتحدي عنجهية اأقوى قوة ع�صكرية 

مفاجاأة  كانت  دقة،  واأكرثها  اأحدَثها  التقنية  والتجهيزات  الع�صكري  العتاد  من  متتلك  املنطقة،  على  دخيلة 
الطائرات الق�صامية امل�صرّية التي اأحدثت اإرباكاً وذهوًل لدى املحتل وقادته«، واأ�صافت: »اليوم تك�صف كتائب 

اأن مهند�صيها متكنوا  الق�صام  الدين  ال�صهيد عز 
بف�صل اهلل تعاىل من ت�صنيع طائرات بدون طيار 
الكتائب  منها  واأنتجت  »اأبابيل1«،  ا�صم  حتمل 

ثالثة مناذج:

1- طائرة A1A وهي ذات مهمات ا�صتطالعية.

هجوميـــة  مهمــات  ذات  وهي   A1B طائـــرة   -2
-اإلقاء.

هجومية-  مهمات  ذات  وهي   A1C 3 - طائرة 
ا�صت�صهادية«.
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»قامت  الق�صام:  طائرات  اأن  الكتائب  واأكدت 
طلعات،  بثالث  متوز(   14( الثنني  �صباح 
وكانت  طائرة،  من  اأكرث  منها  كلٍّ  يف  �صاركت 
الأخرى،  عن  تختلف  مهامات  طلعٍة  لكل 
الطائرات  اإحدى هذه  الت�صال مع  ُفقد  وقد 
الطلعة  يف  اأخرى  ومع  الثانية،  الطلعة  يف 
الثالثة«. وقالت الق�صام: »اإن كتائب الق�صام ، وهي 
تفجر اليوم هذه املفاجاأة، فاإنها توؤكد اأن هذه 
اأول مرة جتري فيها طائراتنا مهماٍت  لي�صت 
يف عمق الكيان، ونحن نك�صف اليوم لأول مرة 

اأن طائراتنا قامت يف اإحدى طلعاتها مبهام حمددة فوق مبنى وزارة الدفاع ال�صهيونية »الكرياة« بتل اأبيب 
التي يقاد منها العدوان على قطاع غزة، واإن جناح عدد من طائراتنا يف تنفيذ مهامها ي�صجل لكتائبنا املظفرة 

على الرغم من الغطاء اجلوي ومنظومات العرتا�س املتطورة لالحتالل«.

وذكرت �صحيفة »هاآرت�س »العربية اأن الطائرة كانت حمملة باملتفجرات حيث �صمع دوي انفجار كبري �صاعة 
اإ�صقاطها دون وقوع اإ�صابات، فيما قالت �صحيفة »يديعوت اأحرنوت« اإن �صاروخ باتريوت م�صاّداً لل�صواريخ هو 

الذي اأ�صقط الطائرة«]]]. 

.2014/  7/  14 لالإعالم،  الفل�صطيني  املركز   -  1
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ال����������ه����������دن����������ة ال�������ه���������������س�������ة:
بعد الهدنة اله�صة التي  متت يف �صوء املبادرة 
امل�صرية، دمر طريان العدو اأكرث من 30 منزًل 
فقامت  متوز.   )16( يف  غزة   قطاع  اأنحاء  يف 
على  عنيفة  �صاروخية  بهجمة  الق�صام  كتائب 
باأكرث  بها  املحيطة  واملدن  اأبيب«  »تل  مدينة 
ال�صباح  بني  الفرتة  يف  �صاروخاً   )40( من 
احلربية  الطائرات  ووا�صلت  الظهرية،  حتى 
غزة  قطاع  على  غاراتها  �صن  الإ�صرائيلية 
مواطناً،  ا�صت�صهاد)23(  اإىل  اأدى  مما  الأبي؛ 

بينهم ثمانية اأطفال و�صيدتان م�صنتان، واإ�صابة اأكرث من )180( اآخرين، ومن بني ال�صهداء اأربعة اأطفال كانوا 
يلعبون قرب ميناء مدينة غزة عندما ا�صتهدفتهم الزوارق احلربية للعدو الإ�صرائيلي.

امل����������ع����������رك����������ة م�������������س������ت������م������رة:

جمند  األف   )40( اإىل  اإ�صافة  جندي  اآلف   )8( ا�صتدعاء  الكابينيت  قرر  )16متوز(   الأربعاء  يوم  م�صاء  يف 
احتياطي مت ا�صتدعاوؤهم منذ بداية احلرب على غزة.

فقامت كتائب الق�صام م�صاء ذلك اليوم )16 متوز( باإر�صال طائرة »اأبابيل 1« مبهمة هجومية يف عمق الكيان 
الإ�صرائيلي. ومن جهته �صرح العدو الإ�صرائيلي م�صاء اخلمي�س )17 متوز( باأن دفاعاته اجلوية متكنت من 
اعرتا�س طائرة �صغرية بدون طيار قادمة من القطاع يف اأثناء حتليقها فوق منطقة ع�صقالن للمرة الثانية 
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جو  �صالح  وقال  اأيام،  خالل  التوايل  على 
القادمة  الطائرة  اإن  الإ�صرائيلي  العدو 
الرادارات  عرب  اكت�صافها  مت  القطاع  من 
فتم  ال�صناعية،  والأقمار  الأر�صية 
من  لل�صواريخ  م�صاد  ب�صاروخ  اعرتا�صها 
نوع »باتريوت«. لقد احتاج العدو لإ�صقاط 
عن  كلفتها  تزيد  ل  التي  الطائرة  هذه 
ب�صع اآلف من الدولرات، اإىل ما يزيد عن 

املليون دولر!!! 

العدو يبحث عن اإجناز بني ركام الهزمية:

وبعد منت�صف ليلة اخلمي�س )17( متوز 2014م، راح العدو ي�صتهدف بيوت القادة لي�صجل اإجنازاً واحداً ولو 
ب�صيطاً يف حماولة منه لتغطية ف�صله، فا�صتهدف ب�صل�صلة غارات بيوت املدنيني يف القطاع، ومن بينها منزل 
املخابرات غرب  �صارع  الن�صر، ومنزًل لعائلة عقيالن يف  ال�صابق فتحي حماد، ومنزًل يف حي  الداخلية  وزير 
مدينة غزة، ومنزًل لعائلة »اأبو عجوة« �صرق حي ال�صجاعية. كما ق�صفت طائرات العدو مركز الرب والتقوى 
�صمال رفح، وا�صتهدفت منزل القيادي يف حركة حما�س خليل احلية، ومنازل تعود لعائالت اليازجي وحبيب. 
فما زاد ذلك كله غزة املقاومة اإل فخراً و�صموخاً و�صموداً، فبعد كل جمزرة كان الغزي يوجه ر�صالة اإىل العامل 

باأن اإميانه واحلق الذي يحمله اأقوى من اأ�صاطيل العامل جمتمعة.
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عنيفة مع العدو الإ�صرائيلي«، واأ�صارت اإىل:»اأن املجموعة بعد ا�صتكمال مهامها بنجاح ان�صحبت، موؤكدة عودة 
جماهديها كافة ب�صالم«.

اخلمي�س  �صباح  تفاجاأوا  غزة  لقطاع  اجلنوبية  احلدود  على  اجلنود  اأن  العا�صرة  الإ�صرائيلية  القناة  وذكرت 
15( م�صلحاً من نفق داخل موقع �صوفا �صرق رفح جنوب قطاع غزة، ودارت   - )17متوز(، بخروج ما بني )10 
ت�صلل  عملية  اأكرب  تعترب  العملية  هذه  اأن  القناة  وبينت  الحتالل،  وجي�س  امل�صلحني  بني  �صارية  ا�صتباكات 

للمقاومة يف تاريخ »اإ�صرائيل«. ولكن العدو بعد اعرتافه تكتم ب�صكل كبري على حجم اخل�صائر]]] ....

خ - العملية الربية تغرق يف رمال غزة العزة:
بعد ا�صتدعاء الكابينت لنحو )8( اآلف جندي احتياطي، اأعلن جي�س العدو الإ�صرائيلي )17 متوز( عن بدء 

عملية برية تهدف اإىل �صرب الأنفاق مع م�صر، ومنع اإطالق �صواريخ حما�س من غزة باجتاه »اإ�صرائيل«.

.2014  /  7/  17 فل�صطني،  الر�صالة،   -  1

ح - الق�سام تتبنى »عملية �سوفا«:
ا�صتكمال خلطة الرعب الق�صامي، اأعلنت كتائب 
�صوفا  عملية  عن  ر�صمياً  م�صوؤوليتها  الق�صام 
جمموعة  »اأن  لها  بيان  يف  واأكدت  الع�صكرية، 
خلف  الت�صلل  من  متكنت  مقاتليها  من  خا�صة 
�صباحاً  الرابعة  ال�صاعة  الحتالل  مناطق 
ا�صتباكات  وخا�صت  متوز(،   17 يف  )اخلمي�س 
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والف�سائل  الق�سام  كتائب  ا�ستقبلت  كيف 
الربية  القوات  املجاهدة  الفل�سطينية 

ال�سهيونية؟!

لقد اأعد الإبداع الق�صامي رماًل متحركة يف املحيط 
الغزي، ليكون الداخل مفقوداً واخلارج مولوداً، فكان 
حيث  حمكم،  بكمني  العدو  قوات  بوقوع  ال�صتهالل 
متوز(،   18( اجلمعة  فجر  الق�صام]]]  كتائب  اأكدت 
لعنا�صرها  كمني  يف  خا�صة  اإ�صرائيلية  قوة  وقوع 
كما   ، لهيا  بيت  بلدة  �صمال  ع�صقالن،  موقع  �صمال 

اأن عنا�صرها فجروا عبوة نا�صفة م�صادة للدروع يف اآلية ع�صكرية اإ�صرائيلية، ومتكنوا من تفجري اأربع عبوات 
م�صادة لالأفراد بقوة خا�صة يف املكان، واأ�صارت الكتائب اإىل اأن الحتالل الإ�صرائيلي اعرتف باإ�صابة �صبعة من 
جنوده اإ�صابة اأحدهم حرجة �صرق رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت كتائب الق�صام »اأن وحدة خا�صة له باغتت 
قوة اإ�صرائيلية خا�صة ت�صللت اإىل منطقة احل�صينات �صرق رفح، وا�صتبكت معها وجهاً لوجه، واأكدت الكتائب اأن 

كثافة ال�صتباكات اأجربت القوة املت�صللة على الندحار بعد وقوع اإ�صابات حمققة يف �صفوفها«.

اندحر العدو من جهة بيت لهيا ، من غري  اأخذ للعربة باأن احلرب الربية اأكرب من قواته اجلبانة، فاأعاد العدو الكرة 
من جهة بيت حانون فلقيت امل�صري نف�صه، ف�صرحت كتائب الق�صام »باأنها خا�صت ا�صتباكاً عنيفاً مع قوة اإ�صرائيلية 
وحداتها  ا�صتبكت  كما  الندحار،  على  اأرغمتها  وحداتها  واأن  البلدة،  �صرق  الزراعية  املدر�صة  قرب  ت�صللت  خا�صة 
بالأ�صلحة املتو�صطة مع قوة خا�صة �صرق خانيون�س يف �صاعات الفجر الأوىل، واأطلقت جتاهها قذيفة م�صادة لالأفراد. 
وقد حلق باإحدى جرافاته الثقيلة �صرر يف جنوب قطاع غزة بعد اإ�صابتها ب�صاروخ م�صاد للدبابات فجر يوم اجلمعة 

)18 متوز( دون وقوع اإ�صابات يف �صفوف جنوده.

.2014/  7/  18 لين،  اأون  فل�صطني   -  1
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على  موقعها  يف  اأحــرونــوت«  »يديعوت  وقالت 
الق�صف  جـــدد  الحـــتـــالل  جــيــ�ــس  اإن  ال�صبكة 
�ــصــبــاح )18 متــــوز( عــلــى �ــصــرق مــديــنــة غــزة 
قد  الحــتــالل  جنود  من  ثالثة  واأن  وغربها، 
ا�صتباك مع مقاتلني فل�صطينيني،  اأ�صيبوا يف 
متو�صطة،  باأنها  منهم  اثنني  اإ�صابة  و�صفت 
ونقلوا اإىل م�صت�صفى »�صوروكا« يف بئر ال�صبع، 
ارتكبت  الــربيــة  العملية  عــن  الإعـــالن  وعقب 
 17( اخلمي�س  م�صاء  الإ�ــصــرائــيــلــيــة  املدفعية 
متوز( جمزرة جديدة بحق اأطفال من عائلة 

�صحيرب يف حي ال�صربة جنوب غرب مدينة غزة.

ومنذ �صاعات فجر اجلمعة)18( متوز 2014م حتى ال�صاعة الواحدة ظهراً تواىل ارتقاء ال�صهداء، فقد اأُعلن 
اأبراج الندى يف بيت حانون،  اإ�صرائيلي على  عن �صقوط )28( �صهيداً من بينهم ثالثة  اأطفال قتلوا بق�صف 
كما �صقط ت�صعة �صهداء وعدة اإ�صابات بالغة اخلطورة يف ق�صف ا�صتهدف منطقة القرارة �صرق خانيون�س، كما 

ا�صتهدفت طائرات الحتالل برج اجلوهرة و�صط مدينة غزة، والذي ي�صم مكاتب اإعالميني و�صحافيني.

وا�صتمر العدوان الإ�صرائيلي على اأهل غزة ال�صمود، ومنذ فجر ال�صبت )19( متوز 2014م حتى منت�صف اليوم 
نف�صه، حيث �صقط )14(�صهيداً واأكرث من )20( اإ�صابة يف الق�صف الإ�صرائيلي على جنوب قطاع غزة و�صماله، 
وحينها اأعلن الناطق با�صم وزارة ال�صحة يف غزة ارتفاع عدد ال�صهداء اإىل )316( �صهيداً واأكرث من )2300(

جريحاً منذ بدء العدوان الإ�صرائيلي على القطاع.

ويف �صربة جديدة �صادمة ومذهلة جلي�س الحتالل ال�صهيوين الهزيل، متكنت كتائب الق�صام ال�صبت وفجر 
اليوم الأحد)19-20 متوز 2014م(، ويف اأكرث من عملية، من قتل)30( �صابطاً وجندياً �صهيونياً؛ فقد اأعلنت 

اأبراج الندى يف بيت حانون
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خطوط  خلف  نفق  عرب  الق�صامية  النخبة  قوات  من  جمموعة  ت�صلل  عن  الق�صام  الدين  عز  ال�صهيد  كتائب 
العدو يف منطقة الريان يف حميط �صوفا 
جنوب �صرق خانيون�س جنوب قطاع غزة؛ 
الحتالل  جنود  جماهدوها  باغت  حيث 
ون�صف،  مرت  م�صافة  من  معهم  وا�صتبكوا 
قتل  اأكد  جماهديها  اأحد  اأن  مو�صحة 
الراأ�س  بالر�صا�س ثالثة يف  خم�صة جنود 
اجل�صم،  من  خمتلفة  مناطق  يف  واثنان 

م�صرية اإىل اأن املجموعة عادت ب�صالم.

وقد متكنت جمموعة مماثلة يف وقت �صابق 
من الت�صلل خلف خطوط جي�س الحتالل 

يف موقع »اأبو مطيبق« الع�صكري �صرق املحافظة الو�صطى واإبادة ثالثة جيبات ع�صكرية، وقتل �صتة جنود فيها 
واإ�صابة الآخرين واغتنام قطعتي �صالح )م16( ، وبينت اأن )12( من جماهديها متكنوا من الت�صلل اإىل املوقع 
الع�صكري ال�صهيوين توزعوا اإىل اأربعة كمائن، ومكث املجاهدون �صت �صاعات بانتظار قوات جي�س الحتالل، 

لفتة اإىل اأنه كان با�صتطاعة املجاهدين خالل هذه الفرتة اقتحام اأيٍّ من امل�صتوطنات املحيطة باملنطقة.

الأمرا�س  اأ�صباب  وا�صح  ب�صكل  يف�صر  الذي  الأمر  الأوىل،  الق�صامية  الختبارات  العدو« يف  »نخبة  ر�صب  لقد 
النف�صية التي حلت مبئات من جنوده، ويف هذا ن�صتح�صر قول اهلل تعاىل: ) ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
 ) ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک      ڑ   ڑ  
)الأحزاب(، هذا الو�صف كان لل�صحابة، فكيف يكون حال ال�صهاينة املجرمني الذين ل يعرفون اهلل تعاىل؟!! 

اأي در�س بليغ تعلمه العدو ال�صهيوين من كتائب العز؟ لن يكون اأقل من التفكري جمدداً بالإقدام على حماولة 
اقتحام غزة؟؟!!
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قوات  فقامت  الق�صامي،  ال�صتنزاف  وا�صتمر 
جتمع  على  مركب  بهجوم  الق�صامية  النخبة 
خطوط  خلف  من  يون�س  خان  �صرق  لالآليات 
دبابة  املقاومني  بع�س  واعتلى  الحتالل، 

وجرافة وقاموا بتفجريها بعبوات »تاندوم«. 

ن����خ����ب����ة ال�����ق�����������س�����ام ي�����������س�����ت�����درج�����ون ن����خ����ب����ة ال�������ع�������دو وي������وق������ع������ون ب����ه����م:

جماهديها  من  جمموعة  اإن  الكتائب:  قالت 
راجلة  �صهيونية  قوة  ا�صتدراج  من  متكنوا 
حاولت التقدم �صرق حي التفاح على بعد )500( 
حمكٍم  كمنٍي  اإىل  الوفاء  م�صت�صفى  �صرق  مرت 
تركوا  جماهدينا  »اإن  واأ�صافت  م�صبقاً،  معٍد 
الدبابات تدخل حقل األغام مكون من عدة عبوات 
اإىل داخل  اأن تبعتها ناقلتا جند  برميلية، وبعد 
الكمني فجر جماهدونا حقل الألغام بالقوة ما 
اأدى اإىل تدمريها بالكامل، ثم تقدم املجاهدون 

�صوب ناقالت اجلند، وفتحوا اأبوابها واأجهزوا على جميع من فيهما وعددهم )14( جندياً �صهيونيا«]]].

.2014/  7/  20 لالإعالم،  الفل�صطيني  املركز   -  1
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د-«هدية ثمنية يقدمها اأبو عبيدة لغزة الإباء«؟؟

بعد اأن نفذت كتائب العزة عمليتها الإبداعية �صرق حي التفاح �صرق مدينة غزة، والتي قتل فيها )14( جندياً 
واأ�صيب اأكرث من )50(، بينهم قائد لواء جولين، ومتكنت الكتائب فيها من اأ�صر اجلندي ال�صهيوين »�صاوؤول 

اأبو  وقف   ،»6092065« الرقم  �صاحب  اأرون« 
يوم  م�صاء  تلفازية  كلمة  يف  ب�صموخ  عبيدة 
الأحد )20 متوز 2014م( ليقدم هدية غالية 
رائع  بيان  بعد  قائاًل  ال�صمود،  غزة  لأهل 
»فاإذا  جميعاً:  الأمة  اأبناء  �صدور  اأثلج  طويل 
اأعداد  يف  تكذب  اأن  العدو  قيادة  ا�صتطاعت 
القتلى واجلرحى، فعليها اأن جتيب جمهورها 

عن م�صري هذا اجلندي الآن«.

فما كان من العدو ال�صهيوين اإل اأن اأعلن ويف م�صاء اليوم نف�صه عن مقتل )13( جندياً من لواء »غولين« 
للم�صاة ليلة ال�صبت 19 متوز 2014م يف قطاع غزة ، ونقلت و�صائل اإعالم العدو عن مدير م�صت�صفى اإ�صرائيلي 

يف بئر ال�صبع القول اإن )150( جندياً جريحاً و�صلوا اإىل امل�صت�صفى منذ اخلمي�س )17 متوز 2014م(.

ويف فجر الإثنني )21متوز 2014م( ت�صللت قوة من كتائب الق�صام تتاألف من)12( جماهداً عرب نفق اأر�صي 
قرب م�صتوطنة نريعام �صمال قطاع غزة، وكانوا يرتدون بزات وخوذات ع�صكرية، وا�صتدرجت جمموعة جنود 
وقتلتهم جميعاً، ومن بينهم الكولونيل »دوليف كيدار«، وبعد تنفيذ العملية، ومع الن�صحاب، ق�صفت الطائرات 

الإ�صرائيلية املجموعة وقتلت ع�صرة منهم، بينما اعرتف اجلي�س الإ�صرائيلي مبقتل �صبعة جنود فقط]]].

.2014  /  7/  20 نت،  اجلزيرة   -  1
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جم�����ازر الإف����ال�����س ال�����س��ه��ي��وين:

الفادحة  واخل�صائر  الكمائن،  من  ال�صيل  هذا  وبعد 
التي وقعت يف �صفوف العدو، جلاأ العدو ال�صهوين 
اإىل  الهائج،  كالثور  واأ�صبح  اجلنون  اأ�صابه  بعدما 
ق�صف مدفعي ع�صوائي وعنيف )يف 20 متوز( على 
 )60( من  اأكرث  ف�صقط  غزة،  �صرق  ال�صجاعية  حي 
ظهر  ويف  املدنيني،  من  اجلرحى  ومئات  �صهيداً 
اليوم التايل ق�صفت الطائرات الإ�صرائيلية املجرمة  

م�صت�صفى �صهداء الأق�صى يف دير البلح و�صط قطاع غزة؛ وقد ا�صت�صهد اأربعة واأ�صيب 40 مدنياً على الأقل.

واأما مناطق �صرق خانيون�س، وهي خزاعة وعب�صان اجلديدة وعب�صان ال�صرقية، فقد تعر�صت فجر الربعاء )23 
متوز( للق�صف جواً وبراً؛ وا�صطر ال�صكان للبقاء يف 
منازلهم وهم ي�صتنجدون لإخراجهم مع �صهدائهم، 
وقد �صقط يف خزاعة اأكرث من )29( �صهيداً واأكرث 
الإ�صعاف  �صيارات  تتمكن  فلم  اإ�صابة،   )60( من 
التابعة لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر من دخول 
بلدة خزاعة ب�صبب نريان القنا�صني، وح�صب �صهود 
اأكرث  تدمري  اإىل  عمد  الحتالل  جي�س  فاإن  عيان، 
من ثلثي بلدة خزاعة التي ي�صكنها قرابة )11( األف 

ن�صمة.

وق�صفت مدفعية العدو )يف 24 متوز ( اأي�صاً مدر�صة تابعة لالأونروا يف بيت حانون، وقدكانت املدر�صة ملجاأً 
لفل�صطينيني نزحوا من منازلهم؛ فاأّدى الق�صف اإىل ا�صت�صهاد )16( فل�صطينياً وجرح )200( اآخرين.
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ه��������دن��������ة غ���������ر اإن�������������س������ان������ي������ة:
 26( ال�صبت  يوم  �صباح  من  الثامنة  ال�صاعة  يف 
�صاعات  ع�صر  ملدة  هدنة  بداأت  2014م(  متوز 
وافق عليها كل من العدو الإ�صرائيلي وحركات 
 )28( �صقط  التهدئة  وقبل  غزة،  يف  املقاومة 
�صهيداً من املدنيني، ومنذ �صاعات الفجر الأوىل 
اجلي�س  كّثف  �صباحاً  الثامنة  ال�صاعة  وحتى 
فقد  وال�صاروخي؛  املدفعي  ق�صفه  الإ�صرائيلي 
و�صط  النجار  لعائلة  منزًل  الطريان  ق�صف 

مدينة خان يون�س جنوب قطاع غزة، و�صقط اأكرث من )19( �صهيداً، بينهم اأطفال ون�صاء وع�صرات الإ�صابات.

خ�������س���ائ���ر ال����ع����دو اأم��������ام ج���م���ه���وره:
لدى  الأ�صا�صية  ال�صعف  نقطة  اأن  يخفى  ول 
العدو ال�صهيوين تكمن يف الك�صف عن خ�صائره 
وقتاله؛ فاأتتها الق�صام من حيث يكره، وقامت 
خطوط  خلف  ق�صامية  اإنزال  عملية  بت�صوير 
العدو، وما تكبده فيها العدو من خ�صائر فادحة، 
وتابع  العدو،  جنون  فجّن  الثالثاء،  يوم  وذلك 
 )140( اإىل  ال�صهداء  عدد  و�صل  حتى  جرائمه 

�صهيدا، اإ�صافة ملا دمره من م�صاجد ومدار�س.
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ال���ق���ائ���د ال����ع����ام جل���ي�������س ال���ق�������س���ام ي���ر����س���ي م���ع���ادل���ة م����ع ال����ع����دو:

ويف حالة من الأ�صى واحلزن على ال�صهداء واجلرحى، اأطل القائد العام لكتائب الق�صام حممد ال�صيف يف يوم 
الثالثاء )29 متوز( بخطاب مرفق بت�صوير لعملية القتحام والت�صلل خلف خطوط العدو الإ�صرائيلي، فقال 

بكلمات بليغة امل�صمون ر�صينة الأ�صلوب: 

به  ينعم  مل  ما  والهدوء  بالأمن  ال�سهيوين  الكيان  ينعم  »لن 
العدوان  بوقف  اإل  النار  لإطالق  وقف  ول  الفل�سطينيون، 
الإ�سرائيلي ورفع احل�سار عن قطاع غزة«، واأ�ساف موجهًا خطابه 
جلنود الحتالل »اإن موازين املعركة باتت خمتلفة اليوم؛ فاأنتم 
تقاتلون جنودًا ربانيني يع�سقون املوت يف �سبيل اهلل كما تع�سقون 
احلياة، ويت�سابقون اإىل ال�سهادة كما تفرون من املوت اأو القتل، 
العدوان، فما  وقد توحدوا جميعًا مع قوى �سعبنا على مقاومة 
الطائرات  يف  بالعدوان  حتقيقه  عن  ال�سهيوين  العدو  عجز 
والدبابات والزوارق البحرية لن حتققه القوات املهزومة على 

الأر�س، والتي باتت �سيدًا لبنادق وكمائن جماهدينا«.

مواقع  على  غزة  من  ال�صواريخ  من  واباًل  الق�صام  كتائب  اأطلقت  الق�صام  كتائب  قائد  كلمة  انتهاء  ومبجرد 
متعددة يف جميع اأنحاء الكيان، وفق ما اأعلنت �صرطة الحتالل، كذلك ق�صف مدينة »تل اأبيب« املحتلة ب�صاروخ 

واحد]]].

.2014  /  7/  29 لالإعالم،  الفل�صطيني  املركز   -  1
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ا����س���ت���م���رار امل�����ج�����ازر ال�����س��ه��وي��ن��ي��ة:

ال�����������ه�����������دن�����������ة ال��������ث��������ان��������ي��������ة:

ويف الأول من اآب جرى التفاق على هدنة تدوم )72( �صاعة بدءاً من الثامنة �صباحاً، وتقرر بقاء القوات يف 
اأن العدو ال�صهيوين، وبعد ف�صله املريع وخ�صائره الفادحة يف احلرب الربية،  اإل  اأثناء هذه الهدنة،  اأماكنها 
اأن القوات الربية ان�صحبت ب�صكل  اأعلن الناطق با�صم اجلي�س الإ�صرائيلي اللفتنانت كولونيل »بيرت لرينر«، 

كامل قبل املوعد املقرر لبدء �صريان الهدنة.

نخبة  مواجهة  يف  ال�صهيونية  النخبة  هزمية  بل  الربية،  احلرب  لف�صل  اإعالن  مبثابة  الإن�صحاب  هذا  وكان 
الق�صام. ولكنه غطى هذه  الهزمية بالإعالن عن انتهاء العمل بالتهدئة مع حركة حما�س يف قطاع غزة، يف 
بيان قال فيه: »يف نحو ال�صاعة التا�صعة و الن�صف من �صباح هذا اليوم )3 اآب(، وفيما كان وقف النار مطبقاً 
من حيث املبداأ، تعر�صت القوات امل�صلحة الإ�صرائيلية اإىل هجوم فيما كانت تدمر نفقاً جنوب منطقة رفح«. 

حتى  للمدنيني،  ق�صفه  ال�صهيوين  العدو  وا�صل 
فقد  الأونروا،  ومدار�س  امل�صاجد  ق�صفه  طال 
فل�صطينياً  �صهيداً   )129( متوز(   30( يف  �صقط 
املجازر  هذه  على  ورداً  جريح   )400( من  واأكرث 
نوع  من  عربة  بتفجري  الق�صام  كتائب  قامت 
 - املتفجرة  ال�صائلة  باملواد  املحملة   - »اأمولو�صيا« 
من  جميع  لإبادة  ذلك  فاأدى  كورنيت؛  ب�صاروخ 
اإ�صرائيليني،  كان حول العربة من جنود و�صباط 

بالتزامن مع اندلع نار مب�صاحة �صخمة.
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احتمال  عن  الأولية  املعلومات  »تفيد  واأ�صاف: 
هذا  خالل  اإ�صرائيلياً  جندياً  اإرهابيني  خطف 
الع�صكري  هوية  لحقاً  اجلي�س  وك�صف  احلادث«، 
»هدار  يدعى  �صابط �صف  اأنه  اإىل  م�صرياً  الأ�صري، 
غولدن«، وعمره )23( عاماً من كفر �صابا �صمال تل 
اأبيب، واأو�صح بيان العدو الإ�صرائيلي اأن »اإ�صرائيل 
اإن�صانياً لإطالق  اأنهت بذلك وقفاً  اأن حما�س  تعلن 
النار، ومنعت �صكان غزة من ال�صتفادة منه«، ووعد 
»بتحركات كبرية رداً على عدوان حما�س واملنظمات 

الإرهابية الأخرى يف قطاع غزة«]]].

ا�ست�سهاد زوجة وابن حممد ال�سيف بعد حماولة اغتياله:
وفيما كان املفاو�صون منهمكني مبناق�صة �صروط التهدئة )20 اآب(، لح لقوات العدو ال�صهوين يف الأفق �صيٌد 
ثمنٌي يغطون باغتياله ف�صلهم وهزميتهم، فقامت طائرات العدو بغارة ا�صتهدفت منزًل لعائلة الدلو يف حي 
اآخرون]]]،  واأ�صيب )45(  ال�صيخ ر�صوان �صمال مدينة غزة، ف�صقط ثالثة مواطنني �صهداء، بينهم ر�صيعة، 
وادعى العدو اأن الغارات الإ�صرائيلية جاءت رداً على اإطالق �صواريخ من قطاع غزة على البلدات الإ�صرائيلية، 

يف املحيطة بغالف قطاع غزة.

اإل اأن م�صادر طبية فل�صطينية اأعلنت ر�صمياً عن ا�صت�صهاد زوجة القائد العام لكتائب الق�صام حممد �صيف، 

.2014  /  8/  2 لندن،  احلياة،   -  1
.2014/  8/  20 اهلل،  رام  الأيام،   -  2
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الدلو  عائلة  اأطفاله )علي( يف ق�صف منزل  واأ�صغر 
�صمال غرب مدينة غزة]]] ، واأ�صاف موقع »اجلزيرة 
نت« اأن مرا�صلها يف غزة قال: »اإن اإ�صرائيل �صنت املزيد 
من الغارات اجلوية على مناطق متفرقة من قطاع 
الع�صرات،  وجرح  اأ�صخا�س  ثالثة  بحياة  اأودت  غزة 
املقاومة  ف�صائل  بني  التهدئة  انهيار  بعد  وذلك 
واإ�صرائيل نتيجة عدم التو�صل لتفاق يف املفاو�صات 
الفل�صطيني  الوفد  بني  بالقاهرة  املبا�صرة  غري 
املقاومة،  ف�صائل  فاأطلقت  الإ�صرائيلي«]]]،  ونظريه 
رداً على املجازر ال�صهيونية، خم�صني �صاروخاً متنوعاً 

على مناطق بالعمق الإ�صرائيلي، ومنها �صرب مطار بن غوريون ب�صاروخ )80J(، ف�صاًل عن ق�صف القد�س وتل 
اأبيب واأ�صدود واملجدل والقد�س و�صديروت وبئر ال�صبع وغريها.

ا�ست�سهاد القادة حممد اأبو �سمالة ورائد العطار وحممد برهوم:

اآب(  اليوم اخلمي�س )21  الق�صام، �صباح  الدين  ال�صهيد عز  كتائب  زفت 
�صمالة،  اأبو  العطار، وحممد  رائد  قادتها؛ وهم:  كبار  �صهداء من  ثالثة 
وحممد برهوم، وقالت اإنهم: »ارتقوا يف ق�صف منزل عائلة كالب يف حي 

تل ال�صلطان برفح«.

.2014  /  8  /20 لالإعالم،  الفل�صطيني  املركز   -  1
.2014  /  8/  20 نت،  اجلزيرة   -  2

منزل عائلة الدلو

ال�سهيد القائد رائد العطار
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الق�سام تفر�س حظرًا بريًا وجويًا على الحتالل:
وترية  الق�صام  كتائب  رفعت  للمعركة  الأخرية  الأيام  ويف 
ال�صتنزاف للعدو، فقامت بتحذير �صركات الطريان من 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  من  ابتداء  غوريون  بن  ملطار  الو�صول 
من �صباح يوم اخلمي�س )21 اآب(، م�صددة على اأن املبادرة 
امل�صرية لوقف اإطالق النار قربت مع ال�صهيد الطفل علي 
الق�صام«  كتائب  با�صم  »الناطق  عبيدة  اأبو  ووعد  �صيف. 
م�صاء  من  ال�صابعة  ال�صاعة  متام  يف  بث  خطاب  خالل 
الأربعاء )20 اآب(، قادة الحتالل باأن يكون القائد العام 
�صيدخل  الذي  للجي�س  العام  القائد  هو  ال�صيف  حممد 
»بعد )45( يوماً  املبارك حمرراً، وقال:  الأق�صى  امل�صجد 
من بدء املعركة ل ت�صتطيعون �صوى قتل الن�صاء والأطفال،  

اأنتم اأف�صل من اأن تطالوا حممد ال�صيف«.
واأ�صدرت الكتائب اأمراً للم�صتوطنني القاطنني يف »غالف 
امل�صطر  مطالبة  منازلهم،  اإىل  العودة  بعدم  غزة«  قطاع 
منهم للبقاء التزام املالجئ وعدم اخلروج منها، كما حذر 

اأبو عبيدة من اأي جتمعات كبرية جلمهور العدو يف مدارات �صواريخ الق�صام، وخا�صة يف مالعب كرة القدم، 
واأو�صح اأبو عبيدة باأن كل التعليمات التي تعطى وحتذر الكيان �صارية املفعول حتى اإ�صعار جديد من القائد 

العام  لكتائب الق�صام حممد �صيف.

ف�صيطر الرعب على مغت�صبات غالف غزة، وما عادوا يثقون بكالم قادتهم، وحلق ال�صلل العام بحركة املالحة 
اجلوية ال�صهيونية، الأمر الذي اأف�صى اإىل ت�صريع عملية التو�صل اإىل هدنة واتفاق.
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نهاية املعركة واإعالن النت�سار:

لـ«حما�س«  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  اأكـــد  اآب  مــن   26 ويف 
الــدكــتــور مــو�ــصــى اأبــــو مــــرزوق اأنــــه قــد مت الــتــو�ــصــل اإىل 
»تــفــاهــمــات« عــلــى وقـــف الـــنـــار مـــع الــكــيــان الــغــا�ــصــب يف 
قطاع غزة، معترباً ذلك »تتويجاً ل�صمود �صعبنا ولن�صر 

مقاومتنا]]]«.

ملحات من خطاب النت�سار للقائد اأبي العبد هنية:
ويف يوم الأربعاء  )27 اآب( قال القائد الرباين اإ�صماعيل هنية يف خطاب النت�صار:

واأنهوها  حيفا،  ب�صرب  احلرب  بدوؤوا  فقد  العليا،  هي  واملقاومة  الق�صام  كلمة  كانت  يوماً   )51( مدار  على   -
ب�صرب حيفا، فغزة هي عنوان املرحلة القادمة.

- مل يتمكن �صعبنا من الحتفال بعيد الفطر، وها هو اليوم يحتقل بعيد الن�صر، فكل عام وغزة بخري، كل عام 
وغزة منت�صرة.

 - طوبى لكم يا اأهل غزة واأنتم ت�صنعون امللحمة، طوبى لكم واأنتم تكتبون التاريخ، وت�صعدون مدارج املنت�صرين، 
واأنتم تعرجون اإىل قبة ال�صخرة امل�صرفة.

 - هذا التطور يف املقاومة �صهده العامل اأجمع على كل امل�صتويات، يف الأر�س والبحر واجلو، ويدلل على ذلك 
اأن هذا النت�صار تراُكم عمل جاد عرب ال�صنني الطويلة من اجلهد والإعداد وال�صتعداد، لي�س فقط ملعركة 

.2014  /  8/  27 لندن،  احلياة،   -  1



62قصة العصف المأكول»عين جالوت« العصر

يف غزة، اإمنا ملعركة التحرير ال�صامل 
لفل�صطني والقد�س والأق�صى.

احت�صنا  باأننا  غزة  يف  نفتخر  نحن   -
�صنوات  يف  حتى  وف�صائلها  املقاومة 
احلكم  ي�صغلنا  مل  احلكم،  يف  وجودنا 
ف�صرعنا  املقاومة،  احت�صان  عن 
اخلدمات  لها  وقدمنا  �صالحها 
لها  ووفرنا  وغريها،  اللوج�صتية 
الذين  العمالء  ولحقنا  الأمن 

ي�صكلون  اخلنجر يف ظهر املقاومة.

اهلل  مع  العهد  على  اأهل غزة ظلوا   -
ثبات  يف  �صبباً  كان  �صعبنا  و�صمود  اأبطاًل،  كانوا  غزة(  )�صكان  غزي  األف   )800( والـ  واملليون  املقاومة،  ومع 

املقاومة.

- راأينا يف عيونكم ق�صة النت�صار، وزغرودة املراأة الفل�صطينية كانت اأعلى من اجلراح، اإنها م�صك اجلراح رغم 
الت�صحيات والآلم، رغم العائالت التي اأبيدت والبيوت املدمرة.

- اإن هذا ال�صمود )من اجلماهري( لي�س له جزاء اإل اجلنة والن�صر وال�صالة يف امل�صجد الأق�صى باإذن اهلل.
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1

اأم جربيل:
حي  يف  القذائف  طالته  الذي  بيتها  من  للخروج  ت�صتعد  العدوان  خالل  كانت  التي  الغزاوية  املراأة  جربيل  اأم 
ال�صجاعية، واإذ بثالثة مقاومني ميرون من اأمامها يف طريقهم اإىل اللتحام مع اجلنود الإ�صرائيليني، فقطعت 
من  املكّون  بيتها  لتفّقد  عودتها  طريق  ويف  الغارات،  من  فيه  نوا  يتح�صّ لكي  بيتها؛  مفتاح  و�صّلمتهم  طريقهم 
تناثر على م�صافات  بيتها وركامه  اأثاث  باأن بع�س  املوؤقت، فوجئت  النار  اإطالق  �صريان وقف  بدء  طابقني، مع 

بعيدة، فما زادت على قول: »هذه �صريبة ال�صمود والتحدي، على اجلميع اأن يدفعها«.

رابعا: صورٌ من صمود أهل غزة اإلباء:

ال�����������س�����م�����ود ال�������غ�������زي:

تروي املناطق املدّمرة �صرقي و�صمايل قطاع غزة �صمود 
للعدوان  بالت�صدي  مقاومتهم  وا�صتب�صال  الغزيني، 
املدّمرة  فالأحياء  يوماً؛  ا�صتمر)51(  الذي  الإ�صرائيلي 
بالكامل - كال�صجاعية و�صرقي خانيون�س وبيت حانون - 
�صهدت مقاومة �صر�صة للتوغل الرّبي الإ�صرائيلي، يقول 
خانيون�س،  و�صرقي  حانون  وبيت  ال�صجاعية  يف  ال�صكان 

وال�صجاعية  �صماًل،  حانون  بيت  ففي  مقتل؛  يف  املقاومة  اأ�صابته  بعدما  منهم  انتقم  الإ�صرائيلي  اجلي�س  اإن 
�صرقاً، والزنة وخزاعة، ل يعرف النازحون اأماكن منازلهم التي عادوا اإليها؛ فقد �صّوت الطائرات ب�صواريخها، 
واملدفعية بقذائفها، مناطق كاملة بالأر�س، وباتت املنازل ركاماً خمتلطاً، فال مُيِكن متييز من كان بيته هنا 
ومن كان بيته هناك، ومنذ وقف اإطالق النار املوؤقت، بداأت تظهر ق�ص�س اللتحام ال�صعبي مع املقاومة، ومن 

تلك الق�ص�س التي حتكى وتروى:
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اأب����و جم������ال: 
يقول وهو يقف بجوار ركام بيته : »اإّن من اأهم اأ�صباب �صمود املقاومة يف وجه الحتالل وانت�صارها احلا�صنة 
الفل�صطينيني  اأن  الإ�صرائيلية  ال�صربات  فاأثبتت  ا�صتثناء؛  املواطنني دون  التي وجدتها من  الكبرية  ال�صعبية 

يتمتعون بجبهة داخلية متما�صكة والتفاف غري م�صبوق حول املقاومة.

ع������سر ال����������سحاب���ة الأَُول:
ال�صهيد عمر رحمه اهلل، البن الوحيد لل�صهيد زاهر ن�صار امل�صاعد الأول للقائد 
العام املوؤ�ص�س لكتائب الق�صام ال�صيخ ال�صهيد �صالح �صحادة، كان رحمه اهلل تعاىل 
البن الوحيد لأمه ولأخواته ال�صتة، فما حدث اأن قيادة كتائب الق�صام يف منطقة 
ال�صجاعية رف�صت خروج عمر رحمه اهلل لأر�س املعارك يف حرب الع�صف املاأكول؛ 
لكونه الوحيد لأمه واأخواته، ورغم اإحلاحه الكبري على القادة وامل�صوؤولني عدة 
مرات اإل اأن طلبه قوبل بالرف�س، وُطِلب منه العودة لرعاية اأمه واأخواته. فلما 
راأته اأمه عائداً عاب�س الوجه حزين القلب، مهموم الفوؤاد... �صاألته عن ال�صبب؛ 
فحدثها مبا جرى، فاأعادته على الفور اإىل م�صوؤول كتيبته وحّملته ر�صالة مغلقة 
وقال  اأمه،  من  الر�صالة  �صلمه  لقائده  عمر  توجه  فلما  م�صمعه.  على  ليقراأها 

القائد، فقراأ كلمات ت�صجل  الر�صالة وقراءتها على �صمعي؛ ففتحها  ال�صالم، وتطلب منك فتح  تهديك والدتي 
للتاريخ: »اأ�صتحلفك باهلل األ حترم ابني الوحيد اأجر اجلهاد وال�صت�صهاد«، وما اإن قراأ القائد هذه الكلمات حتى 
ا�صت�صلم اأمامها، وما هي اإل اأيام جاءت الب�صرى لالأم ال�صابرة املرابطة با�صت�صهاد حبيبها وفلذة كبدها ورجلها 
ال�صاكرات:  الوحيد، لتختم ق�صتها الأ�صطورية بكلمات املربوط على قلوبهن الرا�صيات بق�صاء اهلل، احلامدات 
»احلمد هلل الذي �صرفني با�صت�صهاد زوجي وولدي، وواهلل اإين على يقني لو اأن عمر مل ي�صت�صهد يف املعركة، ملات 

على فرا�صه يف اللحظة نف�صها ، ولكن اهلل اأراد اأن يحيطني بال�صرف الكبري باختياره �صهيداً«.
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بنت ال�سهيد القائد الق�سامي حممد اأبو �سمالة: 
ال�صهيد  القائد  ملنزل  هنية  اإ�صماعيل  الأ�صتاذ  الوزراء  رئي�س  زيارة  عند 
الق�صامي حممد اأبو �صمالة رحمه اهلل تعاىل قالت ابنته ُربى: »اأفتخر باأن 
اأ�صود على العدو  اأبي يوماً  اأبي مات �صهيداً بطاًل قائداً، لقد كان ميالد 
ال�صهيوين؛ فهو الذي كان م�صوؤوًل عن كل عمليات التفجري يف تل اأبيب 
وغريها، وهو كان م�صوؤوًل عن عملية زيكيم و�صوفيا وغريها...واإن �صاء 
اهلل تعاىل �صتحرر فل�صطني و�صيحرر الأق�صى على يد كتاب الق�صام بقيادة 

القائد العام لكتائب الق�صام حممد ال�صيف«.

بطل من ال�سجاعية: 
مع  »نحن  )اجلزيرة(:  الف�صائيات  اأمام  ال�صجاعية  جرحى  اأحد  قال 

املقاومة، كلنا فداء املقاومة، لن ت�صت�صلم املقاومة، لقد ذهبت يداي ورجالي، ومع ذلك فج�صدي كله واأهلي 
كلهم فداء للمقاومة، ا�صتدي يا مقاومة وا�صربي تل اأبيب وحيفا ويافا وكل مكان يقيم فيه املغت�صبون«.
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املالج��ئ:2 اإىل  ينزل��ون  ل  الفل�سطيني��ون 

مقاومتهم  اأن  املحا�صرون  يتخيل  ومل  بعدها،  وما  اأبيب  تل  �صربت  املقاومة  �صواريخ  لأن  اأ�صابهم؛  ما  رغم 
�صتبداأ معركتها من حيث انتهت يف احلرب املا�صية، كان ل�صان حالهم اأن القطاع ميكن اأن يحرتق من �صماله 
اإىل جنوبه، لكن العدو على مرمى حجر من �صواريخ املقاومة، ويزيد فخرهم حني يرون اخلوف يف نفو�س 

دولة الحتالل.

املقاومة واإ�صرائيل،  التكنولوجية بني  الع�صكرية والطاقة  ال�صا�صع يف الإمكانات  كذلك يدرك الأهايل الفرق 
لذلك يعذرون الف�صائل حني ل ي�صمعون اأخباراً عن حتقيق اإ�صابات قوية ومبا�صرة يف الأرا�صي املحتلة، حتى 
من اأملت بهم فاجعة املوت اأو فقدان البيت ل يطمحون اإىل اإي�صاد املقاومة اأبواب املعركة قبل ترميم قّوة ردعها 

وفر�س ا�صرتاطاتها باإ�صقاط العزلة ال�صيا�صية عن القطاع وفّك احل�صار.

 الإجابة عن هذا ال�صوؤال تاأتي من الروح املعنوية العالية التي يتمتع بها الغزاويون، رغم اأنهم يف كل �صاعة 
على موعد مع دفعة جديدة من ال�صهداء اأو الإ�صابات، ف�صاًل عن امل�صاهد املروعة التي تخلفها الآلة احلربية 

اأج�صاد  يف  ال�صهيوين  للعدو 
اأجزائهم،  وبرت  والن�صاء  الأطفال 
ومن ي�صعب على الطواقم الطبية 
ال�صهيد  ا�صم  معرفة  واملعنيني 
اإ�صارة  التقاط  حتى  »الأ�صالء«، 
�صاعة؛  اأو  ورقة  من  هويته  على 
حملوا  باأنهم  ي�صعرون  فالغزيون 
وباقي  القد�س  عن  املواجهة  عبء 
املدن، وي�صعر ال�صحايا هنا بالفخر، 
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�صامدون رغم الدمار
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مفردات المنهج:

ال���ق���راآن���ي���ة: امل��رج��ع��ي��ة   - اأ 

النبوية  وال�صنة  الكرمي  القراآن  تتخذ  اإ�صالمية  حركة  كونها  من  حما�س  الإ�صالمية  املقاومة  حركة  تنطلق 
واملوت  �صبيلها،  واجلهاد  د�صتورها،  والقراآن  قدوتها،  والر�صول  غايتها،  فاهلل  ود�صتوراً؛  لها  منهاجاً  ال�صريفة 
يف �صبيل اهلل اأ�صمى اأمانيها. وتعمل على تطبيق هذا املنهج من خالل موؤ�ص�صات تخ�ص�صية وبرامج ومنا�صط 
فاعلة، تتمثل يف حلقات تعليم القراآن، والرتبية يف امل�صاجد وغريها، وعرب املنا�صط والفعاليات العامة؛ كاإقامة 

واملعار�س  واملهرجانات  واملوؤمترات  الندوات 
وغريها...

املثقفني  �صريحة  على  الربامج  هذه  يف  وتعتمد 
»الكتلة  به  تقوم  ما  نحو  على  واملتعلمني، 
الإ�صالمية« يف اجلامعة. وقد تخرج من اجلامعة 
الإ�صالمية يف غزة حتى الآن ما يزيد على 45 األف 
املجتمع  اأن  على  موؤ�صر  وهذا  جامعي]]].  طالب 
نحو  يتحول  اأ�صبح  حما�س  حركة  ظل  يف  الغزي 
�صاأنها  من  والتي   ، التطويرية  البنائية  احلالة 

النهو�س والرقي بال�صعب الفل�صطيني.

�صنام  �صبيل اهلل ذروة  اأ�صيل، يرى اجلهاد يف  الفكرية عامة حلركة حما�س تقوم على فهم قراآين  واملرجعية 
الإ�صالم؛ فقد ورد يف ميثاق حركة حما�س يف املادة التا�صعة �صمن عنوان »الأهداف«:اأّما الأهداف، فهي منازلة 

اجلامعة. رئي�س  ل�صان  على  ورد  كما   -  1
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دولة  قيام  معلناً  الأذان  م�صاجدها  فوق  من  وينطلق  الأوطان،  وتعود  احلق،  لي�صود  ودحره؛  وقهره  الباطل 
الإ�صالم، ليعود النا�س والأ�صياء ُكلٌّ اإىل مكانه ال�صحيح، واهلل امل�صتعان، قال اهلل تعاىل: 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ  

ڭ  ۓ   ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( )البقرة: 251(. 

و�صنقف يف هذا املحور مع مفاهيم ثالثة:

املفهوم الأول: 
املقاومة و�صنة التدافع: اإن فكرة املقاومة 
احلق  بني  التدافع  �صنة  على  قائمة 
ب�صكل  ال�صنة  هذه  جتلت  وقد  والباطل، 
املاأكول؛  الع�صف  معركة  يف  وجلي  وا�صح 
فاملعركة كانت تدافعاً بني احلق والباطل، 
م�صروعها  فاحلركة  وجود؛  معركة  اأي 
البحر،  اإىل  النهر  من  فل�صطني  حترير 
وهم  متاماً،  ذلك  يدركون  وال�صهاينة 
من  لينالوا  فر�صة  اأي  اغتنام  يحاولون 

�صمود ال�صعب الفل�صطيني، من خالل الدمار حيناً، كما هو احلال يف غزة، واأحياناً من خالل ق�صم الأر�س 
وبناء املغت�صبات كما هو احلال يف ال�صفة.
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املفهوم الثاين:

فكرة  اإن  و»املقاومة«:  اجلهاد  فكرة  عمومية 
ال�صهادة يف �صبيل اهلل تعاىل لي�صت فكرة خا�صة 
واإمنا  ال�صت�صهادي،  وال�صباب  الق�صام  بكتائب 
اأكان  �صواًء  لكل غّزي؛  هي فكرة ت�صكل طموحاً 
اأم جندياً،  اأم �صاباً، قائداً  اأم امراأًة، طفاًل  رجاًل 
فلم تكن اأم ن�صال فرحات فلتة زمان، ول القائد 
الآخرين،  الكبار  الأبطال  ول  �صحادة،  �صالح 
وقد عر�صنا يف املبحث ال�صابق موقف اأم ال�صهيد 
كي  الق�صام  قادة  لدى  تو�صلت  كيف  ن�صار  عمر 

ين�صم ولدها الوحيد للقتال يف �صفوفهم؛ لينال ال�صهادة يف �صبيل اهلل. واأي�صاً ُربى ابنة ال�صهيد القائد 
»حممد اأبو �صمالة« تفرح با�صت�صهاد والدها، ونرى ذلك حمل فخر و�صعادة. واملواقف كثرية ل يت�صع املقام 

لعر�صها.
 ولكننا نخل�س اإىل نتيجة موؤداها اأنه ل ميكن لفكرة ال�صهادة اأن تكون حمل �صعادة وفخر لكل مكونات املجتمع 
اإل اإذا كانت نابعة من تربية قراآنية عميقة، فاأّنى لالإن�صان اأن يتخلى عن الدنيا وملذاتها اإن مل يكن على يقني 

بنعيم الآخرة؟؟؟

املفهوم الثالث: 
�صنة ال�صتخالف: تقوم فكرة الدولة وال�صلطة لدى حما�س على مفهوم قوله تعاىل: )ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ(   )النور:55(. 
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الآية، فحقق اهلل تعاىل  ال�صرعية حتقيق مقت�صيات هذه  ا�صتطاعت حركة حما�س من خالل حكومتها  لقد 
لها التمكني؛ لأن مقومات التمكني املذكورة يف الآية قد حتققت ب�صكل وا�صح يف املجتمع الغزي: فعلى �صعيد 
الأفراد جند متيزاً يف العبادات الفردية، يدل على كثافة امل�صاجد يف غزة، وعدد امل�صلني يف �صالة الفجر. بل 

�صمة الرتباط بامل�صجد من ال�صمات التي متيز املجتمع الغزي.

ون يف حكم وحكومة حما�س،  واأما العمل ال�صالح مب�صامينه الوا�صعة، فهو جلي التحقق، فمبداأ العدالة َم�صُ
وتقدمي امل�صلحة العامة على امل�صلحة اخلا�صة، وحماربة الف�صاد من اأهم ما مييز حياة اأهل غزة؛ ففي حرب 
عدد  انح�صر  �صنوات  �صّت  وخالل  عميل،  األف   )30( على  يزيد  العمالء  عدد  كان   )2009  -  2008( الفرقان 
وكفالة  الغزي  املجتمع  كفاية  يف  تتميز  اأن  احلكومة  وا�صتطاعت  فاعل.  دور  اأي  له  يعد  مل  بحيث  العمالء، 
عائالت �صهدائه ب�صكل كبري، اإ�صافة اإىل اأ�صحاب احلاجات اخلا�صة واملعوقني، وقد خ�صت كل هوؤلء واأمثالهم 

مبوؤ�ص�صات ترعاهم وتقوم على حاجاتهم.

احل��������رك��������ي:  امل������ن������ه������ج  ب- 

ح ال�صهيد �صيد قطب رحمه اهلل املراد باملنهج احلركي بقوله: »اإن هذا الدين ل يقابل الواقع بنظريات  لقد و�صّ
جمردة، كما اأنه ل يقابل نظريات هذا الواقع بو�صائل جممدة؛ لذلك تعد الواقعية احلركية من اأهم �صمات 
هذا الدين، ذلك اأنه حركة ذات مراحل، كل مرحلة لها و�صائل متكافئة مع مقت�صياتها وحاجاتها الواقعية، 

وكل مرحلة ت�صلم اإىل املرحلة التي تليها.]]]

واأما املنهج احلركي لدى حركة الإخوان، فهو يقوم على اأركان عرفت بـ»اأركان البيعة«، فما اأهمية هذه الأركان 
التي �صاهمت يف �صناعة جيل النت�صار يف الع�صف املاأكول؟

.33  -  32 �س  الطريق  يف  معامل  �صيد:  قطب،   -  1
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اأوًل: بيان خمت�سر لأركان البيعة: 

وخري من و�صح هذه الأركان و�صاغها الإمام املوؤ�ص�س حلركة الإخوان، 
الإمام ح�صن البنا رحمه اهلل تعاىل: حيث يقول يف تو�صيح هذه الأركان:

الفهم  فاحفظوها:  ع�صر  بيعتنا  اأركان  ال�صادقون،  الإخوان  »اأيها 
والتجرد  والثبات  والطاعة  والت�صحية  واجلـهــاد  والعمل  والإخال�س 

ة والثقة. والأخـوَّ

اإ�صالمية  فكرتنا  باأن  توقن  اأن  بالفهم:  اأريد  اإمنا  الأول:الفهــم: 
الأ�صول  هذه  حدود  يف  نفهمه،  كما  الإ�صالم  تفهم  �صميمة،  واأن 

الع�صرين املوجزة.]]]

الثاين: الإخـــــال�س: واأريد بالإخال�س:اأن يق�صد الأخ امل�صلم بقوله 
مثوبته، من  وح�صن  وابتغاء مر�صاته  اهلل،  كله وجه  وعمله وجهاده 
غري نظر اإىل مغنم اأو مظهر اأو جاه اأو لقب اأو تقدم اأو تاأخر؛ وبذلك 

)ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ(  يكون جنديَّ فكرة وعقيدة، ل جنديَّ غر�س ومنفعة 
)الأنعام:162(، وبذلك يفهم الأخ امل�صلم معنى هتافه الدائم »اهلل غايتنا« و»اهلل اأكرب وهلل احلمد«.

ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   )ۋ   والإخال�س:  العلم  ثمرة  بالعمل:  واأريد  العمـــل:  الثالث: 
ې  ى ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ وئ(  )التوبة:105(.

التعاليم(. )ر�صالة  البنا  الإمام  ر�صائل  يف  الأ�صول  هذه  تف�صيل  انظر   -  1
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ومراتب العمل املطلوبة من الأخ ال�سادق:
الفكر،  مثقف  اخللق،  متني  اجل�صم،  قوي  يكون:  حتى  نف�صه  اإ�صالح   1
قادراً على الك�صب، �صليم العقيدة، �صحيح العبادة، جماهداً لنف�صه، حري�صاً 

على وقته، منظماً يف �صوؤونه، نافعاً لغريه، وذلك واجب كل اأخ على حدة.

2 وتكوين بيت م�صلم، باأن يحمل اأهله على احرتام فكرته...
باملعروف  الف�صائل، والأمر  الرذائل واملنكرات وت�صجيع  بن�صر دعوة اخلري فيه، وحماربة  املجتمع،  واإر�صاد   3
واملبادرة اإىل فعل اخلري، وك�صب الراأي العام اإىل جانب الفكرة الإ�صالمية، و�صبغ مظاهر احلياة العامة بها دائماً.

4 وحترير الوطن.
5 واإ�صالح احلكومة حتى تكون اإ�صالمية بحق.

6 اإعادة الكيان الدويل لالأمة الإ�صالمية.
7  واأ�صتاذية العامل بن�صر دعوة الإ�صالم يف ربوعه )ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(   الأنفال:39، ) پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ(  )التوبة:32(.

الرابع: اجلهــــاد: واأريد باجلهاد:الفري�صة املا�صية اإىل يوم القيامة، واملق�صود بقول ر�صول اهلل ]:»من 
اإنكار القلب، واأعالها القتال يف �صبيل  مات ومل يغز ومل ينو الغزو مات ميتة جاهلية]]]«، واأول مراتبه 
اهلل، وبني ذلك جهاد الل�صان والقلم واليد وكلمة احلق عند ال�صلطان اجلائر، ول حتيا دعوة اإل باجلهاد، 
وبقدر �صمو الدعوة و�صعة اأفقها تكون عظمة اجلهاد يف �صبيلها، و�صخامة الثمن الذي يطلب لتاأييدها، 
هتافك  معنى  تعرف  وبذلك  )احلج:78(.  ہ(   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   للعاملني:)  الثواب  وجزالة 

الدائم:»اجلهاد �صبيلنا«.

ال�صيء. بع�س  خمتلف  بلفظ  البنا  الإمام  واأورده  �صحيحه،  يف  م�صلم  الإمام  رواه   -  1
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الغاية،  �صبيل  يف  �صيء  وكل  واحلياة  والوقت  واملال  النف�س  بالت�صحية:بذل  الت�صـحـية:واأريد  اخلام�س: 
ولي�س يف الدنيا جهاد ل ت�صحية معه، ول ت�صيع يف �صبيل فكرتنا ت�صحية، واإمنا هو الأجر اجلزيل والثواب 

اجلميل، ومن قعد عن الت�صحية معنا فهو اآثم:  )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    
ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ  
)چ چ چ ڇ   ،)111 )التوبة  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی  ی  جئ( 
ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ   ڈ ژ ژ 
)التوبة24(.  ڱ(  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں   ں   ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک     )ک  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ( )التوبة 120(،  )ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( )الفتح 16(، وبذلك تعرف معنى هتافك الدائم:»واملوت يف �صبيل اهلل اأ�صمى اأمانينا«.

ال�صاد�س: الطــاعـة: واأريد بالطاعة:امتثال الأمر واإنفاذه تواً يف الع�صر والي�صر واملن�صط واملكره.

ال�صابع: الثبــات: واأريد بالثبات:اأن يظل الأخ عاماًل جماهداً يف �صبيل غايته، مهما بعدت املدة وتطاولت 
يف  ال�صهادة  واإما  الن�صر  فاإما  احل�صنيني،  باإحدى  فاز  وقد  ذلك  على  اهلل  يلقى  حتى  والأعوام،  ال�صنوات 

ٿ( ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ( النهاية، 
العقبات،  كثرية  املراحل  بعيدة  املدى  طويلة  والطريق  العالج،  من  جزء  عندنا  والوقت  )الأحزاب:23(، 
ولكنها وحدها التي توؤدي اإىل املق�صود مع عظيم الأجر وجميل املثوبة؛ ذلك اأن كل و�صيلة من و�صائلنا 

ال�صتة حتتاج اإىل ح�صن الإعداد وحتني الفر�س ودقة الإنفاذ، وكل ذلك مرهون بوقته ) ڤ  ڤ  ڦڦ  
ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ( )الإ�صراء:51(.
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الثامن: التجــرد: اأريد بالتجرد:اأن تتخل�س لفكرتك مما �صواها من املبادئ والأ�صخا�س؛ لأنها اأ�صمى الفكر 
واأجمعها واأعالها:)ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( )البقرة:138(، ) ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ   ائ  ەئ   ائ   ى   ى   ې        ې  ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ېئ  ېئ( )املمتحنة:4(.

الروابط  اأوثق  والعقيدة  العقيدة،  برباط  والأرواح  القلوب  ترتبط  بالأخّوة:اأن  واأريد  الأخـّوة:  التا�صع: 
اأخو الكفر، واأول القوة قوة الوحدة، ول وحدة بغري حب، واأقل  واأغالها، والأخوة اأخت الإميان، والتفرق 

)ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی  جئ حئ   الإيثــــــار،  مرتبـــة  واأعــــاله  ال�صـــدر،  �صالمة  احلــب 
مئ  ىئ  يئ  جب(  )احل�صر:9(.

اإىل  اجلندي  بالثقة:اطمئنان  واأريد  العا�صر:الثقــة: 
ينتج  عميقاً  اطمئناناً  واإخال�صه  كفاءته  يف  القائد 

ٴۇ   )ۈ   والطاعة،  والحرتام  والتقدير  احلب 
ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ   
ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې  
وئ( )الن�صاء:65(. والقائد جزء من الدعوة، ول 
دعوة بغري قيادة، وعلى قدر الثقة املتبادلة بني القائد 
واإحكام خططها،  اجلماعة،  نظام  قوة  تكون  واجلنود 

وجناحها يف الو�صول اإىل غايتها.
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ثانيًا: الأثر الربوي لأركان البيعة يف انت�سارات غزة وخا�سة الع�سف املاأكول:

لقد كان للمنهج الرتبوي احلركي اأثره يف انت�صار م�صروع اجلهاد واملقاومة يف غزة الإباء، فكيف جتلت اأركان 
هذا املنهج؟

اأثر الفهم يف انت�سار الع�سف املاأكول:
وجمتمعاً.  وجنوداً  قيادة  لالإ�صالم،  وال�صامل  الو�صطي  ال�صرعي  الفهم  على  الغزي  املجتمع  تربى  لقد 
فالأولوية بالن�صبة لل�صعب الفل�صطيني هي اإعداد اجليل املوؤمن باهلل تعاىل امللتزم ب�صريعة الإ�صالم عقاًل 
�صبيل  يف  طاقاته  وتوظيف  بق�صيته،  لربطه  كله  الفل�صطيني  ال�صعب  حت�صيد  على  يعمل  و�صلوكاً،  وقلباً 

حترير كامل فل�صطني من البحر اإىل النهر.

تر�صيخة  على  عملت  ما  هو  الفهم  وهذا 
اخلارج،  ويف  الداخل  يف  حما�س  حركة 
الفل�صطيني.  ال�صعب  �صرائح  ويف خمتلف 
يحملون  ومنا�صروها  احلركة  فاأبناء 
جمتمعاتهم.  يف  ويعي�صونه  الفهم،  هذا 
وكان من ثمار هذا الفهم اأن قيادة حركة 
مع  العالقات  ترميم  ا�صتطاعت  حما�س 
كثري من دول العامل العربي والإ�صالمي، 
عري�صة  جبهة  تكوين  يف  منها  �صعياً 
وقوية داعمة حلقوق ال�صعب الفل�صطيني 

وق�صيته.

1
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ولو تتبعنا احلروب الثالثة التي خا�صها العدو ال�صهيوين لوجدنا اللتفاف الفل�صطيني والعربي والإ�صالمي 
وا�صحا حول املقاومة، بالرغم من ال�صعوبات التي متر بها اأمتنا.

وما �صمعناه على ل�صان مواطني غزة اأثناء كل معركة وبعدها يدل ب�صكل وا�صح على الروؤية والفهم امل�صرتك 
الذي يتمتع املجتمع الغزي املقاوم.

اأثر الإخال�س يف النت�سار:

اإن من �صنن اهلل �صبحانه وتعاىل متحي�س املوؤمنني، فقد قال اهلل تعاىل: ) ہ  ھ ھ  ھ ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ( )اآل عمران:179(.

ف�صنة التمحي�س تهدف اإىل متييز ال�صف الإ�صالمي بني َمن يتبنى ر�صالة الإ�صالم موؤمناً بها، وهو م�صتعد 
ل تبعاتها، وبني َمن ينتمي لر�صالة الإ�صالم طلباً للم�صلحة املادية فقط، فاإن حتققت امل�صلحة واإل  لتَحمُّ

م وجهه نحو املغامن. ينقلب عليها ويرتكها، وييمِّ

بل  ال�صهادة،  يطلبون  فكلهم  غزة،  يف  القادة  اأما 
مق�صدهم  يغري  اأن  املن�صب  ي�صتطع  فلم  ينتظرونها، 
وغايتهم، وهذا ما ي�صدقه الواقع، فغالب قيادات حركة 
حما�س نح�صبهم من ال�صهداء. واأما املجتمع الغزي، فهو 
اأو  مبغنم  طمع   غري  من  ميلك  ما  كل  يقدم  جمتمع  

من�صب.

فهل يعقل اأن تكون غاية الغزيني جمع الدنيا ومتاعها، ومن 
ثم ي�صربون على احل�صار ما يقرب من ع�صر �صنوات؟؟؟

2
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واأي�صاً ما املكافاأة التي كان يتلقاها الغزي كي يحفر هذه الأنفاق ال�صخمة؟ لقد مرت على الغزي �صنوات كانت 
عدته يف احلفر ال�صوك، و الأدوات الب�صيطة!!

واأي�صاً مر على العائالت ول يزال اأ�صهر جممُل دْخلهم فيها ل يزيد عن اخلم�صني دولراً!!! لقد امُتحن الغزي 
يف رزقة و�صحته وولده واأمنه، ولكن ذلك كله مل يزحزحه عن ق�صيته قيد اأمنلة.

 اإنها الرتبية الإميانية القائمة على الإخال�س هلل تعاىل.

اأثر العمل يف النت�سار: 3

لالإ�صالم  يعمل  يزال  ول  الغزي  املجتمع  عا�س  لقد 
البنا  الإمام  عليها  ن�س  كما  م�صتوياته،  مبختلف 
انطلقت  لالإ�صالم  العمل  فحركة  تعاىل،  اهلل  رحمه 
بناء  ثم  ومن  و�صلوكياً،  عقدياً،  الفرد  تربية  من 
امل�صلمة، وكان من ثمار هذا الركن )العمل(  الأ�صرة 
الأ�صرة  هذه  اأ�صبحت  اأن  الغزية،  الأ�صرة  حياة  يف 
بكامل اأفرادها تنتمي مل�صروع املقاومة، واأغلى غاياتها 
ونيل  تعاىل،  اهلل  �صبيل  يف  اجلهاد  اأمانيها  واأ�صمى 

ال�صهادة.

وقد كان هذا الأثر ظاهراً جلياً يف الأ�صر الغزية، ومن اأو�صح الأمثلة التي �صقناها �صابقاً مثال اأم ن�صال فرحات 
واأبنائها الذين عا�صوا وهم ينتمون اإىل م�صروع املقاومة وا�صت�صهدوا حمققني هذه الغاية، واملثال الثاين هو 
لالأم  الرائدة »اأم عمر ن�صار«، التي كانت اأمنيتها اأن يكون ابنها ومعيلها الوحيد �صهيداً يف �صبيل اهلل تعاىل، 

وقد حقق اهلل تعاىل اأمنيتها.
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غزة  فمجتمع  وال�صيا�صي،  الجتماعي  الإ�صالح  جنب  اإىل  جنباً  حتققان  املقاوم  وجمتمعها  احلركة  هي  وها 
اأولوياتها  جمتمع التكافل وجمتمع العدل، من خالل حكومتها حكومة املقاومة والتحرير، فكان على راأ�س 
حت�صني املجتمع الغزي مبختلف جوانبه، الإجتماعية والرتبوية والأخالقية والقت�صادية وغريها، متهيداً 

لرت�صيخ ر�صالة املقاومة فيه.

 ورغم اأن ق�صية فل�صطني هي اأعدل الق�صايا على الإطالق، ورغم اأن اأبناء احلركة يوؤمنون باأن الن�صر قادم 
اأكدوا يف حربهم هذه )الع�صف  اأنهم مل يركنوا اإىل ذلك، ومل يكتفوا بتاريخهم الن�صايل، بل  اإل  ل حمالة، 
اأن يدافعوا عن حقوقهم حتى يح�صلوا  اأن احلق لبد له من قوة حتميه وتقويه، ول بد لأ�صحابه  املاأكول( 

عليها ويك�صبوها.

بالعمل  الغزي قيادة وجماهري م�صغولون  املجتمع  وها هو 
الدوؤوب واملتقن مبختلف جمالته، ل يهمهم اأي �صهرة ، ول 
الظهور الإعالمي الذي يق�صم ظهر من يجعله اأكرب همه 

ومبلغ علمه.

على  ردة  من  العربي  الربيع  ثورات  �صاحب  مما  بالرغم 
من  وم�صروعها  حما�س  له  تعر�صت  ما  ورغم  نتائجها، 
اأو  للتذمر  تلجاأ  مل  اأنها  اإل  وت�صييق،  وحماربة  اتهامات 
ي�صد  بب�صالة  املقاوم  الغزي  املجتمع  وقف  بل  ال�صت�صالم، 
عدوان الحتالل عليه، وي�صرب �صوراً بطولية رغم حالة 
تردي  مبدى  اآبٍه  غري  واجهها،  التي  واخلذلن  التواطوؤ 
الظروف املحيطة، وهو ب�صموده طّوع الظروف لتتناغم مع 

تطلعاته، ويك�صب جولة املعركة.
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فهذه احلقيقة لبد اأن يدركها ال�صف امل�صلم ب�صكل وا�صح وقاطع: اأن الن�صر ياأتي بالعمل الدوؤوب، وال�صعي 
لتغيري الواقع، ول ياأتي بالأقوال والتنظري والأماين فح�صب.

الن���ت�������س���ار:4 يف  اجل����ه����اد  اأث�������ر 

ُل  ا�ٍس، َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل ]: "اأََوّ لقد كان الدكتور ال�صهيد نزار ريان يروي احلديث التايل: عن اْبِن َعَبّ
ِخاَلَفًة  َيُكوُن  ُثَمّ  َوَرْحَمٌة،  ٌة  ُنُبَوّ اْلأَْمِر  َهَذا 
َيُكوُن  ُثَمّ  َوَرْحَمًة،  ُمْلكاً  َيُكوُن  ُثَمّ  َوَرْحَمًة، 
َتكاُدَم  َعلَْيِه  َيَتكاَدُموَن  ُثَمّ  َوَرْحَمًة،  اإَِماَرًة 
َل  اأَْف�صَ َواإَِنّ  َهاِد،  ِباجْلِ َفَعلَْيُكْم  ُمِر.  احْلُ
رباِطُكْم  َل  اأَْف�صَ َواإَِنّ  َباُط،  الِرّ جهاِدُكُم 

َع�ْصَقاَلُن"]]].

امل�صرف  الثغر  على  املرابطة  كانت  لذلك 
على ع�صقالن جزءاً من  واجب يلزم نف�صه 

به كل قائد من قادة احلركة.

الإ�صالمية  اجلامعة  يف  طالب  النهار  ويف  الثغور،  على  مرابطون  الليل  يف  فهم  اجلامعيون،  الطلبة  اأما   
وغريها. واأما الق�صاميات، فهن ف�صيل مت اإعدادهن ليمار�صن الدور نف�صه الذي ميار�صه كل جماهد. 

التي عهدناها يف جمتمعاتنا تخاف على  فالأم  وا�صع،  اأثر  الغزي  املقاومة  اأثر اجلهاد يف حياة جمتمع   اإن 
اأبنائها من املوت، يف غزة اجلهاد حالها خمتلف ، فها هي الأم »اأم ن�صال فرحات« ما ر�صيت لولدها اأن يعود اإل 

�صهيداً، لأنها احت�صبته �صهيداً يف �صبيل اهلل تعاىل. 

ثقات. كلهم  رجاله  جيد  باإ�صناد   ، الكبري  املعجم  يف  الطرباين  رواه   -  1
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بل الظاهرة العامة يف غزة اأن الأمهات هناك يتناف�صن فيمن ارتقى اأبناوؤها �صهداء يف �صبيل اهلل تعاىل. ومن 
الأعجوبات اأن تر�صى زوجة ال�صهيد باإجراء مقابلة معها يف اليوم نف�صه الذي ا�صت�صهد فيه زوجها؟؟!! كما 

فعلت زوجة الدكتور ال�صهيد عبد  العزيز الرنتي�صي حفظها اهلل تعاىل وتقبلها!!!

فحينما رخ�صت املهج يف املجتمع الغزي املقاوم، رخ�س كل �صيء يف �صبيل اهلل تعاىل، فاأي متعة ميكن اأن تنحرف 
باملقاوم عن هدفه بعد ذلك.

فاجلهاد مبعناه ال�صامل؛ اأي يف التعلم والتخ�ص�س، ويف حتقيق الكفاية الجتماعية، ويف ال�صهر على م�صالح 
النا�س وحتقيق العدل بينهم ، قد حتقق يف غزة اجلهاد اأثناء حكم حركة حما�س، وما كان للحكومة اأن توفق يف 

حتقيق ذلك لول اأن �صبق ذلك تر�صيخ مفهوم اجلهاد مبعناه الوا�صع يف حياة الغزيني.

اأثر الثبات على املبادئ يف النت�سار: 5

مل تتنازل املقاومة الغزية عن ثوابتها »لن نعرتف 
هذه  واجهته  ما  كل  رغم  اأمنلة،  قيد  باإ�صرائيل« 
احلركة من حتديات وم�صاعب؛ فمبادئ احلركة 
الحتالل،  ب�صرعية  العرتاف  عدم  على  القائمة 
كافة  من  وطرده  حماربته  جتب  عدواً  واعتباره 
لدى  عالية  م�صداقية  للحركة  اأعطى  فل�صطني، 
يف  دفعت  اأنها  رغم  الفل�صطيني،  ال�صعب  اأبناء 
اآلف ال�صهداء واملعتقلني، ناهيك عن  �صبيل ذلك 

احل�صار والت�صييق، لكن هذا الثبات اأعطى احلركة قوة �صيا�صية وا�صتمراراً يف الوجود، واأك�صبها احرتام 
�صعبها، الأمر الذي يف�صر حالة اللتفاف الوا�صحة حول احلركة وبرناجمها املقاوم؛ فهي مل تتنازل عن 
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6

مبادئها يف جميع الظروف التي مرت بها، حتى حينما ت�صلَّمت احلكم، وفازت بثقة ال�صعب الفل�صطيني، بقيت 
متم�صكة بثوابتها التي تاأ�ص�صت عليها، ل حتيد عنها ول تبدلها بغريها، قال اهلل تعاىل: )ى  ائ  ائ  

ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ( )الأنفال : 45(.

اأثر الت�سحية يف النت�سار: 

ل ن�صر دون ت�صحية، ول ت�صحية دون م�صابرة وجماهدة؛ فالن�صر  يف الع�صف املاأكول مل ياأت اإل بعد 
ت�صحيات كبرية قّدمها ال�صعب الفل�صطيني على مدار عقود عديدة، وهذه �صنة اجتماعية ربانية تنطبق 
على كل املجتمعات التي ت�صعى للتحرر من الحتالل والهيمنة، فاحلقوق ل توهب، واإمنا تنتزع انتزاعاً، 
الفل�صطيني  ال�صعب  قدم  ولهذا  وهمجيته؛  اأذاه  على  وال�صرب  ال�صالح،  بحمل  اإل  يكون  ل  املحتل  ودحر 

خ�صو�صاً،  حما�س  وحركة  عموماً، 
خرية اأبناء هذا ال�صعب، على راأ�صهم 
يا�صني،  اأحمد  املوؤ�ص�س  ال�صيخ 
الرنتي�صي،  العزيز  عبد  والدكتور 
الأبطال،  املجاهدين  من  وغريهم 
زاداً  الت�صحيات  هذه  كانت  وقد 
الدرب  ملوا�صلة  احلركة  لأبناء 
والتحرير،  الن�صر  نحو  والطريق 
الدعوات  لقوة  �صبب  فالت�صحية 
ول  و�صعلتها،  وهجها  وا�صتمرار 

ملا يجلبه للدعوة من عزة  البيعة؛  اأركان  اأحد  الت�صحية  البنا ركن  ال�صهيد ح�صن  الإمام  اأن جعل  غرابة 
ون�صر ودافعية ل�صتمرار العمل، ونيل ما عند اهلل من النعيم والثواب.
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الثقة والأخوة العاليتان:7 - 8

وقد ُعرب عنهما باللتحام مع اأفراد ال�صعب بكافة اأطيافه؛ فاحلركة جزء من ال�صعب، وقادتها واأفرادها ل 
يعي�صون يف اأبراج عاجية، اأو يف زوايا منعزلة عن البقية، بل هم يفرحون ويتاأملون ويعانون ويقدمون ال�صهداء 
كبقية اأبناء فل�صطني، ل انف�صال بينهم، الأمر الذي اأثبت �صدقهم لتبنيهم مطالب �صعبهم، والدفاع عن 
حقوقه وق�صاياه، وهذا يف�صر حالة اللتفاف ال�صعبي حول احلركة رغم الظروف الع�صيبة التي مر بها 

مدار  على  املحا�صر  القطاع 
اأو�صحها  كان  عديدة،  �صنني 
املاأكول؛  الع�صف  معركة  يف 
باأن  الحتالل  يفلح  مل  حيث 
يف�صل بني ال�صعب ومقاومته 
�صدقها  يعرف  التي  البا�صلة 
جتلت  لقد  واإخال�صها]]]، 
وحدة اجلبهة الداخلية باأبهى 
�صورها، وهي ثمرة طاعة اهلل 

) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ( اهلل:  قال  ور�صوله؛ 
)الأنفال: 46(.

ب�صائر. موقع   ، �صبتمرب،2014   15 عثمان،  اأوي�س  النت�صار"،  ظالل  "يف  انظر:   -  1



الفصل الثاني

85

ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ( تعاىل:  اهلل  يقول 
ىئ(  ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې  
)الأنفال :60(؛ فالأمر الإلهي يف الآية الكرمية بالإعداد بني اأن القوة املطلوبة �صاملة لكل اأدوات النت�صار، 
حيث جاء النظم القراآين ) ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( مت�صمناً كلمة »قوة« ب�صيغة التنكري، والنكرة تفيد ال�صيوع 

مبختلف الجتاهات.

الإع�������������������داد: ف������ق������ه   - ت 

1

2
3
4

5
6

فالإعداد املطلوب ي�شمل اجلوانب التالية:
الإعداد الإمياين.

الإعداد املجتمعي.

الإعداد التمويلي.

الإعداد ال�صيا�صي.

الإعداد الإعالمي

الإعداد الع�صكري والأمني.

     الإعداد الإمياين والفكري:1

اإن الإعداد الإمياين ي�صكل الركن الأ�صا�س الذي يقوم عليه م�صروع املقاومة والتحرير، واأي خلل ياأتي من قبله 
يوؤدي اإىل �صقوط هذا امل�صروع املقد�س.
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باهلل  اليقني  ذلك  الإمياين:  بالإعداد  واملراد 
الكون،  هذا  على  بقيوميته  وتعاىل  �صبحانه 
هذه  واأن  يريد،  ما  اإل  الكون  يف  يكون  فال 
احلياة دار لالختبار ، واأن الإن�صان خلق لأداء 
الأمة  حت�صيد  فل�صطني  اأهل  ور�صالة  ر�صالة، 

وربطها بالأق�صى املبارك.

ول بد واأن يقرتن هذا الإعداد بربامج عملية، 
ت�صهم يف جتلي م�صامني اأركان الإميان ال�صتة 

يف واقع احلياة ب�صتى جوانبها ومواقفها.

لي�س  الغزي  النموذج  يف  الإمياين  فالإعداد 
اإعدادا فكرياً نظرياً، واإمنا هو اإعداد تقرتن فيه النظرية بالتطبيق، وتتمثل فيه القيم متثاًل حقيقياً ظاهراً 

يف �صلوك من التحابب والتفاين والإيثار، والتعاون على حتقيق الر�صالة يف احلياة.

الإعداد املجتمعي:2

:) ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   يقول  تعاىل  الكرمي، فاهلل  القراآن  اأ�صيل يف  اأ�صل  واملجتمعي  الإعداد اجلماعي  اإن 
( )احلجرات: ١٣(، فهذه  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
اأي معرفة احلقوق والواجبات،  التقوى،  واأن يرتبطوا بعالقة مبنّية على  اأفراد املجتمع لبد  اأن  الآية تبني 

ومن ثم تتطور العالقة لتتجلى يف قوله تعاىل :) ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب( )احل�صر: ٩(، اأي تتطور العالقة حتى يعي�س املجتمع حالة من احلب والتاآلف، فتعم حالة من 

الإيثار والتكافل املجتمعي.
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3

4

الإعداد التمويلي:

بوجود  اإل  التمويل  يكون  ول  لحتياجاته،  وكاف  دائم  متويل  لديه  يكن  مل  ما  قائمة  م�صروع  لأي  تقوم  ل 
م�صروع ي�صكل قناعة لدى املمولني، وهذا ما ُوفقت احلركة يف اإيجاده وحتقيقه �صواء؛ يف �صاحة الفكر اأو يف 
�صاحة الإجناز الواقعي، لذلك كان الإجناز املتميز حلركة حما�س منذ ن�صاأتها حتى هذه اللحظة، جاذباً ومقنعاً 
احلركة  عن  الدعم  يوماً  توقف  ما  لذلك  مبدعاً،  اإجنازاً  كان  الحتالل،  ظل  يف  احلركة  فاإجناز  للممولني، 

بف�صل اهلل تعاىل.

يهتز  ل  حتى  للحركة،  اأ�صا�صياً  م�صاراً  ال�صتثمار  م�صار  وي�صبح  يتطور  واأن  بد  ل  التمويلي  الإعداد  ولكن 
م�صروعها حتت اأي �صائقة واأي ح�صار من قبل الأعداء.

الإعداد ال�سيا�سي والإعالمي والع�سكري:
الثالثة:  للم�صارات  املتكامل  الأداء  اإن 
من  والع�صكري  والإعالمي  ال�صيا�صي 
الذي  فالواقع  النت�صار.  اأ�صباب  اأهم 
الع�صف  معركة  قبل  املقاومة  فر�صته 
املاأكول يوؤكد الإعداد املتميز للحركة يف 

هذه اجلوانب الثالثة:

ميداين  اإجناز  يف  املقاومة  جنحت  لقد 
اأتبعته  خالل العدوان الأخري على غزة 
اتفاق  اإىل  بالتو�صل  �صيا�صياً  اإجنازاً 
تغيري  من  املقاومة  فتمكنت  تهدئة؛ 
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املنطقة  بتحرير  اللعبة  قواعد 
احلدودي  ال�صريط  على  العازلة 
اإىل  ي�صل  وطول  )300(م   بعمق 
)41( كم، والتي كانت اأحد الأ�صباب 
الرئي�صية للعدوان على غزة، بعد اأن 
توجيه �صربات  املقاومة يف  جنحت 
هذا  طول  على  لالحتالل  متتالية 
ال�صريط... وقد متيز اأداء املقاومة 
منذ البداية مبجموعة من امليزات 

امليدانية هي:

 العتماد على ال�صنع املحلي يف ا�صتهداف »تل اأبيب« والقد�س ، وهذا اأربك ح�صابات الحتالل ال�صتخبارية، 
الذي كان يقدر باأن �صواريخ املقاومة امل�صتوردة من اخلارج حمدودة، ولكن عند ال�صتهداف ب�صواريخ منتجة 

حملياً، فمن ال�صعب تقدير الكميات؛ لذلك كان من ال�صعب حتديد مدة املعركة و�صقفها.

 املحافظة على نف�س الأداء طوال فرتة اجلولة وارتفاع الوترية بجهود من جميع املناطق بعد خطاب القائد 
اأن املقاومة كانت ت�صري وفق  العام لكتائب الق�صام حممد ال�صيف، وحتديد موعد �صريان التهدئة يدل على 

�صيناريو حمدد و�صعته لنف�صها، واأن قيادة املقاومة كانت على اطالع تام على جمريات الأر�س.

 عدم الع�صوائية والنفعال يف الرد، بل كانت يف حالة من الهدوء والتوازن والن�صباط يف الرد على الحتالل.

 اعتماد عن�صر املفاجاأة واملباغتة يف اجلولة احلالية، وكان ذلك من خالل ق�صف »تل اأبيب« والقد�س يف اأول 
اأيام العدوان، على عك�س املرة املا�صية، والتي كانت تعتمد اأ�صلوب التدرج يف الق�صف ال�صاروخي، وهذه املفاجاأة 

مل يكن الحتالل يتوقعها .
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 ال�صتنفار املنظم لدى املقاومة، حيث كان 
القتالية  الوحدات  خالل  من  وا�صحاً  هذا 
الربية  احلدود  تراقب  كانت  التي  املنت�صرة 
با�صتهداف  نوعية  عمليات  وتنفذ  والبحرية، 
جيب على احلدود وطائرات قتالية وا�صتطالع 
وبوارج يف البحر؛ مما يدل على اأننا اأمام جي�س 
وهذا  اخت�صا�صه،  يف  واحد  كل  يعمل  منظم 
منف�صل عن العمل يف اإطالق ال�صواريخ، و مل 

يكن هذا موجوداً يف املعركة املا�صية.

يف  النارية  الكثافة  نظام  على  العتماد   
ا�صتهداف املدن؛ مثل بئر ال�صبع واأ�صدود، بع�صرات ال�صواريخ يف املعركة احلالية يف مقابل �صاروخ اأو اثنني يف 

املعركة املا�صية.

لقد واكب هذا الأداَء الع�صكري النوعي اأداٌء اإعالمي ذو م�صداقية عالية لدى املقاومة، يف هذه اجلولة كانت 
وا�صحة عندما كانت تدعم البيانات بال�صور؛ مما اأك�صبها امل�صداقية لدى الحتالل واملتابعني يف جميع مراحل 

ال�صراع، يف الوقت الذي كانت تغيب فيه املعلومة الإعالمية عن امل�صاهد »الإ�صرائيلي«.

 العتماد على و�صائل الت�صال اخلا�صة باملقاومة، ونظام الت�صفري يف الت�صال، وهذا ما مل  ي�صتطع الحتالل 
مراقبته اأو ال�صيطرة عليه؛ مما غيب عن�صر املعلومة لدى الحتالل، وزاد من �صعوبة احل�صول عليها.

هذه امليزات والنجاحات يف اأداء املقاومة كانت م�صحوبة بالعديد من العوامل املحيطة بها، وعلى راأ�صها ذلك 
الإعداد املتقن يف جمالت الإعالم وال�صيا�صة واملجال الع�صكري]]].

)8 /12 /2012(،موقع امل�صلم. اأبو�صنب،24 حمرم 1434  اإ�صماعيل  حمزة  غزة"،  عدوان  يف  املقاومة  جناح  وعوامل  انظر:"ميزات   -  1
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األساليب واألدوات والبرامج:

وال���������ن���������م���������وذج: ال������������ق������������دوة  اأ- 

قال اهلل تعاىل: ) ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ( )الأنعام:90(، وقال �صبحانه وتعاىل يف �صورة 
الأحزاب )وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ()الأحزاب:21(. فالقدوة والقتداء يف اإ�صالمنا اأ�صا�س يف 
الرتبية، وهو من اأهم الأ�صاليب الرتبوية الفاعلة. ويف هذا ال�صياق يقول �صهيد القراآن �صيد قطب:»اإن 
كلماتنا �صتبقى ميتًة ل حراك فيها هامدًة، عرائ�س من ال�صمع، فاإذا متنا من اأجلها انتف�صت وعا�صت بني 
يتبنون  والأحياء ل  الأحياء،  اإن�صان حي فعا�صت بني  اقتاتت قلب  كانت قد  الأحياء، كل كلمة قد عا�صت 

الأموات«.

وقد فقه قادة حما�س يف غزة القول ال�صابق جيداً؛ 
تلو  القائد  امليدان  يف  �صهداء  ي�صقطون  بهم  فاذا 
يا�صني،  اأحمد  حما�س  �صيخ  راأ�صهم  على  الآخر، 
�صالح  والقائد  الرنتي�صي  العزيز  عبد  والدكتور 
واأحمد  �صيام  و�صعيد  �صنب  اأبو  واإ�صماعيل  �صحادة 
رحمهم  ق�صوا  كلهم   ، ريان  ونزار  اجلعربي 
الآثمة  ال�صهيونية  بالأيدي  اغتياًل  تعاىل  اهلل 
ولكننا  كثريون،  القادة  من  وغريهم  واملجرمة، 
الذين  القدوة  القادة  من  منوذج  مع  �صنقف 
ا�صت�صهدوا يف ميدان املعارك الثالثة، مبا يتنا�صب 

مع حجم هذه الدرا�صة:
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1

اأوًل: ال�سهيد يحيى عيا�س]]] )مهند�س العمليات ال�صت�صهادية(:

مولد يحيى عيا�س ون�ساأته 

الغربية  ال�صفة  يف  نابل�س  مدينة  غرب  جنوب  رافات  قرية  يف 
املحتلة، ولد يحيى عبد اللطيف عيا�س املعروف بـ يحيى عيا�س، 

وذلك يف ال�صاد�س من �صهر مار�س عام 1966م.

عا�س يحيى عيا�س طفولة هادئة، ويوؤكد �صبان رافات و�صيوخها 
اأن يحيى عيا�س كان مثاًل للطفل املوؤدب الهادئ. يف الرابعة من 
عمره ذهب مع الرجال يوم اجلمعة اإىل امل�صجد ي�صلي معهم، 
ومن يومها بداأ يرتاد امل�صجد، وهو يف هذه ال�صن املبكرة، حفظ 
يحيى الكثري من �صور القراآن الق�صرية والآيات القراآنية التي 

كان ي�صتمع اإليها من املقرئ يف امل�صجد.

ال�صيخ  اأبوه  هذا  بتفوقه  وي�صهد  الريا�صيات.  مادة  خا�صة  درا�صته،  يف  املتفوقني  من  عيا�س  يحيى  وكان 
املرحلة  اإنهائه  الأول وحتى  ال�صف  عيا�س منذ  التفوق يحيى  رافق  وقد  املدر�صة.  اللطيف ومعلموه يف  عبد 

الثانوية، وح�صوله على �صهادة )التوجيهي(، فقد نال املرتبة الأوىل دائماً خالل درا�صته لثنتي ع�صرة �صنة.

1992م، وتركز  العام  الق�صام منذ مطلع  الدين  ال�صهيد عز  كتائب  املهند�س يحيى عيا�س يف �صفوف  ون�صط 
لحقاً  وطور  الفل�صطينية،  الأرا�صي  يف  متوفرة  اأولية  مواد  من  النا�صفة  العبوات  تركيب  جمال  يف  ن�صاطه 
اأ�صلوب الهجمات ال�صت�صهادية عقب مذبحة امل�صجد الإبراهيمي يف فرباير 1994م، اعترب م�صوؤوًل عن �صل�صلة 

الهجمات ال�صت�صهادية؛ مما جعله هدفاً مركزّياً للعدو ال�صهيوين.

Saturday، July 26، 2008 الإ�صالم  ق�صة   -  1
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ي��ح��ي��ى عيا�س ال��ت��ي خ��ا���س��ه��ا  امل���ع���ارك  اأه����م 

كان يحيى عيا�س لطيف املع�صر، ح�صن ال�صلوك، لني اجلانب اإل يف احلق، مت�صاحماً، �صادق الكالم اأبداً، 
على  غيوراً  م�صلماً  كان  اأنه  ال�صهيد،  �صرية  مييز  ما  اأكرث  اإن  احلقيقة،  ويف  املالية.  املعامالت  يف  وحمقاً 
داخل اجلامعة  اإ�صراب  اأو  اأ�صبوعية  اأي عطلة  ينتهز  كان  ما  كثرياً  اإنه  الربانية، حتى  بالفطرة  اإ�صالمه 
اأ�صوار  ليعود اإىل قريته، ليكون بعيداً عن جو الف�صاد. وكان رحمه اهلل تعاىل دائماً يغ�س الطرف داخل 
وطاعة  القراآن،  بتالوة  من�صغاًل  �صاهدته  ما  وكثرياً  والعبث.  ال�صخب  اأجواء  عن  بعيداً  وبقي  اجلامعة، 

الرحمن بالذكر واملاأثورات.

احلجر اإىل قنبلة تنفجر يف �صدور املحتلني وتق�س م�صاجعهم. وباإلهام من اهلل تعاىل وعون منه، تو�صل 
�صاحب احلق اإىل خمرج مل�صكلة �صح الإمكانات املتوفرة وندرة املواد املتفجرة، وذلك بت�صنيع هذه املواد من 

املواد الكيماوية الأولية التي تتوفر بكرثة يف ال�صيدليات وحمالت بيع الأدوية وامل�صتح�صرات الطبية. 

مع انطالِق �صرارة النتفا�صة اأر�صل اأبو الرباء)يحيى 
الق�صام  الدين  عز  ال�صهيد  كتائب  اإىل  ر�صالًة  عيا�س( 
ح لهم فيها خطًة ملجاهدة اليهود عرب العمليات  ُيو�صِّ
اإعداد  عيا�س  يحيى  ة  ُمهَمّ واأ�صبحت  ال�صت�صهادية، 

خة والعبوات �صديدة النفجار. ال�صيارات املفَخّ

ترجع  الع�صكري  العمل  مع  املهند�س  بدايات  وكانت 
اإىل اأيام النتفا�صة الأوىل، وعلى وجه التحديد عامي 
1990، 1991م. فقد ا�صتقر لدى يحيى راأي ما لبث اأن 
اإحدى العمليات التي اتهمت اإ�صرائيل املهند�س بتنفيذهاتر�صخ لديه كقناعة وهدف، حيث بداأ ي�صعى لتحويل 
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عمليات املهند�س »يحيى عيا�س«:

عبقرية القائد »يحيى عيا�س« نقلت املعركة اإىل قلب 
املناطق الآمنة التي يّدعي الإ�صرائيليون اأن اأجهزتهم 
فبعد  متاماً؛  الو�صع  على  فيها  ت�صيطر  الأمنية 
الحتالل  مراكز  �صد  ُنفذت  التي  املتعددة  العمليات 
والدوريات الع�صكرية نفذ مقاتلو حما�س، بتخطيط 
من قائدهم عيا�س، عدداً من العمليات، وكان جمموع 
و�صبعني  �صتة  وتالميذه  »املهند�س«  بيد  ُقتل  ما 

اإ�صرائيلياً، وجرح ما يزيد على اأربعمائة اآخرين.

قرية قراوة بني ح�سان
وقاعدة  ماأوى  بها  املحيطة  واملنطقة  بني ح�صان  قراوة  واأركان عملياته وم�صاعداه من قرية  املهند�س  اتخذ 
املهند�س يحيى( من  )اأخو  اأبو جهاد  القائد  املقاتلة، ورفع  الفدائية  املجموعات  العمليات وتوجيه  لتخطيط 
حالة التاأهب يف �صفوف املجموعات العاملة باإمرته، وزاد من اإجراءات الأمن يف املنطقة حلماية غرفة العمليات 

فكانت العملية الأوىل تقوم على جتهيز ال�صيارة املفخخة يف »رامات اإفعال« بتل اأبيب، وبداأت اأثر ذلك املطاردة 
املتبادلة بني يحيى عيا�س ودولة الحتالل واأجهزتها الأمنية والع�صكرية.

ويومها عرف خرباء  ال�صدفة،  بطريق  اإفعال  رامات  املفخخة يف  ال�صيارة  العدو  يكت�صف  اأن  تعاىل  اهلل  وقّدر 
املتفجرات ال�صهاينة اأن عبقرية فذة يف عمليات التفجري �صتكون يف مواجهتهم. وبعد حتقيق �صديد وقا�س مع 
املجاهدْين اللذْين اعتقال اإثر العثور على ال�صيارة املفخخة، طبعت ال�صاباك ا�صم يحيى عبد اللطيف عيا�س يف 

قائمة املطلوبني لديها للمرة الأوىل. 

عقب تفجري احلافلة يف �صارع ديزنغوف بتل ابيب
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املركزية لكتائب عز الدين الق�صام و�صديقه احلميم، يحيى عيا�س. ومعاً عمل القائدان على تنظيم عنا�صر 
جديدة وتدريبها وتوزيعها على املجموعات. 

مل  املجموعات  وتعزيز  احلماية  بتاأمني  الن�صغال  هذا  ولكن 
يحل دون ا�صتمرار برنامج الت�صعيد اجلهادي بكافة الو�صائل 

القتالية املتاحة وم�صاغلة قوات الحتالل واإرباك خططها. 

اأبو  ويف تقدم تقني عربَّ عن مهارة املهند�س واإبداعاته، جهز 
الرباء عبوة نا�صفة تنفجر بالتحكم عن بعد بوا�صطة الهاتف 
الال�صلكي؛ حيث قامت اإحدى املجموعات اجلديدة بزرع تلك 
العبوة على الطريق العام القريب من املقربة الغربية مبدينة 
نابل�س. وعند مرور �صيارة ع�صكرية يف حوايل ال�صاعة الواحدة 
1994م  يونيو   30 املوافق  اخلمي�س  يوم  �صباح  من  والن�صف 
فجر املهند�س عبوته النا�صفة لتتطاير ال�صيارة يف الهواء، ثم 
ترتطم بالأر�س حمرتقة. وقد اعرتفت ال�صلطات الع�صكرية 
جرح  عن  اأ�صفر  قد  التفجري  باأن  زعمت  ولكنها  بالعملية، 

جنديني فقط. 

يف  املنطقة  اإىل  الحتالل  جي�س  قيادة  دفعتها  التي  والراجلة  املحمولة  الع�صكرية  الوحدات  ف�صلت  وقد 
تعقب اآثار املهند�س واأخيه »اأبو جهاد«، اللذْين ان�صحبا ب�صالم مع جمموعاتهما باجتاه القاعدة الآمنة يف 

منطقة قراوة بني ح�صان.
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 ومل يكد القائدان الق�صاميان ي�صعان رحالهما، حتى جوبها باإحلاح �صديد 
من قبل املجاهد من�صور عاطف ريان، باأن ي�صركاه يف العملية التالية، وهي 
مهاجمة م�صتوطنة )تنعيم( القريبة من قرية قراوة بني ح�صان. واأمام هذا 

الإحلاح، ا�صتجاب القائدان لطلبه واأكرماه بالدور الأكرب يف العملية.

م اقتحمت   1994  /  7/ ففي �صاعة مبكرة من �صباح يوم اجلمعة املوافق 1 
قتايل  �صكل  على  اأع�صاوؤها  وتوزع  )تنعيم(  م�صتوطنة  الفدائية  املجموعة 
حول منزل ال�صابط يف الحتياط، يورام �صكاوري )30 عاماً(. وخالل ثواٍن 
معدودة، قفز املجاهد من�صور اإىل املنزل عرب النافذة، ودون اأن يحدث �صوتاً 

املجاهد من�صور عاطف ريان

اأو جلبة، وطعن ال�صابط عدة طعنات يف البطن والعنق والظهر، ثم غادر املنزل تاركاً ال�صابط جثة هامدة، 
بينما زوجته تتخبط بدمائها من جروح اأ�صابتها اإثر حماولتها الدفاع عن زوجها.

وبناء على اخلطة التي و�صعها القائدان الق�صاميان، �صارت املجموعة الفدائية بعد مغادرتها للم�صتوطنة على 
الطريق الرتابي املوؤدي اإىل قرية قراوة بني ح�صان دون اأن تزيل الآثار ، وذلك للتمويه على قوات الحتالل 
وق�صا�صي الأثر؛ اإذ اإن املجموعة مل ت�صتقر بالقرية، 
بل غادرتها على الفور عن طريق اآخر، حيث توىل اأحد 
انطلت  وقد  اجلديدة.  الأقدام  اآثار  اإزالة  املجاهدين 
احليلة على ال�صلطات الع�صكرية الإ�صرائيلية، خا�صة 
املهند�س  جهزها  التي  النا�صفة  العبوة  اكت�صفت  اأنها 
امل�صتوطنة،  مدخل  عند  الفدائية  املجموعة  وتركتها 
وهذا ما اأغرى �صباط ال�صاباك الذين حتم�صوا لتتبع 
للمطلوب  �صيقودهم  ذلك  باأن  منهم  اعتقاداً  الآثار 

الأول على قائمتهم و�صديقه.
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اقتحام  بعملية  الحتالل  �صلطات  فقامت 
امليجر  مب�صاركة  ح�صان،  بني  قراوة  قرية 
جرنال اإيالن بريان )قائد املنطقة الع�صكرية 
)قائد  موفاز  �صاوؤول  واجلرنال  الو�صطى( 
قوات اجلي�س الإ�صرائيلي يف ال�صفة الغربية( 
بنحو  قدرت  والتي  املهاجمة،  القوة  راأ�س  على 
والوحدات  اجلي�س  من  جندي   )1000(
ترافقهم  احلدود،  حر�س  وقوات  اخلا�صة 
طائرتني  اإىل  اإ�صافة  ع�صكرية،  �صيارة   )100(

اجلرنال بريان

وبعد ذلك، اأخذت الوحدات الإ�صرائيلية تطبق على القرية ومت�صطها بيتاً اإثر بيت، 
منزل  بينها  ومن  عا�صي،  لعائلة  تعود  متجاورة  منازل  خم�س  اإىل  و�صلت  اأن  اإىل 
القائد اأبو جهاد و�صقيقه. ومع حلول ال�صاعة احلادية ع�صرة م�صاًء، اأ�صدر اجلرنال 
بريان اأوامره باإطالق ال�صواريخ على منزل اأبو جهاد، رغم اأنه مل تطلق من داخله 
اأي ر�صا�صة. وبعد اأن اطماأن قادة اجلي�س ال�صهيوين، اقتحم اجلنود املنازل اخلم�س، 
وقاموا بتحطيم اأثاثها والعبث مبحتوياتها اإمعاًنا يف التخريب، تغطية على ف�صلهم 

يف النيل من املجاهدين.

مروحيتني ل�صالح اجلو، وعدة جمموعات �صرية من قوات امل�صتعربني تنكرت بزي ن�صاء عربيات. يف البداية 
ليعلنوا  ال�صوت  ال�صباك مكربات  القرية من جميع اجلهات، وحمل �صباط من  الإ�صرائيلية  القوة  حا�صرت 

فر�س حظر التجول والطلب من ال�صكان التزام منازلهم وعدم اخلروج.



الفصل الثاني

97

6يونيو  املوافق  الأربعاء  املجاهد من�صور ريان يوم  اعتقل  ، فقد  املقام يف منطقة قراوة بني ح�صان  ومل يطل 
)متوز( 1994م اإثر كمني ن�صبته الوحدات اخلا�صة الإ�صرائيلية للمجاهد اأثناء زيارته ملنزل العائلة يف قراوة 
بني ح�صان. وعليه، غادر القائدان الق�صاميان املنطقة نحو مدينة نابل�س، حيث كان املجاهد علي حجة، وهو اأحد 

القائمني على خدمة الكتائب الق�صامية، قد ا�صتاأجر �صقة يف منطقة املخفية ل�صكن القائدين قبل ع�صرة اأيام.

وبعد ا�صتقرار املجموعات الع�صكرية يف مدينة 
نابل�س، تدار�س القائدان الو�صع العام لغرفة 
بها  متر  التي  والظروف  املركزية  العمليات 
اأنه  ووجدا  الغربية،  ال�صفة  �صمال  منطقة 
نقل  يتم  اأن  الظروف  تلك  يف  الأن�صب  من 
جنوب  منطقة  اإىل  املركزية  العمليات  غرفة 
مدينة  اإىل  وبالتحديد  الغربية،  ال�صفة 
فقد  تتم،  مل  النتقال  عملية  ولكن  اخلليل. 
ت�صارعت الأحداث ابتداًء من اعتقال املجاهد 
اإىل  واأبي جهاد  املهند�س  علي حجة، ومغادرة 

حارة اليا�صمينة اإثر ذلك، وانتهاًء باملعركة العنيفة التي دارت بني الأبطال علي عا�صي ويحيى عيا�س وب�صار 
العامودي وقوات كبرية من جي�س الحتالل حا�صرتهم يف املنزل الذي كانوا يتح�صنون فيه.

املجاهدين  ولكن  اآمن،  غري  جماهد  واأبي  الرباء  اأبي  اأخويه  مع  اإليه  انتقل  الذي  املنزل  اأن  يعلم  ب�صار  كان 
الثالثة اعتربوا انتقالهم اإليه موؤقتاً ريثما تزول حالة الرتباك التي �صادت يف جهاز الأمن وجمموعات الدعم 
اأحد املجرمني املرتبطني بجهاز ال�صاباك �صاهد املطاردين  اإثر اعتقال املجاهد علي حجة. ولكن  اللوج�صتي 
الثالثة يدخلون اإىل منزل مهجور يعود اإىل عائلة جاد اهلل يف حارة اليا�صمينة بالبلدة القدمية من مدينة 
نابل�س. وما اإن و�صلت معلومات العميل اإىل ال�صابط امل�صوؤول عنه، حتى بداأت احلرارة بالرتفاع، وان�صغلت اأجهزة 

جهاز ال�صاباك
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مقر  ويف  ال�صاباك،  مقر  داخل  الهاتف 
الو�صطى  املنطقة  وقيادة  الأركان  رئا�صة 
بالت�صالت املتبادلة حل�صد قوات منتخبة 
املهمة  لهذه  واملظليني  اجلي�س  من 

اخلا�صة.

يوم  فجر  من  الثانية  ال�صاعة  نحو  ويف   
فر�صت  1994م  11يوليو  املوافق  الثنني 
�صلطات الحتالل نظام منع التجول على 
الهاتف  خطوط  وقطعت  نابل�س،  مدينة 

الوحدة ال�صرية اخلا�صة )دفدفان(

اإيذاناً بانت�صار نحو األف جندي من قوات املظليني والوحدة ال�صرية اخلا�صة )دفدفان( بالتعاون مع اأفراد من 
اأخذت الوحدات الع�صكرية الإ�صرائيلية  جهاز ال�صاباك؛ ولأن الهدف من العملية كان وا�صحاً وحمدداً، فقد 
ت�صيق احل�صار حول حي اليا�صمينة من كافة الجتاهات، واإن كانت طبيعة املنطقة التي يقع فيها احلي قد 
اإن البيوت املتال�صقة يف البلدة القدمية من مدينة نابل�س قد عطلت  اأمام القوات املهاجمة؛ اإذ  �صكلت عائقاً 

اأحكام احل�صار على املنزل الذي كان يوجد فيه املجاهدون الثالثة.

يف البداية، طالب قائد الوحدات الإ�صرائيلية عرب مكربات ال�صوت املجاهدين الثالثة بال�صت�صالم وت�صليم 
اأنف�صهم. فرد الأبطال بوابل من نريان الأ�صلحة الأوتوماتيكية، وا�صتبكوا مع القوات املهاجمة التي حاولت 
اقتحام املنزل يف معركة �صارية ا�صتمرت حتى ال�صاعة الرابعة �صباحاً. وطبقاً ملا اأفاد به �صهود عيان من �صكان 
احلي، فقد ُقتل �صابط اإ�صرائيلي على الأقل واأ�صيب اآخرون بجروح متفاوتة. وبعد توقف تبادل اإطالق النار، 
الق�صاميني  اأن  اإل  اأنف�صهم،  القوة الإ�صرائيلية مواطناً من �صكان احلي لإقناع املجاهدين بت�صليم  اأوفد قائد 
رف�صوا هذا العر�س، وا�صتاأنفوا اإطالق النار باجتاه اجلنود ملدة حمدودة عاد بعدها الهدوء يخيم على املنطقة.
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للمنزل.  املهند�س  مغادرة  على  بالتغطية  الحتالل  قوات  جتميع  واإعادة  الهدوء  فرتة  املجاهدون  وا�صتغل 
فان�صحب يحيى دامع العني على فراق اأخويه اللذْين اأ�صرا ب�صدة عليه بتنفيذ هذا الأمر ملا يعرفانه من حاجة 
الق�صاميِّني لهذه الكفاءة العلمية املبدعة. ولكن الأمر مل ينته عند هذا احلد، فقد طاردت قوات الحتالل 
اأنه -بحمد اهلل وتوفيقه- جنح يف  املهند�س، وقامت بحملة مت�صيط وا�صعة يف مدينة نابل�س بحثاً عنه، غري 

الو�صول اإىل اإحدى القواعد ال�صرية حلركة حما�س ب�صالم.

من أقوال يحيى عياش

 »على الكرمي اأن يختار امليتة التي يحب اأن يلقى اهلل بها؛ فنهاية الإن�صان ل ُبَدّ اأن تاأتي ما دام قدر 
اهلل قد نفذ«.

 »م�صتحيل اأن اأغادر فل�صطني، فقد نذرت نف�صي هلل ثم لهذا الدين، اإما ن�صر اأو ا�صت�صهاد. اإن احلرب 
�صد الكيان ال�صهيوين يجب اأن ت�صتمر اإىل اأن يخرج اليهود من كل اأر�س فل�صطني«.

 »باإمكان اليهود اقتالع ج�صدي من فل�صطني، غري اأنني اأريد اأن اأزرع يف ال�صعب �صيئاً ل ي�صتطيعون 
اقتالعه«.

ون   »ل تنزعجوا؛ فل�صت وحدي مهند�س التفجريات، فهناك عدد كبري قد اأ�صبح كذلك، و�صيق�صُّ
م�صاجع اليهود واأعوانهم بعون اهلل«.

 »بالن�صبة للمبلغ الذي اأر�صلتموه، فهل هو اأجر ملا اأقوم به؟ اإْن اأجري اإل على اهلل، واأ�صاأله اأن يتقبل 
خلقه.  من  اأحداً  يحتاجون  يجعلهم  ل  واأن  يكفيهم  اأن  وحده  اهلل  واأ�صاأل  بحاجة،  لي�صوا  واأهلي  منا. 
ولتعلموا باأن هديف لي�س مادياً، ولو كان كذلك ملا اخرتت هذا الطريق. فال تهتموا بي كثرياً، واهتموا 

باأ�صر ال�صهداء واملعتقلني، فهم اأوىل مني ومن اأهلي«.
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ر�سالة يحيى عيا�س الأخرة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم. احلمد هلل رب العاملني، 
وال�شالة وال�شالم على �شيد املر�شلني، وقائد املجاهدين، 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
اأهلي الأعزاء، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

يف  واأنتم  ت�شلكم  اأن  املوىل   �شائاًل  ر�شالتي  لكم  اأبعث 
خري حال، وقد كتبُت لكم هذه الر�شالة كي اأطمئنكم، 
عني،  )�شيء(  الإذاعة  يف  ت�شمعوا  مل  دام(  و)ما 

فاإين بخري.

كم �شررت عندما عرفُت اأَنّ معنوياتكم كانت عالية بعد ا�شت�شهاِد الأخوين ب�شار وعلي؛ لأن ما )اأ�شابهم( 
ل بَدّ )منه( اأن ُي�شيبنا، واهلل )كتب( لهم ال�شهادة كي ي�شرتيحوا من عناِء الدنيا، واأ�شاأل اهلل األ يحرمنا 

اأجرهم، واأل يفتننا بعدهم، واأن يغفَر لنا ولهم.
اأبي العزيز.. اأمي احلنونة.. كيف حالكم؟ ل تن�شونا من دعائكم، واأن تر�شوا عني وعن )اإخوتي( مرعي 

ج عنهم واأن يفك اأ�شرهم. ويون�س، و)اأبلغوهم( �شالمي احلار لهم.. واأ�شاأل اهلل اأن ُيفِرّ
واأنتما يا اأم الرباء، ويا اأم را�شد، اأيتها ال�شابرات املحت�شبات، ا�شربن واحت�شنب اأجركن عند اهلل 

تعاىل، واأح�شَنّ تربية الأولد: براء ورا�شد واآلء، واأح�شَنّ معاملة اأبي واأمي، ول تت�شاجرن، وُكَنّ مثاًل 
لالأخوات.

اأهلي الأعزاء جميعًا قد تطول الُفرقة؛ فعليكم بال�شرِب والحت�شاب، واأ�شاأل اهلل اأن اأراكم قريبًا، واأنتم 
تعلمون �شعوبة الظروف، ولن اأدخر جهدًا كي اأراكم.. .. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 ابنكم يحيى.

ت�صيع يحيى عيا�س يف غزة
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1     اأ�صامة حماد ع�صو حركة حما�س الذي ُيقيم مع عائلته يف منزل من طابقني على بعد مائة مرت 
كان  فقد  1987م،  عام  املهند�س منذ  يعرف  بيت لهيا  الفل�صطينية يف  لل�صرطة  العامة  املفو�صية  من 
اأ�صامة طالباً يف جامعة بريزيت، و�صكن مع الطالب يحيى عيا�س يف قرية اأبو ق�س القريبة من اجلامعة، 
ج اأ�صامة من اجلامعة يف �صيف العام 1995م، وعاد اإىل قطاع غزة يف �صهر اأغ�صط�س، ات�صل  وبعد اأن تخَرّ
ال�صفة  مع  الت�صالِت  جمال  يف  وبخا�صة  له،  واخلدمات  امل�صاعدة  تقدمي  يف  للم�صاهمِة  املهند�س  به 

الغربية بعد اأن انك�صف اأمر الهاتف الذي كان ي�صتخدمه يحيى يف خميِم الن�صريات.

كيف اغتيل المهندس الشهيد؟

2   ال�صتخبارات الع�صكرية الفل�صطينية التي يتزعمها العميد مو�صى 
)�صبتمرب(،  �صهر  يف  باملهند�س  اأ�صامة  عالقة  اكت�صفت  التي  هي  عرفات 
تلك  وحتى  الأول،  والدة  منزل  من  الت�صالت  باإجراء  الأخري  وقيام 
التفا�صيل.  بهذه  علٍم  على  ال�صهيونية  الأمن  اأجهزة  تكن  مل  اللحظة، 
ولكن م�صدراً مطلعاً يف جهاز الأمن العام الفل�صطيني يوؤكد اأَنّ العميد 
مو�صى عرفات املعروف بقربه من ال�صاباك، اأبلغ عمياًل مزدوجاً قيل اإنه 

العميد مو�صى عرفاتكمال حماد )خال اأ�صامة(.

3   وعلى وجِه ال�صرعة، نقل العميد املعلومات القيمة اإىل قيادة ال�صاباك، فاتفق قادة املو�صاد واآمان 
وال�صاباك على و�صِع ُخطة حمكمة لغتيال املهند�س .
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4     بعد حتديد الو�صيلة املقرر ا�صتخدامها، وجد اجلرنال جيلون اأَنّ نقطَة ال�صعف التي مُيكن النفاذ من 
خاللها تكمن يف �صكِن اأ�صامة مع والدته يف بيت لهيا، وهي اأوًل، منطقة قريبة من مغت�صبة نت�صارمي، 
وثانياً، خال اأ�صامة املدعو كمال حماد، ومن املعروف اأَنّ كمال حماد )45 عاماً( هذا يتعامل مع �صلطاِت 
الحتالل منذ عام 1970م؛ حيث كان له �صلع يف الو�صايِة بعدٍد من الفدائيني يف ذلك الوقت، وهو ميتلك 

�صركة مقاولٍت كبريٍة قامت باأعمال عديدة ل�صالح الإدارة املدنية ال�صهيونية... 

ب من ابن اأخته واإغرائه بالعمل لديه، ولأَنّ اأ�صامَة الذي اأنهى  6   طلب ال�صاباك من كمال حماد التقُرّ
تعليمه موؤخراً، وح�صل على �صهادِة بكالوريو�س لغة عربية ودبلوم تربية بدون عمل، فقد ِقبل دون تردد 
ب كمال  الوظيفَة التي عر�صها خاله، وهي الإ�صراف على تعليم اأطفاله الأربعة ع�صر، ويوماً بعد يوم، تقَرّ
اجلرنال  لتعليماِت  وطبقاً  خلوي،  تليفون  باإهدائه  قام  حيث  معه،  العالقة  توثيق  حماوًل  اأ�صامة  من 
جيون، عاد كمال اإىل ابن اأخته طالباً اجلهاز ليوم اأو ليومني، وتكررت هذه الطلبات ما بني اأربع و�صت 
مرات، ويف كل مرٍة كان يتذرع باأعذار خمتلفة، ورغم ذلك، يوؤكد اأ�صامة باأَنّ املهند�َس كان حذراً؛ اإذ اإنه كان 
يخ�صى ا�صتخدام هذا النوع من الأجهزِة يف ات�صالته ملعرفته ب�صهولِة التن�صت على املكاملاِت التي جتري 
من خاللها واإمكانية التحكم فيها من ِقبل العدو ال�صهيوين، واإذا ما ا�صطر اإىل ا�صتخدام اإحداها، كان 

يحيى عيا�س يفح�س اجلهاز ويطلب من غريه التاأكد اأي�صاً.

ابنه، ومن خالل تلك  اللطيف مع  ال�صيخ عبد  اأجراها  تليفونية  ال�صاباك من تتبع مكاملة  7   متكنت 
املكاملة، ات�صح للجرنال جيلون باأن والد املهند�س �صيت�صل بابنه على الهاتف العادي مبنزل اأ�صامة حماد 

1996م.  /  1/ يف ال�صاعة الثامنة من �صباح يوم اجلمعة املوافق 5 
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جهاز  رئي�س  ا�صتعان  حيث  املهند�س،  لغتيال  تف�صيلية  خطة  وم�صاعدوه  جيلون  اجلرنال  و�صع      8
ال�صاباك بخرباء وفنيني قاموا برتكيب بطارية خا�صة �صنعها الق�صم الفني باملو�صاد يف جهاز التليفون 
اخللوي الذي ا�صتعاده كمال حماد من ابن اأخته يف اأواخر دي�صمرب 1995م، والبطارية اجلديدة كانت يف 
احلقيقة بن�صف حجمها العادي حيث ُو�صعت املتفجرات التي يرتاوح وزنها بني 40 و50 جراماً يف الن�صف 

الآخر.

9    حاولت زوجة املهند�س اأن ت�صتذكر ال�صاعات الأخرية لل�صهيد القائد، فتقول: »ا�صتاَق كثرياً لقريته 
واأهله وعائلته، فوَدّعها وطفليه �صباح يوم اخلمي�س، اأي قبل يوم من ا�صت�صهاده، وخرج من املنزل الذي 
يختبئ فيه بجنوب قطاع غزة للقيام مبهمة ليلية مهمة جداً، وكان من املفرت�س عودته يوم ال�صبت؛ 
ولذلك، طلب املهند�س من زوجته اأخذ ابنه عبد اللطيف �صباح يوم اجلمعة خلتانه؛ حيث فعلت، ومل 

تعلم اأم الرباء عن ا�صت�صهاد زوجها اإل يف �صاعاِت امل�صاء عندما ح�صر اأ�صدقاوؤه.

املوافق  يوم اجلمعة  ال�صاعة )4.30( من فجر  اأ�صامة حماد يف نحو  اإىل منزل  املهند�س  10  انتقل 
اأ�صامة حماد بعد  1996،وقام بتاأدية �صالة الفجر ثم ذهب للنوم، وح�صب الق�صة التي يرويها   /  1/  5
ذلك، فاإنه كان من املفرت�س اأن يت�صل والد املهند�س على تليفون املنزل يف نحو ال�صاعة الثامنة، غري اأن 
ات�صاًل غريباً جرى يف ذلك الوقت، حني ات�صل كمال حماد يف ال�صاعة الثامنة طالباً من ابن اأخته فتح 

جهاز التليفون اخللوي، لأن �صخ�صاً يريد الت�صال به ثم قطع اخلط الهاتفي.
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ويف نحو ال�صاعة التا�صعة، ات�صل والد املهند�س م�صتخدماً الهاتف اخللوي، حيث رفعت زوجة اأ�صامة ال�صماعة، 
و�صلمتها لزوجها الذي كان نائماً مع يحيى يف نف�س الغرفة. فاأيقظ اأ�صامة املهند�س ثم اأعطاه ال�صماعة، وبعد 
)15( ثانية تقريباً، وفيما كان اأ�صامة يهم باخلروج من باب الغرفة تاركاً املهند�س ليحدث والده، �صمع دوي 
انفجار، فالتفت على الفور فراأى يد ال�صهيد القائد تهوي اإىل اأ�صفل، وغطى الغرفة دخان كثيف، ليتبني بعد 

ذلك اأن املهند�س قد ا�صت�صهد.

11 طائرة مروحية تابعة ل�صالح اجلو ال�صهيوين حامت فوق املنزل يف ذلك الوقت، ُيعتقد اأنها كانت 
تقل �صابط ال�صاباك امل�صوؤول عن تفجري ال�صحنة النا�صفة التي زرعت داخل جهاز الهاتف النقال، الذي 

�صغط على زر جهاز الإر�صال لإر�صال ذبذبة معينة لنفجار العبوة النا�صفة ل�صلكياً، فوقع النفجار.

12 مل يعرف اأ�صامة من هول ال�صدمة ما يفعله، اإل اأنه تدارك نف�صه �صريعاً، ومنع اأياً من اأفراد عائلته 
من القرتاب من الغرفة التي كان فيها جثة ال�صهيد، وات�صل اأ�صامة ببع�س اأ�صدقاء املهند�س من كتائب 

عز الدين الق�صام، وروى لهم كل �صيء بالتف�صيل.

13  اأكد اأ�صامة اأن ال�صهيد كان يتمنى ال�صهادة، وكان دائماً يردد »باأن على كل فل�صطيني اأن يتدرب على 
املهند�س  باأنه �صباح يوم اجلمعة وقبل �صالة الفجر بقليل عرَبّ  اأ�صامة  ال�صالح واأن يجاهد«، وي�صيف 

ل�صديقه باأنه ي�صعر بدنو اأجله]]].

لين. اأون  اإخوان  انظر:   -  1
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لن اأقول وداعاً اأبا الرباء، يا راحاًل عنا ووجه ال�صوق يف عينيه لل�صفة.. 
الزيتون قلبه.. وم�صلياً هلل  اأودع  بل  الأحباب يوماً  وّدع  ما  ومفارقاً 
من قبل اأن ي�صرج خيله، �صد الرحال يحيى عيا�س.. طاَب ال�صت�صهاد 
بكتك  �صعلة..  األف  يحيى..  األف  دمائك  من  �صنوقد  ق�صماً  رحله... 
فل�صطني يا يحيى وبكاك اأطفالها ون�صاوؤها و�صيوخها.. بكتك اخلليل 
واأرامل اخلليل واأيتامهم، بكاك بحر غزة يوم توقف حلظات حداداً 
على البطل.. بكتك �صوارع غزة وتراب ال�صفة وتراب فل�صطني كلها 
�صتبقى  بل  متوت  لن  ل..  ل..  مغادرته..  واأبيت  عليه  م�صيت  الذي 
و�صمع عنك،  وعا�س معك،  قلوبنا، ويف قلب كل من عرفك،  يف  حياً 

ومن كان معك يف اجلهاد.. ل، لن نبكيك بل �صتبقى ذكراك العطرة وعملياتك ال�صت�صهادية و�صياراتك 
املفخخة ت�صهد باأنك البطل والأب واملجاهد، وِنْعم جند الكتائب.

رثاء زوجة يحيى عياش له

اإن �صاألتموين عنه »اأبو الرباء« فماذا اأقول؟ واهلل اإن كل الكلمات لتعجز عن و�صفه ولو تركنا طول العمر نكتب 
عنك ما وفيناك حقك يقولون كيف بداأ؟ وكيف عا�س؟ وكيف ن�صاأ؟ ت�صاوؤلت كثرية يف الأذهان حول هذا القائد 
املغوار الذي اأرعب اليهود واأذاقهم مر العلقم، جعل رابني ل يعرف للنوم طعماً ول راحة، حتدى جي�صاً باأكمله، 
اأمله، فقد مات  اأن اأقتل يحيى عيا�س بيدي، ولكنه -واحلمد هلل- خاب  اأريد  وعلى راأ�صهم رابني، الذي قال: 

بح�صرته، وفرح اأبو الرباء مبقتله.
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اأظفاره، حيث  نعومة  اإياه منذ  اهلل  األهمه  الذي  القوي  والإميان  بالهدوء،  ن�صاأته  ن�صاأ منذ طفولته ومتيزت 
منا وترعرع يف امل�صاجد، ور�صع لنب العزة والكرامة واأبى الذل، ونفر من الدنيا ومتاعها، وبعد اأن ح�صل على 
الثانوية توجه لإكمال درا�صته اجلامعية يف بري زيت، حيث در�س الهند�صة الكهربائية، ومنذ دخوله للجامعة 
حمل على كتفه الأمانة الثقيلة، وهي حترير الأق�صى ونيل ال�صهادة يف �صبيل اهلل، حيث كنت اأقراأ يف دفاتره 

دائماً هذه الكلمات:

اأتــــــــــرددااأمــــــــاه ديــــنــــي قــــد دعـــــــاين لـــلـــجـــهـــاد ولــلــفـــــدا لـــــــــن  لـــلـــخـــلـــــــد  زاحـــــــــف  اإين  اأمــــــــــاه 

ممــــــدداً �ــصــقــطــت  اإذا  ــــَيّ  عــــل تـــبـــكـــي  ل  ا�صت�صهدااأمــــــــاه  اأن  ومــنــاي  يخيفني  لــيــ�ــس  فــاملــوت 

اأداة  علمه  من  يجعل  اأن  واأراد  ثقياًل،  حماًل  داخله  يف  يحمل  ال�صمت،  كثري  الكالم،  قليل  كان  اأنه  رغم 
لتفجري بني �صهيون، عمل الكثري والكثري، و�صّيجه ب�صياج هو ال�صمت، حتى انفجرت القنبلة التي عرفت 
النا�س به، واأ�صبح مطارداً من قبل بني �صهيون واأعوانهم يف �صنة 1993م، ومنذ ذلك الوقت اأ�صبح مطارداً، 

حيث ابتعد عن البيت، ووهب حياته للجهاد وحمل ال�صالح على عاتقه...
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2

ثانيًا: ال�سيخ القائد ال�سهيد �سالح )موؤ�ص�س كتائب الق�صام(]]]:

نقف وقفة اإجالل واإكبار واحرتام اأمام هذا القائد الفذ، الذي اأحيا با�صت�صهاده روح اجلهاد واملقاومة يف قلوب 
ال�صباب املجاهد املوؤمن.

مولده وتعليمه:

ولد �صالح الدين م�صطفى حممد علي �صحادة يف 14 فرباير 1952م 
يف بيت حانون �صمال قطاع غزة، من عائلة نزحت اإىل قطاع غزة من 
مدينة يافا بعد اأن احتلتها الع�صابات ال�صهيونية عام 1948م، حيث 

اأقامت يف خميم ال�صاطئ لالجئني الفل�صطينيني.

ويف عام 1958م دخل �صالح �صحادة املدر�صة البتدائية التابعة لوكالة 
الغوث ، ونال �صهادة الثانوية العامة بتفوق من مدر�صة فل�صطني يف 

غزة.

الإ�صكندرية، وح�صل  العايل للخدمة الجتماعية يف  باملعهد  التحق 
على املوؤهل اجلامعي »بكالوريو�س« منه. 

واأثناء درا�صته يف الإ�صكندرية حاز على احلزام البني يف امل�صارعة اليابانية، والتحق بالإخوان امل�صلمني ر�صمياً.

أعمال صالح شحادة:
اإىل قطاع غزة، وعمل باحثاً  اإىل الإ�صالم فور عودته من م�صر  ال�صهيد �صالح �صحادة العمل يف الدعوة  بداأ 

. Monday، June 18، 2012 – خا�س  الإ�صالم  ق�صة   -  1
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3

4

اجتماعّياً يف مدينة العري�س يف �صحراء �صيناء، 
يف  الجتماعية  لل�صوؤون  مفت�صاً  لحقاً  وعنّي 
1976م  العام  العري�س، وتزوج -رحمه اهلل- يف 
من زوجته التي ا�صت�صهدت معه، وهو اأب ل�صت 

بنات. 

من  العري�س  مدينة  م�صر  ا�صتعادت  اأن  بعد 
العدو ال�صهيوين يف العام 1979م انتقل ال�صهيد 
�صالح �صحادة لالإقامة يف بيت حانون، وا�صتلم 
الجتماعية  ال�صوؤون  مفت�س  من�صب  غزة  يف 
ا�صتقال  1982م  العام  بداية  ويف  غزة.  لقطاع 

من عمله يف ال�صوؤون الجتماعية، وانتقل للعمل يف دائرة �صوؤون الطالب يف اجلامعة الإ�صالمية يف مدينة غزة.

شخصيته القيادية:

متيز ال�صيخ �صالح �صحادة ب�صخ�صية فذة متثل حقاً �صخ�صية القائد امل�صلم الذي ل يعرف النكو�س ول امللل 
وعقاًل مدبراً  الن�صاط  �صعلة من  كان  دوؤوب،  وعمل  باإ�صرار  املجاهدين  ويجمع  اجلميع  ي�صم  الرتاجع،  ول 
خمططاً يلجاأ اإليه اجلميع عند الكروب وال�صدائد. كما متيز بال�صخ�صية الع�صكرية احلكيمة التي ت�صتطيع 

التدبري واملوازنة بني اخليارات واتخاذ القرارات املنا�صبة.

الجهاد في حياته
لقد عرف عن �صالح �صحادة -رحمه اهلل- عدم ا�صتعداده للتنازل عن اجلهاد منهجاً وطريقاً للخال�س من 

رج�س الحتالل ال�صهيوين، حتى حفظ عنه قوله: »اجلهاد اأمر رباين، ول نطلب اإذن اأحد ملوا�صلته«.
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ويعد ال�صيخ �صالح �صحادة موؤ�ص�س اجلهاز الع�صكري 
والذي  حما�س،  الإ�صالمية  املقاومة  حلركة  الأول 
فبعد  الفل�صطينيون«؛  »املجاهدون  با�صم  ُعرف 
خاليا  ت�صكيل  ُتهم  له  وجهت  1984م  الأول  اعتقاله 
ال�صالح،  ا�صتعمال  على  اأفرادها  وتدريب  ع�صكرية 
ع�صكرية  اأهداف  �صد  هجمات  ب�صن  اأوامر  واإ�صدار 
ق�صى  الذي  ال�صجن  من  خرج  اأن  وبعد  �صهيونية. 
فيه الأحكام الظاملة التي �صدرت بحقه، والتي تعدت 
عزة،  واأكرث  �صالبة  اأكرث  ال�صيخ  كان  �صنوات،  الع�صر 
يذيق  اأن  عينيه  ن�صب  ي�صع  وهو  املعتقل  من  وخرج 

وهكذا مل ي�صيع ال�صيخ وقتاً طوياًل بعد الإفراج عنه حتى عاد اإىل قيادة كتائب الق�صام ليطور عملياته 
انتفا�صة  ال�صهيوين خالل  الأول جلي�س الحتالل  املطلوب  الأنظار وي�صبح  واإمكانياته، وليختفي عن 
الأق�صى 2000م، وليوجع ال�صهاينة بعمليات الق�صام ال�صت�صهادية والع�صكرية، و�صواريخ الق�صام التي مت 
ت�صنيعها وتطويرها بجهود ذاتية واإمكانيات متوا�صعة، والتي اأوقعت يف جنود العدو وقطعان م�صتوطنيه 
املئات من القتلى والآلف من اجلرحى، وتالحقه ا�صتخبارات العدو لت�صفيته بعد اأن اأق�ّس م�صاجعهم 

ونّكل بهم، واهلل ينجيه يف مرات كثرية من �صرورهم ومكرهم.

ال�صهاينة ويالت املجاهدين، واأن يجعلهم يدفعون ثمن جرائمهم غالياً.

2000م، والذي  ومتكن القائد �صالح �صحادة من اإعادة بناء اجلهاز الع�صكري حلركة حما�س مع مطلع �صنة 
دمرته ال�صلطة الفل�صطينية يف عام 1996م وما بعدها وفق اتفاقية »اأو�صلو«.
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اعتقلت �صلطات الحتالل ال�صهيوين املجاهد �صالح 
املعادي  بن�صاطه  لال�صتباه  1984م  العام  يف  �صحادة 
ي�صتطع  ومل  ب�صيء،  يعرتف  مل  اأنه  غري  لالحتالل، 
الحتالل ال�صهيوين اإثبات اأي تهمة �صده، وق�صى يف 

املعتقل عامني.

�صغل  1986م  العام  يف  املعتقل  من  خروجه  وبعد 
من�صب مدير �صوؤون الطلبة يف اجلامعة الإ�صالمية، 
يف  اجلامعة  اإغالق  الحتالل  �صلطات  قررت  اأن  اإىل 

تجربته في سجون االحتالل5

حماولة لوقف النتفا�صة الفل�صطينية التي اندلعت يف 1987م، غري اأن ال�صيخ �صالح �صحادة وا�صل العمل يف 
اجلامعة حتى اعتقل يف اأغ�صط�س 1988م.

وا�صتمر التحقيق معه من 18 اأغ�صط�س 1988م، حتى 26 يونيو 1989م يف �صجن ال�صرايا. وكانت الُتّهم املوجهة 
اإليه هي: امل�صوؤولية عن اجلهاز الع�صكري حلما�س، واإ�صدار اأوامر باختطاف اجلنديني )�صبورت�س، و�صعدون(، 
وم�صوؤولية حما�س، واجلهاز الإعالمي يف �صمال قطاع غزة، وحكم عليه بال�صجن ملدة ع�صر �صنوات على تهمة 

م�صوؤولية حما�س واجلهاز الإعالمي يف املنطقة ال�صمالية.

ظل حمتجزاً يف العزل النفرادي والتحقيق ، وبعد اأن ف�صل حمققو جهاز ال�صتخبارات ال�صهيونية يف انتزاع 
2000م وهو يحمل تهديداً من  14 مايو  اإنهاء التحقيق معه ، ليتم الإفراج عنه يف  اأي معلومات منه قرروا 

�صباط املخابرات ال�صهيونية ب�صرورة اغتياله يف حال قيامه باأية منا�صط �صد الحتالل.

عاد �صالح �صحادة ب�صرعة اإىل الن�صاط يف اإطار كتائب الق�صام، كما اأ�صبح من القادة النافذين يف حركة حما�س، 

 النتفا�صة الفل�صطينية الأوىل
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كما كان قريباً جداً من قائد احلركة ال�صيخ ال�صهيد اأحمد يا�صني. ونظراً اإىل الدور اجلهادي الذي ا�صطلع به؛ 
و�صع ا�صمه ب�صرعة على راأ�س قائمة املطاردين املطلوبني من جي�س الحتالل منذ عام 2001م، بعد اأن اأخذت 

انتفا�صة الأق�صى منحى املقاومة امل�صلحة.

6

7

قدوته:

ال�صهيد ح�صن  الإمام  �صحادة  يحبه �صالح  �صخ�س  اأكرث  »كان  زوجته:  تقول 
البنا موؤ�ص�س جماعة الإخوان امل�صلمني، رغم اأنه مل يره يف حياته قط، ولكن 
كان يحتفظ ب�صورة كبرية له، ويعيد قراءة كتبه ويقول عنه: القائد العظيم، 
واأخربين اأنه دائماً ما يحلم به يف حلم واحد يقول له فيه ح�صن البنا: عندما 
ت�صل القمة �صتلحق بي. و�صدق حلمه، فقد حلق به �صالح �صحادة عندما و�صل 
قمة جمده، وو�صلت كتائب الق�صام اإىل قمة جمدها يف عملياتها البطولية، 

وكم كان يتمنى اأن ت�صمح الظروف ال�صيا�صية بتكثيف العمليات ب�صكل كبري«.

استشهاده:

لقد حاول القادة الع�صكريون يف الكيان ال�صهيوين اغتيال قائد كتائب عز الدين الق�صام �صالح �صحادة عدة 
مرات خالل الأ�صهر الأخرية، لكن حماولتهم باءت بالف�صل، فقد كان يغرِيّ مكان اختبائه يف كل مرة، ويح�صن 
اأربك ا�صتخبارات العدو، وحملها على املخاطرة بارتكاب جمزرة على اأن  التمويه على حتركاته؛ الأمر الذي 
ت فر�صة اغتياله حني علمت مبكانه. وقد ا�صتطاع جي�س الحتالل ال�صهيوين اغتياله يف غزة ليلة الثنني  تفِوّ
2002 م بارتكاب جمزرة ب�صعة، اأدت اإىل ا�صت�صهاد القائد العام لكتائب الق�صام �صالح �صحادة وم�صاعده   - 7  - 22

زاهر ن�صار واأكرث من خم�صة ع�صر اآخرين، واإ�صابة ما يزيد عن 150 فل�صطينّياً.]]]

وجماهداً. عاملاً  ريان  نزار  الدكتور   -  1
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ثالثا:الدكتور نزار ريان عاملًا وجماهدًا:]]]

هو اأبو بالل نزار بن عبد القادر بن حممد بن عبد اللطيف بن ح�صن 
ان، اأ�صتاذ احلديث فى كلية اأ�صول الدين باجلامعة  ابن اإبراهيم بن رَيّ
�صعبان  والع�صرين من  ال�صاد�س  الإ�صالمية فى غزة، ولد يوم اجلمعة 
)1378 هـ(، املوافق ال�صاد�س من  اآذار )1959م(. مل يكن العامل الدكتور 
يف  قائد  لكنه  العلماء،  من  كثري  يفعل  كما  مكتبته  رهني  ريان  نزار 
ميادين اجلهاد، مرابط يف �صبيل اهلل، وقد اعتلى عر�س املجد واخللود 
يف العلم واجلهاد حتى ال�صهادة، واإذا كان القائد يف ميدان احلروب يفكر 
ويدير املعركة مبعزل عن اجلنود، فاإن  قادة حما�س دائما يف ال�صفوف 
الأمامية يف القتال، كان ي�صهر ليله رباطاً بني املجاهدين، وبعد الفجر 
امل�صجد  الع�صر يجل�س يف  وبعد  �صرح �صحيح م�صلم،  اليومي يف  در�صه 

يفتي للنا�س م�صائلهم، ثم هو بني اإخوانه القادة يف حركة املقاومة الإ�صالمية حما�س، يقوم معهم ويرابط على 
حدود غزة، ولو جزءاً ي�صرياً من الليل، يحثهم على اجلهاد، وي�صحذ هممهم، ويحبب اإليهم ال�صهادة يف �صبيل 

اهلل عز وجل، وهو الذي جمع اأحاديث ال�صهادة وال�صهيد يف الر�صالة التي ح�صل بها على درجة املاج�صتري.

رغم  ملب�صه،  يف  حتى  ومتق�صفة  متوا�صعة  حياة  ليعي�س  جباليا؛  خميم  يف  مبنزله  نزار  الدكتور  مت�ّصك 
ع�صرات  متكني  يف  خا�صة  بارزة،  اجتماعية  اإ�صهامات  له  كانت  لقد  البارزة،  والأكادميية  العلمية  مكانته 
الأكادمييني الفل�صطينيني من احل�صول على منح لدرا�صات املاج�صتري والدكتوراة يف اجلامعات العربية 
الإ�صالح الجتماعي يف قطاع غزة، من خالل  اأحد رجالت  ُيعّد  التخ�ص�صات، كما  �صتى  والإ�صالمية يف 

تروؤ�صه »جلنة اإ�صالح ذات البني ومل ال�صمل«؛ لحتواء امل�صكالت التي تقع بني النا�س وحلها.

.http://www.ikhwanwiki.com،2015 ، 16 ، فرباير الإثنني  العنتبلي،  اأ�صرف  وجماهداً،  عاملاً  ريان  نزار  الدكتور   -  1
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اخللفاء  مل�صجد  متطوعاً  وخطيباً  اإماماً  عمل 
1996م(،   - عامي)1985  بني  جباليا  مبع�صكر 
القراآن،  وحلقات  امل�صاجد  ع�صرات  على  واأ�صرف 
وكان يتجول للخطابة فيما ميكن اأن ي�صل اإليه 
من م�صاجد القطاع، وي�صرف ال�صيخ  - مع عدة 
جمموعات من طلبة العلم- على اإعداد الكتيبات 
والأ�صرطة والأقرا�س وتوزيعها، مما حتويه من 
والعامل  فل�صطني  لعلماء  وحما�صرات  خطب 
اأن  ويكفي  بالد احلرمني،  الإ�صالمي، خ�صو�صاً 

نذكر اأن يف ميزان ح�صناته ال�صيخ املجاهد البطل �صالح �صحادة قائد كتائب الق�صام رحمه اهلل، وكان قد اأّثر 
فيه، وجعل اهلل هدايته على يديه، وكان من و�صية القائد �صالح �صحادة املوجزة اأن يتوىل ُغ�صله الأخ نزار ريان.

ن�صاأ ال�صيخ رحمه اهلل يف اأح�صان الدعوة الإ�صالمية املجاهدة حما�س يف فل�صطني، واأ�صبح من قادة كتائب عز 
الدين الق�صام، واعتقل مراٍت عديدة من اليهود املغت�صبني نحو اأربع �صنوات، ومن ال�صلطة الفل�صطينية عدة 
مرات، وعذب هو وقادة حما�س يف �صجون ال�صلطة عذاباً اأ�صد مما كان يف �صجون املحتل، واأ�صرف حممد دحالن 
ور�صيد اأبو �صباك على ذلك. وعلى امل�صتوى ال�صيا�صي كان ال�صيخ نزار ريان ع�صواً يف القيادة ال�صيا�صية حلركة 

املقاومة الإ�صالمية حما�س.

وقدم الدكتور نزار ريان النموذج العملي يف اجلهاد وال�صت�صهاد؛ فقدم اأولده لل�صهادة يف �صبيل اهلل؛ فا�صت�صهد 
ابنه الثاين اإبراهيم يف عملية فدائية يف اأثناء اقتحامه مل�صتوطنة �صمال القطاع عام )2001م(، وا�صتطاع بف�صل 
ال�صهداء، بينما  اأن يقتل هو ورفيقه املجاهد الآخر �صتة من ال�صهاينة املغت�صبني؛ ليلحق بعدها بركب  اهلل 
ا�صت�صهد اأخوه الأ�صغر واثنان من اأولد اأخيه يف حمرقة غزة ، فيما اأ�صيب اأكرب اأبنائه بالل، وبرتت قدمه يف 

اأثناء مقاومته لجتياح العدو �صمال قطاع غزة، وا�صت�صهد القائد نزار نف�صه وزوجاته وبقية اأولده فيما بعد.
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فل�صطينية  مبادرة  ريان  نزار  الدكتور  قاد 
املواطنني  منازل  هدم  �صيا�صة  لتحدي  جريئة 
الفل�صطينيني عرب الإنذارات الهاتفية امل�صبقة؛ 
ت�صكيل  مبادرة  ال�صهيد  القيادي  قاد  فقد 
املواطنني  منازل  حلماية  �صعبية  ب�صرية  دروع 
طائرات  بق�صف  املهددة  الفل�صطينيني 
الحتالل، حيث كان ي�صعد مع مئات املواطنني 
مرددين  هدمها  املراد  املنازل  اأ�صطح  اإىل 

التكبريات حلماية املباين ال�صكنية من الق�صف، وملا اأَعلم اجلي�س الإ�صرائيلي بيتاً جماوراً لل�صيخ باإخالء البيت 
لق�صفه جاوؤوا اإىل ال�صيخ؛ فقام من �صاعته وتو�صاأ وانطلق اإىل البيت، ونادى يف النا�س وهو يحث اخلطى اأْن 
هلموا اإىل بيت فالن، وكان النا�س ليردون لل�صيخ اأمراً، واأر�صل ابنه ينادي يف النا�س اأن ال�صيخ يطلبكم �صريعاً 
عند بيت فالن، وملا راأى ال�صيخ اجلمع �ُصّر به، وتزايد النا�س حتى جاوزوا الألفني، طلب منهم ال�صيخ اأن ي�صعد 
جزء معه فوق ال�صطح، ويبقى اآخر حول املنزل، فاأجابه معظم النا�س، وملا اأذن الفجر اإذ بزوجته اأم بالل ومعها 
الن�صوة يقلن للرجال �صن�صلي الفجر وناأتي مكانكم؛ لأن الطريان مير طيلة الليل، فلما راأى �صنيع الن�صاء 

ان�صرف، وكانت �ُصّنة بعد ذلك اأوقفت هذا النوع من العدوان.

ويف الأول من كانون الثاين )2009م( قرر ال�صهاينة ق�صف بيت الدكتور املجاهد نزار ريان، ولكن ال�صيخ رف�س 
اأن يخرج من بيته، كيف ل وهو الذي كان يرابط على بيوت النا�س من اأجل حمايتها، وبقي ال�صيخ يف منزله، ول 
عجب اأن زوجاته الأربعة رف�صن اخلروج من البيت اأي�صاً، وف�صلن املوت واللحاق بال�صيخ، وبعد دقائق ق�صف 

البيت وكان فيه )16( �صخ�صاً من اآل ريان، وا�صت�صهدوا جميعاً يف �صربة �صهيونية غادرة.
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امل������ن������اه������������������������������������������������ج: - ب

1 - مهارات الحياة والتربية الوطنية والفتوة]]]: 

مناهج جديدة تدر�س لأول مرة يف املدار�س بقطاع غزة، وتعمل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف القطاع ب�صكل 
متوا�صل على حت�صني املناهج التعليمية وتطويرها 
مبا يتالءم والتغيريات العلمية واملعرفية والتقنية، 
جديدة  مناهج  ا�صتحداث  على  الوزارة  تعمل  كما 
تتواءم مع خططها وم�صاريعها الهادفة اإىل تطوير 
�صامل يف العملية الرتبوية والتعليمية، وقد حققت 
الوزارة تقدماً يف جمال املناهج واإثرائها، خا�صة يف 

جمال احلو�صبة والتكنولوجيا.

أهداف المناهج:

الطلبة  لتزويد  تهدف  املباحث،  من  كغريها  م�صتقلة  اختيارية  مادة  احلياة  ومهارات  الإن�صان  حقوق  منهاج 
اإيجابيني  اأ�صحاء  مبعارف حول حقوقهم وواجباتهم، ومتكنهم من مهارات احلياة التي ترقى بهم ليعي�صوا 
يف املجتمع، قادرين على امل�صاركة البناءة واملوؤثرة فيه. وفيما يخ�س الرتبية الوطنية، فاإنها تهدف اإىل تنمية 
الجتاهات الوطنية يف نفو�س الطلبة نحو وطنهم؛ ليزدادوا اعتزازاً بالنتماء اإليه، وهذا يدفعهم اإىل الإ�صهام 
يف تنميته واملحافظة على منجزاته، والإ�صهام يف حتريره ونه�صته، اإىل جانب اإبراز املكانة الدينية والتاريخية 

واحل�صارية لفل�صطني، وتقدير الأجماد والبطولت على اأر�صها.

.https://www.paldf.net/forum  -  1
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وفيما يتعلق مبنهاج الفتوة، فاإنه منهاج جديد 
يف  البدء  مت  الذي  الفتوة  مل�صروع  م�صاحب 
تطبيقه منذ بداية العام )2014 م( بعد جناحه 
تعديالت  اإجراء  ومت  2013م(،   العام)  يف 
هذه  �صمن  ومن  امل�صروع،  على  وحت�صينات 
التح�صينات تخ�صي�س ح�صة خا�صة للفتوة غري 
مثل  مثلها  درجة،   )50( ولها  الريا�صة،  ح�صة 
الطالب  تعبئة  اإىل  ويهدف  الريا�صة،  ح�صة 
الع�صكرية  امل�صية  على  وتدريبهم  وتوجيههم 

والأ�صلحة اخلفيفة، واملهارات القتالية والثقافة الع�صكرية والدفاع املدين والإ�صعاف الأويل وغري ذلك ويهدف 
اإعداد ال�صباب املوؤمن القادر على خو�س غمار احلياة املت�صف بالأخالق: من �صدق واأمانة  املنهج كذلك اإىل 
و�صجاعة وت�صحية وحب للجهاد، وحتقيق اأهداف الرتبية املقاومة ومبادئها ولو بحدها الأدنى، وتنمية الوعي 
املقاوم لدى الطلبة مبا يكفل تن�صئة اأجيال من ال�صباب القادرين على املقاومة عند التحاقهم بها، كما يكت�صب 
الطلبة خالل فرتة التدريب حب النظام واللتزام واإعداد الطالب اإميانياً ومعنوياً وبدنياً، بحيث يكون �صاحلاً 
ومدافعاً عن حقوقه الوطنية، واإ�صباع حاجات الطلبة النف�صية، وتنمية معارف املقاومة وتو�صيع املدارك، وزيادة 

ثقافة املقاومة لدى الطلبة، وتاأهيلهم لتحمل امل�صوؤولية واتخاذ القرار.

امل�������������خ�������������ي�������������م�������������ات: - ت
اإن اإعداد ال�صباب املوؤمن القادر على خو�س غمار احلياة هو الهدف الذي �صعت اإىل حتقيقه خميمات الفتوة يف 
قطاع غزة؛ فهي خميمات تنمي الوعي املقاوم]]]، واإعداد الطالب اإميانياً ومعنوياً وبدنياً؛ بحيث يكون قادراً 

30 مار�س،2014 ، موقع ب�صائر. خا�صة،  حـوارات  خالديف  ت�صنيم  الفتوة” ،  “خميمات   -  1
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القطاع،  اإ�صرائيلي على  اأي عدوان  على مقاومة 
فتيان  خريُة  اإليها  ان�صم  الفتوة  فمخيمات 

الوطِن؛ ليم�صوا على درِب املجاهدين الأطهاِر.

العام  بداية  منذ  الفتوة«  »خميمات  اإطالق  مت 
مدار�س  جميع  يف  م   2013  / الدرا�صي2012 
الرتبية  وزارة  عليه  وت�صرف   ، الثانوية  البنني 
الداخلية ممثلة يف  وزارة  مع  بالتعاون  والتعليم 
قوات الأمن الوطني، وتهدف هذه املخيمات اإىل 
الإعداد والتدريب لتحرير فل�صطني؛ فهي تعلم 

اجليل ال�صاب املهارات القتالية لإعدادهم بدنياً وج�صمياً ونف�صياً لتحرير فل�صطني، و�صد اأي عدوان اإ�صرائيلي 
على غزة، والعمل على اإعداد ال�صباب القادر على خو�س غمار احلياة، فهي خميمات تنمي الوعي املقاوم.

ث-امل�������س���اج���د وم��وؤ���س�����س��ات ت��ع��ل��ي��م ال����ق����راآن ال���ك���رمي:

لقد كان العتناء بكتاب اهلل تعاىل تالوًة وحفظاً وتدبراً جزءاً ل يتجزاأ من م�صار املجتمع الغزي، من راأ�س 
حركة  �صمن  تعاىل،  اهلل  كتاب  بحفظ  اإجازة  نال  هنية  اإ�صماعيل  فالأ�صتاذ  الرباعم،  الأطفال  اإىل  احلكومة 
جمتمعية عامة، حتى اأ�صبح عدد اخلريجني ع�صرات الآلف، وقد تخ�ص�س وتفرغ لهذا امل�صار عدة جمعيات 
وموؤ�ص�صات؛ منها: جمعية دار القراآن الكرمي يف غزة : تعد هذه اجلمعية من اأ�صخم اجلمعيات الأهلية العاملة 
ح�صلت  الإ�صرائيلية.  ال�صجون  داخل  منا�صطها  ومتتد  وموظفيها،  طالبها  وعدد  عملها  حيث  من  غزة،  يف 
اجلمعية على ترخي�صها كجمعية م�صتقلة عام )1995م( بعد اأن كانت تابعة للجمعية الإ�صالمية بغزة، فبداأت 
م�صاريعها يف حتفيظ القراآن الكرمي والقراءات، حتى و�صل عدد حلقاتها اإىل األف وثمامنئة حلقة متتد على 

طول قطاع غزة.
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وتهدف اجلمعية اإىل اإرجاع النا�س اإىل القراآن الكرمي 
وال�صنة النبوية باعتبارهما م�صدري عزتهم وفالحهم 
يف الدنيا والآخرة، اإ�صافة اإىل ربط امل�صلمني بكتاب اهلل 
وتنوير ب�صائرهم به، وتعظيمه يف نفو�صهم، وتعريفهم 
بال�صنة ال�صحيحة وعلومها، وتقوم جمعية دار القراآن 
عرب  القراآن  قراءة  يف  امل�صلمني  �صعف  معاجلة  على 
والقراءات  بالروايات  التالوة  اأحكام  دورات  اإقامة 
بالرتبية  التم�صك  على  احلث  على  عالوة  املختلفة، 
الإميانية، وعملت على اإن�صاء املخيم القراآين »م�صروع تاج 
الكرمي خالل  القراآن  اإىل حفظ  يهدف  الوقار«، الذي 
ج املخيم بني عامي )2008 و  الإجازة ال�صيفية، وقد خرَّ

2013م (ما يزيد عن مئة واأربعة اآلف طالب.

)2006م(،  عام  العمل  بداأ  وقد  وال�صنة،  القراآن  دار  بجمعية  الرئي�صة  الأق�صام  اأحد  ال�صنة  ق�صم  ويعد 
ويهدف اإىل ن�صر ال�صنة ال�صحيحة والتحذير من الأحاديث ال�صعيفة، وو�صع الربامج املنهجية لتحفيظ 
وتاأهيل اخلطباء والدعاة يف هذا اجلانب، وذلك يف  ال�صنة،  النبوية على مراحل، وتعليم علوم  ال�صنة 
�صبيل اأن ين�صاأ جيل جديد على الكتاب وال�صنة. ويقيم الق�صم عدة منا�صط اأهمها: دورات متخ�ص�صة يف 
علوم ال�صنة؛ مثل طرق تخريج احلديث، وعلم اجلرح والتعديل، والإعجاز العلمي يف ال�صنة النبوية، 
كما ي�صعى الق�صم اإىل اإعداد مناهج حلفظ ال�صنة يف املراحل التعليمية املختلفة، وتقريرها على طالب 

جمعية دار القراآن وال�صنة]]].

.http://www.muslm.org/vb/archive/index  -  1
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اجل�����ه�����اد ع�����ل�����ى  وال�������ت�������دري�������ب  ال��������رب��������اط  ج- 

يف  واملقاومة  اجلهاد  مفهوم  يكن  مل 
يتداول  كالم  جمرد  الغزي  املجتمع 
لال�صتهالك واملباهاة، واإمنا كان جزءاً 
ل يتجزاأ من حياة الغزيني؛ فال�صرائح 
املجتمعية املختلفة كانت تتلقى تدريباً 
التدريب  هذا  وترقى  دائماً،  متميزاً 
وقد  خا�صة،  مع�صكرات  يف  لي�صبح 
جتلى بع�س ذلك يف جتربة »خن�صاوات 
لتدريب  مع�صكر  وهو  فل�صطني«، 
جتربة  وهناك   املقاومة،  على  الن�صاء 

»طالئع التحرير« التي كان من ثمارها تخريج ع�صرين األف جماهد من �صريحة النا�صئة.

ولكن هل كان التدريب ن�صيطاً يتيماً لل�صرائح املجتمعية، اأم كان حلقة من حلقات امل�صروع  اجلهادي الغزي؟ 
فال�صاب  دوري،  رباط  تدربه يف  ما  بتطبيق  يقوم  ثم  التدريب،  يتلقى  فالغزي  كامل،  اجلهاد يف غزة م�صروع 
فلم  التميز،  درجات  فيها  ليتعلم ويحقق  اإىل جامعته  ينطلق �صباحاً  ثم  الثغور،  لياًل على  يرابط  اجلامعي 
تكن املرابطة يف الثغور اإل دافعاً لالإبداع لدى هذه ال�صريحة التي انتمت ب�صكل �صادق للم�صروع الغزي الواعد 
وامل�صرق بالأمل، ونخل�س اإىل اأّن التجربة الغزية قد اأثبتت اأنها »مدر�صة« للعامل، واأن التغيري احلقيقي يبداأ 
ب�صناعة »الإن�صان«، واأن حترير الأر�س يبداأ بتحرير الإن�صان، واأن هذا الإن�صان املوؤمن املجاهد ال�صابر املبدع 

هو »كلمة ال�صر« يف م�صروع التحرير]]].

http://www.aljazeera.net،7/2014 �صالح،17/  حم�صن  البو�صلة،  توجيه  تعيد  املقاومة  غزة  انظر:   -  1
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1 - التهيئة الربانية:

ك����ب����رة: اأ�����س����ب����اب����ه����ا  ال����ك����ب����رة  -الأح���������������داث  اأ 

حني اأراد اهلل لنبيه مو�صى عليه ال�صالم اأن يكون �صخ�صية قيادية 
عظيمة، كتب له اأن ين�صاأ خارج بيئة الذل يف بني اإ�صرائيل، فرتبى 
يف بيت فرعون نف�صه، وحني اأراد اهلل لبني اإ�صرائيل اأن يتحولوا 
عن  وتخليهم  وجبنهم  عجزهم  بعد  عزيزة  مقاتلة  اأمة  اإىل 
الواجب اأيام مو�صى، كتب لهم اأن يعي�صوا يف التيه اأربعني �صنة؛ 
حتى تغ�صل اآثار الذل، وتنتج جياًل جديداً عا�س يف جو التحدي 

الذي مل يت�صلط عليهم فيه ظامل ول م�صتبد.

كان اهلل -�صبحانه وتعاىل- قادراً اأن يجعل مو�صى ب�صفاته القيادية 
اأن يجعل بني اإ�صرائيل اأمة  دون اأن ين�صاأ يف بيت فرعون، وقادراً 
مقاتلة دون اأن يعي�صوا يف التيه، بل كان قادراً �صبحانه اأن يجعل 
ع�صا مو�صى تاأكل جي�س العدو، لكن اهلل كتب اأن �صنته ل تتغري 
ول تتبدل، الأحداث ل ت�صنعها املعجزات واخلوارق، فال بّد من 

تهيئة الأ�صباب حتى تاأتي النتيجة.

وحني اأراد اهلل للعرب اأن يكونوا حملة راية هذا الدين، جعل �صبحانه جزيرة العرب خارج نفوذ الدول املت�صلطة 
واحلكام امل�صتبدين، فكان العرب ل حتكمهم اإل قبائلهم، باأف�صل درجات احلرية والثقة بالنف�س والعزة والكرامة، 
وحني اأراد اهلل �صبحانه اأن يت�صّكل جيل كامل من القيادات القر�صية العظيمة، على راأ�صهم حممد عليه ال�صالة 
وال�صالم، حظيت قري�س مبرتبة اأرقى من احلرية، حني مل يكن فيها رئي�س قبيلة، فكانت ال�صخ�صيات القر�صية 

مهياأة لأعلى درجات القيادة، بعد اأن ن�صاأت با�صتقاللية كاملة، وحرية مطلقة من اأي نفوذ.
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كان اهلل �صبحانه قادراً اأن يجعل حممداً عليه ال�صالة 
وال�صالم قائداً عظيماً، دون اأن ين�صاأ يف قري�س، وكذا 
رجال قري�س من كبار املهاجرين، وكان �صبحانه قادراً 
اأن  دون  كرمية،  منيعة  عزيزة  اأمة  العرب  يجعل  اأن 
يكونوا خارج اإطار الدول العظمى، لكن لن جتد ل�صنة 
اأ�صباب، ول  اهلل تبدياًل ول حتوياًل، فال نتيجة دون 

تغيري دون تهيئة.

ال�صعب  واإ�صابة  لإرادتهم،  ال�صهيوين  الكيان  واإخ�صاع  غزة،  يف  اإخواننا  حققه  الذي  النف�صي  التفوق 
من  ب�صل�صلة  حتقق  بل  عابرة،  ب�صدف  ول  �صعوذة،  ول  ب�صحر  يتحقق  مل  الهزمية،  بروح  الإ�صرائيلي 
الأ�صباب والأحداث التي هياأت ملا نراه من نتائج، والأهم من ذلك اأّن فهـم هذه املعادلة جيداً يبنّي اأنها 

تهيئة لقادم اأعظم، فيه زوال اإ�صرائيل بالكامل بحول اهلل وقوته.

مراجعة املا�صي:

لو عدنا قلياًل للوراء، لأمكن ر�صد جمموعة من الأ�صباب التي هّياأها اهلل، لأن يكون حتدي غزة خطوة كبرية 
يف زوال اإ�صرائيل.
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فلول هذا القرار لبقيت حما�س حتت �صلطة دحالن بكامل امل�صروع اخلياين، ول تف�صري يف نظرنا اإل اأّنه 
اإلهام رباين باتخاذ القرار؛ حتى تتهياأ الأ�صباب لتدمري هيبة اإ�صرائيل واإ�صابتها بالإحباط.

هذه ال�صيطرة احلما�صية -اأو الق�صامية باملعنى الأ�صح- حتّولت بعد ذلك لن�صباط اأمني ممتاز، �صواء مبفهوم 
الأمن اجلنائي اأو الأمن القومي، حتملت قوة الأمن التنفيذي م�صوؤوليتها يف �صبط الأمن اجلنائي بكفاءة، 
فتمكنت فيها لأول مرة من القفز فوق اخلالفات العائلية، والع�صائرية والثارات، ونظمت ن�صيج املجتمع الغّزي 
رغم تعقيداته وكرثة تفرعاته وانتماءاته، وحتملت ا�صتخبارات الق�صام م�صوؤوليتها يف متابعة العمالء، وتطهيـر 
املجتـمع الغـّزي منهم دون اإدخال غزة يف مواجهــات مربكة، كما جنحت يف التن�صيــق مع الف�صـائل الأخرى، دون 

التعــر�س لأي اخرتاق ا�صرتاتيجي.

وبهذا الأداء للقوة التنفيذية وا�صتخبارات الق�صام، تكونت بيئة من�صبطة اجتماعياً واأخالقياً وتربوياً وّفرت جواً 
مثالياً لتحقيق اأهم اأركان املواجهة الع�صكرية، من تدريب الآلف من عنا�صر الق�صام تدريباً ع�صكرياً وعلمياً 

حماس تتمرد على نفسها:
كان ميكن لغزة اأن تبقى حتت �صلطة دحالن، لول اأن اهلل األهم قيادات يف حما�س �صرعة الت�صرف يف ال�صيطرة 
على غزة، يف العملية التي متت )2007م(. معروف اأن حما�س امتداد حلركة الإخوان، التي ترف�س ا�صتخدام 
العنف مطلقاً �صد اأي �صلطة عربية، واأن كل قيادات حما�س مقتنعون بتحّمل القمع الفتحاوي، حر�صاً على ما 
يعتربونه الوحدة الف�صلطينية، فما الذي دفعهم لذلك »احل�صم« املوفق؟ بل كيف ر�صيت حما�س اأن تدخل يف 

قتال حقيقي بال�صالح، مع قوات ال�صلطة يف معركة نتج عنها اأكرث من 30 قتياًل؟
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ونف�صياً وفنون القيادة وال�صيطرة، وتوفري 
والكفاءات  العقول  ل�صهر  متكاملة  فر�صة 
ما  اأنتج  وتقني  �صناعي  لإبداع  واملهارات؛ 
جو  واإيجاد  الأخرية،  احلرب  يف  راأيناه 
اللوج�صتي  والنقل  الب�صرية  للحركة  اآمن 
املخاطرة،  درجات  باأقل  والت�صالت 
ال�صتخباراتي  للعمل  الفر�صة  وتوفري 
امل�صاد بجمع املعلومات، وت�صليل اخل�صم، 

و�صربه بعمالئه.

الحصار خير مكروه:

ال�صر الإقليمية والدولية يف ح�صار غزة؛ وذلك  ال�صيطرة على غزة، مل تتاأخر قوى  حني جنحت حما�س يف 
لهدفني: الأول ابتزاز اأهل غزة ودفعهم للتخل�س من حما�س، والثاين اإرهاق حما�س مبنعها من احل�صول على 
ما يقويها ع�صكرياً و�صيا�صياً. وحتقق احل�صار الفّعال بالتعاون بني م�صر والعدو ال�صهيوين باندفاٍع من كال 
ون حري�صني على ك�صر احل�صار،  الطرفني، وتاأييد ومباركة من قوى عربية وعاملية كثرية، وبقدر ما كان الغزيُّ
ون حفروا مئات الأنفاق، و�صلطات م�صر ن�صفت  فقد كان خونة العرب حري�صني على خنق غزة بالكامل، الغزيُّ
كل ما ت�صتطيع منها، وحني اأي�صت من ذلك، بنت اجلدار العازل ال�صهري بطول ع�صرة كيلومرتات وبعمق اأكرث 

من ع�صرين مرتاً.

عزمية  يك�صر  اأن  من  بدًل  فاإنه  ومبدئياً،  دينياً  ملتزمة  قوة  و�صيطرة  وكرامة  عزة  جو  يف  مت  احل�صار  ولأن 
الغزيِّني ويقلبهم على حما�س، فقد حقق عدة نتائج، رمبا كان لها الف�صل الأكرب يف انت�صار غزة الأخري:
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لأن  والإ�صرار،  العناد  روح  ت�صاعد   -
�صعور اأهل غزة جتاه احل�صار كان اأ�صبه 
منهم  يريد  طريق،  لقاطع  بالنظرة 
فيزدادون  �صرفهم،  اأو  عر�صهم  ت�صليم 

حتدياً واإ�صراراً.

الن�صغالت  من  غزة  اأهل  جتريد   -
ومتع  وجتارة  وظائف  من  احلياتية 
تعويدهم  ثم  ومن  الطبيعية،  احلياة 
يف  ذراعهم  يلوي  مما  اأوًل،  املعاناة  على 
مواجهة العدو، فال يبقى ما يخ�صرونه.

%، وفرت فر�صة مثالية للق�صام وغريها من الف�صائل، يف  - البطالة الهائلة ل�صباب غزة، والتي تزيد عن 70 
جتنيد ال�صباب واإ�صباع تطلعاتهم واإ�صغال وقتهم، حتى اأ�صبح التجنيد يف الق�صام  �صرفاً وفخراً بني ال�صباب.

- التدرب على العتماد على النف�س بعد اهلل، والإبداع يف حيل ك�صر احل�صار وال�صتفادة مما هو موجود، وهذا 
اأنتج ثقافة حفر الأنفاق وت�صنيع ال�صواريخ والأ�صلحة املتطورة تطبيقاً ملبداأ توينبي »التحدي وال�صتجابة«.

ولو كان ال�صهاينة وعمالوؤهم العرب يفكرون ببعد نظر لذهبوا اإىل اأبعد من رفع احل�صار، ول�صجعوا تدفق 
املال على غزة، و�صهلوا حركة الب�صر والب�صائع لأق�صى حد، ولو ح�صل ذلك لغرق اأهل غزة يف الدنيا، وا�صتوىل 
عليهم البطر، وانح�صر امل�صروع اجلهادي، ولرمبا مل جتد حما�س من جتند من ال�صباب ليقف معها، لكن اهلل 
اأن  الذي كرهناه، وت�صايقنا منه، وع�صى  اأن يح�صبوها ح�صاباً عك�صياً، فح�صل احل�صار  اأراد لأعداء فل�صطني 

تكرهوا �صيئاً ويجعل اهلل فيه كثرَي خرٍي.
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نافذة الربيع العربي:
بّد  ل  لكن  مباركة،  غزة  اأر�س  اأّن  �صحيح 
من  احلرب  متطلبات  بع�س  جلب  من 
اخلارج، مهما اأبدعت العقول يف الإنتاج، هذه 
ول  حما�س،  �صيطرة  قوة  حتّلها  ل  مع�صلة 
تغيري  بّد من  ول  احل�صار،  التحدي يف  روح 
تاأتي بهذه  نافذة  الظروف، يفتح  حقيقي يف 
الربيع  اأحداث  اهلل  �صاق  هنا  من  املتطلبات، 
العربي، وتوافر حلما�س �صنة كاملة، خرجت 

فيها م�صر من �صلطة العمالء، لتدخل ال�صروريات مما ت�صتعّد به ملواجهة اإ�صرائيل.

ومن متام توفيق اهلل كذلك، التطورات التي ح�صلت يف ليبيا، وتوافر كمية �صخمة من ال�صالح الثقيل واخلفيف 
والذخرية يف يد ليبيني متعاطفني مع املقاومة الفل�صطينية، يف الوقت نف�صه الذي فتحت فيه النافذة امل�صرية 
يف اأحداث الربيع العربي، ف�صاعدت هذه النافذة يف اإمتام ال�صتعداد للمواجهة، فكانت مبثابة حتقيق لقوله 
تعاىل: ) ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( )الأنفال:60(، وتي�صر لغزة ما كان ينق�صها مما مل ميكن حتقيقه باأق�صى 

اأنواع الإبداع.

استشراف القادم:
عجلة التاريخ ل ت�صري يف عجلة، والأحداث الكربى ل تتهياأ اأ�صبابها يف �صهر اأو �صنة، والغيب ل �صك بيد اهلل، 
لكننا ميكن اأن نحاول ال�صت�صراف من خالل ما نر�صد من تطورات لها قيمة يف النوامي�س الإلهية وال�صنن 

الكونية.

نه�صة  العربي  فالربيع  بثورات م�صادة؛  اأوقفته  ال�صر  واأن قوى  العربي جتمد،  الربيع  اأن  خمطئ من يظن 
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ومتر  وقتها،  تاأخذ  لأن  بحاجة  ح�صارية 
طبيعي  اأمر  والتعرث  احلتمية،  ب�صعوباتها 
حالياً  ت�صتفيد  اإ�صرائيل  حتا�صيه،  ميكن  ل 
حدودها،  حتمي  التي  املجاورة  احلكومات  من 
وت�صتفيد من احلكومات البعيدة التي ت�صنع جواً 
العربي  ثقلها  م�صتفيدة من  للمقاومة،  حمارباً 
يعني  العربي،  للربيع  الزخم  عودة  والعاملي. 
والدعم،  احلماية  هذه  من  جتريدها  تلقائياً 
وجعلها مك�صوفة ع�صكرياً و�صيا�صياً ونف�صياً، اأمام 

تكتل كبري من القوى املرعبة لها.

ورمبا ت�صاهم مواجهة غزة الأخرية يف تقوية زخم الربيع العربي، بعد اأن ك�صفت مدى اخليانة عند الأنظمة 
العربية، ومن ثم نزعت من قلوب ال�صعوب �صرعيتها والر�صوخ لها، وهياأت الأر�صية لأي حترك باجتاه اإزالتها، 
كما �صاهمت املواجهة الأخرية يف بعث اآخر للربيع العربي، متمثاًل يف بوادر انتفا�صة ثالثة يف ال�صفة الغربية، 

وتهاوي اأركان ال�صلطة الفل�صطينية العميلة.

نظرة  اأّي  لكن  والعاملية،  الإقليمية  القوى  قبل  من  الحتواء  دائرة  يف  الآن  حتى  اجلهادي  امل�صروع  يزال  ول 
ع كمي ونوعي، واأنه قريب جداً من اخلروج من دائرة الحتواء  فاح�صة تثبت اأن هذا امل�صروع يف ت�صاعد وتو�ُصّ
يجعل  ورمبا  اإ�صرائيل،  حتمي  اأنظمة  اإ�صقاط  يف  ي�صاهم  رمبا  الحتواء  دائرة  من  امل�صروع  خروج  بالكامل، 

اجلهاديني وجهاً لوجه مع اإ�صرائيل.

هذا ما ميكن لالإن�صان اأن ي�صت�صرفه من نظرة فاح�صة لالأحداث، لكنه يف نهاية املطاف جهد ب�صري، ولعل يف 
الأفق ما ل ن�صتطيع روؤيته، من مفاجاآت حتقق التغيري باأ�صرع مما ت�صورنا، لكن الذي جنزم به هو اأن وعد اهلل 
حق، واأنه �صيتبني اأن اجتماع اليهود يف فل�صطني لي�س اإل م�صروع انتحار جماعي على يد امل�صلمني بحول اهلل.
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2 - التربية القرآنية:
ۇ    ( احلكيم:  كتابه  يف  تــعــاىل  اهلل  اأمـــر 
ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 
ىئ(  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
الإعـــداد  لي�س  الإعـــداد  وهــذا  )الأنفال:60(، 
الع�صكري فقط، بل الإعداد ال�صامل: الرتبوي 

واملادي والقراآين والإعالمي وال�صيا�صي والثقايف والإمياين. وهذا هو الإعداد، وحركة حما�س منذ ن�صاأتها وقبل 
اإعالنها عن العمل الع�صكري، وقبل انتفا�صة عام )1987( كانت حا�صنة تربوية وثقافية واإميانية وقراآنية؛ 

لذلك هي موؤ�ص�صة على كتاب اهلل و�صنة ر�صوله ].

ول يوجد يف العامل كله َحَفَظة لكتاب اهلل مثل الن�صبة املوجودة يف قطاع غزة، وما كان يت�صور اأحد اأن هذا املكان 
ال�صغري باحلجم �صيخرج منه حفظة لكتاب اهلل ليدر�صوا يف دول كماليزيا واأوروبا واأندوني�صيا، وهذه النه�صة 
املوجودة هي الثمرة التي اأ�ص�صها الإمام ح�صن البنا رحمه اهلل وال�صيخ اأحمد يا�صني، وكل القادة ال�صهداء العظام 
تنطلق  اأن  ت�صتطيع  الأ�صا�س موجوداً  كان  واإذا  والرتبوية،  واجلهادية  الإميانية  بالرتبية  اأوًل  اأ�ص�صوا  الذين 

بعدها؛ �صواء باختيار املجال الع�صكري اأو الت�صريعي اأو القت�صادي، ولذلك حما�س بنيت على اأ�صا�س )ڎ  

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ( )التوبة:109(، وعندما توؤ�ص�س ابنك يف البيت على الرتبية والتقوى والإميان 
وعلى �صالة الفجر، �صيخرج موؤمناً، اأما اإذا ربيته على عدم ال�صالة واللهو واللعب، ف�صيخرج كذلك، ولذلك 

فهي موؤ�ص�صة ربانية ا�صتطاعت بف�صل اهلل اأن تخرج جياًل ربانياً.
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ففي معركة الع�صف املاأكول ا�صت�صهد اأكرث من )60( جماهداً حافظاً لكتاب اهلل، ف�صابٌّ حافظ لكتاب اهلل يكون 
بـ»النخبة  اأمام ما ت�صمى  اأو الع�صرين ويقف  ال�صابعة ع�صرة  يف مقدمة �صفوف القتال، وهو بعمر ل يتجاوز 
اإل بوجود الرتبية  اأن نحقق ذلك الن�صر؟؟  ال�صهيونية« التي بلغت )90000( مقابل )3000( فكيف ميكن 

وقوة الإميان والعقيدة.

مل  ح�صينة،  بقلعة  يكون  ما  اأ�صبه  متما�صك  كمجتمع  احلرب  اأثناء  غزة  قطاع  يف  الفل�صطيني  املجتمع  ظهر 
املجتمع يف  الداخلي لهذا  امل�صهد  اأركانها، فقد ظهر  اأن ي�صّدع  املت�صاعد  املتوا�صل وال�صغط  الطرق  ي�صتطع 
اأكرث �صور التكافل والتكاتف مثاليًة، وبرزت فيها �صفات التطوع يف حمل ال�صهداء واجلرحى، ورفع الأنقا�س، 

3 - التماسك والتكافل المجتمعي:

امل�صتهدفة،  املواقع  وتاأمني  امل�صتلزمات،  وتوفري 
ومنع اجلرمية التي تنمو و�صط الكوارث واحلروب، 
بها  تقوم  التي  املدنية  اخلدمة  باأعباء  والقيام 
ال�صعب  الواقع  حتويل  وجرى  املحلية،  ال�صلطة 
الفقر  اإيجابي، يحد من خماطر  واقع  اإىل  واملزري 
والبطالة وانعدام الأمن، وتظهر فيه قيم الت�صامح 
و�صلة  الجتماعية  العالقات  واإعادة  والتغافر، 

الأرحام وت�صفية النزاعات الفردية.

والدور  املركز  مفاهيم  تغريت  كما  والت�صّول،  كالتكالية  ال�صلبية،  الجتماعية  القيم  بو�صوح  فيه  وتراجعت 
للفعل  النتماء  نحو  القت�صادي  والو�صع  ال�صيا�صي  والنتماء  العائلة،  على  املعتمدة  التقليدية  الجتماعي 
املقاوم والقائمني عليه، والت�صحية والبذل وحتمل الأذى، وقد اأظهر املجتمع ثقته الكبرية بنف�صه، ومبنظومة 
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مما  وبجدواها؛  ومبقاومته  اأفراده 
ز ثقة الأفراد بهذا املجتمع الواثق،  عزَّ
ووّفر املجتمُع املالَذ الآمن للمقاومة، 
املدد  لها  وقّدم  وحماها،  واحت�صنها 
واحلاجات  الرجال  من  الدائم 

ومقومات ال�صتمرار.

لقد قام هذا املجتمع اجلديد بت�صليم 
لإدارة  املقاومة؛  لقيادة  ورايته  ثقته 
بوظائف  والقيام  ال�صعبة،  املرحلة 
ال�صراع،  واإدارة  امل�صالح،  جتميع 
وحت�صني الو�صع املاأزوم وفرز القيادات 

امليدانية، هذه املعركة قّدمت للمجتمع و�صفة الدواء الناجع، اإن �صعور هذا املجتمع املحا�صر واملنكوب بتمّيز 
مقاومته دفعه نحو اللتفاف حولها، فانت�صر ال�صعب واملقاومة حني مل يرفعوا الراية البي�صاء؛ فقد �صنعت 
– قنا�صات طويلة  املقاومة ال�صالح املتمّيز: �صواريخ ت�صل اإىل كل نقطة للعدو -طائرات ا�صتطالع �صغرية 
املدى... و�صعر املجتمع الغزي بالقيادة الع�صكرية املتميزة: �صبكة الأنفاق املمتدة – ال�صعود من الأنفاق خلف 
– اأ�صر  – ال�صتباكات من م�صافة �صفر  البحرية  – الإنزالت  الأر�س  املعركة حتت  – اإدارة  العدو  خطوط 
�صابط نخبة واحد على الأقل – النجاح يف مواجهة جميع الوحدات القتالية الربية و�صّدها – حرب الأ�صباح 
– احلرب الإلكرتونية – الكمائن املحكمة – توايل املفاجاآت – العمى ال�صتخباري للعدو -... واأدرك املجتمع 
�صعف  نقطة  وهو  الطويلة،  احلروب  اأو  ال�صغط  يحتمل  ل  مفكك،  جمتمع  العدو  جمتمع  اأن  الفل�صطيني 

خطرية لدى العدو، بحيث ميكن ا�صتثمارها يف مواجهات قادمة.

و�صعر املجتمع الغزي اأن مقاومته و�صلت اإىل مرحلة زعزعة اجلبهة الداخلية ال�صهيونية واإ�صعارها بالرعب، 
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الآن  اأن النت�صار ل يقا�س  املجتمع  الآلف يتجهون �صوب اخلارج يف هجرة معاك�صة، وفهم  مما جعل مئات 
اإف�صال العدو، ومنعه من حتقيق اأهدافه. لقد اأعادت املعركة  بعدد ال�صهداء وحجم الدماء، بل بقدرتك على 
للمجتمع اأ�صول ق�صيته الأوىل، وهي اأنه �صعب حمتل �ُصّرد من اأر�صه، فعادت لالأجيال ذاكرة الوطن، وعرفتهم 

ال�صواريخ الطائرة على املدن والقرى الفل�صطينية املحتلة عام )48( وامل�صافات املو�صلة اإليها.

ويربز �صوؤال هنا: ما الدور الذي اأ�صهمت فيه موؤ�ص�صات التن�صئة الجتماعية يف �صياغة التجربة الغزية 
املجتمعية املتما�صكة؟

عندما ن�صتعر�س هذه املوؤ�ص�صات امل�صهورة، وهي: الأ�صرة – املدر�صة – جمموعات الرفقة والزمالة – امل�صاجد - 
و�صائل الإعالم – ثقافة املعارف ال�صائدة، ميكن اأن نقراأ توزيعات الأدوار على جهة التف�صيل:

فكر  انت�صار  ومع  العاطفي.  التجاوب  طريق  عن  الأوىل  ال�صخ�صية  مكونات  الفرد  يتلّقى  الأ�صرة  ففي   •
احلركات الإ�صالمية والفكر الوطني املقاوم، فاإن هذه الأ�صر ت�صّكل الوحدة التنظيمية الأوىل لفكر املجتمع 

املقاوم.

اأنظمة  مع  يتعامل  املدر�صة  ويف   •
الأ�صرة  نظام  عن  خمتلفة  اجتماعية 
اإن�صانية  جتارب  مع  فيتعامل  الأبوي، 
خياراته  حتديد  منه  تتطّلب  خمتلفة، 
البتعاد  اأو  بع�صها  من  القرتاب  يف 
ينحاز  اأو  اأقرانه،  يختار  حّيه  ففي  عنها؛ 
اجلامعة  خ�صائ�صهم  يف  وينخرط  لهم، 
لهم، ويعّدل قيمه ومعايريه التي تلّقاها 
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اأي�صاً  يتعّر�س  فيما  الأ�صرة،  موؤ�ص�صة  من 
احلركات  ِقَبل  من  مرّكز  ل�صتهداف 
تقوم  التي  والفاعلة  الن�صيطة  الإ�صالمية 
بعملية اختيار دقيق لعنا�صرها يف مراحل 
جمموعات  اإىل  بفرزهم  تقوم  ثم  مبكرة، 
منظومة  ولها  متكامل،  منهجي  نظام  لها 
الأحداث،  جهاز  يحركها  هرمية  عمل 
والفعاليات اجلماهريية واجلهاز الرتبوي 
احلركات  هذه  لكون  ونظراً  الداخلي، 

وقدرتها  عالية،  ال�صتقطاب  على  قدرتها  فاإن  اجليدة،  املادية  الإمكانات  ولديها  والن�صاط،  الفعالية  �صديدة 
القراآنية  املخيمات  فاإن  العام  الن�صاط  اأي�صاً. ويف  عالية  ا�صتثماره  ثم  و�صيانته  ورعايته  البناء  ا�صتمرار  على 
اإحداث  الأكرث قوة يف  البيئة  ت�صّكل  الآلف كل �صيف،  فيها  ينتظم  التي  والريا�صية،  والرتفيهية  والدعوية 

التاأثري الت�صايّل املبا�صر بعيداً عن �صطوة العائلة واملدر�صة.

يف  التاأثري  �صديد  مبا�صر  ات�صال  عملية  خالل  من  املجاميع  وتوجهات  الفرد  �صياغة  يف  امل�صاجد  وت�صهم   •
اخلطب والدرو�س، وطبيعة الأحاديث التي تراعي حرمة املكان وخ�صو�صيته ؛ كما تهّيئ ظروف تالقي الأفراد 
وت�صكيل املجموعات ذات اخل�صائ�س املت�صابهة حتت مظلتها، وتكون م�صدراً معرفياً لنقل التعاليم ال�صماوية 
وترجمتها اإىل امل�صتوى ال�صلوكي، واأكرث امل�صتفيدين من امل�صاجد يف حالة الدرا�صة هي احلركات الإ�صالمية، ول�صيما 
امل�صاجد، وتبني فكرها يف نفو�س  التكوينية والدعوية والرتبوية يف  التي تن�صط جمموعاتها  حركة حما�س، 
جمهور امل�صاجد من ال�صباب والفتيان، كما تن�صر خطباءها ووّعاظها على امتداد امل�صاجد، ولذلك فاإن امل�صجد 

يعّد من املحا�صن الأ�صد تاأثرياً يف جمموعات النخبة ال�صبابية.

خالل  من  كافة  الأفراد  بني  ربطاً  الأ�صد  الو�صل  حلقة  ت�صكيل  ا�صتطاعت  فاإنها  الإعالم،  و�صائل  اأما   •
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ا�صتعمالها،  ات�صع  التي  احلديثة  الت�صال  منظومات 
التوا�صل،  يف  الجتماعية  الثقافة  من  جزءاً  واأ�صبحت 

ونقل املعارف وامل�صاعر واملواقف والآراء والتفاعل معها.

العام يف �صياغة نف�صيات الأفراد  املجتمع  ثقافة  • وت�صهم 
املجتمع  �صورة  ت�صّكل  اجتماعية،  مواقف  نحو  وتوجيهها 
يف  معارفه  وم�صتوى  ثقافته،  وعنا�صر  وتقاليده  وعاداته 
الأخرى.  التاأثري  موؤ�ص�صات  مع  م�صتمر  تفاعل  عمليات 
ات�صال  �صلوكه  توحيد  على  الغزي  املجتمع  �صاعد  ومما 
ووحدة  ومذهبه،  وديانته  لغته  ووحدة  القطاع،  جغرافية 
اأو قهري،  النا�س بقبول ر�صائي  قيادته التي تعامل معها 

ووحدة �صيا�صة قيادته وو�صوح روؤاها.

الذي  البديل  الجتماعي  الإعالم  اإن  القول  وميكن 
الإيجابية؛  امل�صاعر  اأثرى  قد  املواطن  �صحافة  دور  لعب 

�صبكات  فيه  توقفت  الذي  الوقت  يف  انت�صاراً  الأكرث  الإعالم  اأنه  ل�صيما  فنياً،  وخدمتها  وتعميمها  بتوثيقها 
الطاقة الكهربائية عن العمل، وتراجع احل�صور التلفازي لدى امل�صاهد الغزي اإىل م�صتويات �صفرية.

اإن التغري الجتماعي �صنة متحركة ل يلحظها املتحركون، وهي �صنة بطيئة حتتاج اإىل اإعادة م�صاهدة باحلركة 
الثقافات  ت�صاحب  التي  كالتغريات  ال�صديد  بالبطء  متتاز  التغريات  وبع�س  التغريات،  ملالحظة  البطيئة 
املادي، كما حدث يف مواكبة  اأ�صرع تتعلق بال�صتجابات ال�صريعة للتطور  والعادات والتقاليد، وهناك تغريات 
للثبات يف  املجتمعات متيل  فاإن  العموم،  الالمركزية. ويف  والإدارة  واملوا�صالت  ال�صريعة  التكنولوجيا  ثقافة 

بنائها الجتماعي وثقافتها وتقاليدها.
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مثاًل  يجد  مل  الغزي  املجتمع  اإن 
روؤيته  يبني  اأو  عليه  يقي�س  قريباً 
فبداأ  به؛  ا�صتهداًء  م�صكالته  حلل 
الداخلي،  وعيه  يف  املثال  يبني 
على  املثالية  الروؤية  وتت�صلل 
ت�صري  متقّطعة  ت�صورات  �صكل 
داخل  ن�صطة  حوارية  تفاعالت  يف 
الجتماعية  والوحدات  التكتالت 
اإطار  اإىل  ت�صل  حتى  ال�صغرية؛ 
املن�صود  املثال  يحقق  م�صرتك،  واٍع 

من اجلميع دون عوائق اأو اعرتا�صات. لقد متكن املجتمع الغزّي  من اإ�صالح عيوبه وعالج اأمرا�صه؛ ب�صبب 
حيويته وحركيته وجتدد ظروفه، وقد بحث عن �صبل اإ�صباع حاجاته ورغباته من خالل اإعادة تدوير املمكن 

واملتاح؛ فانتظم املجتمَع �صلوٌك فردّي طبيعي عمل بتلقائية حلماية املجتمع ودميومته واتزانه.

ويجدر التنويه هنا اأن  العامل ال�صيا�صي اأو الديني مل يكونا �صبباً يف متزق املجتمع، بل كانا �صبباً يف نزوع الوعي 
)نحو حتقيق امل�صلحة اجلامعة(؛ حيث اتفق اجلميع على اأنهم يف كارثة، ثم تباين ال�صلوك يف اجتاه احلل، 
الفل�صطينية  اأي منط �صلوكي، وتعزز النتماء للجماعة  الو�صوح لدى  الوعي ال�صرتاتيجي كان �صديد  لكن 
نظراً  التغيري  قرارات  ح�صم  يف  اأ�صرع  كانت  الدينية  الثقافة  ولكن  لالإيديلوجيات،  ول  للوطن  ل  املحا�صرة 

لرثائها الداخلي يف املثال، ويف احلافزية املعربَّ عنها بالن�صو�س العامة املدفوعة باملرّغبات واملحبِّبات.

وقد تراجعت يف هذا املجتمع ظواهر النق�صام الفكري الداخلي ل�صالح التف�صري ال�صيا�صي الواقعي؛ مما جعل 
الق�صية اخلالفية هي يف الآراء ال�صيا�صية، ولي�س يف املرجعيات، ول�صيما مع تراجع الي�صار ومتدد الإ�صالميني، 
العام  وال�صلوك الجتماعي  العدو  بال�صرع، وكان لو�صوح  املن�صبطة  ال�صلوكية  املظهرية  املجتمع نحو  واجتاه 
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منتج  اأي  مع  التعامل  يجري  بحيث  جتاهه، 
العدو  تخطيط  من  اأنه  على  �صالب  اجتماعي 
اأثٌر يف وحدة املجتمع وا�صطفافه خلف م�صروع 

املقاومة، فبنى بذلك ح�صانة داخلية �صده.

الأوىل  الكارثة  ل�صدمة  املجتمع  جتاوز  ومع 
يف عمليات القتل والتدمري ال�صخمة يف بداية 
ال�صعور  يعد  مل  لها،  وامت�صا�صه  العدوان 
بالنق�س هو ما ي�صيطر على املجتمع، بل �صار 
ي�صعر باملثالية والكمال نتيجة �صموده و�صربه 

الطويل.

اإن الناظم الجتماعي اجلديد كان هو يف وحدة املعاناة ووحدة امل�صري والقناعة باحلل القا�صي لتغيري 
وكانت  عملي،  غري  �صعار  باأي  الت�صبث  يجدي  يعد  مل  واأنه  لتجاوزه،  غالية  اأثمان  دفع  ولزوم  الواقع 
النتظام  اأ�صكال  بكافة  �صلكها  الأفراد يف  انتظم جميع  التي  املقاومة  الناظم هي  العليا يف هذا  القيمة 
املادية واملعنوية والروحية ؛ وهذه القيمة يف منتوجها �صبيهة بقيمة النتماء للبطن اأو القبيلة، حتى اإن 
اختلفت الأيديولوجيا كما يف حالة اجتماع جمتمع بني ها�صم ) البطن اأو العائلة ( على حماية ابنهم 

حممد بن عبد اهلل ] يف مواجهة القبيلة، ولو اأدى ذلك اإىل ح�صارهم مدة طويلة.

اأدرك طبيعة الواجبات املطلوبة منه، والتزم  اأثناء حرب رم�صان جمتمعاً مقاِوماً  اأ�صبح املجتمع الغزي  لقد 
ب�صلوك طبيعي ناجت عن هذا الإدراك؛ مما عزز القيمة الوطنية فيه، واأدرك معنى كونه فل�صطينياً تقع بالده 

حتت احتالل غا�صم.



136تربية أمة العصف المأكول

الفل�صطيني  املجتمع  لدى  حتقق  لقد 
بالتفوق  ت�صميته  ميكن  ما  غزة  قطاع  يف 
الياأ�س  انحطاط  جتاوز  الذي  النف�صي 
ال�صلبي  التفاوؤل  و�صطحية  والت�صاوؤم، 
و�صذاجته، ومتاثل لل�صفاء يف و�صط �صحي 
معاناة  مع  املجروحة  الروح  فيه  تفاعلت 
اجل�صد املكدود، فتولدت نف�س زكية ت�صمو 
باإيجابية العمل ونفعية احلركة، وتغريت 
واملتحّكمات  الجتماعي  ال�صبط  اآليات 
الكبري  لل�صغط  تبعاً  الغزي  الواقع  يف 

املفرو�س على هذا الواقع.

وبالإ�صافة اإىل عظم التحديات، وقلة الفر�س، وانعدام اخليارات، و�صعف الإمكانيات، فاإن تتايل احلروب 
الجتماعية،  التغيري  عمليات  لإجراء  الالزم  الوقت  �صغط  �صنوات،  �صت  خالل  �صنتني  كل  وتتابعها 
لوعيه  التلقائي  التنظيم  �صوب  واجته  وحيوية،  اإدراكاً  اأكرث  املجتمع  جعل  مما  �صرعة؛  اأكرث  وجعلها 
مبحيطه  الفل�صطيني  املجتمع  يتاأثر  ومل  نظام،  اإىل  الفو�صى  م�صارات  فتحولت  اخلارجي،  �صلوكه  يف 
العربي املري�س اإل يف موا�صم ال�صكون وامليل اإىل ال�صالم ال�صيا�صي، بل اإن هذا املجتمع عزل نف�صه عن 
املجتمعات العربية ونظمها احلاكمة، بعد اأن اأدرك اأن انتظار حركة ال�صعوب وقرارات احلكام ل ميكن 
اجلماهري  تقنع  ا�صتثنائية  وطنية  مبادرات  من  ياأتي  احلقيقي  الفعل  واأن  ناجحة،  �صيا�صة  يكون  اأن 
وال�صلطات احلاكمة باأهمية املراهنة على خيار املقاومة بعد اأن تبناها املجتمع الفل�صطيني، واأنه اخليار 

ال�صرتاتيجي الوحيد حلل امل�صكلة الفل�صطينية املعقدة رغم كلفته وخ�صائره ....
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أوال: السنن اإللهية في العصف المأكول:

التمهي������������د:  - اأ

تعاىل:»اإن  اهلل  رحمه  قطب  �صيد  يقول 
عن  غفلوا  الذين  الغابرين  اآثار  يف  النظر 
حتى  ر�صله  مع  واآياته  الكونية،  اهلل  اآيات 
التي ل ينفع بعدها ندم ول  الآية  اأخذتهم 
توبة- ليهز القلوب، حتى قلوب املتجربين، 
حلركاتهم  اخليايل  ال�صرتجاع  وحلظات 
اأحياء  وت�صورهم  وخلجاتهم،  و�صكناتهم 
يروحون يف هذه الأمكنة ويجيوؤون، يخافون 
اإذا هم  ويرجون، يطمعون ويتطلعون.. ثم 

�صاكنون، ل ح�ٌس لهم ول حراك؛ اآثارهم خاوية، طواهم الفناء، وانطوت معهم م�صاعرهم،  وعواملهم واأفكارهم 
وحركاتهم و�صكناتهم، ودنياهم املاثلة للعيان وامل�صتكنة يف ال�صمائر وامل�صاعر.

اإن هذه التاأمالت لتهز القلب الب�صري هزاً مهما يكن جا�صياً غافاًل قا�صياً، ومن ثم يلزمنا اأن نقف على بع�ٍس 
اهلل  �صنة  واأن  كم�صريهم،  متجرب  طاغية  اأي  م�صري  اأن  لنوقن  واحلني؛  احلني  بني  الغابرين  م�صارع  من 
الغابرين  �صننه يف  ذهاب... ومن  اإىل  الأر�س  عاقبته يف هذه  واأن  �صتناله،  الغابرين  اآثار  الآثار يف  الوا�صحة 
)م�صرع اأ�صحاب الفيل(، فهذا اأبرهة احلب�صي يوجه جي�َصه وفيلَه لهدم بيت اهلل احلرام، واأن�صاه طغياُنه اأن 
لي�س يف الكون قوة اإل وهي خا�صعة لقوة اهلل، ومل تنفعه ول زجرته اآية فيله الذي خاف اهلل فربك دون مكة ل 
يدخلها، وجهدوا يف حمله على اقتحامها فلم يفلحوا، ثم كان ما اأراده اهلل من اإهالك اجلي�س وقائده، فاأر�صل 
عليهم جماعات من الطري حت�صبهم بحجارة من طني وحجر، فرتكتهم كاأوراق ال�صجر اجلافة املمزقة؛ كما 
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التي ل تتخلف اأبداً«]]].

وما ت�صمية كتائب الق�صام ملعركتهم بـ)معركة الع�صف املاأكول( اإل ملا فيها من دللة على هذه احلقائق الثابتة 
يف خط �صري الب�صرية؛ وملا لها كذلك من اأثر يف النف�س الإن�صانية عميق عنيف، فما �صريُة اإ�صرائيل يف غزة اإل 
ا�صتدراج من اهلل �صبحانه ليهلكها مبا اأهلك به اأبرهة وجي�صه... ) ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 
)الإ�صراء:51(، فاإن كان اأبرهة قد ق�صد بيت اهلل بالهدم، فاإن اليهود ق�صدوا ما هو اأعظم من بيت اهلل، وهي 
النف�س املحرمة، ق�صدوها بالقتل دون جرم اجرتمته، ول ذنب اقرتفته... فاأي ظلم يا يهود اأكرب مما حذركم 

ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ( كتابكم:  يف  منه  اهلل 
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ ( )املائدة:32(،  واإمنا هو )  ک  ک  ک  گ  گ( )الأعراف:182(

قطب. �صيد  يو�صف،  �صورة  تف�صري   ، القراآن  ظالل  يف  انظر:   -  1

يحكي عنهم القراآن الكرمي، فاأهلكته واأهلكت قومه، قبل اأن يدخل مكة، واأ�صيب اأبرهة يف ج�صده، وخرجوا به 
معهم ي�صقط اأمنلة اأمنلة، حتى قدموا به �صنعاء، فما مات حتى ان�صق �صدره عن قلبه، وهكذا 

ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  )ڍڌ 
)يون�س:92(  ) ک  ک  ک  ڑک  ڑ 
وراءك  َمن  ليدرك  الغابرين،  يف  ماألوفة  �صنٌة 
به  ويتعظوا  م�صريك،  كان  كيف  اجلماهري  ِمن 
اهلل  لقوة  الت�صدي  عاقبة  ويرون  ويعتربون، 
اأفراد جي�صه  واأخذ  اأخذه  اهلل  اأن  ووعيده... فرنى 
مقهورون  باأنهم  َيعذرهم  ومل  واحد،  بعد  واحداً 
يطيعون اأوامر اأبرهة ل؛ فكل من عتا عن اأمر اهلل 
ال�صخ�صية-  الأفراد  اأحوال  يف  هذا  كان  -ولو  فيه 
اهلل  �صنة  من  القرى  له  تعر�صت  ملا  يتعر�س  فقد 
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وهذه هي القوة التي ل يح�صبون ح�صابها، وهم 
غزة،  قطاع  �صد  ال�صارية  املعركة  هذه  ي�صنون 
املتجمعة على  باأر�صها  امل�صتم�صكة  العزل  و�صد 

اآ�صرته.

هذه هي القوة التي يغفلها املكذبون باآيات اهلل، 
لهم  اهلل  ا�صتدراج  اأنه  اأبداً  يت�صورون  ل  اإنهم 
اإمالء  اأنه  يح�صبون  ول  يعلمون،  ل  حيث  من 
اهلل لهم اإىل حني؛ فهم ل يوؤمنون باأن كيد اهلل 
بع�صاً، ويرون قوة  بع�صهم  يتوىل  اإنهم  متني! 

اأوليائهم من اأمريكا والغرب ظاهرة يف الأر�س، فين�صون القوة الكربى؛ اإنها �صنة اهلل مع املكذبني، يرخي لهم 
العنان، وميلي لهم يف الع�صيان والطغيان ا�صتدراجاً لهم يف طريق الهلكة، واإمعاناً يف الكيد لهم والتدبري، ومن 
الذي يكيد؟ اإنه اجلبار ذو القوة املتني! ولكنهم غافلون! والعاقبة للمتقني؛ الذين يهدون باحلق وبه يعدلون.

-ونحن  اأبرهة  بفعل  اليهود  فعل  ربطت  التي  الفا�صلة  الت�صمية  بهذه  الق�صام  ملجاهدي  الن�صر  اأول  هذا  فكان 
ن�صتب�صر باإيحاء هذه الدللة- ثم مل يكتفوا مبا اكتفى به عبد املطلب يف حادثة الفيل اإذ اأمر قري�صاً باخلروج من 
مكة، والتحرز يف �صعف اجلبال، وقام فاأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قري�س يدعون اهلل وي�صتن�صرونه.

مل يكن لأ�صود الق�صام اإل رد واحد: هو �صورة الأنفال وبراءة )  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀڀ   ٺ  ٺ()التوبة:14-15(، فا�صتجابوا لأمر 
اهلل ور�صوله طائعني خمتارين، واإن املعركة على هذا النحو لن تكون متكافئة اأبداً؛ لأن جماهدي الق�صام معهم 
النحو  هذا  على  واملعركة  اأمثالهم،  وتعاىل من  �صبحانه  اأنا�س من خلقه  اإل  لي�س معهم  واليهود  تعاىل؛  اهلل 

مقررة امل�صري!
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يف زماننا هذا كما وقعت لقري�س والعرب باأبرهة وجنده، فها هو مكر اليهود ي�صل، فال يبلغ هدفه وغايته من 
عدوانه ) گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ( ) الفيل:2(، وها هي اأبابيل الق�صام جتول وت�صول يف م�صتوطنات اليهود 
وثكنات خنازيرهم، وتلتقط �صور الكني�صيت ) ڱ  ڱ  ڱ  ں  ( ) الفيل:3(، وها هي حجارة �صجيل 

ڻ   ڻ   ڻ     ( اأبيب  تل  �صماء  وت�صيء  م�صتوطناتهم  يف  اليهود  على  ترمى   )J 80 )�صواريخ  الق�صام 
ڻ ( ) الفيل:4(،  فتكبدتهم يف اقت�صادهم ويف حركاتهم، ومزقتهم يف اأبدانهم واأرواحهم )ۀ  ہ     
ہ(  ) الفيل:5(. كل هذا ليعلم اليهود واإخوانهم املنافقون اأن الأمور ل مت�صي يف النا�س جزافاً؛ واحلياة 
ل جتري يف الأر�س عبثاً؛ فهناك نوامي�س ثابتة تتحقق، ل تتبدل ول تتحول، والقراآن يقرر هذه احلقيقة، 
ويعلمها للنا�س؛ كي ل ينظروا الأحداث فرادى، ول يعي�صوا احلياة غافلني عن �صننها الأ�صيلة، حم�صورين 
الوجود،  و�صنن  احلياة،  لرتباطات  ت�صورهم  ويرفع  املكان،  من  حمــدود  وحيز  الزمان،  من  ق�صرية  فرتة  يف 
وقع لالأجيال  فيما  اإىل م�صداق هذا  اأنظارهم  ويوجه  النوامي�س،  ــراد  واطِّ ال�صنن  ثبات  اإىل  دائماً  فيوجههم 

قبلهم؛ ودللة ذلك املا�صي على ثبات ال�صنن واطراد النوامي�س]]].

29 �صوال 1435 )25 /8 /2014(، موقع طريق الإ�صالم.  ،" املاأكول  الع�صف  يف  الإلهية  "ال�صنن  انظر:   -  1

الــبــيــت احلــــرام،  بــقــدرتــه  اأن حــمــى اهلل  فــبــعــد 
فلم يــقــّدر لأهـــل الــكــتــاب »اأبــرهــة وجــنــوده« اأن 
اأو يــ�ــصــيــطــروا على  يــحــطــمــوا الــبــيــت احلـــــرام، 
الأر�س املقد�صة، اإذ به �صبحانه يك�صف لهم عن 
قدرته، وهو يدير املعركة من ورائهم يف اأرجاء 
اليهود،  اأعداءهم  قطاع غزة وحدودها؛ ويقتل 
الفيل  �صورة  تعود  وعندئذ  املنافقني،  ويك�صف 
لُت�صَتطرَد  وجــيــ�ــصــه؛  اأبــرهــة  ق�صة  دللـــة  مــن 
اليهود  اأبرهة يف  غــزة، فت�صف حــال  يف معركة 
وتقرن اإليها حالهم؛ لتتم املوازنة وتقع العربة 
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-ال������ت������ع������ري������ف ب����ال���������س����ن الإل������ه������ي������ة: ب
يعّرف عبد الكرمي زيدان �صنن اهلل تعاىل: »)�صنة اهلل( هي الطريقة املتبعة يف معاملة اهلل تعاىل للب�صر بناًء 
على �صلوكهم واأفعالهم وموقفهم من �صرع اهلل واأنبيائه، وما يرتتب على ذلك من نتائج يف الدنيا والآخرة«]]].

امل��اأك��ول: الع�سف  انت�سار  يف  الإل��ه��ي��ة  ت-ال�����س��ن 

فنا على �صننه التي ل تتبدل ول  اإن من ِحَكم اهلل عز وجل البالغة يف كل الأحداث التي جتري من حولنا اأن يعِرّ
تتحول، ومبعرفة هذه ال�صنن الإلهية يت�صح الطريق امل�صتقيم، ويهتدي امل�صلم اإليه، ويوفق اإىل املوقف احلق 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ردة:  املَطّ �صننه  بالنظر يف  لنا  اآمراً  يقول اهلل عز وجل  ال�صائب،  واملنهج 
ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ            ( )اآل عمران: 137(، وقال �صبحانه: )  ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ( )فاطر: 34(.

اأن يقفوا طوياًل مع كتاب اهلل عز وجل،  لذا وجب على امل�صلمني عامة، وعلى دعاة احلق املجاهدين خا�صة، 
وما ت�صمن من الهدى والنــور، ومن ذلــك ما ت�صمنه من ال�صنن الربانية امل�صتوحاة مــن دعـــوة الأنبياء عليهم 

وال�صري  لأن يف معرفتها  وال�صالم؛  ال�صالة 
والتمكني  الن�صر  باأ�صباب  اأخذاً  هداها  على 
والفالح، وجناًة مما وقع فيه الآخرون من 
م�صدر  يجهل  من  بخالف  وعناء،  تخبط 
لديه  تكون  يعلم  الذي  فاإن  الأحداث؛ 
فلي�س  يجهل،  الذي  اأما  وطماأنينة،  ب�صرية 

اإل احلرية واخلوف والقلق.

.13 �س   ، زيدان  الكرمي  عبد  الإلهية،  ال�صنن   -  1
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يف  التف�صيل  هنا  املق�صود  ولي�س 
واإمنا  الربانية،  ال�صنن  مو�صوع 
ال�صنن  بهذه  ال�صت�صاءة  هو  املق�صود 
الذي  احلق  املوقف  اإىل  الو�صول  يف 
وجل؛  عز  اهلل  ير�صي  اأنه  نح�صب 
التي  ال�صاخنة  الأحداث  يف  وذلك 
املباركة  الأر�س  يف  اليوم  رحاها  تدور 
التي  ال�صنن  هذه  ومن  فل�صطني، 
ينبهنا اهلل عز وجل اإليها يف مثل هذه 

الأحداث ما ياأتي:

2

1

65

4

3
�صنة الإعداد

�صنة التغيري

�صنة الن�صر 
والتمكني

�ُصنة الإمالء 
وال�صتدراج

�صنة التدافع

�صنة التمحي�س

العزة عموماً، ولكونها حتققت يف معركة  بانت�صارات غزة  ارتباطها  الإلهية من حيث  ال�صنن  و�صنتناول هذه 
الع�صف املاأكول خا�صة، ونبداأ ب�صنة التغيريلكونها اأ�صا�صاً ملا بعدها.

سنة التغيير:1

بني اهلل تعاىل اأن النت�صار له مقدمات، والتغري نحو الأف�صل له �صروط، واأمرنا �صبحانه وتعاىل بتحقيق هذه 
11( بيان وا�صح ملعادلة  ال�صروط، ففي قوله تعاىل:)   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ( )الرعد: 

التغيري:
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لذلك جاء البيان الإلهي بعد اأحداث غزوة اأحد املوؤملة للم�صلمني بقوله تعاىل: )   ی  ی  ی  جئ  
ياأمر  165(، والذي  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         جث  مث( )اآل عمران: 
املوؤمنني اإىل قيام ال�صاعة باأن ي�صتمروا باملراجعة والتقييم مل�صارهم بدًء من »نفو�س الأفراد«، وانتهاًء مب�صار 

اجلماعة، حتى ي�صتدركوا وي�صلحوا اأي خلل من �صاأنه اأن يف�صي اإىل الهزمية.

كيف �سنعت احلركة عملية التغير يف غزة؟؟؟
لقد قام م�صروع التغيري يف غزة على تغيري ثقافة ال�صعب الفل�صطيني امل�صلم، وهذا قانون رباين، يقول الدكتور 
اجلانب  ميثل  واحلال  والأ�صا�س،  املقدمة  وهو  والإدراكي،  املعريف  اجلانب  ميثل  القر�صاوي:»...فالعلم  يو�صف 
الوجداين والنفعايل، والعمل ميثل اجلانب الإرادي وال�صلوكي. واإىل هذا الرتتيب ي�صري القراآن الكرمي يف قوله 

ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ( تعاىل: 
ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ( )احلج: 54(.

ويبني الدكتور ماجد عر�صان الكيالين عند �صرحه لقوله تعاىل:)  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ(
اأن الظواهر الجتماعية تبداأ باملقررات الفكرية التي تولد الغايات، ثم الجتاهات النف�صية التي   )11 الرعد:   (

توجه الإرادات، اإىل اأن تنتهي باملمار�صات العملية التي تفرز الإجنازات املتقدمة اأو املتخلفة يف ميادين احلياة.

تغير ما بالنف�س: مقدمة �سرورية

واملق�سود بتغير ما بالنف�س القيم ومنهجية 
التفكر، وامليول والعادات واملهارات.

وانتكا�س. تخلف  اأو   / وُرقي  ازدهار   -  1
هزمية. اأو  ومتكني/  انت�سار   -  2

تغير ما باجلماعة / الأمة توؤدي اإىل

النتيجة
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قام  غزة  يف  التغيريي  امل�صروع  جند  لذلك 
يف  كافة  املجتمعية  املوؤ�ص�صات  دور  بتعزيز 
واملدار�س  فامل�صاجد  الهدف،  هذا  حتقيق 
هذه  كل  الإعالمية،  واملوؤ�ص�صات  واجلامعات 
وميول  تغري مفاهيم  اأن  ا�صتطاعت  املوؤ�ص�صات 
الغزي خا�صة،  املجتمع  و�صلوكيات واهتمامات 
وال�صعب الفل�صطيني عامة. لقد اأ�صبحت فكرة 
املقاومة وم�صروع  املقاومة اأهم ما ينتمي اإليه 
ال�صهادة  حب  اأ�صبح  بل  كافة،  الغزي  املجتمع 
وال�صت�صهاد حلم كل غزي. واأما قيم التعاون، 

والإتقان والتميز، فهي �صمة وا�صحة يف منجزات وخمرجات اجلامعة الإ�صالمية. وقد اأثمر ذلك كله متيزاً 
ق�صامياً، واإبداعاً ع�صكرياً ظهرت ثماره يف انت�صار الع�صف املاأكول.

لقد تغريت حياة الإن�صان الغزي، واأولوياته، وقيمه بعد م�صار من العمل واجلهد، وم�صار من البتالء 
الفقه  املقاوم  الغزي  املجتمع  تبنى  لقد  والدويل،  العربي  والتاآمر   ، الغا�صب  الحتالل  ظل  يف  الكبري 
ال�صحيح الذي �صقناه قبل قليل ملعادلة التغيري ، وعمل على تر�صيخها يف حياته، بل يف خمتلف جوانب 
احلياة، وحدث التغيري ملا يف النف�س من اآفات الأثرة واخلمول، وف�صاد القيم وال�صقوط يف درك العمالة 
والف�صاد الأخالقي، والإداري... وقام ببناء اأدوات املقاومة ومهارات القتال والنت�صار كجزء من عملية 
ال�صامل  الإعداد  كان  غزة  ويف  النت�صار،  حتقق  كامل  ب�صكل  التغيري  معادلة  حتققت  وعندما  التغيري، 
غزة  يف  التغيري  فعملية  املاأكول؛  الع�صف  معركة  يف  جلياً  ظهر  ما  وهذا  اجلوانب،  خمتلف  يف  املتميز 

ا�صتملت على الفهم والعمل بالكثري من ال�صنن الإلهية، وعلى راأ�صها:
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6

4

5

3

2

1

�صنة الن�صر و التمكني

�ُصنة الإمالء وال�صتدراج للكفار واملنافقني

�صنة البتالء والتمحي�س

�صنة التدافع

�صنة الإعداد

�صنة التغيري

سنة اإلعداد:2

يقول الدكتور اأحمد نوفل:»...ومن �صنن الن�صر التي ل يتحقق اإل بها: الإعداد وال�صتعداد، على اأق�صى ما 
ن�صتطيع من ح�صد اأ�صباب القوة بكل �صنوفها و�صروفها واأنواعها. واهلل ل يحتاج اأ�صباَبنا لين�صرنا، ولكنه علَّمنا 
اأن ناأخذ بالأ�صباب، ثم نتوكل على ُم�صبِّب الأ�صباب �صبحانه. ويف هذا املعنى اآية وا�صحة يف قلب �صورة بدر - 

�صورة الأنفال ) ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( )الأنفال:60(.

د مادّياً ومعنوّياً؛ فهو ل يحب املتقاع�صني املتخاذلني اجَلِزعني، ولكنه يحب  اإن اهلل تعاىل يريد منا اأن نتح�صَّ
الني النَّ�ِصطني. العاملني الفعَّ

وال�صيا�صي  والقت�صادي  والجتماعي  والفكري  والنف�صي  الروحي  الإعداد  ت�صمل  مطلقة  كلمة  والإعداد 
والع�صكري والإداري والتنظيمي والإعالمي.

وق�صيتنا  )التوبة:46(.  ے(  ھ  ھ   ھ  ھ   )  ہ   القائلني:  اأ�صدق  وهو  يقول  اإذ  اهلل  و�صدق 
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د كل �صاعة، هل نرتاخى يف الإعداد  املقد�صة يف فل�صطني ل يجوز اأن نتوانى يف الإعداد لها والأق�صى الذي ُيهدَّ
لن�صرته حتت ذرائع العجز امل�صطنع وال�صعف املفتعل؟

تها،  هذه اأمة قوية، مواردها وفرية جّداً، والطاقة الب�صرية اأعظم اأ�صباب قوتها، والإن�صان اأقوى َعَتادها وُعدَّ
ها اأن تنت�صر،  . فالن�صر م�صمون لأمة �َصِمَن لها ربُّ وباأ�ُس هذا الإن�صان وقوته، قبل القوة املادية اأعظم ما ُنِعدُّ
هذا  ال�صنن يف  لهاِته  املت�صمنة  الآيات  فلنقراأ  نن.  وال�صُّ نن  ال�صَّ التزمت  ما  اأحد  عليها  ينت�صر  األ  لها  و�صمن 
الن�صر  ذلك  بعد  ولننتظر  للتنفيذ..  ى  ُتَتلقَّ تعليمات وتوجيهات  اإىل  الآيات  ل هذه  لنحوِّ ثم  املجيد..  الكتاب 

القريب والفتح املبني« ]]].

فالإعداد يف غزة كان اإعداداً �صاماًل، فاجلانب الأول لالإعداد كان تربية اجليل على كتاب اهلل تعاىل و�صنة ر�صوله 
]، تالوًة وحفظاً وتدبراً و�صلوكاً، واجلانب الثاين الرتبية الروحية، يدل على ذلك ارتباط املجتمع الغزي 

واجلانب  الكثرية،  مب�صاجده 
له  ي�صهد  التخ�ص�صي  العلمي 
غزة  يف  الإ�صالمية  اجلامعة 
وما قفزته من قفزات نوعيةيف 
تطوير املناهج واأدوات الرتبية 
اأي�صاً  لذلك  وي�صهد  والتعليم، 
من  اجلامعة  هذه  خمرجات 
اأن  ا�صتطاعوا  متخ�ص�صني 
مذهلة؛  بابتكارات  يقوموا 
للمجتمع  الثقايف  فامل�صتوى 

البنائية التطويرية، وهذا ما يدل عليه حجم اخلريجني من اجلامعات �صنوياً، ويدل  الغزي قد تغري نحو 

. http://www.drahmadnofal.com/Portals/Content،2010 /4  /26 الن�صر  �صنن   -  1
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الفكري  اخلطاب  فعالية  عليه 
والثقايف الذي جتلى يف تبني م�صروع 
تراب  لكامل  والتحرير  املقاومة 
ملخيم  ينتمي  اأن  واأي�صاً  فل�صطني، 
دليل  فهذا  الآلف،  التحرير  طالئع 

اإ�صايف على بو�صلة املجتمع الغزي.

سنة التدافع:3

اإن اإمياننا باأن كل ما يحدث يف هذا الكون، اإمنا هو بعلم اهلل عز وجل واإرادته وحكمته ل يعني ال�صت�صالم للذل 
وترك املدافعة؛ لأن اهلل عز وجل الذي اأراد هذه الأحداث كوناً وقدراً؛ اأراد منا مدافعتها ديناً و�صرعاً، وهذه هي 

�ُصَنّة املدافعة. قال اهلل عز وجل: )  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں ں ڻ( )حممد: 4(.

ڤڤڦڦ  ڤ  ٹڤ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  وجل:  عز  اهلل  ويقول 
ڦڦڄڄڄڄڃڃ ڃچچچ چڇڇڇ ڇ ڍ( )احلج:40(، 
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وقال اهلل عز وجل يف احلديث القد�صي الذي اأخرجه 
فمَقَتهم  الأر�س  اأهل  اإىل  نظر  اهلل  »واإن  م�صلم: 
وقال:  الكتاب،  اأهل  بقايا من  اإل  عرَبهم وعجَمهم 

اإمنا بعثتك لأبتليك واأبتلي بك«.  رواه م�صلم. 

دليل  اأبلغ  القد�صي  واحلديث  الآيتني  هاتني  ففي 
على وجوب دفع الباطل باحلق، وتاأخذ هذه املدافعة 
ورفع  َبه،  ال�ُصّ واإزالة  احلق  فبيان  متعددة:  �صوراً 
باملعروف  والأمر  مدافعة،  واأهله  احلق  عن  اللب�س 
املوؤمنني  �صبيل  وبيان  مدافعة،  املنكر  عن  والنهي 
على  والثبات  وال�صرب  مدافعة،  املجرمني  و�صبيل 

هذه  راأ�س  على  وجل  عز  اهلل  �صبيل  يف  والقتال  اجلهاد  وياأتي  مدافعة،  والظلمة  الكفرة  من  الأعداء  ابــتالء 
املدافعات وذروتها لكف �صر الكفار وف�صادهم عن ديار امل�صلمني ودينهم واأنف�صهم واأعرا�صهم واأموالهم. يقول 
الإمام ابن تيمية رحمه اهلل تعاىل: »واجلهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب والدعوة واحلجة والبيان 

والراأي والتدبري وال�صناعة؛ فيجب بغـــاية ما ميكن«]]].

ويف هذا ال�صياق، فاإن املقاومة الفل�صطينية -وعلى راأ�صها كتائب الق�صام- تواجه يف الوقت الراهن الكثري 
اأو  امليدان،  اأ�صلحة ع�صكرية يف  �صواء  اأ�صلحة،  يَدْيه من  ُيتاح حتت  الأعداء، وكل منهم ي�صتعمل ما  من 

�صيا�صية اأو اإعالمية يف �صاحة احلرب الأهم، وهي قلوب وعقول اجلماهري.

ولعل من اأهم واأخطر هذه الأ�صلحة التي ي�صتخدمها اأعداء امل�صروع الإ�صالمي، هو �صالح »املنطق الإعالمي«، 

تيمية. ابن  الدين  تقي  الفقهية" الإمام  الختيارات   -  1
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الذي يحاول اإقناع اجلماهري بعدد من الر�صائل ال�صلبية حول املقاومة الإ�صالمية التي حتارب عن الأمة كلها 
الكيان ال�صهيوين الغا�صب على اأر�س فل�صطني. ومن بني هذه الر�صائل ال�صلبية واأهمها اأو اأخطرها ر�صالتان:

الأوىل: جدوى العمل املُقاِوم �صد »دولة مدرعة حتى الأ�صنان«، ومتلك »جي�صاً وا�صتخبارات هي الأقوى يف 
العامل«.

اخلراب  حجم  الثانية: 
العدو  يوقعه  الذي  والدمار 
يف  باأهلنا  يومّياً  ال�صهيوين 
قطاع غزة ال�صامد، ول يتفق 
الثمن الب�صري والدم املدفوع 

مع املقابل ال�صيا�صي.

حركة ال�صيا�صة يف ع�صرنا احلايل، والعمران الب�صري ب�صكل عام، ويتغا�صى هوؤلء الذين يتكلمون عن جدوى 
املقاومة يف زمننا هذا عن قانون مهم من قوانني العمران الب�صري، وهو قانون التدافع الذي تناوله القراآن 

ۀ   ڻ   الكرمي يف �صورَتْي »البقرة« و»احَلج«؛ ففي �ُصورة البقرة« يقول رب العزة �صبحانه: )ڻ  
ڭ  ڭ   ڭ  ۓ   ۓ  ے   ے ھ   ھ  ھ    ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ 

البقرة251(،   (  ) ۋ ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

هذه العبارات تتجاوز العديد من 
م�صتوى  اإىل  ت�صل  التي  احلقائق 
حتكم  التي  والثوابت  القوانني 
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اأما يف �ُصورة »احَلج«، فيقول اهلل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ  ڤ 
ڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ چ  چ چڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ( )احلج 40(.

�ُصورة  اآية  معاين  من  اأو�صح  يوجد  ول 
»احَلج« على وجه اخل�صو�س يف هذا الذي 
تفا�صري  ويف  الطربي  ويف  ب�صدده،  نحن 
اأخرى للقراآن الكرمي: نزلت هذه الآية يف 
لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َصلََّم،  اأ�صحاب ر�صول اهلل �صَ
ومعنى الدفع املذكور يف الآية هو اجلهاد 
من  اأُخرجوا  فالفل�صطينيون  والقتال؛ 
ديارهم بغري احلق، وتعر�صوا لأب�صع األوان 
القتل والت�صريد والتعذيب من ال�صهاينة 

ويف اآية التدافع يف �ُصورة »البقرة« در�س اآخر �صديد الأهمية فيما يتعلق بخروج اأ�صحاب احلق وجنود اهلل 
تعاىل ل�صرتجاع حقوقهم، وهو اأن اهلل تعاىل كتب على امل�صت�صعفني اأن يقوموا بهذا الدور، حلكم اإلهية 
متعددة اجلوانب، ومن بني جوانبها اإذلل اأهل ال�صتكبار والكفر، واإثبات اأن ملكهم ل ي�صاوي �صيئاً اأمام 
ال�صتكبار،  امل�صت�صعفون حربهم �صد قوى  به  الذي يخو�س  الإميان  �صالح  واأمام  اإرادة اهلل عز وجل، 

وحترير رقاب النا�س من عبوديتهم الزائفة.

واأويل القربى، ومل تزل اأر�صهم حمتلة، وفيها اأقد�س مقد�صات امل�صلمني بعد بيت اهلل احلرام وامل�صجد الّنبــــــــوي، 
وبالتايل فهم اأحق واأوىل النا�س بالتدافع �صد بني �صهيون ومن والهم.
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فعندما كان بنو اإ�صرائيل يف مرحلة ال�صت�صعاف، وكانوا هم حملة ر�صالة اهلل يف اأر�صه، اختارهم اهلل عز وجل 
لإزالة ملك فرعون الذي عال يف الأر�س، وملك اأ�صحاب الكفر وال�صرك ممن �صكنوا اأر�س فل�صطني يف ذلك 

الزمن، وكانوا من اأ�صحاب القوة والباأ�س اأي�صاً.

ويف القراآن الكرمي ما يوؤكد ذلك؛ يقول اهلل تعاىل يف �ُصورة »النِّ�صاء«: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ( )الن�صاء 75(.

)  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  

چڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ( )�صورة البقرة :246(.

ومن  الظاملني  ملواجهة  امل�صت�صعفني  خروج  الأ�صل 
�صلبوهم حقوقهم وانتهكوا اإن�صانيتهم، والتويل عن 
ذلك والتقاع�س عنه ينزع عن املوؤمنني �صفة الإميان، 
»�ُصورة  ويف  الظاملة،  اخلائنة  الفئة  اإىل  وينقلهم 
ذهبنا  التي  املعاين  بع�س  توؤكد  اآية  اأي�صاً  البقرة« 
اأن الظلم يحتم املقاومة،  اإليها يف هذا احليِّز، وهي 
واأن العلو وال�صتكبار يف الأر�س بغري احلق، يفر�س 
باهلل  باإميانها  تت�صلح  بحقوقها،  موؤمنة  فئة  ظهور 
بداية  يف  تعاىل  اهلل  يقول  الباغية،  الفئة  لتواجه 

الق�صة التي وردت فيها اآية التدافع ال�صابقة: 
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خامتة هذه الآية �صديد الأهمية يف التاأكيد على الر�صالة التي ن�صعى اإليها يف هذا الإطار، وهي اأن الأ�صل هو 
خروج امل�صت�صعفني ملواجهة الظاملني ومن �صلبوهم حقوقهم، وانتهكوا اإن�صانيتهم، واأن التويل عن اأداء ذلك ، 

والتقاع�س عنه من جانب الفئة املوؤمنة ينزع عنها �صفة الإميان، وينقلها اإىل خانة الفئة الظاملة.. ) ڇ  ڇ 
وقوانينه يف  تعاىل  اهلل  اآيات  الأخريفاإنها  ويف   ،) ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڇ  
العمران الب�صري، وم�صري من يتحداها اأو يخالفها الفناء واخل�صران املبني يف الدنيا والآخرة؛ لأنها حتميات 

�صاءتها اإرادة اهلل عز وجل ول راد لق�صائه، وكل �صيء يف هذا الكون خا�صع مل�صيئته]]].

عن  تعبرياً  اإل  �صرائحها  الغفرية مبختلف  الغزية  والتحرير من قبل اجلماهري  املقاومة  تبنِّي م�صروع  وما 
العي�س، ويف  التكافل وال�صرب على �صظف  ال�صلم تت�صافر اجلهود نحو جهاد  ال�صنة؛ ففي وقت  اليقني بهذه 
البيوت،  تدمر  قطرة«،  اآخر  حتى  املقاومة  مع  »نحن  تكون  الفعل  وردة  الأخرى،  تلو  املجزرة  ترتكب  احلرب 
املقاومة  على  واإ�صراراً  و�صرباً  َجلَداً  اإل  منهم  جتد  ول  الأ�صجار،  وحتت  واملدار�س  اخليم  يف  النا�س  وي�صكن 

وحترير الأر�س، اإن ذلك كله �صدى حقيق لثقافة املقاومة والإميان الرا�صخ ب�صنة التدافع]]].

سنة االبتالء والتمحيص:

يقول اهلل عز وجل: ) ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  () حممد: 13(، وقال اهلل عز وجل 
 ،)179 )اآل عمران:   ) ) ہ  ھ ھ  ھ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ   اأحد:  معقباً على غزوة 

وقال �صبحانه يف احلدث نف�صه: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( 
)اآل عمران: 166–167(، قال ابن كثري رحمه اهلل تعاىل يف الآية الثانية: »اأي: ل بد اأن يعقد �صبباً من املحنة 
الل:  الِظّ �صاحب  ويقول  الفاجر«،  واملنافق  ال�صابر  املوؤمن  به  ُيعَرف  ه،  عدُوّ فيه  ويفت�صح  ولُيّه،  فيه  يظهر 
»ويقطع الن�س القراآين باأنه لي�س من �صاأن اهلل �صبحانه ولي�س من مقت�صى األوهيته، ولي�س من فعل �صنته؛ 

./http://www.basaer-online.com  2014،املقاومة كاإحدى �صنن التدافع الإلهي يف العمران الب�صري، اأحمد التالوي7 اأغ�صط�س  -  1
ال�صابق. املرجع   -  2
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اأن يدع ال�صَفّ امل�صلم خمتلطاً غري مميز، يتوارى املنافقون فيه وراء دعوى الإميان ومظهر الإ�صالم، بينما 
َهر ال�صف ليخرج منه اخَلَبث، واأن  قلوبهم خاوية من ب�صا�صة الإميان وروح الإ�صالم، وكل هذا يقت�صي اأن ُي�صْ
ُي�صَغط لتتهاوى اللِبنات ال�صعيفة، واأن ُت�َصلَّط عليه الأ�صواء لتتك�صف الدخائل وال�صمائر، ومن ثم كان �صاأن 
اهلل �صبحانه اأن مييز اخلبيث من الطيب، ومل يكن �صاأنه اأن يذر املوؤمنني على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة 

العظيمة«.

يف  العزة  غزة  يف  اجلارية  الأحداث  اإىل  وبالنظر 
هذه  اأن  نرى  والتمحي�س؛  البتالء  �صنن  �صوء 
ردة الثابتة تعمل الآن عملها باإذن ربها  ال�صنة املطَّ
عز  اهلل  اأراده  الذي  اأُُكلَها  لتوؤتي  وتعاىل  �صبحانه 
وجل  عز  اهلل  من  والرحمة  اللطف  ومنه  وجل، 
املتمثالن يف متحي�س املوؤمنني يف غزة وخارجها، 
املنافقني  من  ى  تتنَقّ حتى  ال�صفوف  ومتييز 
واأ�صحاب القلوب املري�صة، وينك�صف اأمرهم للنا�س، 
وحتى يتعرف املوؤمنون اأنف�ُصهم على اأنف�صهم، وما 
بينهم  حتول  التي  والعوائق  الثغرات  من  فيها 
وبني التمكني والن�صر؛ فيتخل�صوا منها ويغريوا 
وت�صاقط  ال�صفوف  متّيزت  ما  فاإذا  باأنف�صهم،  ما 

الذي  الأحمر  كالذهب  منها  ال�صادقون  املوحدون  ال�صابرون  املوؤمنون  وخرج  البتالء،  اأتون  يف  املت�صاقطون 
تخلَّ�س من �صوائبه باحلرق يف النار، حينها تهب رياح الن�صر على عباد اهلل امل�صطَفنْي الذين ي�صتحقون اأن 
ن لهم ديَنهم الذي ارت�صى لهم، وقبل هذا التمحي�س والتمييز؛ فاإن  ميحق اهلل من اأجلهم الكافرين، وميِكّ

�صنة حمق الكافر وانت�صار امل�صلمني التي وعدها اهلل عز وجل عباده املوؤمنني لن تتحقق.
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هكـذا اأراد اهلل عز وجل وحكم يف �صننه التي ل تتبدل: اأّن حْمَق 
ملا �صئل  املوؤمنني، ولذلك  اأن ي�صبقه متحي�س  الكافرين ل بد 
اأن  للرجل:  اأف�صل  »اأيهما  تعالــى:  اهلل  ال�صافعي رحمـه  الإمام 
ن اأو اأن يبتلى؟«، - كان من دقيق ا�صتنباطه وفهمه لكتاب  ميَكّ
اهلل عز وجل -قوله: »ل ميَكّن حتى يبتلى«، ولعله فهم ذلك من 
قوله تعاىل: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ(  )اآل 
عمران: 141(؛ حيث ذكر اهلل عز وجل املحَق بعد التمحي�س، 
يف  لنا  ظهرت  التي  الإلهية  والألطاف  العظيمة  احِلَكم  ومن 

اأحداث غزة يف �صوء هذه ال�صنة الربانية؛ ما يلي:

اأو خارجها،  الفل�صطينيني  �صواء كان ذلك يف �صفوف  ال�صفوف؛  املند�صني يف  املنافقني  اأوًل: ظهور 
ح نفاقهم وخيانتهم، وبذلك يْحَذُرهم  اأمُرهم، وافُت�صِ وهذه من رحمة اهلل بامل�صلمني حني انك�صف 

ونهم. امل�صلمون وميقتونهم وُيَعُرّ

ف املجاهدين اأنف�صهم على بع�س الآفات والَهنات الكامنة يف نفو�صهم، وعلى قوة �صربهم  ثانياً: تعُرّ
وثباتهم، وكل هذا مل يكن لُيعَرف وينقدح زناده لول هذه البتالءات والتمحي�صات، ويف هذا خري 

اإذا اأدى اإىل العالج، والتخل�س مما يكدر القلوب ويوؤخر الن�صر.

ثالثاً: ظهر يف الأحداث معرفة الويل املنا�صر من العدو واملخذل، ويف هذا خري للمجاهدين هناك؛ 
حيث متيز لهم املوايل من املعادي، وذلك على م�صتوى الأفراد والهيئات.
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قال تعاىل:)گ ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ ۀ  ہ  ہ  (
 )اآل عمران: 178(. 

وقال تعاىل:)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ  ڱ( 
 .)183  - )الأعراف:182 

.)56  - وقال �صبحانه: )ى  ائ   ائ  ەئ ەئ وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ (  )املوؤمنون: 55 

سنة اإلمالء واالستدراج للكفار والمنافقين:

مع�صكر  يف  عملها  تعمل  الإلهية  ّنة  ال�صُّ وهذه 
بلغ  الذين  اأولئك  وبخا�صة  والنفاق،  الكفر  اأهل 
مبلغاً  واجلربوت  والظلم  والغطر�صة  الِكرْب  بهم 
بعد يوم يف الظلم  عظيماً، ونراهم يزدادون يوماً 
ممَكّنني  نراهم  ذلك  ومع  والكربياء،  والبط�س 
الآن من  الظاهرة، كما هو احلا�صل  الغلبة  ولهم 
وطغوا  ظلموا  حيث  واليهود؛  الأمريكان  دولتي 
منا  اأ�صد  »من  ومقالهم:  حالهم  بل�صان  وقالوا 

قوة؟«.

وهم  �صيء  امل�صلمني  بع�س  قلوب  يف  يحيُك  وقد 
يرون هوؤلء الكفرة يبغون ويظلمون، ومع ذلك هم مرتوكون مل ياأخذهم اهلل بعذاب من عنده! وقد يت�صرب 
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اإىل بع�س النفو�س،  الياأ�س والإحباط 
عز  اهلل  �صنة  يفقه  الذي  امل�صلم  ولكن 
وعملها  اآثارها  ويرى  ويتاأملها،  وجل 
يف الأمم ال�صابقة؛ ل يحيك يف نف�صه 
�صيء من هذا؛ لأنه يرى يف �صوء هذه 
ال�صنة اأن الكفرة اليوم - وعلى راأ�صهم 
�ُصّنة  يعي�صون   - اليهود  ودولة  اأمريكا 
الإمالء وال�صتدراج التي تقودهم اإىل 
والغرور،  والطغيان  الظلم  من  مزيد 
نهايتهم  اإىل  يقودهم  بدوره  وهذا 

) ۉ  ۉ  ې  ې   احلتمية؛ وهي الهالك والق�صم يف الأجل الذي �صربه اهلل لهم، قال تعاىل: 
ې  ې  ى      ى  ( )الكهف: 95(.

ففي الإمالء للكفار وتركهم يت�صلطون على امل�صلمني مدة من الزمن ابتالء ومتحي�س للموؤمنني، حتى اإذا اآتت 
�صاً؛ عندئٍذ تكون �صنة الإمالء  �ُصّنة البتالء اأُُكلَها، ومتيز ال�صف املوؤمن الذي خرج من البتالء نظيفاً ممَحّ
�صني  هي الأخرى قد اأ�صرفت على نهايتها؛ فيحّق القول على الكافرين، وميحقهم اهلل كرامًة للموؤمنني املمَحّ

ن اهلل لهم عز وجل يف الأر�س، ويخلفون فيها بعد حمق الكافرين، قال تعاىل: ) ٱ  ٻ  ٻ   الذين ميِكّ
ٻ  ٻ  پ  (  )اآل عمران: 141(، فذكر اهلل �صبحانه التمحي�س قبل املحق، ولو حَمَق اهلل الكفار 

�صني؛ فمن يخلُف الكفاَر بعد حمقهم؟ وؤ املوؤمنني املمَحّ قبل تهُيّ

َنّتني:  اإن اهلل عـز وجل حكيم عليم، وما كان �صبحانه ليحابي اأحداً يف �صننه، وهلل عز وجل احلكمة يف و�صع ال�ُصّ
�ُصنة البتالء و�صنة الإمالء، يف اآيتني متتاليتني يف �صورة اآل عمران،  قال تعاىل: ) گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ( ) اآل عمران: 178(. 
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ثم قال بعدها: ) ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  
  ،)179 عمران:  )اآل   ) ۇئ   وئ     وئ   ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى    ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
َنّتني متالزمتان ومتزامنتان، واأن اإحداهما  ولعل من احلكمة واهلل اأعلم اأن يعِلمنا اهلل عز وجل اأن هاتني ال�ُصّ

تهيئ لالأخرى.

ويف الوقوف مع �ُصنة الإمالء فوائد، منها: عدم اخلوف من قوة العدو؛ ذلك لأن نا�صيته بيد اهلل عز وجل، 
واهلل �صبحانه ميلي له لُيْمَحـق ل ليدوم ُظْلُمه، ولو �صاء اهلل عز وجل لق�صمه، ولكن اهلل عز وجل له احلكمة يف 
تاأجيل هذا الق�صم، وهذا الإميان ُيْذِهب الياأ�َس عن النفو�س، ويزيل الإحباط واخلوف الذي ين�صاأ من ت�صلط 

الأعداء وقوتهم]]]. 

سنة النصر والتمكين:

وردت لفظة التمكني يف القراآن الكرمي يف اآيات عدة مبعنى الظهور والقدرة ونفوذ الأمر ور�صوخه، كما يف قوله 
تعاىل يف ق�صة يو�صف:)ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې(  )يو�صف: 21(. 

ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   )ڤ   للموؤمنني:  اهلل  موعود  يف  وكما 
ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ( )النور:55(.

]؛ حيث كان لهم الظهور الكامل ونفوذ  والتمكني نوعان: متكني كلي كما ح�صل لداود و�صليمان وحممد 
الأمر وال�صلطة التامة، ومتكني جزئي كما حتقق ليو�صف يف �صلطان عزيز م�صر، وهو تبووؤه الوزارة ونفوذ 

اأمره فيها.

ول  تتبدل  ل  التي  الجتماعية  اهلل  �صنن  وفق  اإل  واأتباعهم  لالأنبياء  اأو اجلزئي  الكلي  التمكني  يتحقق  ومل 

2008، موقع مقالت اإ�صالم ويب.  /6  /8 كمثال،  غزة  الإلهية..  ال�صنن   -  1
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جالوت  قتاله  بعد  اإل  داود  يتمكن  فلم  تتخلف؛ 
اإل بعد  ] واأ�صحابه  النبي  وجنوده، ومل يتمكن 
�صنة يف مكة،  ع�صرة  واجلهاد مدة ثالث  البتالء 
مار�س النبي فيها كل اأ�صكال العمل ال�صيا�صي من 
وتنظيمها،  اجلماعة  وتاأ�صي�س  ال�صري،  العمل 
الأرقم،  اأبي  ابن  دار  واتخاذ مقر لجتماعاتها يف 
يف  الثانية  البيعة  وعقد  الن�صرة،  عن  والبحث 

كما مل يتحقق التمكني اجلزئي ليو�صف اإل بعد بيعه يف م�صر، واتخاذ العزيز له خادماً وابتالئه؛ حتى 
ال�صنن  الباب عن  الأنبياء ل يخرجون يف هذا  اأنه حتى  لبيان  الوزارة وفق �صنن اجتماعية،  اإىل  و�صل 
اإلهية  �صنن  بعدة  مرتبط  اإذاً  فالتمكني  يتمكن،  ومل  وقتل  وجاهد  اهلل  اإىل  دعا  من  فيهم  اإذ  الكونية؛ 

اأخرى، منها: �صنة التمحي�س- �صنة الإعداد- �صنة التغيري.

واأما املعادلة التي يتكون منها التمكني، فقد بينها احلق �صبحانه وتعاىل بقوله: ) چ  چ  چ  چڇ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
40(، وقوله: ) ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    - کگ   گ  گ  گ   () احلج: 41 
ڌڎ  ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  

)النور: 55(.  ڎ ڈ ڈ  ژ ژڑ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ( 

العقبة حتت جنح الظالم ب�صكل �صري على اإقامة الدولة يف املدينة، واختيار النقباء الثني ع�صر من اخلزرج 
والأو�س...اإلخ.
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معادلة التمكين:

ولتو�صيح معادلة التمكني من خالل الآيات ال�صابقة، القائمة على الإميان باهلل تعاىل والعمل ال�صالح ، 
ل بد من تو�صيح ما يلي:

التمكنيال�صتخالفالعمل ال�صالح الإميان باهلل 

اأن الإميان احلقيقي باهلل تعاىل املطلوب هو الإميان الذي يثمر عماًل �صاحلاً، وهذا ما نلحظه يف كتاب 
اهلل تعاىل من القرتان الدائم بني الإميان والعمل ال�صالح. ومن ناحية ثانية، فاإن العمل ال�صالح هو 
العمل الذي يحقق ويوجد اخلالفة الرا�صدة التي ينعم النا�س يف ظلها بالعدل والأمن، وهو كل عمل 

يحبه اهلل تعاىل ، وتتوافر فيه ال�صروط الأربعة التالية:

الإتقان النفع واحلاجةامل�سروعيةالنية )الروؤية( 1234

هل ينطبق ما تقدم على التجربة الغزية؟

لقد ا�صتطاعت التجربة الغزية اأن تقدم منوذجاً للمجتمع ال�صالح وفق الهدي النبوي، واأن ت�صنع قيادة عادلة 
تقية ذات ر�صالة وحمبة لال�صت�صهاد يف �صبيل ق�صيتها املقد�صة، وانتقل هذا املجتمع من ا�صتئثار �صريحة حمدودة 
بالأموال واملقدرات اإىل �صراكة حقيقة مع جميع اأهل غزة يف املقدرات املتاحة مهما كانت قليلة، وا�صتطاعت 
هذه التجربة اأن تنتقل باملقاومة من اأداء حرب الع�صابات اإىل جي�س ق�صامي بكل ال�صروط واملعايري، وامتلكت 
وموؤ�ص�صاتها،  الدولة  وبرامج  ال�صيا�صية،  ال�صلطة  م�صروع  خالل  من  اأمة،  ت�صنع  التي  املوؤ�ص�صات  من  ر�صيداً 

وا�صتطاعت اأن حتول جمتمعها اإىل جمتمع مقاوم، وجهته واحدة: النت�صار اأو ال�صهادة مهما كان الثمن.
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وما  الهمجية،  احلرب  من  يوماً   )51( بعد 
األفي �صهيد، واأكرث من )11000( يزيد عن 
وجراحات  املهدمة  البيوت  ومئات  جريح، 
يف  ي�صّطر  اأ�صطورًيا  �صموداً  اأن  اإل  كثرية، 
اأ�صغر مدينة يف العامل، عانت احل�صار على 
مدار ع�صر �صنوات، يقف على ترابها اأكرث من 
كيان  �صخ�س يف وجه  املليون  ون�صف  مليون 
عاملياً،  الّرابع  اجلي�س  جي�صه  يعدُّ  غا�صب، 

ثانيًا: بشائر االنتصار والزحف نحو التحرير:

-التمهي�����د: اأ

حققت اإنت�صاراً نـــــوعياً.

فبالرغم من حجم  املوت حياة،  ت�صنع من  ب�صبب احل�صار،  القريب  اجلار  بيد  اأن مت�صك  التي حترم من  فغزة 
اخل�صائر ال�صخم، اإل اأنها تنت�صر على اأعدائها الذين فقدوا الكثري من جنود نخبتهم اأمام مقاتليها يف احلرب 
الربية، و�صردت الآلف من �صكان امل�صتوطنات املتاخمة اأمام �صواريخها، كل ذلك بف�صل اهلل عز وجل الذي ربط 
على قلوبهم، وثبَّت اأقدامهم يف معركة تاآمر عليهم فيها القريب والبعيد، اإل من تبّقى يف قلبه مثقال ذرة من 

اإن�صانية.

ويف هذا ال�صياق ل بد من وقفة مقارنة بني خ�صائر اجلي�س الرابع يف العامل، وخ�صائر اأ�صغر مدينة يف العامل بعد 
ح�صار وخناق حمكم، لن�صل من خالل هذه املقارنة اإىل خال�صات تثبت اأن التحرير قريب باإذن اهلل تعاىل]]].

حوار موؤمنة معايل مع د اأبو فار�س، 12 اأغ�صط�س، وحيفا،  ويافا  القد�س  حترير  حرب  �صتكون  القادمة  »احلرب  انظر:   -  1
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امل�����ع�����رك�����ة]]]: ن����ت����ائ����ج  يف  ق�������������راءة  - ب
ميكن  واقت�صادية  ع�صكرية  نتائج  هناك  اأن  املوؤكد  من 
جولت  معايري  يف  الأهم  ولكن  الأر�س،  على  ر�صدها 
�صوؤال  على  الإجابة  هو  املتوا�صلة  الع�صكري  ال�صراع 
»الإ�صرتاتيجية« اجلوهري، وهو:  اأغريت املعركة الأخرية 
خريطة ال�صراع اإ�صرتاتيجيا اأم اأثرت يف توازنات القوى؟ 
اأو كانت جمرد حلقة يف �صل�صلة مل تتوقف من نزيف الدم 

واحلرب امل�صتمرة؟!

احل�ساد الع�سكري:
الواردة  التقارير  كانت   ،)2012  ،2009  -  2008( الأعوام  يف  خ�صو�صاً  غزة،  يف  ال�صابقة  املعارك  كل  يف 
– بخالف  الهدف  ال�صابقني كان  العدوانني  العدوان؛ ففي  اأهداف  بتحقيق  اأكرث تفاخراً  اأبيب  من تل 
تدمري ما ي�صمى البنية التحتية – هو قتل وا�صتهداف كبار قادة حما�س، وحتقق لهم هذا الهدف بقتل 
2008(، ثم اأحمد اجلعربي )يف عدوان  بع�س قادة كتائب الق�صام: نزار ريان و�صعيد �صيام )يف عدوان 
2012(. اأما يف العدوان احلايل، فلم يكن الهدف حمدداً، وقيل: اإنه هدف العتداءات ال�صابقة نف�صها ، 
ولكن عندما مل يتحقق، ومل تنجح تل اأبيب يف قتل اأي قيادي يف املقاومة وخ�صو�صاً من حما�س، وحديث 
ذاقت  بعدما  الأنفاق،  بهدم  الهدف  لتحدد  اإ�صرائيل  عادت  »اأ�صباحاً«،  يقاتلون  اأنهم  عن  اإ�صرائيل  جنود 
مرارة القتل والهزمية التي تخرج لهم من اأنفاق غزة يف �صاعات احلرب الأوىل، وُقتل لها يف يوم واحد يف 

ال�صجاعية )30( جندياً و�صابطاً من نخبة جي�صها.

. /2014http://www.basaer-online.com

http://altagreer.com  ،2014 اأغ�صط�س   6 الأربعاء   ، القا�صي  عادل  التقرير،   انظر:    -  1
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واجلديد هذه املرة هو توايل العرتافات الإ�صرائيلية بخ�صارة اإ�صرائيل احلرب، وفوز حما�س �صيا�صياً وع�صكرياً، 
�صواء عرب و�صائل الإعالم واملحررين الع�صكريني الإ�صرائيليني، اأو عرب رئي�س جلنة الأمن بالكني�صت )الربملان( 
الإ�صرائيلي، الذي قرر ت�صكيل جلنة حتقيق يف الإخفاقات الع�صكرية. قال املحلل اأنها �صتح�صد راأ�س نتنياهو 
وقادته الع�صكريني عقب اجنالء غبار احلرب، حتى قال املحلل الإ�صرائيلي »بن كاب�صيت«:»اإن م�صري رئي�س 
الوزراء بنيامني نتنياهو ال�صيا�صي الآن بيد قائد كتائب الق�صام حممد ال�صيف«، واأكد هذه اخل�صارة م�صوؤولون 

اأمريكيون وقادة اأجهزة ال�صتخبارات الإ�صرائيلية.

الإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�س  من  بداأت  العرتافات 
الذي نقلت عنه �صحيفة هاآرت�س يف  نتنياهو،  بنيامني 
حما�س  حركة  »اإن  قوله:  اآب)2014م(  من  اخلام�س 
بذلت جهداً هائاًل من اأجل بناء منظومة اإ�صرتاتيجية، 
واجلي�س الإ�صرائيلي مل ينجح يف تدمريها كلياً يف هذه 
ال�صابق  الإ�صرائيلي  البحرية  �صالح  قائد  ثم  احلرب«، 
اآب  من  اخلام�س  يف  الإ�صرائيلي  للتلفزيون  قال  الذي 

2014م: »مل نحقق قوة الردع الإ�صرائيلية«.

وقال رئي�س �صعبة العمليات الأ�صبق يف اجلي�س الإ�صرائيلي »ي�صرائيل زيف« ل�صحيفة »يديعوت اأحرونوت« يف 
اأ�صارت اإىل اأن حركة حما�س  احلادي والثالثني من متوز )2014 م(: »اإن التحقيقات التي يجريها ال�صاباك 
ا�صتعدت جيداً للمعركة«، واأقر »عوزي لندو« وزير ال�صياحة الإ�صرائيلي بف�صل اجلي�س الإ�صرائيلي يف حتقيق 
اأهداف العملية الع�صكرية الإ�صرائيلية، قائاًل: »خ�صرنا معركة اإ�صرتاتيجية اأمام قطاع غزة«، وك�صفت القناة 
للجي�س  النخبة  قوات  قتلى  »اأّن  نف�صه  اليوم  يف  الإلكرتوين  موقعها  على  الإ�صرائيلي  للتلفزيون  الثانية 
الإ�صرائيلي يف حرب غزة احلالية يعادلون اأربعة اأ�صعاف الذين قتلوا من جي�س الحتالل الإ�صرائيلي يف حرب 
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لبنان )2006(«، وقال اللواء احتياط ال�صابق يف جي�س الحتالل »غيورا اآيلند« ل�صحيفة يديعوت اأحرنوت: »اإن 
حركة حما�س جنحت يف بناء جي�س نوعي وقوي ومثري لالنطباع، وقطاع غزة حتول اإىل دولة بنت جي�صاً قوياً، وهذه 

الدولة حتاربنا بكل قوة«.

اأبرز اخل�سائر الع�سكرية للعدو ال�سهيوين:
من  العدد  هذا  اإ�صرائيل  تخ�صر  مرة  لأول 
القتلى وامل�صابني من اجلنود وكبار ال�صباط، 
حتديداً  النخبة  من  قتالية  وحدات  ومن 
النخبة(،  نخبة   – جولين   – )جفعاتي 
باعرتاف  وجندياً  �صابطاً   )65( قتل  حيث 
حالت  منهم   ،)1400( واأ�صيب  اإ�صرائيل، 
اأكرب،  العدد  اإن  حما�س  تقول  بينما  خطرة، 
من  قتلت  واأنها  اخل�صائر،  تخفي  واإ�صرائيل 
م�صافة »�صفر« قرابة )140(جندياً و�صابطاً 

لأول مرة ت�صل �صواريخ عربية – م�صدرها املقاومة الفل�صطينية ل اجليو�س العربية – اإىل املدن املحتلة مل 
ت�صلها اأي �صواريخ، ومل يتم �صرب ُعمق الكيان املحتل بهذا ال�صكل منذ اإعالن ن�صاأة اإ�صرائيل، مثل حيــــــــــــفا 
وتــــــل اأبيب، ودميونة، ومطارات ع�صكرية؛ مما ينهي نظرية »احلرب ال�صتباقية« الإ�صرائيلية، ويخلق معادلة 

توازن جديدة.

اإ�صرائيل  اأعلنت  الذي  الأ�صري  الثاين  ال�صابط  م�صري  بينما  اأرون،  �صاوؤول  اجلندي  واأ�صرت  اإ�صرائيلياً، 
مقتله ل يزال جمهوًل.
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منظومة  ف�صل  احلرب  اأثبتت 
يف  الإ�صرائيلية  احلديدية«  »القبة 
فبح�صب  املقاومة،  �صواريخ  �صد 
الإ�صرائيلي  اجلي�س  معطيات 
اإ�صرائيل  مدن  ثلثي  على  اأطلق 
)6363( �صاروخاً، اعرت�صت القبة 
احلديدية)558( �صاروخاً من بني 
قطاع  من  اإطالقها  مت   )6363(
غزة جتاه مدن الإحتــــالل، يف حني 
يف  �صاروخاً   )2560( نحو  �صقط 

اأبواب غزة،  لدبابات �صهيونية وعربات جمنزرة وهي مدمرة على  ن�صرت لأول مرة  التي  ال�صور  م�صهد 
وكذا طائرة اإ�صرائيلية حمرتقة مل يوؤكد فقط حجم املقاومة ال�صر�صة للعدوان يف قطاع غزة، ولكنه اأظهر 
انهيار قدرة الردع الإ�صرائيلية، وانتهاء ق�صة التفوق الع�صكري، خ�صو�صاً يف ظل امتالك املقاومة اأ�صلحة 

م�صادة لدبابات مريكافا املتطورة )�صاروخ الكورنيت(، و�صواريخ م�صادة للطائرات )�صام 7(.

اأنها طالت  اأطلقت خالل العملية الع�صكرية، ويعتقد  مناطق مفتوحة، ومل يعرف م�صري نحو)27(�صاروخاً 
ال�صابق »جون  الرئا�صي  ال�صيناتور الأمريكي واملر�صح  مطارات حربية ومنطقة مفاعل دميونة، وقد اعرتف 
ماكني« ل�صحيفة هاآرت�س: »اأن خمزون ال�صواريخ من طراز )تامري( التي ت�صتخدم يف منظومة القبة احلديدية 

لعرتا�س ال�صواريخ الفل�صطينية تقرتب من النفاد ب�صبب كرثة �صواريخ املقاومة«.
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مكاسب حماس السياسية واإلستراتيجية:

حرب غزة 2014 اأثبتت اأمراً مهماً، وهو اأن ال�صناعة الق�صامية الإبداعية قد فر�صت معادلة جديدة، 
مفادها اأن حركة حما�س والف�صائل الفل�صطينية املقاومة اأ�صبحت طرفاً حقيقياً يف اأي اتفاقيات وحلول 
كرامة،  �صاحب  اإن�صان  هو  واإمنا  ال�صا�صات،  على  ُيتلى  رقماً  عاد  ما  الفل�صطيني  فال�صعب  م�صتقبلية، 
ودمه ثمني، ومن يتجراأ عليه �صتقطع يده، فال�صناعة الق�صامية لفتت نظر العامل، واأذلَّت ال�صهاينة 
واأعوانهم. فلن تكون بعد اليوم تهدئة جمانية، ومن �صيفكر باأي اعتداء على ال�صعب الفل�صطيني �صيفكر 

األف مرة ومرة قبل اأن يقدم على ذلك.

1

2

3

بني  الرعب«  »توازن  فر�صها  هو  الق�صام،  كتائب  مقدمتها  ويف  غزة،  يف  املقاومة  حققته  انت�صار  اأكرب 
�صواريخها التي باتت تطال املدن الإ�صرائيلية الكربى، مبا فيها تل اأبيب، وبني اآلة العدوان الإ�صرائيلية، 
وهو اأبرز انت�صار اإ�صرتاتيجي كانت ت�صعى له املقاومة، حيث جنحت هذه املرة يف اإحداث اخرتاق يف التوازن 

الع�صكري مع اإ�صرائيل واأحدث ميزان رعب بال�صواريخ؛ التي و�صلت اإىل ثلثي مدن الكيان الغا�صب.

اأنفاق غزة الهجومية هي اأبرز �صالح ظهر يف هذه احلرب، وبات مفاجاأة احلرب بعدما ا�صتخدمه مقاتلو 
حما�س يف التحرك اخلفي اأ�صفل جنود العدو الإ�صرائيلي، ومفاجاأتهم وتدمري دباباتهم وم�صفحاتهم، 
ف�صاًل عن ا�صتخدامها يف عمليات نوعية داخل الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، والو�صول اإىل مدن غالف 
غزة احلدودية مثل ناحل عوز؛ مما اأدى اإىل هجرة �صكانها منها، وقد اعرتف العدو الإ�صرائيلي باأهمية 
هذا الخرتاع اجلديد )الأنفاق الهجومية(، حتى اإن الإذاعة الإ�صرائيلية العامة نقلت يف اخلام�س من 
اآب )2014م( عن �صابط رفيع امل�صتوى يف جي�س العدو الإ�صرائيلي قوله: »اإن قطاع غزة اخرتع جليو�س 
اإىل جانب  الأنفاق،  بيدها وهو  ال�صالح اخلام�س  ليكون  اأ�صلحتها  اإىل  �صي�صاف  العامل �صالحاً جديداً 

�صالح اجلو و�صالح البحرية و�صالح امل�صاة و�صالح املدرعات«.
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لأول مرة تتمكن املقاومة وكتائب الق�صام من �صنع �صالحها بيدها، والتغلب على خطر غلق اأنفاق التهريب 
بني م�صر وغزة التي مل تعد ذات قيمة كبرية، بعدما مت تهريب معدات ت�صنيع ال�صواريخ نف�صها.

4

5

6

7

ت�صنيع حما�س ل�صالحها، وك�صفها عن �صواريخ 
وبندقية  طيار  بدون  وطائرات  �صنعها  من 
الكيان  واعرتاف  القذائف،  قن�س وغريها من 
بهذه  غربيني  ع�صكريني  وخرباء  الغا�صب 
قدرة  يوؤكد  اجلديدة،  الع�صكرية  احلقائق 
اأهم من  اأ�صياء  امل�صتقبل على �صنع  الكتائب يف 

الطائرة، فلنتوقع مفاجاآت اأخرى باإذن اهلل.

العاملي، لأول مرة  اأمام الطريان  الإ�صرائيلي  باإغالقها الغالف اجلوي  املقاومة حققت مك�صباً كبرياً 
منذ حرب )1948م(؛ مما �صكل اأكرب انت�صاٍر �صيا�صي لها، رمبا اأكرب من اإجبار ماليني الإ�صرائيليني 
على النزول للمالجئ، وغلق امل�صانع و�صرب املو�صم ال�صياحي ال�صيفي، بخالف اخل�صائر القت�صادية.

هذه احلرب اأك�صبت »حما�َس« تعاطفاً �صديداً لدى ال�صارع العربي عامة ويف فل�صطني خا�صة، واأظهرت 
مرة اأخرى اأن من يقف �صد الحتالل الإ�صرائيلي هو ف�صائل املقاومة ل اجليو�س العربية، ومن ثم 
التربع للمقاومة، كما اأن �صمود حما�س رغم دعم اأنظمة عربية ل�صربها وتركيعها باعتبارها جناحاً 
العربي،  للربيع  املحللني يرون فيها جبهة قوية �صامدة  امل�صلمني، جعل بع�س  الإخــــــــــــــــوان  جلماعة 

و�صيكون لها م�صتقباًل تاأثريها على املنطقة بحول اهلل.
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املقاومة الفل�صطينية مل تنجر اإىل املعركة الكالمية مع الإعالم امل�صري والعربي؛ من اأجل ت�صتيت تركيز 8
املقاومة، وفتح معركة جانبية وتربير �صيطنتها لدى الراأي العام، بعد رف�صها املبادرة امل�صرية، وظلت 
حري�صة على الدور امل�صري والتوا�صل معه، وترف�س الت�صعيد اأماًل يف احتواء التعامل امل�صري الر�صمي 
ال�صلطة  با�صم  و»اإ�صرائيل«  للقاهرة  قدمت  التي  الورقة  يف  �صروطها  و�صع  يف  وجنحت  معها،  القا�صي 
�صيا�صية، بل  اأي مكا�صب  للقاهرة  املناه�س حلما�س  العك�س مل يحقق موقف م�صر  الفل�صطينية، وعلى 

جاء بنتائج عك�صية؛ حيث اأدى اإىل تهمي�س دور م�صر، كما قالت �صحيفة »ديلي تليجراف« الربيطانية.

خسائر إسرائيل السياسية:

الإ�صرائيلي« 1 »العدو  بني  حرب  تنتهي  مرة  لأول 
والفل�صطينيني دون مكا�صب �صيا�صية واإ�صرتاتيجية 
اإ�صرائيلية حقيقية، با�صتثناء قتل املدنيني وتدمري 
املدار�س وامل�صاجد وامل�صت�صفيات، ولهذا فكل ما يثار 
عن نزع �صالح املقاومة، اأو الرقابة على ال�صلع التي 
كي  احلرب،  انتهاء  بعد  لتعمريه  القطاع  �صتدخل 
الع�صكرية، هو  اآلتها  تقوية  ت�صتغلها حما�س يف  ل 
جمرد متنيات ي�صعب حتقيقها فعلياً على الأر�س.
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�صيكون على تل اأبيب اأن تواجه اتهامات دولية مرة اأخرى وحماكمات، على غرار ما جرى عقب عدوانها 2
على غزة)2008م(، وا�صتخدام اأ�صلحة حمرمة اأدت اإىل �صدور تقرير جلنة )جولد�صتون( ال�صهرية، الذي 
دولية  اإدانات من منظمات  من  ورد  ما  على  تقت�صر  املرة مل  هذه  فخ�صارتهم  الحتالل،  اأدان ممار�صات 
للقتل املنظم للمدنيني، وق�صف مدار�س الأمم املتحدة، ول املطالبة باإحالة كبار امل�صوؤولني الإ�صرائيليني 
اإىل حمكمة العدل الدولية لتقدميهم كمجرمي حرب، بل تعدى الأمر اإىل مطالبة م�صوؤولني دوليني من 
كبار ال�صخ�صيات احلقوقية يف العامل بهذا املطلب، وهو ما مل يكن يحدث من قبل، واآخرها ما �صرح به 
بان كي مون، الأمني العام لالأمم املتحدة - بعد زيارته اإىل غزة بعد انتهاء الهجمات- باإحالة امل�صوؤولني 
اإىل املحكمة الدولية كمجرمي حرب، وهو ما مل يطلبه اأي اأمني لالأمم املتحدة من قبل، بعد قرار جمل�س 

حقوق الإن�صان الدويل التابع لالأمم املتحدة بالتحقيق يف العدوان الإ�صرائيلي على غزة.

رغم كل اجلرائم الإ�صرائيلية ال�صابقة، وتوقيع ال�صلطة 
مل  اأنها  اإل  دولية،  اتفاقية   )15( على  الفل�صطينية 
اجلنائية  املحكمة  اإىل  الن�صمام  اتفاقية  على  توقع 
ك�صفت  وقد  املاأكول(،  الع�صف  حرب  )حتى  الدولية 
)التقرير(  لـ  العربية  اجلامعة  يف  قانونية  م�صادر 
اإ�صرائيل  مع  �صفقة  عقدت  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأن 
حمكمة  اإىل  اللجوء  عن  مبوجبها  تتغا�صى  واأمريكا، 
واجلرائم  احلرب  جرائم  ملالحقة  الدولية؛  اجلنايات 

�صد الإن�صانية التي ترتكبها اإ�صرائيل يف غزة، بعدما ح�صلت على ع�صوية غري كاملة يف الأمم املتحدة، ولكن 
العدوان الأخري اأحرج ال�صلطة الفل�صطينية، فا�صطرت اإىل قبول مقرتح حما�س بتقدمي طلب الن�صمام اإىل 
املحكمة اجلنائية، ومع اأن املحكمة مل ي�صبق لها اأن اأدانت اجلرائم الإ�صرائيلية اأو الأمريكية يف غزة اأو العراق 

اأو اأفغان�صتان، فمجرد ان�صمام فل�صطني اإىل املحكمة يزيد من حجم ال�صغوط على الإ�صرائيليني دولياً.
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ب�����������س�����ائ�����ر ال����ن���������س����ر وال����ت����ح����ري����ر: - ب

يظهر بو�صوح الختالف يف ا�صتعمال القراآن املكي للن�صر 
املكية  الآيات  يف  كان  فقد  له،  املدين  القراآن  وا�صتعمال 
مقرتناً باحلديث عن الأمم الغابرة، ثم اأ�صبح يف الآيات 
امل�صلمون  يخو�صها  ميدانية  مبعارك  مقرتناً  املدنية 
املعارك  تعْد  فلم  اأرواحهم،  فيها  ويقّدمون  اأنف�صهم، 
بل  الهجرة،  قبل  الأمر  كان  كما  معارَك جدل ومناظرة 
اأ�صبحت معارك حربية ع�صكرية، ويف كال املرحلتني كانت 
كلمة الن�صر حني تقع على اأ�صماع امل�صلمني جتد �صداها 
اختالف  على  الن�صر  ملفهوم  اإدراكهم  وكان  قلوبهم،  يف 

اأ�صاليب عر�صه �صاّداً حلاجة يفتقرون اإليها.

فالن�صر له مفهومان: يف الدنيا بالظهور على اخل�صم، ويف الآخرة بالنجاة من النار، وح�صب البحث العلمي يف 
جميع كلمات الن�صر التي وردت مل يخرج مفهوم الن�صر عن هذين املفهومني: املفهوم الدنيوي وهو الظهور 

على الأعداء، والأخروي وهو النجاة من النار، كما يف قوله تعاىل: 
) ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ()غافر 51(. والن�صر املعنوي املق�صود يف 
بع�س الآيات هو الثبات على العقيدة واملبداأ، بل اإنه ل ميكن اأن يتحقق النت�صار الظاهر اإل بعد حتقق هذا 

النت�صار؛ فاإبراهيم عليه ال�صالم وهو يلقى يف النار كان يف قمة النت�صار )ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ 
ۉ  ۉ ې ې  ې( )ال�صافات:97 - 98(، واإنَّ ثبات املجاهدين يف وجه الآلة الع�صكرية؛ �صواء كانت 
اأمريكية اأو اإ�صرائيلية يف غزة ويف غريها ، ومت�صكهم مبنهجهم وثوابتهم وعقيدتهم - بعد اأن تعر�صوا ل�صربات 

ع�صكرية هائلة - لهو ن�صر معنوي كبري.
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وهناك وجه اآخر للن�صر غري حقيقته اأو و�صفه واأ�صبابه. ومن هنا نبداأ يف تناول ال�صنن والقوانني التي حتكم 
اأي ظاهرة اجتماعية وتاريخية ومن بينها الن�صر، ال�صنن التي ذكرها اهلل �صبحانه وتعاىل يف كتابه نوعان: 
ردة خا�صة   ال�صنن الجتماعية، وهي التي حتكم احلياة الب�صرية، وهذه تنق�صم بدورها اإىل نوعني: �صنن مطَّ
باملوؤمنني، واأخرى جارية خا�صة بالكافرين، والنوع الثاين هو ال�صنن الكونية، وهي القوانني الطبيعية التي 
حتكم املادة، ويرى حممد قطب اأن القوانني الطبيعية قد يخرقها اهلل حلكمة يريدها، اأما ال�صنن الإلهية التي 
حتكم احلياة الب�صرية، فقد ثبتها اهلل، ول تخ�صع لهذا ال�صتثناء، وهذه ال�صنن هي التي ذكرها املوىل تعاىل يف 
قوله: )ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   (  )فاطر:44(، ومن الأمور التي يجب النتباه اإليها اأن 

هذه القوانني وال�صنن الإلهية اأو ال�صرعية – كما اأطلق عليها بع�س العلماء-  لها خوا�س مهمة؛ منها:

خالل  من  واملجتمعات  الإن�صان  حياة  يف  تتحقق  اأنها 
عمل الإن�صان طبقاً لل�صنة الإلهية العامة، )   ھ    ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ(  )الرعد:11(.

األولى

الثاني

الثالث

اأنها تتزاحم يف عملها، ومن ثم يتحقق من هذه ال�صنن 
ما تكون له الغلبة على غريه بناًء على العامل والدافع 

الذي يتغلب يف عمل الإن�صان.

والقدر نف�صه يكون يف حالة تنازع طبقاً لتدافع ال�صنن، ثم يتحقق القدر املرتتب على ال�صنة الغالبة، ويف 
احلديث »واإن الدعاء ليلقى البالء، فيعتلجان اإىل يوم القيامة«.
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ل  التي  اهلل  »�صنة  القيم  بحثه  يف  فرحات  ويرى 
تتبدل ول تتحول« اأن فكرة تدافع ال�صنن وتنازع 
املحيطة  الإ�صكالت  من  كثرياً  لنا  حتل  الأقدار 
�صبب  لنا  تك�صف  كما  وقدره،  اهلل  �صنة  بق�صية 
دفعها  نتيجة  الأحيان  بع�س  يف  ال�صنة  تخلف 
ب�صنة اأقوى منها، واأن على امل�صلم األ يقف مكتوف 
الأيدي جتاه ال�صنن، واإمنا عليه اأن يغالبها ويدفع 
من  القواعد  تلك  تطبيق  وعند  ببع�س،  بع�صها 

ال�صنن على واقع املقاومة واملجاهدين، فاإنه بال �صك �صيكون الن�صر حليفها ]]]. 

:[[[ وال�����ع�����زة  ال���ن�������س���ر  م���ب�������س���رات  - ث

اإن ب�صائر الن�صر ت�صنعها �صواعد املقاومة، وجراحات املكلومني، ودماء ال�صهداء، و�صرب امل�صت�صعفني من اأهل 
غزة و�صمودهم ، ي�صندها يف ذلك جمموعة كبرية من الب�صارات، نوجزها فيما يلي:

وعد اهلل ور�صوله: فالآيات والأحاديث التي تب�صر املوؤمنني بالن�صر كثرية وعديدة، وكلها متثل طاقة متجددة 
)  ىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ    الثبات والثقة بالن�صر، ومنها قول اهلل تعاىل:  متد املجاهدين بعوامل 

اأن بع�س اجلماعات تظن نف�صها اأنها ا�صتكملت جميع ال�صنن باأنواعها كلها، ولهذا فهي  الأحيان  بع�س  يف  الإ�صكالية  جتيء  وقد   -  1
ل ميكن اأن تنهزم، واإذاحدثت هذه الهزمية، فاإنها ل تعرتف بها، األي�صت هي اجلماعة املوؤمنة القائمة على ثغر اجلهاد؟ ومن ثم لتقر 
مبراجعة لت�صتكمل ال�صنن الكونية وال�صرعية التي مل حتققها يف نف�صها، وتن�صى هذه اجلماعات اأن الفئة املوؤمنة يف عهد النبي ] قد 

لقيت هزمية قا�صية يف غزوة اأحد، واأطلق عليها القراآن م�صيبة يف قوله تعاىل: زب ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  

يب  جترب )اآل عمران: ١٦٥(؛ فحدث لها هذا عندما غفلت عن بع�س ال�صنن املوؤثرة، عندها غلب القدر ال�صنن.  
www.palinfo.com انظر: د. نافذ �صليمان : مب�صرات الن�صر والعزة.       -  2
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   وقوله:)ڤ   املجادلة21(،   ( جس(  مخ   حخ  
اأما   ،)56 )النور  ڌ(  ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ  ڃ  ڃ 

الب�صارة اخلا�صة باأهل فل�صطني وامل�صجد الأق�صى، فقوله تعاىل: )   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې( )الإ�صراء 7(.

يخ�س  ما  منها  كذلك،ونذكر  كثرية  للمجاهدين  والتمكني  للموؤمنني  بالن�صر  املب�صرة  النبوية  والأحاديث 
الن�صر يف فل�صطني، فَعْن اأَِبي اأَُماَمَة َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل ]: »ل تزال طائفة من اأمتي على احلق ظاهرين 
لعدوهم قاهرين ل ي�صرهم من خالفهم اإل ما اأ�صابهم من لأواء حتى ياأتيهم اأمر اهلل وهم كذلك، قالوا: يا 

ر�صول اهلل واأين هم؟ قال:» ببيت املقد�س واأكناف بيت املقد�س«. رواه اأحمد.

َجِر،  ُ َعْنُهَما، اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل ] َقاَل:»ُتَقاِتُلوَن اْلَيُهوَد، َحتَّى َيْخَتِبَئ اأََحُدُهْم َوَراَء احْلَ َي اهللَّ ِ ْبِن ُعَمَر َر�صِ وَعْن َعْبِد اهللَّ
ِ، َهَذا َيُهوِديٌّ َوَراِئي َفاْقُتْلُه«  رواه البخاري. َفَيُقوُل: َيا َعْبَد اهللَّ

ثقة اأهل غزة باهلل: 
فاملتابع ملواقف اأهل غزة خالل هذه احلرب اجلهنمية - التي يجب اأن ت�صمى بحق جمزرة الأطفال – يلحظ 
بو�صوح ثقة النا�س باهلل عز وجل، حني يلجوؤون اإليه دون غريه، فت�صمع على �صا�صات التلفاز �صرخات املعذبني 
»يا اهلل« و»ح�صبنا اهلل ونعم الوكيل«، »لي�س لنا اإل اهلل«، »ل نريد م�صاعدة اأحد، اهلل وحده يحمينا«. وجتلى 
خطاب رئي�س الوزراء الفل�صطيني اإ�صماعيل هنية، الذي يقف على راأ�س املقاومة، والذي امتالأ بعبارات الأمل 
بالن�صر والتذكري بغزوة الأحزاب وتكالب الأعداء من كل حدب على امل�صلمني، لكن ذلك مل يزد املوؤمنني اإل 

ثباتاً وت�صليماً هلل.
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ال�سرب مفتاح الفرج:
غزة  يف  املقاوم  الفل�صطيني  ال�صعب  �صرب  لقد   
ذلك  ترى  والثبات؛  ال�صرب  يف  الأمثلة  اأروع 
اجلي�س  تتحدى  التي  العجوز  املراأة  ل�صان  على 
�صعفه  مدى  لريى  برياً  بالدخول  ال�صهيوين 
اأمام املقاومة البا�صلة، وتراه على ل�صان الكثريين 
وا على البقاء يف بيوتهم ولو تهدمت  ممن  اأ�صرُّ
عليهم، والراجعني من م�صر للقطاع ولو �صربوا 
بالنووي، ناهيك عن موقف املقاومة التي تنتظر 

ب�صرب الدخول الربي للقوات ال�صهيونية؛ ليجعلوا من غزة مقربة لهم، ونطمع –بحول اهلل- اأن يوؤتي هذا 
ال�صرب والثبات اأكله، م�صداقاً لقوله تعاىل: )چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ( 

)ال�صجدة 24(، فال�صتخالف والتمكني ل ياأتي اإل بعد ال�صرب والبتالء.

مقاومة موؤمنة: املقاومة يف غزة هي مقاومة جهادية، تنطلق من العقيدة الإ�صالمية، وترى املوت يف �صبيل 
يرى  املقاتل  اأن  دام  ما  املعركة،  يف  وثباتاً  عظيمة،  وانطالقة  قوة  املقاومة  يعطي  وهذا   ، اأمانيها  اأ�صمى  اهلل 
املقاوم،  الإميان  من  �صوراً  احلرب  هذه  يف  نرى  ولذلك  ال�صهادة«؛  اأو  »الن�صر  الأحوال:  كل  على  الفائز  اأنه 
فهوؤلء ال�صت�صهاديون الأ�صباح يرابطون يف خنادقهم لأيام عديدة، يرتلون القراآن، ويعي�صون على التمر واملاء، 

منتظرين العدو ليفجروا اأنف�صهم به.

القيادة �سباقة: لقد اأظهرت هذه املعركة مدى تالحم القيادة مع �صعبها وجندها؛ فهي تقف يف اخلندق 
الأول، وت�صرب املثل الأعلى يف ال�صمود وال�صهادة، فهذا الدكتور ال�صهيد نزار ريان –عامل ال�صريعة واحلديث 
ال�صريف- يرف�س اخلروج من بيته والختباء يف مكان اآخر، فيق�صف بيته، فيلقى اهلل وعائلته �صهداء ي�صكون 
اإىل اهلل ظلم املحتلني. والقائد الكبري�صعيد �صيام – وزير الداخلية الفل�صطيني - الذي ظل يوا�صل عمله يف 
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اإ�صناد املقاومة طيلة فرتة احلرب، و�صبقهما يف اإعتداءات �صابقة ا�صت�صهاد قادة كبار كرئي�س ال�صرطة، ورئي�س 
جهاز الأمن واحلماية وغريهم، وهذا يوؤكد اأن القيادة املجاهدة تتقدم ال�صفوف؛ مما يعطي القدوة ال�صاحلة 

للجنود وال�صعب.

م�ساندة �سعوب العامل العربي والإ�سالمي:
متثل  �صورة  يف  جنوبه،  اإىل  �صماله  ومن  غربه،  اإىل  �صرقه  من  العامل  مدن  جابت  التي  املاليني  فم�صريات   
انت�صاراً  العاملي  احلراك  هذا  وكان  ال�صهيوين،  بالإرهاب  والتنديد  غزة،  قطاع  ن�صرة  على  عاملياً  اإجماعاً 
للمقاومة وهزمية لالحتالل، حتى و�صل الأمر اإىل خروج م�صريات يهودية تندد بالعدوان ال�صهيوين توجت 
بحرق حاخام يهودي جلواز �صفره الإ�صرائيلي، وتعالت اأ�صوات اجلماهري املطالبة مبحاكمة جمرمي احلرب 
ال�صهاينة، واإغالق ال�صفارات الإ�صرائيلية ووقف التطبيع، واإعالن اجلهاد، وبهذا اكت�صبت الق�صية الفل�صطينية 

زخماً عاملياً عّز نظريه  من قبل.

باملال  ال�صعوب  م�صاركة هذه  ف�صاًل عن  هذا 
الن�صوة  غزة، حتى تربعت  لأهل  وامل�صاعدات 
جبل  مــ�ــصــروع  �صمن  بحليهن  الــ�ــصــودانــيــات 
بالدم  اآخــــرون  وتـــربع  غـــزة،  لن�صرة  الــذهــب 
اإمــكــانــيــات، وكذلك  اأيــديــهــم مــن  ومــا طالته 
ا�صتطاعت هذه ال�صعوب بحركتها اأن ت�صغط 
جتــاه  �صيا�صتها  مــن  لتغري  حكوماتها  عــلــى 
الـــكـــيـــان الــ�ــصــهــيــوين؛ فــتــم طــــرد الــ�ــصــفــراء 
الــ�ــصــهــايــنــة يف فـــنـــزويـــال وبــولــيــفــيــا وقــطــر 
تــركــيــا جتــاه  �صيا�صة  وتــغــريت  ومــوريــتــانــيــا، 

اإ�صرائيل، اإىل غري ذلك....
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الظلم ال�سهيوين نذير هزمية: 
الر�صع  الأطفال  قتل  من  ظلماً  اأكرث  هناك  هل 
وال�صيوخ الركع، والن�صاء الُهلَّع؟! ناهيك عن تدمري 
اجلامعات  وتدمري  اهلل،  كتاب  واإحراق  اهلل  بيوت 
وامل�صت�صفيات واأماكن الإيواء لوكالة الغوث الدولية، 
ول  حجراً  املتوح�صة  ال�صهيونية  الآلة  ترتك  فلم 
اجلهنمية،  حممها  عليه  و�صبت  اإل  ب�صراً  ول  �صجراً 
فالظلم  اإلهي؛  عقاب  دون  مير  لن  وغريه  ذلك  كل 

ٻ  ٱ     ( تعاىل  قال  والدمار،  للهالك  مقدمة 
ڀ(   پ    پ   پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ 
)الأنبياء11(، ويف احلديث ال�صريف: »اإن اهلل لُيملي 
للظامل، حتى اإذا اأخذه مل ُيفلته«، ثم قراأ ر�صول اهلل 

]: )ڑ  ک  ک  ک ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ (   )هود 102(. 

ْوَلَة  ُر الدَّ وقال العالمة ابن خلدون: »الظلم موؤذن بهالك العمران«، وقال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية: »اهلُل َيْن�صُ
دماء غزة  اأن  واثقون من  لذا فنحن  ُموؤِْمَنًة«؛  َكاَنْت  َواإِْن  امِلََة  الظَّ ْوَلَة  الدَّ ُر  َيْن�صُ َوَل  َكاِفَرًة،  َكاَنْت  َواإِْن  اْلَعاِدَلَة 

�صتكون م�صماراً اآخر يف نع�س دولة اإ�صرائيل باإذن اهلل.

املحن  خالل  فمن  والت�صفية؛  البتالء  �صنة  الكون  هذا  يف  اهلل  �صنن  من  اإن  الطيب:  من  اخلبيث  متييز 
واملواجهة بني احلق والباطل يتميز النا�س اإىل موؤمن �صادق ثابت �صابر، ومنافق متذبذب مرجف، كما قال 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ  ڃ   تعاىل:)ڃ   اهلل 
ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ  ڳ  
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.)37  - ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ( )الأنفال 36 

اأرحام الن�ساء قنبلة ل متلكها اإ�سرائيل:

املدثر  )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ()  اأ�صباب الن�صر خارج احل�صابات الب�صرية  عني اهلل ترعى هذه املعركة، وتهيِّىء 
31(، ومن امل�صلَّمات التي باتت معروفة يف ال�صراع الفل�صطيني ال�صهيوين اأن اأرحام الن�صاء الفل�صطينيات تتميز 
بخ�صوبة فائقة على امل�صتوى العاملي، ومن املتوقع اأن يت�صاعف عدد ال�صكان الفل�صطينيني يف العامل لي�صل اإىل 

م . نحو 20.2 مليون عام 2028 

) ۋ   الأيام، كمــــــــا قال اهلل تعاىل  ل الأحوال وتداُول  الإلهية تبدُّ ال�صنن  اأزمة تنفرجي: فمن  ا�ستدي 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(   )اآل عمــــــــــــــــران 140(، ولــــــــــــــــــــذا ) ڑ  ک ک ک  ک( ) الطالق7(.  

النت�صارات  �صيزاحم  الذي  الكبري  النت�صار  بهذا  الفل�صطيني  و�صعبنا  الإ�صالمية  اأمتنا  نب�صر  كله  لهذا 
اإيذاناً مبرحلة ال�صعود الإ�صالمي، والتفاف الأمة حوله ليقودها نحو معركة التحرير  التاريخية، و�صيكون 

ال�صامل لفل�صطني باإذن اهلل، )ې  ې  ې  ى   ى     ائائ  ەئ ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ( 
.)5  - )الروم 4 



الخاتمة
قبل اأن نورد اأهم ما تو�صلنا اإليه يف هذه الدرا�صة نوؤكد حقيقة غري خافية على اأحد: اأن معركة 
اأكرب بكثري من الدرا�صات والكتابات والتحليالت، وباملقابل ل  املاأكول يف حجمها واأثرها  الع�صف 
يجوز اأن مير اإجناز نوعي كهذا على �صعيد اأمتنا، ول نقف عنده لن�صتنبط منه الدرو�س والقوانني 
التي ت�صهم يف نه�صتنا وانت�صارنا، بل ويف قيام الأمة من جديد،  وقد خل�صت هذه الدرا�صة اإىل ما 

يلي:

اإل  اأوًل: ما النت�صارات امل�صرفة التي حققتها كتائب الق�صام، ومن خلفها الأمة، دعماً واحت�صاناً 
ثمرة تربية ربانية وفق �صنن اهلل تعاىل التي بينها �صبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز، وطبقها احلبيب 

امل�صطفى ]  يف منوذج املدينة املنورة.

ثانياً: اإن الرتبية مبختلف م�صاراتها، وعلى راأ�صها الرتبية احلركية، اأف�صت اإىل فهم دقيق ومرّكز 
لالأحداث، والتحديات وال�صراع مع العدو، وكيفية مقارعة العدو، وحتقيق النت�صار عليه.

ثالثاً: كان النموذج الغزي املبدع نتيجة عمل متوازن ومتواز يف م�صارات متعددة، فلم يكن امل�صار 
الع�صكري والأمني على ح�صاب امل�صار املجتمعي، ول امل�صار املجتمعي على ح�صاب الرتبية، وهكذا...
واإمنا اأخذ كل م�صار حقه من الهتمام والعناية، فكان النموذج الغزي رائداً يف النه�صة والتغيري 

والنت�صار.

رابعاً: لقد اأ�صفر انت�صار الع�صف املاأكول عن انتماء جمتمعي كامل مل�صروع املقاومة؛ فثقافة املقاومة 
كانت ول تزال جزءاً ل يتجزاأ من حياة املجتمع الغزي مبختلف �صرائحه: املراأة والرجل، ال�صباب 

والفتيات، والأطفال والعجائز، لقد بذل الغزي ول يزال يبذل كل غال ورخي�س فداًء ملقاومته.
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املاأكول ثمرة للعمل بال�صنن الإلهية، ويف مقدمتها �صنتا  خام�صاً: لقد كان النت�صار يف الع�صف 
التغيري والإعداد، وقد تيقن كل موؤمن اأن �صنن اهلل تعاىل ل تتخلف، واأن الّتحرير قابل للتحقق 

اإن عملنا ب�صنن اهلل تعاىل وفق �صروطها.

وقيادة،  وتخطيطاً  �صناعة  م�صتمر  تطور  يف  الق�صام  كتائب  لدى  الع�صكري  الإعداد  اإن  �صاد�صاً: 
الأمل  يقوي  الذي  الأمر  هند�صية،  متوالية  ب�صكل  تت�صاعف  امليدانية  الإجنازات  فاإن  وباملقابل 

ويعزز ال�صعور باأنَّ النت�صار والتحرير �صار قريباً جداً باإذن اهلل تعاىل.

�صابعاً: لقد قدمت التجربة الغزية م�صاراً وا�صحاً لكل العاملني لن�صرة احلق، فهي منوذج قابل 
لالقتبا�س والتطبيق، يف اأدواته ونتائجه باإذن اهلل تعاىل.

واأخرياً، فاإن هذا اجلهد املتوا�صع خطوة يف م�صار البناء الرتبوي، له ما بعده من اأبحاث ودرا�صات 
وبرامج، من �صاأنها ا�صتنها�س الإخوة العاملني، واإغناء ثقافتهم ومفاهيمهم الرتبوية مبا يوؤدي 
اأدوارنا مبختلف املجالت الرتبوية والدعوية، واهلل تعاىل املوفق والهادي اإىل �صواء  اإىل تفعيل 

ال�صبيل.
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اأوًل:القراآن الكرمي.
ثانياً: امل�صـــــــــــادر:

1- �صحيح البخاري.
2- �صحيح م�صلم.

3- معجم الطرباين.
4- تف�صري القراآن العظيم / الإمام ابن كثري.

ثالثاً:املراجـــــــــع:
1- يف ظالل القراآن / �صيد قطب.

2- معامل يف الطريق/ �صيد قطب.
3- ال�صنن الإلهية يف الأمم واجلماعات والأفراد/  د. عبد الكرمي زيدان. 

4- ر�صائل الإمام ال�صهيد ح�صن البنا.
5- العدوان الإ�صرائيلي على قطاع غزة

ثالثاً: الدرا�صات والبحوث:
1- ت�صكيل متا�صك املجتمع... املجتمع الغّزّي يف حرب رم�صان )2014 م( اأمنوذجاً / دكتور اأ�صامة الأ�صقر.

رابعاً: مواقـــــــــع الإنرتنت:
1- موقع ب�صائر.

2- املركز الفل�صطيني لالإعالم.
3- موقع كتائب الق�صام.

4- فل�صطني اأون لين.
5- موقع ويكيبيديا املو�صوعة احلرة.

المصادر والمراجع






