
 

  



 

من  ، ةوقائد املنطقة الجنوبيّ يف حركة الجهاد اإلسالمي، عضو املجلس العسكري منصور، القائد خالد سعيد الشهيد 

بعد القائد العام لكتائب القسام  لدى الكيان املؤقت  2املطلوب رقم  هو .1مواليد محافظة رفح جنوب قطاع غزة

 .2محمد الضيف 

 

  :3مس�ته

 .مؤسيس مجموعات رسايا القدس يف قطاع غزةهو من أوائل  •

 . لقدس ضد العدوا العمليات الجهادية التي خاضتها رسايا ا عىل تنفيذ العديد من كان مرشفً •

، وكانت تعرف آنذاك باسم "القوى اإلسالمية املجاهدة  1988التحق بالذراع العسكرية للحركة عام  •

 . "(قسم)

  . 2005-2000فاضة األقىص  ة خالل انتديّ ات االستشهار للعمليّ العقل املدبّ  عدّ يُ  •

 .ة يف مجال تصنيع الصواريخ املحلية عن تطوير البنية التحتية لرسايا القدس، خاصّ كان مسؤوالً   •

منصور باإلرشاف عىل العديد من الهج�ت التي شنتها رسايا القدس ضدها خالل   الكيان املؤقتتهم ي •

 .السنوات املاضية

 :4همحاوالت اغتيال

 .2014نجا من محاوالت اغتيال متكررة، أخطرها عام   •

مستوطن�  اتهمه رئيس الوزراء اإلرسائييل األسبق بنيام� نتنياهو باملسؤولية عن قتل ثالثة  2019يف عام  •

 يف قصف صاروخي عىل عسقالن، متواعداً إياه باالغتيال.

  

 

 
 . 2022آب،  7 ،من ھو الشھید خالد منصور الذي اغتالھ جیش االحتالل في رفح؟الحدث،   1

  دنیا الوطن، من ھو الشھید خالد منصور؟ 7 آب 2022.   2 
   .2022آب   7، ؟من القائد خالد منصور الذي اغتالتھ إسرائیل في قطاع غزةالجزیرة،   3
 . 2022آب  7، من ھو خالد منصور الذي اغتالتھ إسرائیل في رفح؟األناضول،   4
 

https://www.alhadath.ps/article/157481/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD%D8%9F
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2022/08/07/1484895.html
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD-/2655592


 :5اغتياله

شّن الط�ان الحريب اإلرسائييل عدة غارات عىل منازل يف حّي الشعوت باملدينة املحاذية   ،2022آب  6 مساء السبت 

من عنارص "رسايا القدس" كانوا داخل أحد املنازل،   ا ع مرص، مستهدفة خالد منصور وعددً للرشيط الحدودي م

 الشاق.في� انتشلت جثام� الشهداء من تحت األنقاض فجر األحد بعد مثا� ساعات من العمل 

 

 : 6أسباب اغتياله

اسمه إىل   ضعوُ قد و  ، " ضمن تشكيالت رسايا القدسمن "أخطر املطلوب� بالنسبة للكيان املؤقت  خالد منصور يعد

خارج غزة، وإىل جانب اسم القائد السابق للمنطقة   املوجود جانب اسم قائد أركان "رسايا القدس" أكرم العجوري، 

 . 2019ة بهاء أبو العطا الذي اغتيل عام الش�ليّ 

 

 
   .2022آب  7، قیادي الفلسطیني خالد منصور.. سجل طویل من المطاردة حتى الشھادةالالعربي الجدید،   5
 .  2022آب،  7، أخطر المطلوبین".. من ھو خالد منصور الذي اغتالتھ "إسرائیل" في مجزرة رفح"فلسطین الیوم،   6
 

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://paltodaytv.com/post/141564/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD

