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 تقاریر

 في ساحة مقاومة متجددة.. جنین: أربعة شھداء

 فضل عرابي
 صحفي وباحث فلسطیني

 
شبان فلسطینیین برصاص جنود االحتالل اإلسرائیلي الذین اقتحموا مدینة جنین  أربعةد استشھ

، وقالت مصادر محلیة إن االحتالل آب/ أغسطس 16 ومخیمھا بالضفة الغربیة فجر االثنین
 	اثنین من الشھداء.اختطف جثماني 

عاًما)، ورائد زیاد  19وأكدت مصادر محلیة استشھاد الشبان: نور الدین عبد اإللھ محمد جرار (
عاًما)، وصالح  20عاًما) من مدینة جنین، وأمجد إیاد عزمي حسینیة ( 21عبد اللطیف أبو سیف (

 عاًما) من مخیم جنین. 19أحمد محمود عمار (

ا، واندلعت اشتباكات رً تالل مخیم جنین قرابة الساعة الرابعة فجواقتحمت قوة من جیش االح
مسلحة واسعة بین المقاومین وقوة االقتحام تخللھا أصوات انفجارات كبیرة، وإطالق نار متبادل 
 ومواجھات شتى، في حین أطلقت الوحدات الخاصة لجیش االحتالل النار على الشبان بقصد القتل. 

محافظ جنین أكرم الرجوب قولھ في تصریحات لصوت فلسطین إن ونقلت وكالة رویترز عن 
"، وأضاف "العملیة العسكریة اإلسرائیلیة حتالل، اثنان منھم تحتجزھما قوات اال4"عدد الشھداء 

 1 كانت سریعة وتم خاللھا إطالق الرصاص الحي بشكل كثیف".

وعزمي، وأصابت أسیًرا  قوات االحتالل جثماني الشھیدین جرار اختطفتووفقًا لشھود عیان، 
	محرًرا بالرصاص في یده، واعتقلت الشاب محمد أبو زینة، خالل اقتحامھا المخیم.

إطالق النار تجاه الشھداء من مسافة صفر خالل ساعات الفجر، من  جرىوأفاد شاھد عیان أنھ 
یما شبان فإلى وجود دراجة ناریة كانت متوقفة في مكان استشھاد الا قبل جنود االحتالل، مشیرً 

	كان أحد الشبان ملقى على األرض وترك ینزف لمدة نصف ساعة.

مع محاولة تدخل الشبان  اعلى مسافة قریبة من الشھید األول تزامنً  ُوِجدآخر  اوأوضح أن شھیدً 
	من الرصاص. اكبیرً وابًال لسحبھم لیطلق أحد الجنود 

ود الحدیث مع الجنوا حاول ،المكانفي  حاضرةالتي كانت  ،سیارات اإلسعافسائقي وأشار إلى أن 
حاب االنس ثمجثامین الشھداء  وجرى اختطافنقل الشھداء إال أن الجنود منعوھم من القیام بدورھم ل

 2من المكان.

وأعلنت القوى الفلسطینیة في جنین اإلضراب الشامل في المدینة ومخیمھا حدادًا على أرواح 
	 الشھداء.
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ال لھ في في مق، ألون بن دافید ،في الشؤون العسكریةالصھیوني وقبل ثالثة أیام كتب الخبیر 
، أن "ساحة الحرب الوحیدة في الضفة الغربیة توجد حتى الیوم في صھیونیةصحیفة "معاریف" ال

جنین"، منوًھا إلى أن جنین ھي الساحة الوحیدة التي بقیت متفجرة، بعدما فقدت السلطة الفلسطینیة 
 3 السیطرة علیھا.

، منھم ستة ارتقوا خالل الشھر 2021 محافظة جنین عشرة شھداء منذ بدایة العام الحاليوقدمت 
 أغسطس. \آب الجاري

 ردود الفعل

	الرئاسة الفلسطینیة •

 "إٍسرائیل"قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبیل أبو ردینة، إن الدرس الذي یجب أن تستوعبھ 
بأن األوضاع لم تعد تحتمل، وأن استمرارھا بعملیات القتل واالستیطان، سیؤدي إلى االنفجار 

	الشامل الذي ال یمكن التكھن بعواقبھ على المنطقة بأسرھا.

بت ن التاریخ أثأا وأضاف أن االحتالل اإلسرائیلي لألرض الفلسطینیة لن یدوم وسیزول، مؤكدً 
	التي تنتصر. على الدوام بأن إرادة الشعوب ھي

الصامد، الذي قدّم وما زال یقدّم عشرات الشھداء والجرحى واألسرى،  "شعبنا الفلسطیني"وأكد أن 
لن یستسلم مھما كان جبروت االحتالل، وأن بوابة األمن واالستقرار تكون فقط من خالل 

	.صاراالعتراف بالحقوق الفلسطینیة، ولیس من خالل سیاسة القتل واالعتقال والھدم والح

: إنھاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة بمقدساتھا وتابع
اإلسالمیة والمسیحیة وفق قرارات الشرعیة الدولیة، ھي الطریق الوحید لتحقیق األمن والسالم 

 4 واالستقرار.

	رئیس الحكومة محمد اشتیة •

مم األ للشبان األربعة، وطالبأدان رئیس الوزراء محمد اشتیة، قتل جنود االحتالل من جانبھ، 
شعبنا "ـالمتحدة، والمنظمات الحقوقیة الدولیة، بإدانة الجریمة البشعة، وتوفیر الحمایة الدولیة ل

	، وذلك في ضوء تصاعد وتیرة عملیات القتل التي تستھدف الشبان واألطفال."الفلسطیني

من التداعیات الخطیرة لسیاسات القتل والتطھیر العرقي وھدم البیوت واالستیالء  وحذر اشتیة
 ا إلى أنھ سیتم رفعا في اآلونة األخیرة، مشیرً ا خطیرً على أمالك المواطنین التي شھدت تصاعدً 

كل تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، لتضاف إلى ملف الجرائم اإلسرائیلیة المرتكبة بحق 
 5 عبنا الفلسطیني.ش

	وزارة الخارجیة •

أدانت وزارة الخارجیة والمغتربین، المجزرة البشعة التي ارتكبتھا قوات االحتالل في مدینة جنین 
	.ومخیمھا
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وات ا من قبل قعملیة قتل مبیتة ومخطط لھا مسبقً "أن ھذه الجریمة ھي  :وأكدت الخارجیة في بیان
	."دامات المیدانیة ضد أبناء شعبنااالحتالل، لتضاف إلى مسلسل جرائم اإلع

وطئة ت ھا؛وحیثیات ونّوھت إلى أنھا تتابع مع الجھات المتخصصة تفاصیل ھذه الجریمة البشعة
لرفعھا للجنائیة الدولیة، كما ستتابعھا على المستویات األممیة والدولیة كافة، وعلى مستوى اإلدارة 

	األمیركیة كي تتحمل جمیع األطراف مسؤولیاتھا في وقف جرائم االحتالل.

 اوشددت الخارجیة في بیانھا على أن صمت الدول على ھذه الجریمة وغیرھا أصبح یعني تواطؤً 
 6 ریمة وحمایة لمرتكبیھا.مع الج

	حركة فتح •

حسین الشیخ، إن الجریمة النكراء التي ارتكبتھا قوات ، قال عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح
ا في مدینة جنین، تؤكد على السیاسة الیمینیة المتطرفة للحكومة الجدیدة، االحتالل اإلسرائیلي فجرً 

	والت التھجیر.التي تواصل القتل واالستیطان وھدم البیوت ومحا

ن یخجل من صمتھ حیال ذلك، وعدم توفیره الحمایة للشعب أ"على المجتمع الدولي : وأضاف
 7الفلسطیني من ھذا البطش".

 حركة حماس •

	الذین ارتقوا خالل االشتباكات المسلحة مع قوات االحتالل. نعت حركة حماس الشھداء األربعة

في كل نقاط التماس بالضفة المحتلة،  االحتالل 	توسیع نقاط االشتباك مع"إلى 	ودعت الحركة
لتكون ردًا على تصاعد جرائمھ بحق أرضنا ومقدساتنا، مؤكدة أن المقاومة ھي اللغة التي یفھمھا 

	."ھذا المحتل

دماء الشھداء لن تذھب ھدًرا، وإنما تضيء الطریق للثائرین في القدس وجنین "وشددت على أن 
	."خر شبر من بالدناآرة ال تھدأ على المحتل حتى تحریر ونابلس وكل فلسطین، وتعلن ثو

أھلنا في مدینة جنین القسام ومخیمھا، التي ستظل قلعة شامخة "عائالت الشھداء ولالتعزیة  وقدمت
للمقاومة تخوض المعارك ضد المحتل، ویتقدم أبناؤھا األبطال صفوف المقاومة لیكونوا مشاعل 

	."على طریق التحریر واالنتصار

شھداء خالل االشتباكات المسلحة البطولیة  10ا ومدینة التي قدمت وجھت بالتحیة لجنین مخیمً وت
فمقاوموھا األبطال یواصلون التصدي لالحتالل واقتحامھ بالرصاص، "منذ بدایة العام، مردفة: 

 8 ."الذي سیظل عنوان شعبنا حتى كنس االحتالل ومستوطنیھ من أراضینا المحتلة كافة

	الجھاد اإلسالميحركة  •

أثناء تصدیھم 	جنین الذین ارتقوا فجر الیوممخیم  شھداءفي بیان لھا نعت حركة الجھاد اإلسالمي 
	ي اقتحمت المخیم.تلقوات االحتالل ال
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 ثنین، أثناء تصدي مقاتلي سرایا القدس وإلى جانبھموأوضح البیان أن الشھداء ارتقوا فجر الیوم اإل
لقوات االحتالل واإلرھاب الصھیوني التي اقتحمت مخیمھم، العتقال ثوار المخیم األبطال 

	المقاومین والمجاھدین وترویع المواطنین اآلمنین.

، وإرھاب العدو الصھیوني مھما تصاعد، لن یوقف اإن دماء شھدائنا لن تضیع ھدرً "وقال البیان: 
	إصرار شعبنا على المضي في طریق تحریر أرضھ ومقدساتھ".

العدو الصھیوني المسئولیة الكاملة عن تبعات جرائمھ وإرھابھ المتصاعد ضد "ركة وحملت الح
أبناء الشعب الفلسطیني، مبینة أن األحرار لن یساوموا على حقھم وثوابتھم، ولن یقبلوا إال بالحیاة 

	".العزیزة الكریمة

ني، العدو الصھیوووجھت الجھاد اإلسالمي التحیة ألھالي مخیم جنین، الذین ھبوا للتصدي لقوات 
 ووقفوا ضد محاولة اقتحام المخیم، لیثبتوا بذلك أنھم لن یتركوا أرضھم مستباحة من قبل العدو.

بوقف التنسیق األمني مع االحتالل اإلرھابي، مؤكدة أن " حركة السلطة الفلسطینیةالوطالبت 
 9."وعتغني من ج الواجب یقتضي مواجھة العدو، ولیس اللھاث خلف مفاوضات عبثیة ال تسمن وال

	الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین •

ھیونیة ص الذین ارتقوا خالل تصدیھم لقّوة شھداء جنین" نعت الجبھة الشعبیّة لتحریر فلسطین
خاصة اقتحمت جنین ومخیمھا، وتمنت الشفاء العاجل للشاب المعتقل أمجد عزمي الذي أصیب 

	. "إصابة خطیرة

االحتالل الصھیوني في اقتحام المدن والبلدات والُمخیّمات استمرار "واعتبرت الجبھة أن 
الفلسطینیّة وتنفیذ جرائمھ بحق شعبنا، یدعونا إلى مزیٍد من التكاتف والوحدة، واالنتقال إلى میادین 
 المواجھة واالشتباك المفتوح مع االحتالل، لتفجیر انتفاضٍة شاملة أكثر تطوًرا واتساًعا واشتعاالً 

	."رض المحتلةعلى امتداد األ

الدماء الفلسطینیّة التي سالت الیوم في جنین، لن تذھب ھدًرا، وأن الوفاء لھا "على أن  وأكدت
یتطلب مغادرة حالة التشظي والرھان على وھم وسراب الحلول مع العدو الصھیوني، والذھاب 

ساتنا دة بناء مؤسّ وطنیة تعددیة قاعدتھا برنامجٍ وطني كفاحي موحد لشعبنا، وإعا سریعًا إلى وحدة
وطنیة مقاِومة لوجود االحتالل وتعبیراتھ كافة على أي بقعة من  الوطنیّة على أساس ذلك، وبعقیدة

 10."أرض فلسطین

	جامعة الدول العربیة •

على ارتكاب جریمة نكراء بتعمد 	أدانت األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، إقدام قوات االحتالل
	فلسطینیین بمدینة جنین ومخیمھا واختطاف جثامینھم.قتل أربعة من الشبان ال

 اوقالت األمانة العامة لجامعة الدول العربیة في بیان لھا، إن ھذه الجریمة البشعة تأتي استمرارً 
لمسلسل العدوان والتصعید اإلسرائیلي المدان الذي تمارسھ الحكومة اإلسرائیلیة الجدیدة ضد 

، بما في ذلك االعدامات المیدانیة واالعتقاالت والتشرید وھدم الشعب الفلسطیني وحقوقھ ومقدساتھ
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البیوت والممتلكات في األغوار والقدس، ومواصلة اقتحامات وتدنیس المسجد األقصى المبارك 
ومحاوالت تھوید الحرم اإلبراھیمي الشریف، ومضاعفة سیاسات المصادرة واالستیطان بإعالن 

	جدیدة. بناء أكثر من ألفي وحدة استیطانیة

وحملت الجامعة العربیة، حكومة االحتالل المسؤولیة كاملة عن ھذه الجریمة، محذرة من 
ن م االتداعیات الخطیرة واإلرھاب الرسمي والتصعید المنھجي المتعمد والمتواصل، استھتارً 

	سلطات االحتالل بدماء وحقوق الشعب الفلسطیني كما القانون والشرعیة الدولیة.

األمن لتحمل مسؤولیاتھ وممارسة اختصاصھ لوضع حد لھذا العدوان وھذا المسلسل ودعت مجلس 
وتوفیر الحمایة الدولیة  2334اإلجرامي المتصاعد، وإنفاذ قراراتھ ذات الصلة، خاصة القرار 

 11للشعب الفلسطیني.

 الخاتمة •

شھداء سوى والتي ارتقى خاللھا أربعة ، 2021آب/ أغسطس  16لم تكن مجزرة فجر یوم االثنین 
 طینيمن الشعب الفلس یؤكد من خاللھا االحتالل عزمھ على تنفیذ تھدیداتھ باالنتقام رسالة دمویة

	عقب تنامي ظاھرة المقاومین الجدد في جنین.

، منھم ستة ارتقوا خالل الشھر 2021وقدمت محافظة جنین عشرة شھداء منذ بدایة العام الحالي 
	أغسطس. \الجاري آب

یونیو الماضي  \حزیران 30عدة مواجھات عنیفة في األسابیع الماضیة، ففي  كما شھدت جنین
 12أصیب ثالثة مواطنین خالل اقتحام لجیش االحتالل وقواتھ الخاصة مخیم جنین، وفي 

یولیو المنصرم أصیب سبعة مواطنین خالل اقتحام للمدینة رافقتھ مواجھات واشتباكات \تموز
ز الماضي، أصیب شاب خالل االشتباكات بین الشبان وجنود تمو 27عنیفة، وفي اقتحام لیلة 

	االحتالل التي اقتحمت عدة محاور من جنین.

وكان الشھید ضیاء الصباریني ارتقى قبل أیام في اشتباك مماثل، لتتحول جنین إلى لوحة من 
 قوافل الشھداء المتالحقة في األسابیع األخیرة.

األیام األخیرة إلى أَن جیش االحتالل یحضر لعملیة وكانت وسائل إعالم االحتالل أشارت في 
عسكریة بجنین على خلفیة تنامي االشتباكات المسلحة مع مقاومین، فیما وصفت المواجھة المسلحة 

 التي اندلعت قبل ثالثة أسابیع بأنھا كانت أشبھ بساحة حرب غیر متوقعة من حیث كثافتھا.

وجد أن "ساحة الحرب الوحیدة في الضفة الغربیة تكما اعتبر أحد الخبراء العسكریین اإلسرائیلیین 
حتى الیوم في جنین"، منوًھا إلى أن جنین ھي الساحة الوحیدة التي بقیت متفجرة، بعدما فقدت 

	السلطة الفلسطینیة السیطرة علیھا.

ومخیمھا منذ العدوان األخیرعلى قطاع غزة، وتنامت ظاھرة االشتباكات المسلحة مجددًا في جنین 
بادر شبان إلى استخدام السالح في المواجھات مع قوات االحتالل، وتطورت بعد ذلك بانضمام  فقد

	ومشاركة أوسع من شبان آخرین، معبرین عن سخطھم على الواقع باالنفجار في وجھ االحتالل.
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1 - https://2u.pw/lE56l 	
2 - https://2u.pw/Hydit  
3 - https://2u.pw/ydHV8 	
4 - https://2u.pw/s7ho9 	
5 - https://2u.pw/DbhbF 	
6 - https://2u.pw/3Rmbg 	
7 - https://2u.pw/6UFGo 	
8 - https://2u.pw/al13o  
9 - https://2u.pw/8muTk  

10 - https://2u.pw/XSbl8  
11 - https://2u.pw/aV7JT 	

																																																													


