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تؤكد فيه انتصار املقاومة الفلسطينية  "حماس"ركة حلبيان صحايف 

1TP0F"العصف املأكول"عسكرياً يف معركة 

∗
 

 

 .٢٦/٨/٢٠١٤قطاع غزة، 

 

 "يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُوَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن "

 بيانُ العزَّة واالنتصار

  شعبٌ يصنعُ نصرَه

التالحم الشعبي مع املقاومة وإبداع رجالها ووحدتهم وصمودهم على األرض ردّ العدوان 

 .وأسقط كل الرهانات وغيّر املعادالت وصنع االنتصار على العدو الصهيوين

الظاملة على شعبنا الفلسطيني يف قطاع غزة حتت مرأى لقد فُرضت هذه احلرب العدوانية 

ومسمع العامل، وبدأها االحتالل الصهيوين بالقصف جواً وبحراً وبراً، واستخدم فيها القنابل 

يوماً، واستهدف خاللها املنازل واملدارس واملساجد  ٥١واألسلحة احملرّمة دولياً على مدار 

وارتكب ا�ازر املروّعة ضد املدنيين العزّل، وأباد عائالت واألراضي الزراعية واألبراج السكنية، 

جريح، معظمهم من األطفال  ١١٬٠٠٠شهيد وما يزيد عن  ٢١٠٠بأكملها، وراح ضحيّتها أكثر من 

 .ينوالنساء واملسنّ 

                                                           

∗
 :، يف الرابط التايلاملكتب اإلعالمي ،)"حماس"( ركة املقاومة اإلسالميةاملوقع اإللكتروين حل :املصدر

http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7YBG
sN4hMqEXdzFIlSzsLXMgAYGOJ%2fQyPUWgVSnlpFZvdQ4VZstdzgDGkVgZAEoaFXoAMeZu99

rDlBJTiS%2fGNVH%2f%2اbqV%2bSRDufL2NnTc0vcME%3d 
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۲ 
 

ويف خضم هذا العدوان الغاشم الذي نفّذه االحتالل، وتعاونت معه قوى دولية كبرى عبر 

يف خضم ذلك  ،برير جلرائمه، وأمام تخاذل وتواطؤ أممي وعجز عربي رسميالدعم السياسي والت

كله، انتصرت املقاومة الفلسطينية وأجنحتها العسكرية وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين 

، واستطاعت بفضل الله أوالً وببسالة رجالها أن تدافع عن الشعب وتردّ هذا ..القسّام وسرايا القدس

االحتالل، وتثخن يف جيشه ليقع نخبة جنوده بين قتيل وجريح وأسير، وصنعت العدوان، وتردع 

مالحم الصمود والبطولة  ،ومن خلفها جماهير شعبنا الفلسطيني يف قطاع غزة ،املقاومة

قهر، وأفشلوا خطط املتآمرين وأحالم والتضحية، وحطّموا من جديد أكذوبة اجليش الذي ال يُ

ومشروعه املقاوم، ليحققوا معاً االنتصار يف معركة العصف املتربصين بالشعب الفلسطيني 

 .املأكول

 ..جماهير شعبنا الفلسطيني

لنقف اليوم جميعاً وقفة احلمد والشكر لواهب النصر املبين  "حماس"إننا يف حركة 

من مقدرات شعبنا الفلسطيني يف الصمود ي لسبحانه وتعاىل، فهذا يوم التواضع لله، ولنُعْ

 .لتفاف حول املقاومة يف الداخل واخلارجوالتحدي واال

إذ نعلن انتصار شعبنا ومقاومته الباسلة، لنذكر بكل اإلجالل  "حماس"إننا يف حركة 

والتقدير األرواح الزكية التي صعدت إىل جوار ربها من األطفال والنساء والرجال والعائالت الذين 

يف احلرية واحلياة الكريمة، ويف التحرير  قدّموا بصبر واحتساب دماءهم الزكية، دفاعاً عن حقهم

 .والعودة

وقد أثبتت معركة العصف املأكول أن جماهير شعبنا يف غزة والضفة الغربية والقدس 

جسدٌ واحد يعيش من أجل قضية واحدة، هي  ،والنقب واجلليل والشتات م٤٨واألراضي احملتلة عام 

 .قيق العودة إىل أرض الوطنمقاومة احملتل وحترير األرض والقدس واملقدسات وحت

 ..يجماهير شعبنا الفلسطين
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ويف يوم االنتصار املبين يف معركة العصف املأكول، نقف وقفة  ،"حماس"إننا يف حركة 

إجالل وإكبار أمام التضحيات اجلسام والبطوالت التي أظهرها الشعب الفلسطيني يف تالحمه مع 

 :املقاومة، ونؤكد على ما يلي

انتصرت املقاومة الفلسطينية عسكرياً قبل أن تنتهي احلرب، يوم أن ظلّت واقفة أمام  ـ أوالً

ترسانة اإلرهاب الصهيوين، صامدة تدافع عن شعبها وتكبّد العدو أفدح اخلسائر، وأفشلت العدوان 

ر سالحها وحطمت أطماعه وأهدافه، واستطاعت إيالم العدو وفاجأته بقدراتها وإبداعاتها وتطوّ

اقها وجرأة رجالها وعملياتهم البطولية خلف خطوط العدو، وانتصرت بفضل الله يف هذه وأنف

 .اجلولة من جوالت صراعنا مع احملتل على طريق حترير أرضنا ومقدساتنا

صمدت املقاومة سياسياً وهي تدافع عن مبادئها وحتمي ثوابت شعبها، وحتقّق  ـثانياً 

وتفوقت املقاومة إعالمياً وهي تفضح جرائم العدو وتنقل . مطالبه، وعلى رأسها إنهاء احلصار

كما انتصرت املقاومة أخالقياً، إذ ركزت حربها . بالصوت والصورة إجنازات رجالها املقاومين

ل وضباط جيشه، ال كما فعل جيش االحتالل اجلبان باستهدافه املدنيين على جنود االحتال

 .األبرياء

أثبتت معركة العصف املأكول التي خاضها رجال املقاومة الفلسطينية وأجنحتها  ـ ثالثاً

وأنها  ،العسكرية على قلبِ رجل واحد أن املقاومة هي خيار شعبنا الفلسطيني يف الداخل والشتات

ويف الوقت نفسه . ب موازين القوة والردع وتغيير قواعد اللعبة السياسية والعسكريةالقادرة على قل

قادرة على جمع شمل شعبنا الفلسطيني وجماهير األمة وتوحيدها على كلمة واحدة وراية واحدة 

ومسؤوليتنا اليوم أن نبني على هذا اإلجناز ونتحرك للحفاظ . وحتقيق تطلّعاته يف التحرير والعودة

 .وبناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة قائمة على أساسه عليه

لقد باءت كل حمالت التحريض والتشويه اإلعالمي املوجهة ضد املقاومة  ـ رابعاً 

الفلسطينية وشعبنا يف قطاع غزة بالفشل الذريع، وأصيب أصحابها ومموّلوها والقائمون عليها 

الهزيمة مع احملتل الغاصب، ويجرّون أذيال  بخيبة أمل عميقة وذهول كبير، وهم يتجرّعون كأس

 .اخلسران بعد أن جنح شعبنا ومقاومته الباسلة يف رد العدوان وإفشال أهدافه
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إن أرض غزة الطاهرة كأرض فلسطين املباركة كلها، كما سقتها دماء الشهداء  ـ خامساً

ماها املقاومة وردّت وضحّى من أجلها الرجال والنساء واألطفال والشيوخ، ودافعت عنها وعن حِ

وكما صنعنا معاً . عنها كيد العدوان، سنعيد بناءها وبناء ما دمّره االحتالل بعرقنا ونضالنا

النصر يف معركة العصف املأكول، سنصنع معاً االنتصار يف معركة البناء واإلعداد حتى التحرير 

 .الكامل بإذن الله

اً مواقف الدول العربية واإلسالمية إننا يف حركة حماس نثمّن ونقدّر عالي ـسادساً 

والصديقة التي وقفت مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وحملت مطالبهم وضغطت من أجل 

 .وقف العدوان الصهيوين وناصرت ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني

ندعو املنظمات احلقوقية واإلنسانية إىل املسارعة يف حتريك دعاوى قضائية يف  ـ سابعاً

اكم اجلنائية الدولية ضد قادة االحتالل الصهيوين الذين ارتكبوا جمازر مروّعة ترتقي إىل احمل

 .جرائم حرب ضد املدنيين األبرياء من األطفال والنساء وكبار السن، وأبادت عائالت بأكملها

نشكر ونثمّن كل الفعاليات التضامنية السياسية واإلعالمية واحلراك اجلماهيري  ـ ثامناً

سع املؤيد للشعب الفلسطيني والرافض للعدوان الصهيوين على قطاع غزة يف أقطار العامل الوا

العربي واإلسالمي ودول العامل كافة، وندعو إىل املزيد من التفاعل مع قضيتنا العادلة، وفضح 

 .جرائم االحتالل ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأسرانا

ل جلرحانا، واحلرية ألسرانا، وحتيّة العز الرحمة واملغفرة لشهدائنا، والشفاء العاج

 .والفخار ألجنحة املقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام

[....] 

 .نصرٌ أو استشهاد ،وإنه جلهاد

 "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ"

 "حماس"املقاومة اإلسالمية حركة 

 هـ١٤٣٥ذو القعدة  ١الثالثاء 
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