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 آخر زمن من رجل حكاٌة:                  الكتاب

 ( والشهٌد الشاهد القٌق عوض)                         

  ؼالً أبو فتحً زكرٌا أ. :   المإلؾ

 فوزي صادق أ.:  اللؽوي المدقق

 فً حركة الجهاد اإلسبلمً لجنة التدرٌب والتطوٌر:   الناشر

  األولى:  الطبعة

 . م 2113  ٌونٌوـــ  حزٌران/  هـــ 1434 شعبان:  النشر سنة

 محفوظة والنشر الطبع حقوق
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  مالرحي الرحمن اهلل بسم
 
 

ِمِنين   ِمن  "  ُقوا رِج ال   ال ُمؤ  ُهم   ع ل ي هِ  اللَّه   ع اه ُدوا م ا ص د   ف ِمن  
ب هُ  ق ض ى م ن   ُهم   ن ح   " ت  ب ِديلا  ب دَُّلوا و م ا ي  ن ت ِظرُ  م ن   و ِمن  

 ( 32:األحزاب) 
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 إلى  داءـــإه
 

 الحزٌن واألقصى الؽالٌة فلسطٌن. 

  الماجدات األسٌرات وإلى الشامخٌن الجبال األسرى. 

 الزناد ىعل والضاؼطٌن الحق لواء رافعً المجاهدٌن. 

 الجنان إلى سبقونا الذٌن جمٌعا   الشهداء أرواح. 

 جرحانا البواسل شفاهم هللا أسرانا و. 

  هللا رحمه القٌق عوضالشهٌد  الؽالً الحبٌبروح. 

 الجهاد بركان مفجر إبراهٌم أبو(   الشقاقً فتحً)  الدكتور المعلم الشهٌد روح 

 .فلسطٌن فً

 المتخاذلٌن زمن فً الجهاد لواء حامل (هللا عبد أبو) شلح رمضان الدكتور األخ. 

 األطهار . القدس وسراٌا اإلسبلمً الجهاد حركة مجاهدي 

 واالنعتاق رٌالتحر ٌنتظر أرضنا فً محتل شبر كل. 

 عوض الشهٌد وأسرة الكرام القٌق عابلة. 

 عوض وأحباب ورفاق وأصدقاء زمبلء. 

 عوض مع ٌجلس أن اشتاق من كل. 

 المعاصر والنموذج الحسنة القدوة عن ٌبحث من كل. 

 الكتاب هذا صفحات إتمام فً ساندنً من كل. 

 

 ..أهدى هذا الكتاب . جمٌعا   إلٌكم
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 وتقدٌر شكر
 

 

 "هللا ٌشكر ال الناس ٌشكر ال من"

 
 

 

  هذا لً راجع الذي محمد أبً وحبٌبً أخً و شٌخً إلى الشكر الجزٌلبأتقدم 

 إنجاز فً استمراري فً األثر أكبر لً ومتابعته ودعمه لتوجٌهاته وكانت كتابال

 .الكتاب هذا

 والعون السند لً قدموا الذٌن إخوانً وإلى وأبنابً وزوجتً وأمً أبً وإلى. 

 وذوٌه عوض القٌق الشهٌد عابلة من بالشكر أتقدم. 

  المدقق اللؽوي للكتاب فوزي صادقوإلى األستاذ الفاضل. 

 قٌقالشهٌد عوض ال درب ورفاق ءوأصدقا ءزمبل كل إلىو. 

 عوض الشهٌد عن للحدٌث قلٌبل   وقته من أعطانً من كل إلىو.  

 به خاصة   ألسباب   اسمه ذكر ورفض الشهٌد عن تحّدث من كل إلىو. 

 الكتاب هذا إتمام فً لتساعدنً ٌده امتدت من كل إلى والتقدٌر بالشكر وأتوجه. 
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 ةـدمـالمق
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ِسِنين ( ِدي  ن َُّهم  ُسبُ ل ن ا و ِإنَّ اللَّه  ل م ع  ال ُمح   [96]العنكبوت:    )و الَِّذين  ج اه ُدوا ِفين ا ل ن  ه 
والكتابة عن الشهداء تزداد صعوبة فكٌؾ ٌتساوى  ،إن الكتابة بحد ذاتها صعبة

قصة رجل باع الدنٌا  ؟!من ٌكتب بالحبر والقلم بمن كتب بالدماء واألشبلء قصة وطن

التً امتلكها بٌن ٌدٌه وجاءته عند قدمٌه، باعها رخٌصة هلل وقّدم النفس والروح قربانا  هلل 

عمل لها طوٌبل ، عاش لؽٌره ولم وباآلخرة  ا  كان قلبه معلق طمعا  فً رضاه، عن رجل  

 ٌعش لذاته.

لبلقتداء والسٌر  ن جٌدا  فً جوانبهواإلمعا هدعوة لشباب األمة لقراءت كتابال اهذ

ها على طرٌق الشهداء أمثال الشهٌد المعلم عوض القٌق ألنه لن ٌعود لهذه األمة مجد

المسجد األقصى وفلسطٌن الطاهرة المقدسة محررة إال  التلٌد وشرفها الضابع، ولن نر  

بالدماء واألشبلء والتضحٌات الجسام، إال بمداد من دم ٌلّون األفق، إال بؤمثال عوض 

وإخوانه الشهداء الذٌن سبقونا إلى جنة عرضها السموات واألرض وتركونا فً  القٌق

 هذه الدنٌا ؼرباء.

سؤل نفسً من هذا الرجل الذي ال نعرؾ عنه إال أوأنا  لٌست بسٌطة   منذ فترة  

قلبك وعقلك  ٌطر علىالذي عمل بصمت ورحل بصمت وٌس القلٌل، هذا الرجل

فكرة الكتابة عنه  وقفتنًاست، ووجدانك تؽوص معه فً جنبات روحه أٌضا  بصمت  

ومراحل حٌاته التً عاشها متواضعا  ومجاهدا  ومقدما  الواجب على  وجمع أحداث  

د إعجابً بشخصٌته اإلمكان، وقفت على محطات حٌاته أبحث وأفتش فٌها وٌزدا

حتى رأٌت  -ا  نحسبه كذلك فنحن ال نّزكً على هللا أحد ـــ رحمه هللاـــ  ونموذجه النادر

أنه من الواجب واإلمكان أن أكتب هذا الكتاب المتواضع البسٌط عن األسد الهصور 

الجسور عن اللٌث عوض القٌق، فارس القلم والبندقٌة، لتكون هذه السطور القلٌلة من 

 .سان األمة وسراٌا القدس األطهارنور الٌقٌن ألحد فر
 

أخفً سرا  أنً قد أصبت بالتردد والحٌرة الشدٌدة والتً استمرت معً لعدة  وال

اختٌار اسم الكتاب، فالشهٌد حٌاته حافلة بالعطاء فً جمٌع الجوانب وفً كل  دعن أٌام  

من  حكاٌة رجل  "جانب له قصة ورواٌة، وفً النهاٌة وقع االختٌار على االسم المركب 

"، فعبل  عوض من خبلل سٌرته العطرة لشهٌد"عوض القٌق الشاهد وا "آخر ن  زم

وإن كان  -المجاهدة نستنتج أنه كان ٌعٌش بٌننا ولكنه لٌس من زماننا ولم ٌعش طوٌبل  
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عاش أكثر مما توقع، إنه من الزمن بل  -هو قد رأى الحٌاة التً عاشها طوٌلة جدا  

لشاهد على الجمٌل زمن الصحابة رضوان هللا علٌهم، وعوض الشاهد والشهٌد فهو ا

المتمسكٌن بهذه الدنٌا الفانٌة، الشاهد على األرض المسلوبة والشاهد على تخاذل 

والشهٌد الذي لبى نداء ربه ونداء القدس واألقصى،  ،المتخاذلٌن، الشاهد على الحق

الشهٌد الذي لبى صرخات الثكالى واألرامل واألٌتام والشهٌد من أجل كلمة الحق، الشهٌد 

 صل  -حا  للقاء هللا والرسول رجا  بالدماء مبتسما  للحور العٌن، فرض مالذي رحل إلى هللا

 والشهداء واألحبة.  -هللا علٌه وسلم
 

هً محاولة بسٌطة ومتواضعة لنقل حٌاة الشهٌد وتفاصٌل حٌاته إلى األجٌال 

القادمة لتبقى شاهدة على عظم تضحٌات أبناء الشعب الفلسطٌنً وأبناء الجهاد اإلسبلمً 

أن ٌخلّد فً ووسراٌا القدس، هذا النموذج الفرٌد ٌجب أن ٌبقى حاضرا  فً كل األذهان 

 ٌؤتً من بعدنا.  س وٌعلّم لمنرّ أن ٌدالذاكرة، و
 

مهما حاولنا أن نكتب عن هذا الجبل الشامخ، لن نستطٌع أن نوفٌه حقه، فؤي 

عن هذا  كتبحاول القلم أن ٌسكب مداده كً ٌومهما  ،جود عوضكرم وٌحوي  بحر  

 اإلنسان ٌتوقؾ مبهورا  أمام عظمة وشخصٌة هذا الرابد.

حٌاة الشهٌد عوض  علىتسلٌط الضوء سؤل هللا أن ٌوفقنً فً أختام وفً ال

إلى شباب األمة وفلسطٌن  من تارٌخ هذا الرجل، وإظهاره هام   وتدوٌن جزء   ،القٌق

فهو الطرٌق الوحٌد واألوحد لتحرٌر األرض  ،خاصة، لكً ٌسٌروا على ذات الدرب

 وإن قصرت فمن نفسً والشٌطان، وهللا من وراء القصد. ،والعرض، فإن وفقت فمن هللا
 

 

 م ورحمه هللا وبركاتهوالسبلم علٌك

 

 المإلؾ

 زكرٌا فتحً أبو ؼالًاألستاذ /  
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 .. تقدٌم
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

ولكن  ،الكتابة عن الشهداء دابما  صعبة لٌس بسبب ؼٌاب المعانً والمفردات

ً صناعة ألنك تكتب عن الؽاببٌن األشد حضورا ، والذٌن ٌساهمون فً كل العصور ف

على توازن الحٌاة.... وقد كانت األمة اإلسبلمٌة طوال الوقت  ومحاولة الحفاظ ،التارٌخ

 مدٌنة لهإالء األبطال بالكثٌر، وكما نحب أن نقول دابما  فإن الشهٌد هو جوهر التارٌخ...

 

وهو أكثر العناصر بعد فضل هللا وعونه فً  ،هو جوهر حضور هذه األمة 

قدمته أمتنا للناس وكرسته مثاال  للخٌر والحق صٌاؼة النموذج الحضاري المضًء الذي 

وحتى فً أشد اللحظات حلكة، كان الشهداء حاضرٌن ٌضٌبون اللٌل وٌوجهون  ،والعدل

 اإلدانة للباطل والشر واالستبداد....

 

هإالء األبطال الذٌن ٌنفلتون كما المستحٌل من أجل أحد وعوض القٌق هو 

لجوهر الذي ٌشترك فٌه كل طافح.. هذا هو اتصوٌب مسار التارٌخ، والتصدي للشر ال

ك فً دابرة ، لكن عوض القٌق ٌملك مٌزة مقدسة.. إنه ٌعٌش فً فلسطٌن، وٌتحرالشهداء

ألعنؾ أشكال الهجمة ضد اإلسبلم واألمة وتارٌخها وقٌمها...  القدر اإللهً المواجه

اإلنسان الذي ٌكون جزءا   من  كسووتكلفها.. بقدر الفخر الذي ٌ وبقدر صعوبة المعادلة

 قدر هللا هذا وأداة  له فً هذه المواجهة العاصفة.

 

ومثاال  مضٌبا   ،للمسلم المعتز بدٌنه المدافع عنه مشرقة   كان عوض القٌق صورة  

 ،للفلسطٌنً الذي ٌعرؾ معنى فلسطٌنٌته وٌعً تماما  ضرٌبة االنتماء ألرض الرباط

 ...ن أجل إبقاء شعلة الجهاد متقدة  م والتضحٌة بؤي شًء وبكل شًء  

 

وهو ٌختار قدره العظٌم.. كان وحٌد  كان عوض القٌق ٌتجاوز ضؽوطا  عدٌدة  

وهذا له آثاره على اإلنسان وأهل بٌته، وكان بعد ذلك فً  ،والدٌه مع مجموعة من البنات

وظٌفً مرموق كمدٌر مدرسة رؼم صؽر سنه وكانت شهوة الدنٌا مفتوحة  منصب  

ومضى فً طرٌق الجهاد والثورة  ،... ولكنه تجاوز ذلك كله، وتخطى كل الضؽوطأمامه
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ومن أجل  -عز وجل– مإمنا  كؤشد ما ٌكون اإلٌمان بؤن كل شًء ٌهون فً سبٌل هللا

وحٌاة  ،ومن أجل تعزٌز قٌمة التضحٌة فً حٌاة الشعب الفلسطٌنً ،مشروع اإلسبلم

ذلك الخٌار الذي آمن به قوال  وعمبل  هو وكان ٌدرك أن  ،األمة العربٌة واإلسبلمٌة

 المفتاح لحل كل المشاكل التً ٌعٌشها الفلسطٌنٌون وتهدد حٌاة األمة كلها...

 

ٌستحق عوض القٌق أن ٌكون نموذجا  تتعلم منه األجٌال، وٌستحق أن تكتب عنه 

 الكتب، وأن ٌكون مادة إلهام للكثٌرٌن، ونحن نتشرؾ بؤن نخط هذه الكلمات كمقدمة

 لكتاب ٌتحدث عن هذا النموذج الفذ والقابد المحترم...

 

بها  فً هذه الظروؾ الصعبة التً تمر ة  لمثل هذا العمل خاص ماسة   إن شعبنا بحاجة  

قضٌتنا، وأمام حالة التشرذم التً تعٌشها الساحة الفلسطٌنٌة.... ألن نموذجا  كهذا سٌعٌد 

موقفنا جمٌعا  إذا سمحنا باستمرار االرتباك بإذن هللا التوازن لسلوكنا، وٌشعر بحراجة 

وفٌما ٌخص مشروع  ،ٌنٌوالحٌرة والتشوٌش فٌما ٌخص الوضع الداخلً للفلسطٌن

 المقاومة كله.

 

 

 نافذ عزام المجاهد الشٌخ

 عضو المكتب السٌاسً لحركة الجهاد اإلسبلمً فً فلسطٌن
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 البلدة األصلٌة:
 

كم تقع قرٌة )عراق سوٌدان( على هضبة  27شرق ؼزة وعلى ُبعد  ًإلى شمال

وهً قرٌة هادبة وادعة آمنة وتعنً )عراق  ،صؽٌرة فً السهل الساحلً الفلسطٌنً

 ،سوٌدان( الجبل الصؽٌر، تشتهر هذه القرٌة بالطبٌعة الخبلبة والمزروعات الرابعة

إلى جانب عاببلت كرٌمة  ،وتعود إلى هذه القرٌة الطٌبة جذور عابلة القٌق الكرٌمة

من قرى وبلدات  ؽٌرها( ظلت هذه القرٌة ك...)حماد وعلٌان والجعٌدي :أخرى كعابلة

حتى هاجمها المحتلون األؼراب عصابات  ،فلسطٌن تحٌا حٌاة األمن والسعادة والرخاء

حٌنبذ كان موعد  ...،فقتلوا ودمروا وخربوا ،سادا  ودمارا  الحقد الصهٌونً الذٌن عاثوا ف

حٌث خرج  ،عابلة القٌق وؼٌرها من عاببلت القرٌة مع رحلة المعاناة والؽربة والهجرة

ولكن عصابات  ،(...سكان هذه القرٌة إلى البلدات والقرى المجاورة )المجدل وهربٌا

فكان اللجوء إلى مخٌم جبالٌا شمال  ..،.البؽً استمرت فً مطاردتهم قتبل  وحرقا  وتدمٌرا  

لٌعٌش )عبد الفتاح محمد القٌق( الجبا  فً  ؛ؼزة حٌث بدأت رحلة اللجوء القسري والمر

لٌبكً األزقة  ؛على أمل  متجدد أن ٌعود إلى أٌام قرٌته التً رحل عنها ،خٌام القهر

 والصبح المنٌر والؽروب الموشح بؤهازٌج الرعاة وأناشٌد الحقول. 

 

 العابلة الصابرة: 
 

لقد كانت عابلة الحاج عبد الفتاح محمد القٌق نموذجا  لؤلسرة الفلسطٌنٌة الصابرة 

المحتسبة، فقد هاجر الحاج عبد الفتاح محمد القٌق من قرٌته )عراق سوٌدان( وقد كان 

تعوضه أٌام المعاناة واللجوء  وتنّقل بٌن الخٌام وكان همه أن ٌكّون أسرة   ،وحٌد أبوٌه

راد حٌث تزوج وكان له ما أ ،والحرمان حتى ولو فً ظل خٌمة بالٌة من خٌام اللجوء

من عابلة المؽاري وهً عابلة فلسطٌنٌة كرٌمة ٌرجع أصولها إلى  فتاة   الحاج عبد الفتاح

ح ٌدعو هللا قرٌة )كرتٌا( المجاورة لقرٌته، وأنجب منها خمسة بنات وكان الحاج عبد الفتا

 -عز وجل -وٌعٌنه فً حمل أعباء الحٌاة حتى استجاب هللا ،أن ٌرزقه بولد ٌحمل اسمه

وٌواصل الحاج عبد  ،وجاء الصبً بعد طول انتظار وأسماه )محمد( لرجابه ودعابه،

الفتاح الكد  والشقاء لٌضمن لهذه األسرة الحٌاة الكرٌمة وٌكون )محمد( هذا الشاب الٌافع 

ولكن  ،ألبٌه وٌمؤل قلب أبٌه فرحا  وفخرا   عة البهٌة والخلق الرفٌع خٌر سند  صاحب الطل
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هذه الفرحة لم تكتمل فاالبن البكر )محمد( الذي بنى علٌه األب آماال  كبٌرة وأحبلما  

 وردٌة فجؤة ٌموت ؼرقا  فً ظروؾ ؼامضة.

ن ثمانٌة " لّما كبر محمد وأصبح اب :ٌقول الحاج عبد الفتاح واأللم ٌعتصر قلبه

عشر ربٌعا  وكانت االنتفاضة األولى مشتعلة اصطحبته للعمل فً داخل أراضً فلسطٌن 

وفً أحد األٌام اتصل بً صاحب العمل الٌهودي قاببل  أن )محمدا ( قد م، 1948عام 

ؼرق فً البركة وهناك فً المستشفى وجدته قد فارق الحٌاة وٌضٌؾ الحاج أن موت 

ستفهام وفً القصة ؼموض واألرجح أنهم قتلوه بعد خبلؾ محمد ؼرقا  علٌه عبلمات ا

 (1)معهم".
 

حٌث بقى  ،فً حٌاة األسرة كلها فارقة   وقد كانت وفاة االبن البكر )محمد( محطة  

جرحا  نازفا  لم ولن ٌؽلق حتى اآلن، وتتوالى األحزان حٌث تفقد األسرة الطفل الثانً 

ولكً ٌنسى الحاج عبد الفتاح  ،الوالدة)أحمد( وهو ابن ثبلث سنوات نتٌجة مرض بعد 

وهكذا كانت هذه األسرة الصابرة  ،لٌبدأ حٌاة جدٌدة ؛األحزان ٌنتقل من جبالٌا إلى رفح

المرابطة على موعد مع األحزان فً أكثر من مناسبة ولكن ماذا ٌخبا القدر لهذه األسرة 

 ؟؟!!

 

 مٌبلد العوض: 
 

وعلى  ،ومن وسط المعاناة ٌولد األمل ،من وسط الظبلم الدامس ٌشرق النور

م لتكون أسرة عبد الفتاح 1975/ 3/  10أرض مخٌم جبالٌا الثورة تؤتً البشارة بتارٌخ 

مع مٌبلد الطفل الثالث عوض عبد الفتاح محمد القٌق ولكنه األول،  القٌق على موعد  

ألول ألن هذا األول ألن أخوٌه اللذٌن ٌكبرانه رحبل، أحدهما ؼرقا  واآلخر مرضا ، ا

حٌث تقول أم باسل شقٌقة الشهٌد  ،قوٌم ونهج   عطرة   وسٌرة   عظٌم   الطفل سٌكون له شؤن  

حٌث فً نفس ٌوم الوالدة توفً أخٌه  ،بحد ذاتها " لقد كانت والدة عوض قصة   :عوض

)أحمد( وكان ابن ثبلث سنوات فكان الرأي من األقارب والجٌران أن نسمٌه )عوض( 

 -سبحانه وتعالى– الذي مات " وبالفعل كان اسمه )عوض( وكؤن هللا كعوض خٌر ألخٌه

                                                           

 .لقاء مع الحاج عبد الفتاح القيق والد الشييد عوض( 1)
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 ،والشعر األشقر ،صاحب الطلعة البهٌة ،أراد أن ٌّعوض هذه العابلة بهذا الصبً

  والعقل الراجح الرزٌن. ،والطول الٌافع ،والعٌون الخضراء

 

 الطفل المدلل: 
 

 وكؤنه جوهرة   ،تهاوألخوأصبح المولود الجدٌد )عوض( الشؽل الشاؼل ألبوٌه 

عاش هذا الطفل ف ،ثمٌنة ٌرٌد الجمٌع أن ٌمتلكها وٌحافظ علٌها من نسٌم الهواء العلٌل

فكان الحاج عبد  ،حٌاة الدالل محاطا  بحصن من الحماٌة، حماٌة األب واألم واألخوات

 ،كٌؾ ال وهو االبن الوحٌد ،وٌّعد علٌه أنفاسه ،الفتاح ٌحسب علٌه حركاته وسكناته

واألمل الكبٌر والسند الجدٌد الذي ال ٌرٌد أن ٌفجع به، كان الحاج عبد الفتاح ٌسؤل عن 

 عن أصدقابه واحتٌاجاته. و ،ٌتعلق بعوض عن دراسته كل شًء  

 

وكان نعم  ،وبالفعل لم ٌخٌب عوض ظن أبوٌه فكان نعم االبن مطٌعا  مستقٌما  

 منقطع النظٌر.  وإصرار   وتفوق   الطالب متفوقا  خلوقا  وشق طرٌقه فً الحٌاة باستقامة  

-وكانت الحاجة  ،هواء العلٌلٌقول الحاج عبد الفتاح " لقد كنا نخاؾ على عوض من ال

وتخاؾ علٌه أكثر مما تخاؾ  ،وحنان تعامله بحب   ،حبا  جما  عوض  حبت -هللا رحمها

 (1).على نفسها "

 

 النشؤة وتكوٌن الشخصٌة:
 

ن الصفات التً اكتسبها العٌش فً المخٌم ٌضفً على اإلنسان الكثٌر م

ٌقتسمون الخبز والهموم  ،ن من المخٌمات التً أقاموا فٌها بعد الهجرةوالفلسطٌنٌ

وٌشربون الماء والعزة، ٌتعلمون القراءة والكتابة والصمود فً وجه المحتل، ما زال فً 

أبواب الخٌام والمنازل مفاتٌح  ىوما زالت عل عابدون عابدون األبناءالمخٌمات ٌردد 

فً ، تفتحت عٌون عوض على هذه المشاهد وقصص الكبار ٌسمعها وٌقلّبها العودة معلّقة  

 اهقد سلبت وخٌرات قد نهبت، تفتحت عٌن عقله، ٌؽرسها فً أعماق قلبه أن له أرضا  

عوض القٌق واستٌقظ  ناعلى استشهاد أخٌه األكبر محمد وظلم بنً صهٌون، تفتحت عٌ

                                                           

 القيق. لقاء مع الحاج عبد الفتاح القيق والد الشييد عوض (1)
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 ،ومؤساة وفاة أخٌه البكر )محمد( الؽامضة ،ورعاٌة خاصة تقً   مإمن   بٌت   فًوعٌه 

ألمور التً رسمت خارطة شخصٌة عوض القٌق الفذة وشوارع المخٌم الثابرة وهذه ا

 والعمٌقة.

 

وشاهد  كبر،عوض و ترعرعهد االنتفاضة األولى وشرارتها ففً مخٌم جبالٌا م

 ن الذٌن كانواٌوحقدا  على هإالء الؽرباء المحتلالظلم والمعاناة بؤم عٌنٌه فامتؤل قلبه ؼٌظا  

أضؾ إلى ذلك االلتزام الدٌنً والوطنً  ...،)محمد( كبرهم أنفسهم وراء وفاة أخٌه األ

والجهادي فً عابلة القٌق فشوارع ؼزة تشهد على بطوالت المجاهد عبد الرحمن القٌق 

ور بركان ثورة ل وبلكل ذلك شك   ...،وابن أخته خالد الجعٌدي مفجر ثورة السكاكٌن

لدٌه ولكن هذا البركان كان فً مواجهة مستمرة مع خوؾ وا ،داخل هذا الفتى الؽض

 وال ٌتعرض للخطر أبدا . سلمان االبن الوحٌد الذي ٌجب أن ٌعلٌه من باب أنه ك

 

إٌمانً ـــ   والحمد هلل  ـــ  " ترعرع عوض فً بٌت :ٌدتقول أم باسل شقٌقة الشه

وٌخشاه وكبر عوض وترعرع فً هذه األجواء وكانت وفاة  -عز وجل– تقً ٌخاؾ هللا

سنوات لكنه لم ٌعً سبب وفاة أخٌه إال  عشرةآنذاك أخٌه محمد الؽامضة وعمر عوض 

 (1)فً مراحل متقدمة من عمره".

 

" كان عوض متؤثرا  جدا   :ٌقول أبو ببلل صدٌق طفولة وشباب الشهٌد عوض

بوفاة أخٌه حٌث كان ٌكثر من زٌارة قبره كما كان ٌزور بٌتهم فً مخٌم جبالٌا قرب 

)االترنس( وحتى استشهاد عوض كان أخوه محمد فً باله وتفكٌره حٌث كنت أشعر أن 

نارا  فً قلبه ٌرٌد أن ٌطفبها بالثؤر من هذا العدو، حٌث كان عوض مإمنا  بؤن أخاه لم 

وكان ٌستدل على أن أخاه محمدا  أخبره بؤنه قد حدث  ،ت ؼرقا  بل هم الذٌن قتلوهٌم

خبلؾ بٌنه وبٌن الٌهودي فً الٌوم األول للعمل، وبؤن محمد لم ٌكن ٌعرؾ السباحة وال 

 ٌحب المٌاه  فكٌؾ نزل للبركة ٌسبح؟! 

                                                           

 .القيق لقاء مع أم باسل شقيقة الشييد عوض (1)
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ن عوض كان : على أثر استشهاد محمد األخ األكبر لعوض فإوٌضٌؾ أبو ببلل

ال ٌحب السباحة فً البحر ففً الرحبلت إلى البحر كان ٌكتفً عوض بالجلوس على 

 (1)الشاطا ".

 

" اعتقل الٌهود عوض من البٌت فً  :ٌقول سعد القٌق صهر الشهٌد عوض

وكان صؽٌر السن فهّبت جبالٌا عن بكرة  ،إحدى المواجهات فً مخٌم الثورة مخٌم جبالٌا

 فرفض ،بوا بخروج عوض ألنه كان وحٌد والدٌهأبٌها وحاصرت مركز الشرطة وطال

 (2)فً بادئ األمر وفً مساء نفس الٌوم قاموا بإخراجه". المحتل

 

فعوض هو  ،ال ٌمكن أن ٌتصوره إنسانالفتاح قلب الحاج عبد  الخوؾ الذي مؤل

ومن حبات العٌون مضت االنتفاضة األولى وخرج الحاج  ،كل ما ٌملك الحاج عبد الفتاح

ى ٌراه شابا  ألنه استطاع الحفاظ على الدرة التً عاش كل عمره حت ؛العجوز منتصرا  

 .  ٌافعا  وسندا  قوٌا  

 

" كبر عوض بٌن أحضاننا والكل ٌحٌطه بؤكؾ  :تقول أم باسل شقٌقة الشهٌد

ن مخٌم جبالٌا كان مخٌم الثورة م وأل1989الراحة والحماٌة إلى أن جاء عام 

والمواجهات أقنعت والدي باالنتقال إلى رفح وبالفعل اشترى والدي منزال  فً تل 

 (3.)السلطان برفح"

وانتقلت إلٌه العابلة ومعهم عوض لتبدأ مرحلة جدٌدة فً حٌاة هذه األسرة وحٌاة 

 آخر.  من زمن   ل  هذا الشاب الفرٌد عوض القٌق وتبدأ معها فصول الحكاٌة، حكاٌة رج

 

 

 

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو بالل صديق طفولة وشباب الشييد عوض( 1)

 .القيق سعد القيق صير الشييد عوضلقاء مع ( 2)

 القٌق. لقاء مع أم باسل شقيقة الشييد عوض (3)

http://vb.ta7a.com/t85771/
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 بداٌة الحٌاة العلمٌة:
 

فً مخٌمات اللجوء كبر وترعرع عوض وفً مدارس وكالة الؽوث فً مخٌم 

جبالٌا تلقى عوض تعلٌمه األساسً وكان عوض كبٌرا  منذ صؽره حٌث كان من 

المتمٌزٌن والمتفوقٌن مما جعله محط إعجاب وتقدٌر من معلمٌه وزمبلبه حٌث شارك 

كان عوض على موعد مع م 1989فً كافة األنشطة المدرسٌة بفاعلٌة وتمٌز، فً عام 

محطة جدٌدة فً حٌاته حٌث انتقلت أسرته للعٌش فً مدٌنة رفح حً تل السلطان خوفا  

على عوض من لهٌب االنتفاضة المشتعل فً مخٌم الثورة مخٌم جبالٌا وكان عوض 

آنذاك فً الصؾ التاسع األساسً وهناك التحق عوض بمدرسة عقبة بن نافع الحكومٌة 

ألن والده الحاج عبد الفتاح لم ٌكن ٌرؼب فً أن ٌلحق عوض  فً حً تل السلطان

بمدارس وكالة الؽوث فً مخٌم رفح خوفا  على عوض من أذى االنتفاضة فً أّوج 

عنفوانها وٌحث عوض الخطى فً مسٌرة التعلٌم فٌدرس الثانوٌة فً مدرسة )السموءل( 

نجح عوض وتفوق وأبدع والتً سمٌت الحقا  بمدرسة )كمال عدوان( الثانوٌة وكالعادة 

م )تخصص علمً( حٌث حصل على الترتٌب 1992فً اختبارات الثانوٌة العامة سنة 

 الثانً على مستوى مدرسته لٌطوي عوض صفحة مشرقة من كتاب حٌاته الفرٌد. 

 

 فً رحاب الجامعة:
 

لقد فتح التفوق فً الثانوٌة العامة األبواب لعوض لٌدرس ما ٌرٌد )الطب 

كنه اصطدم بحرص والدٌه على وجوده إلى جانبهم وعدم السماح له بالسفر والهندسة( ول

خوفا  من أن تتكرر تجربة ابنهم البكر محمد، كذلك عدم وجود التخصصات هذه فً 

جامعات ؼزة فكان الخٌار أن ٌلتحق عوض بإحدى التخصصات الموجودة فً جامعات 

زة شرؾ أن تضم بٌن جنباتها هذا ؼزة، وبالفعل كان لكلٌة التربٌة فً جامعة األزهر بؽ

العقل الفرٌد النابؽة عوض القٌق، درس عوض فصبل  دراسٌا  واحدا  فً تخصص العلوم 

 البحتة ثم انتقل إلى تخصص الفٌزٌاء والكٌمٌاء.
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"أول ما التحق عوض بقسم الفٌزٌاء والكٌمٌاء  :ٌقول صدٌق الدراسة أبو محمود

 (1)فً تفكٌره وتعلٌقاته وإجاباته قد التحق بالقسم". ا  ممٌز ا  شعرنا أن شخص

 

"لقد كان عوض متفوقا  وذكٌا  بل نابؽة حٌث أتذكر  :ٌقول أبو ببلل صدٌق الشهٌد

أن الدكتور )فتحً صبح( مدرس مادة التخطٌط وهً مادة صعبة قال عندما حصل 

عوض %  لقد دّرست هذه المادة لكثٌر من الطبلب وكان 100عوض على عبلمة 

الطالب الوحٌد الذي ٌستحق أن ٌحصل على هذه الدرجة الكاملة، وٌضٌؾ أبو ببلل كان 

عوض ٌحب القراءة والمطالعة حٌث كان ٌجلس الساعات الطوال للقراءة دون كلل أو 

ملل متنقبل  ما بٌن مكتبة جامعة األزهر ومكتبة الجامعة اإلسبلمٌة ولم ٌكن فً مقدرونا 

 (2)أن نجارٌه فً ذلك".

 

"لقد كان ابنً عوض متفوقا  دابما   :ٌقول الحاج عبد الفتاح والد الشهٌد عوض

منذ الصؽر وفً الثانوٌة وكذلك فً الجامعة حٌث حصل على تقدٌر ممتاز فكان األول 

 (3)على الدفعة وقد شرفنا بحضور حفل التخرج واستبلم الشهادة".

 

تفوق واإلبداع وخدمة لقد كانت الحٌاة الجامعٌة لعوض زاخرة بالعطاء وال

أهمٌة  الطبلب وتقدٌم المساعدة لهم، لقد درس وأبدع فً الدراسة والعلم ألنه كان مدركا  

ْلما " ْدن ً ع  بِّ ز  قُْل ر   (4)العلم واضعا  نصب عٌنٌه قوله تعالى " و 

" ْعل ُمون   ٌ ٌن  ال  ال ذ  ْعل ُمون  و   ٌ ٌن   ي ال ذ  ْست و   ٌ ْل  وقوله تعالى " قُْل ه 
(5) 

لُون   ْعم  ا ت  ُ ب م  هللا  ات  و  ج  ر  ْلم  د  ٌن  أُوُتوا اْلع  ال ذ  ْنُكْم و  ُنوا م  ٌن  آم  ُ ال ذ  ْرف ْع هللا   ٌ  وقوله تعالى " 

" ب ٌر  خ 
(6) 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق الشييد عوض( 1)

 القيق. لقاء مع أبو بالل صديق طفولة وشباب الشييد عوض (2)

 .القيق لقاء مع الحاج عبد الفتاح القيق والد الشييد عوض( 3)

 .[114]طو : ( 4)

 .[ 9الزمر : ]( 5)

 .[ 11]المجادلة : ( 6)
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م من كلٌة التربٌة تخصص فٌزٌاء 1996وكان ثمرة ذلك التخرج من الجامعة عام  

 ممتاز وكان األول على الدفعة.ٌر وكٌمٌاء حاصبل  على درجة البكالورٌوس بتقد

 

 الزواج:
 

كان حلم الحاج عبد الفتاح القٌق أن ٌرى عوض وقد تزوج وأنجب أحفادا  له، 

وكان ٌرٌد أن ٌرى ثمرة فإاده وفلذة كبده ونور عٌنٌه وقد كّون أسرة تعوضه الحرمان 

سنوات والمعاناة ولكن أن ى له ذلك فعوض ما زال فً الجامعة واألٌام تمضً ببطء و

الدراسة طوٌلة، وهنا ُتجمع العابلة على قرار تزوٌج عوض تقول أم باسل شقٌقة الشهٌد 

ب والحزن والمعاناة فقد دى قلوبنا المتعطشة بعد سنوات الج" أردنا أن ندخل الفرحة إل

رضٌنا بما قسم هللا لنا وأردنا أن نرى عوض امتدادا  لجذور والدنا وأجدادنا  وبعد ضؽط 

لعابلة وأخذ ورد ٌوافق عوض على الزواج ممتثبل  لرؼبة األهل الذٌن ٌحملونه شدٌد من ا

 (1)على أهداب عٌونهم، فتزوج عوض وهو فً الثامنة عشر من عمره".

 

" لقد شعرت بسعادة كبٌرة لفكرة زواج عوض  :ٌقول األستاذ سامً عبد الرحمن

 (2)العالمٌن".هلل رب هلل تزوج وأنجب والحمد والحمد  وشجعته على ذلك

لقد كان عوض ملتزما  ممٌزا  حتى فً فرحه فقد أّصر أن ٌكون فرحه مرآة اللتزامه 

 الدٌنً والوطنً دون بهارج وخروج عن تعالٌم دٌننا الحنٌؾ.

 

" فً ٌوم الفرح استعد عوض لذلك الٌوم  :ٌقول أبو محمود صدٌق الشهٌدحٌث 

ا  أن ٌعمل حفلة وال حتى زفة بتزٌٌن نفسه وارتداء المبلبس الجمٌلة لكنه رف ٌّ ض قطع

عادٌة ملإها الفرح والسعادة ومشاركة األهل والجٌران واألصدقاء فرحته  جلسةواكتفى ب

 (3)وقد استؽربت لذلك".

                                                           

 القيق. لقاء مع أم باسل شقيقة الشييد عوض (1)

 القٌق. لقاء مع األستاذ سامي عبد الرحمن صديق الشييد عوض( 2)

 القيق. لقاء مع أبو محمود صديق الشييد عوض( 3)
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عوض خجول جدا  وٌحّمر وجه حٌاء  عندما تمر فتاة "  :أبو محمود وٌضٌؾ

 ."بجانبه

أن تكتمل األفراح وتصبح األحزان ذكرى فها هو عوض الطالب  وتشاء األقدار 

الجامعً ٌصبح أبا  بعد سنة من الزواج فٌنجب عوض توأمٌن رابعٌن ولدا  جمٌبل  وبنت 

رابعة )محمد( و)مٌرونا( وٌعوض الكرٌم وٌؤتً المولود الثالث أحمد وتضحك الدنٌا 

فتها المنٌة بعد ثبلثة أسابٌع من وإسراء التً واللحاج عبد الفتاح وٌؤتً محمود ومرٌم 

 الحاج عبد الفتاح حٌث كان وحٌد وهكذا ٌكسر عوض المعادلة التً ٌخشاها ،مٌبلدها

األب وحٌد الجد وكان عوض وحٌده، لكن عوض ٌنجب ثبلثة من الذكور واثنتٌن من 

 اإلناث لٌبقى ذكر عوض ٌمتد إلى أعماق التارٌخ. 

 

 مهنة التعلٌم:  
 

لقد تخّرج عوض من جامعة األزهر حامبل  درجة البكالورٌوس فً التربٌة 

تخصص الفٌزٌاء والكٌمٌاء بتقدٌر ممتاز وبعد شهور قلٌلة ٌحصل عوض القٌق على 

وظٌفة معلم العلوم فً مدارس وكالة الؽوث الدولٌة لٌزرع الفرح فً قلب أبٌه الكبٌر 

امعٌة والزوجة الصالحة واألبناء الذي كان حلمه أن ٌحصل عوض على الشهادة الج

الطٌبٌن ومع هذه الوظٌفة ٌبدأ عوض مرحلة جدٌدة وهامة فً حٌاته وهً مرحلة العطاء 

والتمٌز واإلبداع فتعالوا بنا لنتتبع خطوات هذا المعلم المتمٌز المبدع الكبٌر لٌمؤل اسمه 

 قدٌر. الدنٌا وٌزرع العلم والخٌر والمعرفة لٌجنً المحبة واالحترام والت

 

بدأ عوض مشواره فً سلك التعلٌم فً مدرسة الحورانً فً خانٌونس حٌث 

ترك بصمات واضحة فً السنة التً قضاها هناك، حٌث بث  الحٌاة فً مختبرات العلوم 

وعمل على إنشاء نافورة مٌاه جمٌلة تعتمد على نظام الضخ اآللً مما ترك أثرا  طٌبا  فً 

صدٌق الشهٌد "عمل عوض فً مدرسة الحورانً سنة  نفوس زمبلبه، ٌقول أبو محمود

كاملة وبعدها انتقل إلى مدرسة ذكور رفح اإلعدادٌة )ج( وقد كان قدري أن أحل محل 

عوض فً مدرسة الحورانً بخانٌونس وبمجرد أن دخلت المدرسة ٌسؤلنً المدٌر: هل 

ال عوض تعرؾ عوض القٌق؟ فقلت له صدٌقً فؤخذنً إلى المختبر وهناك شاهدت أعم
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من صخور جدٌدة وعٌنات نادرة وترتٌب للمختبر ولوحاته ووسابله بشكل ملفت وعلمً 

لقد كان عوض شعلة نشاط وٌا لٌت تكمل ما بدأه عوض،  :وأعمال كثٌرة فقال المدٌر لً

ولكن القدر ساقنً إلى هذه المدرسة لمدة ساعتٌن فقد ألرى بؤم عٌنً إنجازات عوض 

ذكور اإلعدادٌة )ج( حامبل  لعوض السبلمات الحارة من  ألعود بعد ذلك إلى مدرسة

 (1)مدٌر المدرسة ومعلمً مدرسة الحورانً".

 

وٌنتقل عوض إلى مدرسة ذكور رفح اإلعدادٌة )ج( وهناك ٌتدفق شبلل العطاء 

من جدٌد وتتاح لعوض فرصة تنفٌذ أفكاره اإلبداعٌة وأسالٌبه المشوقة وقٌمه النبٌلة، 

 عارمة فً هذه المدرسة وبشهادة جمٌع زمبلبه الذٌن عاٌشوه.  حٌث أحدث عوض ثورة

ٌقول أبو شادي زمٌل وصدٌق الشهٌد " لقد زاملت عوض كمعلم فً مدرسة )ج( 

اإلعدادٌة وقد كانت هذه الفترة أكثر الفترات إشراقا  فً حٌاة عوض القٌق فعوض أحدث 

مركزا  للطبلب والمتفوقٌن ثورة وإبداع فً المدرسة بل قل انتفاضة علمٌة حٌث أنشؤ 

المبدعٌن بالتعاون مع منتدى العلماء الصؽار وكان فً كل ٌوم ٌؤتً بفكرة إبداعٌة جدٌدة 

فمن فكرة )المنطاد( إلى )فكرة الساحر( و)تكامل الؽازات( و)المدٌنة حدٌقة البٌبة( 

ز و)الحدود االلكترونٌة( و)المصنع المحوسب( وٌضٌؾ أبو شادي لقد كان عوض ٌتمٌ

بعبلقات قوٌة مع جمٌع أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة مبنٌة على أساس الحب واالحترام 

والتواصل الفعال وكان عوض ٌحمل قضاٌا الطبلب أٌضا  وٌدافع عنهم وٌلعب دور 

الوسٌط بٌن الطبلب والمعلمٌن، كان عوض القٌق بمثابة األب الحنون واألخ الودود 

ٌة اإلبداع واالبتكار، حرٌصا  على خلق جٌل والصدٌق المخلص، كان حرٌصا  على تنم

واع  ٌحمل رإٌة ثاقبة من الطبلب".
(2) 

 

لقد كان عوض ٌعامل جمٌع الطبلب بحب وحنان األب وطٌبة المعلم الذي ٌخاؾ 

علٌهم من أي ضرر أو مكروه حٌث ٌقول أبو سلمً زمٌل الشهٌد " مرة هممت بضرب 

وٌشوشون على باقً الطبلب فقال عوض  أحد الطبلب الذٌن ٌثٌرون الضجٌج فً الفصل

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق الشييد عوض (1)

 .القيق الشييد عوضلقاء مع أبو شادي صديق ( 2)
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لً " إٌاك أن تنظر إلى أجسام الطبلب فتظن أنهم كبار، بل على العكس فً هذه المرحلة 

 (1)العمرٌة تجد الطالب بجسم شاب لكن الحقٌقة بعقل طفل".

 
" لقد كان األستاذ عوض  :ٌقول محمد برهوم أحد طبلب الشهٌد عوض القٌق

ونً حٌث كان معلما  نشٌطا  ومبدعا  ٌعمل بضمٌر وإخبلص، أفضل المدرسٌن الذٌن درس

كان ٌعلمنا بطرٌقة تختلؾ حٌث كان لكل طالب حاسوب فً المختبر ٌعرض علٌه 

المعلومات والمعارؾ التً ٌرٌد توصٌلها، وال أنسى برنامج التمساح )المحاكاة( الذي 

ض متمٌزا  جدا  حٌث كان ٌعلمنا علٌه حٌث كان ٌوفر الوقت والجهد، كان األستاذ عو

كان ٌهتم بالطبلب وٌنمً التفكٌر لدٌهم وٌشجعهم على اإلبداع حتى أنه أتً بمشارٌع 

 إبداعٌة وكّون منتدى العلماء الصؽار فً المدرسة ". 
 

وٌضٌؾ محمد برهوم : وها أنا الٌوم معلم علوم وأستخدم األسالٌب والطرابق التً كان 

 (2)ٌستخدمها أستاذي عوض القٌق".

 

" أفضل مدرس  :ٌقول علً السعٌدنً أحد الطبلب الذٌن درسهم أستاذ عوض

عندي وٌعطٌنا المادة بطرٌقة ممٌزة، لٌست  تمٌز جدا  لمنً هو أستاذ عوض القٌق كان مع

تلقٌن وتدشٌن معلومات بل بفهم وتجارب وبراهٌن، كان عنده ثقة فً عمله ومتقن وملم 

فً مادته بكل حذافٌرها وكان دابما  جاهز، كان متمٌز جدا  مهتم كثٌر بالطبلب سعى أن 

لطلبة وٌشجعنا على ٌؤتً بمشارٌع ودعم لمنتدى العلماء الصؽار وٌنمً التفكٌر لدي ا

االبتكار والتطوٌر والتجرٌب وٌعطٌنا الثقة بالنفس، أعجب بً حٌث كنت أحصل على 

المرتبة الثانٌة على الفصل كان منبع اهتمامه بً لٌس لحصولً على المرتبة الثانٌة بل 

ألنً أحب وأحاول أن أفهم أكثر من أن أجمع وأحصل على العبلمات فؤعجب بمبدأي 

 (3)دعمنً بهذا االتجاه".هذا وشجعنً و

 

                                                           

 .القيق صديق الشييد عوض سمميلقاء مع أبو ( 1)

 .الذين درسيم أستاذ عوض القيقطالب اللقاء مع محمد برىوم أحد  (2)

 .عمي السعيدني أحد الطالب الذين درسيم أستاذ عوض القيقلقاء مع  (3)
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" قبل صدور المنهاج الفلسطٌنً الجدٌد فً مادة  :ٌقول أبو محمود صدٌق الشهٌد

العلوم حصل عوض على نسخة مصورة للمنهاج، وكان شؽله الشاؼل كٌؾ ستصل 

المعلومة للطبلب، حتى أننا كنا نجلس الساعات الطوال نفكر فً الطرابق واألسالٌب 

 (1)لتنفٌذ هذا المنهاج".والتجارب المقترحة 

 

امتدت مسٌرة عوض التعلٌمٌة أحد عشر عاما  كان مثاال  للمعلم األمثل واألكمل 

ث ـم فً الحدٌـه وسلـهللا علٌ لّ ـه صـواألجدر كان ٌعمل وٌتقن العمل مصداقا  لقول

 (2).ب إذا عمل أحدكم عمبل  أن ٌتقنه"ؾ " إن هللا ٌحـالشرٌ
 

جٌل واع  متعلم مثقؾ متمسك بدٌنه وقٌمه مهمة كان عوض ٌدرك أن إعداد 

حٌوٌة وضرورٌة وال تقل أهمٌة بمن ٌجاهد األعداء بالبندقٌة والصاروخ واالنفجار، وقد 

قّدم كل ما فً جعبته فً هذا المجال ولكن تستمر عجلة الحٌاة وٌتطور عوض وٌدخل 

ٌّرة.  مجاال  جدٌدا  ٌقدم فٌه إبداعاته وأفكاره الن

 

 ومنتدى العلماء الصؽار:عوض 
 

عمل عوض سنوات عدٌدة معلما  نشٌطا  ومبدعا  واحتضنت مدراس الوكالة 

إبداعاته ومواهبه حٌث عمل على إنجاز العدٌد من المشارٌع واألنشطة البلمنهجٌة 

الممٌزة وشارك فً تنظٌم العدٌد من المعارض وتؤسٌس مختبر الحاسوب األول من 

وث وقد اهتم كثٌرا  فً تنمٌة التفكٌر واإلبداع والسإال نوعه فً مدراس وكالة الؽ

مع ـــ  رحمه هللاـــ  ولتطبق على أمر الواقع، أسس عوض واالكتشاؾ والتجرٌب

مجموعة من المعلمٌن المبدعٌن منتدى العلماء الصؽار فً مدرسة ذكور رفح اإلعدادٌة 

لٌترجموا أفكارهم وإبداعاتهم فً )ج( وأطلق العنان ألفكار الطبلب المتفوقٌن المبدعٌن 

مشارٌع وبرامج علمٌة رابدة فؤثمرت نماذج ومشارٌع ممٌزة مثل )مصنع حجارة آلً( 

اإلنذار المبكر(، كل ذلك كان ـــ  )البوابة االلكترونٌة( )األسبلك الشابكة االلكترونٌة

بولٌن بتوجٌه ورعاٌة عوض القٌق وكل هذه المشارٌع وؼٌرها أبهرت المعلمٌن والمس

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق الشييد عوض (1)

 (.1/275))المعجم األوسط(( )الطبراني في رواه  (2)
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حٌث تم عرضها فً مهرجان ختامً حاز فٌه مشروع )المصنع اآللً( على المركز 

الفكرة وتمٌزها، وتفتحت  ٌةاألول على مستوى قطاع ؼزة، حٌث شهد الجمٌع لجد

لعوض وطبلبه المبدعٌن أفاقا  جدٌدة للعمل واالبتكار واإلبداع، لٌكتب عوض بؤحرؾ 

ن وحفظ عن ظهر قلب، بل العلم تطبٌق وإنتاج من نور أن العلم لٌس مجرد كبلم وتلقٌ

وإبداع ولقد أثرت تجربة منتدى العلماء الصؽار فً صقل شخصٌة عوض وتطوٌر 

عوض إلى فكرة جدٌدة ومشروع جدٌد ٌنتقل و أفكاره وٌستمر العطاء وٌستمر اإلبداع

 لٌندرج فً سجل عطابه المتدفق. 

 

 تؤسٌس منتدى المعلم الفلسطٌنً:
 

القٌق بحر عطاء فؤٌنما حل  عوض تدفق العطاء المقترن باإلبداع  لقد كان عوض

تدى للمعلمٌن ومن األمور التً شؽلت حٌزا  كبٌرا  فً تفكٌر عوض القٌق إنشاء من

هم وٌجدون فٌه متنفسا وعونا  وسندا ، وكان لعوض ما اتاجتٌحا ًٌخاطب وجدانهم وٌلب

تؤسٌس )منتدى المعلم الفلسطٌنً( محدثا  م تم 2003-10-24أراد ففً ٌوم األحد الموافق 

ثورة فً مجال العمل النقابً حٌث فتح المجال لكل المعلمٌن والمعلمات والعاملٌن فً 

 المجال التربوي لبلستفادة تربوٌا  وخدماتٌا  وذلك بتقدٌم خدمات ممٌزة لهم وألبنابهم.
 

قاش حدث بٌنً وبٌن عوض جلسات ن"  :ٌقول األستاذ سامً عبد الرحمن

إلنشاء كٌان للمعلمٌن أثمرت عن خلق أول تجمع نقابً لمعلمً الحكومة والوكالة تحت 

اسم اتحاد معلمً الجماعة اإلسبلمٌة والذي انبثق عنه منتدى المعلم الفلسطٌنً والحقٌقة 

معلم الفلسطٌنً برفح أن الدور األبرز كان لعوض فً تؤسٌس المنتدى حٌث كان منتدى ال

 .معلمٌن بفضل جهود عوض واألخوة الزمبلء المعلمٌنلل اأول مقر أنش
انت ـلقد قدم المنتدى للمعلمٌن خدمات جلٌلة ك" :سامً عبد الرحمنأ. وٌضٌؾ  

على عدم التفرٌق بٌن ــــ  رحمه هللاـــ  رصـان ٌحـوض وكـار عـكات وأفـمن إبداع

المعلمٌن حسب انتمابهم الحزبً أو السٌاسً بل أنه كان ٌطرح شعار )المعلم هو المعلم( 

بؽض النظر عن انتمابه وكان ٌحترم جمٌع التوجهات السٌاسٌة وال ٌفرض رأٌه على 

أحد وكان ٌتجنب النقاشات الحادة ؼٌر المجدٌة التً من شؤنها أن تفرق، كان ٌطرح 
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مٌع وكان الجمٌع ٌحبونه وٌجمعون على حب هذا اإلنسان العظٌم وفً هذه نفسه للج

الفترة أعطى عوض للعمل النقابً واالجتماعً مساحة واسعة جدا  من وقته وجهده حٌث 

كان ٌتواصل مع الجمعٌات الخٌرٌة المهتمة بشبون التربٌة مثل )منتدى العلماء الصؽار( 

ما  أن عبلقتنا مع من ٌوافقنا الرأي أو من ٌخالفنا )مركز القطان التربوي( وكان ٌكرر داب

 (1)هً عبلقة تكامل ال تفاضل، وأن الذي ٌجمعنا أكثر من الذي ٌفرقنا".

 

أّصر عوض فً االجتماعات المركزٌة لمنتدى المعلم " :ٌقول أبو ببلل

الفلسطٌنً أن ٌكون المنتدى ؼٌر حزبً وٌجمع وٌستقطب المعلمٌن جمٌعا  دون 

 (2)تمٌٌز".

 

ًّ عوض وقال  :ٌقول أبو محمود صدٌق الشهٌد فترة تؤسٌس المنتدى اتصل عل

كان رحمه هللا ٌحب أن ٌّبسط األمور ولما استؤجرنا  ((بدنا نعمل قعدة وشق للمعلمٌن))

مكانا  لٌكون مقرا  لمنتدى المعلم وذهبنا إلى هناك ألول مرة أراد عوض أن ٌؤخذ آراءنا 

لما ٌرٌد أن ٌفعل لكن دابما  ٌحب أن ٌشاور وٌستنٌر  ا  رؼم أنه كان عنده رإٌة ومخطط

دى على قاعة حاسوب وقاعة بآراء الؽٌر ولقد حرص الشهٌد على أن ٌحتوي المنت

اجتماعات ومكتبة الكترونٌة الستعارة االسطوانات ومكتبة الستعارة الكتب ودٌوان 

ـــ  للمعلمٌن وكان تركٌز عوض على محو أمٌة الحاسوب لدى المعلمٌن. حٌث كان

من أوقاته فً دٌوان المعلمٌن حٌث ٌتحاور معهم وٌسمع  ا  ٌقضً كثٌر ـــ رحمه هللا

تناول معهم الحدٌث لٌقوي أواصر المحبة وكان ٌسدي النصٌحة والمشورة أخبارهم وٌ

 لهم واهتم أٌضا  بالزٌارات االجتماعٌة للمعلمٌن. 

 

" كان لعوض الفضل الكبٌر بالترتٌب والتنسٌق واإلشراؾ  :وٌضٌؾ أبو محمود

على الدورات فً مجال الحاسوب وكذلك الدورات التدرٌبٌة كذلك تنظٌم دورات ممٌزة 

فً مجال )علم الفلك( حٌث نظم الشهٌد دورة فً تدرٌس علم الفلك أشرؾ علٌها خبراء 

رحمه هللا على حملة  عوض أجانب بالتعاون مع مإسسة )سٌما( الفرنسٌة، وكذلك أشرؾ

حاسوب لكل معلم حٌث تم  تقسٌط شراء األجهزة للمعلمٌن بؤسعار مناسبة وكذلك نظم 

                                                           

 .القيق لقاء مع األستاذ سامي عبد الرحمن صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق صديق طفولة وشباب الشييد عوضلقاء مع أبو بالل ( 2)
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مدارس ومسابقة جري فً نادي شباب رفح إضافة إلى الشهٌد دوري لكرة القدم بٌن ال

ـــ  رحمه هللاـــ  معلمٌن وأبنابهم، وكذلك اهتم عوضتنظٌم الرحبلت الترفٌهٌة المجانٌة لل

بمجال الحاسوب حٌث عقد عشرات الدورات فً مجال التدرٌب والصٌانة والبرمجة 

الشهٌد على إصبلح والمونتاج والتصوٌر الفوتؽرافً وتصوٌر الفٌدٌو، كذلك عمل 

أجهزة الحاسوب والطابعات للمدارس والمعلمٌن مجانا ، كان رحمه هللا شعلة نشاط ٌحب 

 (1)أن ٌخدم المعلمٌن دون النظر إلى مٌولهم وانتماءاتهم".

 

" ال حصر لعطاء عوض القٌق فعوض )رحمه هللا( أراد أن  :ٌقول أبو ربحً

شعار )صٌؾ ساخن جدا ( دشن عوض  ٌستؽل فترة الصٌؾ بعمل مفٌد للمعلمٌن فتحت

القٌق مجموعة ضخمة من الدورات والرحبلت فً شتى المجاالت فقد تطوعت إلعطاء 

دورات فً اللؽة االنجلٌزٌة للمعلمٌن وأبنابهم وكان هذا النشاط مقترنا  برحبلت ترفٌهٌة 

اء كل ذلك كان مجانا  ونجح هذا البرنامج وأصبح أطفال رفح ٌتمنون أن ٌكونوا أبن

للمعلمٌن وٌرجع الفضل لعوض فً تدرٌب أؼلب المعلمٌن على الحاسوب وستجد 

 (2)الكثٌرٌن ٌحفظون الجمٌل لعوض القٌق".

 

وها هو منتدى المعلم الفلسطٌنً ٌسٌر بخطى ثابتة لتحقٌق الرسالة واألهداؾ 

 االستراتٌجٌةالتً وضعها عوض القٌق والتً كتبها عوض بنفسه وما زالت الخطة 

انٌن العامة واألهداؾ شاهدة على عبقرٌة وقدرات الشهٌد وطموحاته التً ٌسعى والقو

 المنتدى لتحقٌقها.

 

 :كادٌمٌة (األعلمٌة وال تهوأنشطه الباحث عن المتاعب ) برامج
 

ونفس طٌبة كان عوض القٌق ال ٌكل  وال ٌمل  فً داخله طاقة هابلة وروح وثابة 

ٌقول " كل  منا لدٌه طاقة داخلٌة جبارة ـــ  هللارحمه ـــ  تحب الخٌر والعطاء كان

وإمكانٌات هابلة إذا ما اكتشفها اإلنسان والمسها وأعطاها األهمٌة والثقة تخرج إلى 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق الشييد عوض زميل ربحيلقاء مع أبو ( 2)
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الواقع لٌوظفها فً حٌاته بصورة مفٌدة، ال ٌوجد إنسان بدون طاقة وإمكانٌات " ومن هذا 

لرابدة والمشارٌع التربوٌة كنت المنطلق كان عوض دابما  ٌبحث عن اإلبداع واألفكار ا

تجده دابما  إما قابدا  أو محاضرا  أو مستمعا  إذا تحدث وضع النقاط على الحروؾ وإذا 

 عمل أتقن العمل وإذا ما استمع أحسن االستماع. 

 

" لقد كانت الحكمة والخبرة واإلتقان تتفجر من  :ٌقول أبو ببلل صدٌق الشهٌد

ٌر )ابن الستٌن( وهو ما زال فً عقده الثانً والثالث، بٌن جوانبه وكؤنك أمام رجل خب

كانت بصمات عوض واضحة فً األنشطة المنهجٌة والبلمنهجٌة فمن الصعب حصر 

إنجازات وإبداعات عوض فقد شارك عوض بفاعلٌة فً تنظٌم معرض العلوم ومعرض 

ودورة  الحاسوب وتنظٌم الدورات وورش العمل والمبادرات المتنوعة ودورة علم الفلك

تصمٌم المواقع ومبادرة التعلٌم االلكترونً وورشة عمل للمعلمٌن فً برنامج ؼزة 

للصحة النفسٌة والكثٌر الكثٌر من األنشطة وكذلك رعاٌته لبرنامج دروس التقوٌة 

لضعاؾ التحصٌل واالهتمام بالفبات الخاصة من الطبلب ولم تكن هذه األعمال والبرامج 

 (1)ٌبادر إلٌها شخصٌا ".مطلوبة من عوض، لكن كان 

 

" ما ٌمٌز عوض أنه بمجرد أن ٌنتهً من تنفٌذ فكرة ٌنتقل إلى  :ٌقول أبو محمود

م حٌث أراد 2003فكرة أخرى فكان من أفكاره معرض العلوم فً مدرسة الرازي عام 

أن ٌستفٌد عوض من خبرته فً منتدى العلماء الصؽار حٌث كانت فكرة عوض تقوم 

ن مثل )عداد الجمهور على عمل أجهزة ومشارٌع الكترونٌة من تصمٌم الطبلب والمعلمٌ

اآللً( )الباب اآللً( )الصنبور اآللً( ومشارٌع رابدة أخرى، وقد استنفذ هذا المشروع 

وأذكر أن  ،وقت وجهد كبٌر من عوض وزمبلبه وكان النجاح كبٌرا  لهذا المعرض

عوض قد نام ٌومٌن أو ثبلثة لٌرتاح من التعب والجهد الزابد الذي بذله، بعد معرض 

عوض فً فتح مركز حاسوب ٌخدم الطبلب أوال  ثم المعلمٌن وكان له ما  العلوم فكر

عا  للسبورة( حٌث ٌقوم هذا داركزا  فً مدارس الوكالة اسمه )وأراد حٌث أنشؤ م

وكانت أجهزة الحاسوب فً ذلك الوقت نادرة  ،المشروع على فكرة التعلٌم االلكترونً

بعد البحث وصلنا إلى الشركة و ،جهاز 24-12وؼالٌة وكان المشروع بحاجة إلى 

                                                           

 .القيق طفولة وشباب الشييد عوض لقاء مع أبو بالل صديق( 1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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بؤجهزة حاسوب مستخدمة لكن عوض اقتنع على مضض  مدتناالعربٌة العالمٌة التً أ

 (1)بهذه الفكرة وظلت فكرة األجهزة الحدٌثة فً عقله حتى نفذها بعد فترة وجٌزة".

 

لقد سبق عوض القٌق قطاعً الوكالة والحكومة فً هذه الفكرة فبعد فترة 

ولم ٌقؾ شبلل  ،الحكومة تطبق نظام مختبرات الحاسوب فً مدارسهاأصبحت الوكالة و

أفكار عوض عند هذا الحد بل استمر انسٌابه متدفقا  حٌث عمل بعدها على استؽبلل فترة 

الصٌؾ للمعلمٌن وأبناء المعلمٌن فً منتدى المعلم الفلسطٌنً وقد اسماه )صٌؾ مفٌد 

ؾ والتً تبنتها الوكالة وطبقتها فً جدا ( ومن هذه الفكرة نبعت فكرة ألعاب الصٌ

الصٌؾ، مثلها مثل فكرة المعالجة وبرنامج تقوٌة للطبلب ضعاؾ التحصٌل التً تبناها 

ٌّرة  وطرحها ونفذها عوض ثم نفذتها الوكالة الحقا ، كان عوض بحق صاحب أفكار ن

 وذو بصٌرة وُبعد نظر.

 

" عملت أنا وعوض فً مدرسة واحدة لقد كان مبادرا  فمن  :ٌقول أبو ربحً

مشروع معمل الحاسوب وهو المشروع األول من نوعه فً فلسطٌن إلى مشروع تدرٌب 

على استخدام الحاسوب حٌث أحدثت ثورة فً هذا المجال دفعت  لمدراءالمعلمٌن وا

 (2)الصحؾ إلى الكتابة عن هذا المشروع".

 

" من خبلل عبلقتً معه فً المجال الرٌاضً  :ق الشهٌدٌقول أبو العبد صدٌكما 

عمل عوض برنامج )الرٌاضة لكبار السن( بالتعاون مع نادي شباب رفح الرٌاضً حٌث 

شارك فً هذا النشاط عدد كبٌر من المعلمٌن حٌث كان الهدؾ تحسٌن اللٌاقة البدنٌة 

 (3)للمعلمٌن وتخسٌس الوزن وتقوٌة العبلقة االجتماعٌة بٌنهم".

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق صديق الشييد عوض ربحيلقاء مع أبو ( 2)

 .القيق لقاء مع أبو العبد صديق الشييد عوض (3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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" لقد شاركنا عوض القٌق بفاعلٌة فً معرض  :ٌقول أبو أحمد زمٌل الشهٌد

كان عوض ٌمنحنا ، ( ألول مرةgoogle earthالعلوم حٌث عرض استخدم برنامج )

 (1)وقته وجهده وكل ما ٌملك".

 

زاخرة  ؛لقد كانت الفترة القصٌرة )سبع سنوات( التً قضاها عوض معلما  

ازات ٌتطلب إنجازها عشرات بالعطاء واإلبداع والتمٌز ولقد أنجز فً هذه الفترة إنج

 لكن لم ٌعرؾ عوض المستحٌل ولكن هل ٌبقى عوض معلما  تعالوا لنرى ... ٌنالسن

 

 عوض المدٌر المساعد:
 

هل ٌا عم أبو  " فً أحد األٌام سؤلنً عوض.. :ٌقول أبو شادي صدٌق الشهٌد

أن أكون مدٌرا  لمدرسة فقلت له أنت تستطٌع أن تقود أمة ٌا عوض ولٌس شادي أصلح 

مدرسة فحسب وبعد المشورة والتفكٌر قرر عوض أن ٌتقدم لوظٌفة مدٌر مدرسة فعوض 

كان ٌملك شخصٌة القابد الناجح ولدٌه من القدرات والمإهبلت ما ٌرشحه لهذا الدور 

ه الوظٌفة وقد عمل عوض على المهم، وٌضٌؾ أبو شادي وبالفعل تقدم عوض لهذ

االستعانة بً وذلك لخبرتً الكبٌرة فً هذا المجال حٌث أّنً مطلع  على جمٌع تفاصٌل 

اإلدارة المدرسٌة وبدأت بتقدٌم الدعم المعنوي والعلمً لعوض، إال أننً وجدت أن 

رحمه ـــ  أتصور إذ كان عوض طموح عوض وتطلعاته فً هذا المجال أكبر مما كنت

ٌفاجبنً كل ٌوم بمعلومات ومعارؾ فً عالم اإلدارة المدرسٌة وكؤننً ال أعرؾ ـــ  هللا

شٌبا  فً هذا المجال وقررنا أن نجلس سوٌا  لمناقشة موضوعات اإلدارة لبلستعداد 

لبلمتحان وذلك فً منزله فً حً الجنٌنة وقد كان قٌد اإلنشاء إال أن الشهٌد عوض قد 

رض ما هو جدٌد فً عالم اإلدارة من خبلل ما كان ٌجلبه هٌؤ مكانا  مناسبا  حٌث استع

عوض عبر االنترنت وأمهات الكتب، وتتسع دابرة المستفٌدٌن من هذه الجلسة حتى 

وصل العدد إلى ستة أشخاص حٌث زاد اإلصرار على النجاح فً هذه التجربة وبالفعل 

قة وحصلنا على ت أنا وعوض فً هذه المسابحخضنا اختبارات اإلدارة المدرسٌة فنج

الوظٌفً كمدٌر مساعد ومن الجدٌر ذكره أن عوض القٌق كان األصؽر سنا  فً  ىالمسم

قابمة المرشحٌن لهذه الوظٌفة المهمة إال أنه أثبت جدارته فً هذه المهمة أٌضا  وٌعٌن 
                                                           

 .القيق لقاء مع أبو أحمد صديق الشييد عوض( 1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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عوض مدٌرا  مساعدا  فً مدرسة ذكور ابن سٌنا االبتدابٌة وٌكون عوض على موعد مع 

جدٌد كٌؾ ال وعوض رجل  ال ٌعترؾ بالمستحٌل حٌث أظهرت النتابج  تحدي من نوع

تدنً مستوى مدرسة ذكور ابن سٌنا وضعؾ طبلبها فٌقبل عوض التحدي وٌضع النقاط 

 (1)على الحروؾ وٌطلق مشروع اسماه )النجاح للجمٌع(".

 

" عمل عوض فً مدرستنا ذكور ابن سٌنا  :ٌقول أبو فوزي زمٌل الشهٌد عوض

نفراد وال ٌشهر إداري فقد كان ٌنصح المعلمٌن على م مدٌر مساعد فكان نعم اإللمدة عا

هم وٌحل مشاكلهم دون أن ٌشعر اآلخرٌن بوجود مشكلة أو ءبالمعلمٌن وال ٌستؽل أخطا

ٌشرك الجمٌع كان أن أذكر األستاذ عوض  ىلى حلها وال ٌتكلؾ بذلك، وال أنسالتوصل إ

للعمل وٌتابع كل صؽٌرة وكبٌرة فٌه وفً النهاٌة فً إنجاز العمل وٌكون هو المحرك 

لقد  ((بتعمل من الحبة قبة)) ٌنسب النجاح للجمٌع وال ٌنسبه إلى نفسه، المثل الذي ٌقول

فً تواضع ال مثٌل له  ((القبة حبة من))ٌعمل عكس ذلك فٌعمل  عوض كان الشهٌد

 (2)".ا  كبٌر ا  عندما ٌحقق إنجاز

 

أما أم محمد زوجته فتستذكر ذلك الٌوم جٌدا  عندما عاد عوض إلى المنزل 

مبكرا  حوالً الساعة العاشرة صباحا  وكان عوض فرحا  وذهب إلى أمه وأبٌه وقال لهم 

 لهأنه تم ترقٌته إلى مدٌر مساعد وهذا بتوفٌق هللا ورضاهم وطلب منهم أن ٌدعو 

  (3)بالتوفٌق والنجاح فً كل شًء".

 

 وع النجاح للجمٌع: مشر
 

وظٌفته الجدٌدة مدٌر مساعد بمشروع جدٌد ـــ  رحمه هللاـــ  ٌبدأ عوض القٌق  

لمعالجة الضعؾ التحصٌلً فً مستوى طبلب مدرسة ذكور ابن سٌنا االبتدابٌة وهو 

 مشروع رابد فً تارٌخ وكالة الؽوث.

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو شادي صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق الشييد عوض فوزي زميللقاء مع أبو ( 2)

 .القيق الشييد عوض أم محمد زوجةلقاء مع ( 3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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" نبعت فكرة )مشروع النجاح للجمٌع( عندما  :ٌقول أبو ببلل صدٌق الشهٌد

ظهرت نتابج الطبلب المتدنٌة فً مدرسة ابن سٌنا االبتدابٌة فما كان من عوض إال أن 

اقترح هذا المشروع وذلك لعبلج الضعؾ عند الطبلب مع مراعاة الفروق الفردٌة حٌث 

ض من استعان بمتخصصٌن فً هذا المجال من مإسسات المجتمع المحلً وعمل عو

رفع مستوى تحصٌل الطبلب وتوفٌر الجو النفسً المبلبم حٌث إلى خبلل هذا المشروع 

وّفر وجبة ؼذاء للطبلب والقٌام برحبلت ترفٌهٌة للطبلب باإلضافة إلى زرع قٌم تربوٌة 

وأخبلقٌة ألنه كان ٌإمن بؤن التربٌة تسبق التعلٌم وأن األدب رأس مال المتعلمٌن، 

المشروع بمإسسات عدٌدة منها جمعٌة التضامن الخٌرٌة، واستعان عوض فً هذا 

جمعٌة التنوٌر، مركز النور، مركز اإلحسان الثقافً، الٌونسٌؾ، ووكالة الؽوث وركز 

كل هذه الجهود للرقً بطبلب مدرسة ذكور ابن سٌنا االبتدابٌة وكان لعوض ما أراد 

ٌنافس بها المدارس حٌث أحدث التؽٌٌر المطلوب وصعد بمستوى المدرسة إلى درجة 

األخرى فً رأس القابمة وأصبح اسم عوض ٌلمع وبرٌقه ٌضًء فً عالم اإلدارة كما 

 (1)ذاع صٌته فً كل مجال ٌعمل فٌه".

 

" لقد نقل  :ٌقول أبو فوزي زمٌل الشهٌد فً مدرسة ذكور ابن سٌنا االبتدابٌة

ً كان معروؾ عنها عوض مدرستنا نقلة نوعٌة فً السنة التً عمل بها فً مدرستنا الت

أن مستوى طبلبها ضعٌؾ، لقد قطع عوض عهد على نفسه بؤن ٌعمل على رفع مستواهم 

الدراسً والتحصٌلً، فمن خبلل مشروعه النجاح للجمٌع استثمر عوض طاقات الجمٌع 

من أجل تحسٌن المستوى وكانت النتٌجة فً آخر العام الدراسً نتٌجة ؼٌر متوقعة حٌث 

 (2)%".60% بعدما كانت سنوات طوٌلة فً 80نسبة تفوق حصلت المدرسة على 

 

 

 

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو بالل صديق طفولة وشباب الشييد عوض (1)

 .القيق الشييد عوضفوزي زميل لقاء مع أبو ( 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 :وتشؽٌل البلجبٌن ؽوثلصؽر مدٌر مدرسة فً تارٌخ وكالة اأ
 

فً اإلدارة كما ذاع صٌته من قبل ـــ  رحمه هللاـــ  لقد ذاع صٌت عوض القٌق

فً التعلٌم فقد بادر رحمه هللا فً سنة واحدة فً عالم اإلدارة إلى مبادرات نوعٌة كان 

أهمها )مشروع النجاح للجمٌع( وأصبح عوض محط أنظار المسبولٌن وحدٌث المعلمٌن 

 بعد هذه التجربة الناجحة، وٌكون عوض مع فرصة جدٌدة لئلبداع وإلثبات قدراته

الخارقة حٌث ٌعٌن مدٌرا  لمدرسة ذكور )هــــ( اإلعدادٌة لبلجبٌن مكلبل  بحب المعلمٌن 

له وبإبداعاته التً ال حدود لها وٌقبل عوض التحدي وٌعمل عوض على تحقٌق نظرته 

الواعٌة فً مجال اإلدارة ورؼم أنه عٌن مدٌرا  فً المدرسة التً كان فٌها معلما  لم ٌتكبر 

ٌشعر أحدا  بؤنه مدٌرا  علٌه بل كان ٌتعامل معهم معاملة األخ ألخٌه  على زمبلبه ولم

والصدٌق لصدٌقه حتى أصبح المدٌر عوض حدٌث الساعة لدى المعلمٌن بإدارته 

المبدعة والحكٌمة ومن الجدٌر ذكره أن عوض كان أصؽر مدٌر فً تارٌخ وكالة الؽوث 

 حٌث كان عمره آنذاك ثبلث وثبلثٌن سنة فقط. 

أبو محمود صدٌق الشهٌد "عندما أصبح عوض مدٌرا  كان همه أن تصبح مدرسته ٌقول 

وطبلبها ومعلمٌها أفضل المدارس، حٌث كان طموح عوض أن ٌكون األول فً كل 

 (1)مجال ٌقتحمه".

 

" لقد كان عوض ٌستمع وٌنصت لمن ٌتكلم معه وٌحاوره بؤدب  :ٌقول أبو العبد

خجوال  إال أنه  -رحمه هللا-وٌناقش فً أّدق التفاصٌل وٌكون رده حسب األصول وكان 

 كان اجتماعٌا  ناجحا  حٌث كان ٌبنً عبلقات كبٌرة واسعة.

 

ه رحم-كان عوض ٌعمل من أجل العمل ال من أجل الشهرة، كان " :وٌضٌؾ أبو العبد

ٌبتعد عن الظهور على منصة المدرسة مع أنه هو المدٌر وٌكره أن ٌبرز اسمه فً  -هللا

 (2)أي عمل".

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق الشييد عوض ( لقاء مع أبو العبد صديق2)
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" منذ  :ٌقول نضال أبو صعلٌك أحد جٌران مدرسة ذكور هـــ اإلعدادٌة فً رفح

مدٌرا  فً المدرسة استبشرنا خٌرا  ألن سمعته الطٌبة قد  -رحمه هللا-صار الشهٌد عوض 

هت إلٌه أنا ووفد من سكان الحً المجاور للمدرسة طالبٌن أن ٌّركب سبقته فقد توج

ستابر للشبابٌك المطلة على بٌوتنا ألنها تكشؾ بٌوتنا وقد كان هذا مطلبا  دابما  لنا من 

المدراء إال أن الشهٌد عوض قد تفّهم مطلبنا وقام بإلصاق ورق الجرابد والبرستول على 

وتحجب الشمس عن أعٌن الطبلب فبل تإثر على الشبابٌك وهً بذلك تستر البٌوت 

رإٌتهم للسبورة وبذلك أنهى المدٌر عوض رحمه هللا المشكلة ببساطة وخرجنا من عنده 

راضٌن وكل  منا ٌتكلم عن حسن خلقه وتواضعه وهدوء أسلوبه وال زلت أتذكر ابتسامته 

 (1)الجمٌلة التً علت محٌاه".

 

ذلك ٌظل ٌخطط وٌعمل وٌتفانى لٌحقق وٌزداد الخطر على عوض ولكنه رؼم 

طموحاته الكبٌرة فً أن تكون مدرسة ذكور )هـــ( اإلعدادٌة مدرسة رابدة ومتمٌزة حٌث 

حصلت المدرسة فً عهده على أعلى نسبة نجاح بمدارس الذكور اإلعدادٌة بمنطقة رفح 

مزاح التعلٌمٌة، وٌحافظ عوض على عبلقته المتمٌزة مع معلمٌه فٌمزح فً لحظات ال

وٌكون جدٌا  فً لحظات الجد وٌلقى عوض ربه شهٌدا  وهو على رأس عمله ناظرا  

 لمدرسة ذكور رفح اإلعدادٌة )هــــ( لبلجبٌن.

                                                           

 ( لقاء مع نضال أبو صعميك أحد جيران مدرسة ذكور ىـــ اإلعدادية في رفح.1)
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 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

43 
 

لّقٌة والُخلُقٌة(:  وصفه وصورته )صفات عوض الخ 
 

ْلقة الجمٌلة، ـــ   سبحانه وتعالىـــ لقد منح هللا  عوض القٌق الُخلُق الرفٌع والخ 

الشاب ذو الوجه األبٌض المتناسق البشوش والشعر األشقر واللحٌة الجمٌلة والعٌون فهذا 

الخضراء البراقة العمٌقة، والقامة الطوٌلة والبنٌة القوٌة قد زانه هللا بالعقل الحكٌم الرزٌن 

جه بمحاسن األخبلق أضؾ إلى  والقلب األبٌض الكبٌر والهِّمة العالٌة والفكر الوثاب وتو 

األمراء وحٌاء العذارى وجود األكارم وتواضع السنابل المؤلى، لقد تجّمع ذلك  ذلك نبل

 كله فً رجل فرٌد اسمه عوض عبد الفتاح القٌق.

 

إٌته نه ٌتربع على عرش القلوب بمجرد رإٌنشرح لرإٌة عوض، بل إن القلب ل

ٌسع من  كعظماء الدنٌا ٌترك أثرا  فً الفإاد فبل ـــ رحمه هللاـــ  ومجالسته، فعوض 

ٌعرفه إلى أن ٌتعطر بشذاه وٌؤخذ له من مواهبه نصٌب ... وتعالوا لنقؾ على بعض 

 سجاٌا عوض القٌق.

 

 تواضعه وبساطة حٌاته:
 

ه، ءبله وزمءإال بما ٌخدم شعبه وأهله وأصدقا لقد عاش عوض زاهدا  فً الحٌاة

شباب المسلم لقد وهب عوض نفسه ووقته وماله وجهده ألمته وفكرته، فكان مثاال  لل

المجاهد المثابر المعطاء، فلقد كنت تراه معلما  فً النهار ومجاهدا  فً اللٌل لقد كان 

طامعا  فً رضا هللا والجنة، فانطلق فً حٌاته من هذا المنطلق فكان عطوفا  بارا  بوالدٌه 

ُسوُل هللا    د  ر  م  ُ بالفقراء والمساكٌن والضعفاء ٌصدق فٌه قوله تعالى "ُمح  ٌن  رحٌما ال ذ   و 

ْضو   ر    و 
ْن هللا  ْبت ُؽون  ف ْضبل  م   ٌ دا   عا  ُسج  اُهْم ُرك  ر  ُهْم ت  ن  ٌْ اُء ب  م  ل ى اْلُكف ار  ُرح  اُء ع  د  ش 

ُه أ  ع  انا  م 

لُُهْم ف ً اإل ْنج   ث  م  اة  و  ْور  لُُهْم ف ً الت  ث  ل ك  م  ُجود  ذ  ث ر  السُّ
ْن أ  ْم م  ه  اُهْم ف ً ُوُجوه  ٌم  ْرع  س  ز  ٌل  ك 

 ُ د  هللا  ع  ْم اْلُكف ار  و  ٌظ  ب ه  ؽ   ٌ اع  ل  ر  ٌُْعج ُب الزُّ ل ى ُسوق ه   ى ع  ْؽل ظ  ف اْست و  هُ ف اْست  ر  ْطؤ هُ ف آز  ج  ش   أ ْخر 

ٌما " ظ  أ ْجرا  ع  ة  و  ْؽف ر  ْنُهْم م  ات  م  ال ح  لُوا الص  م  ع  ُنوا و  ٌن  آم  ال ذ 
(.1) 

                                                           

 . [29سورة الفتح: ] (1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

44 
 

جدا ، كان ٌعامل الجمٌع  ا  لم ٌكن عنده كبرٌاء لقد كان متواضع ٌقول الحاج عبد الفتاح "

كان دابما  ـــ  هللا ٌرضى عنهـــ  ؤتً لً طوال حٌاته بمشكلة بالعكسكؤنهم أخوته لم ٌ

 (1)ٌحل المشاكل".

 

" لقد كان عوض متواضعا  بسٌطا   :ٌقول أبو ببلل رفٌق وصدٌق الشهٌد عوض

وٌحب الجمٌع مهما اختلفت الفروقات تجده مع البسطاء ومع المتعلمٌن والمثقفٌن دابما  

بشوش الوجه، ٌفهم نفسٌة من حوله فؤحبه الجمٌع ألن عوض عاش لهم ولم ٌعش لنفسه 

 (2)ٌوما ".

 

العمدة " لً قرٌب اسمه جمال وٌلقب ب :ٌقول أبو محمود صدٌق الشهٌد عوض

وعنده إعاقة ولقد زارنً عوض وأنا عنده فمن ٌومها تعلّق عوض بجمال وأٌضا  جمال 

تعلّق بعوض وداوم على زٌارته حتى قبل استشهاده بؤٌام قلٌلة وكان العمدة ٌطلب أن 

 (3)نتصل بعوض لٌؤتً وٌجالسه".
 

" التواضع وعدم التكبر من صفات عوض  :ٌقول أحد مجاهدي سراٌا القدس

ك الحرص الشدٌد على الشباب، كان أثناء العمل ٌحمل معنا بل كان ٌبادر فً العمل وكذل

 (4)الشاق قبل الجمٌع".

 

 عبلقته مع والدٌه )االبن البار(:
 

لقد كان عوض القٌق ابنا  صالحا  بارا  بوالدٌه كٌؾ ال وهو الذي تربى فً بٌت 

وأحاطوه بؤسوار العناٌة طٌب أحاط عوض بالعناٌة والرعاٌة والحب منذ صؽره 

 واالهتمام.

                                                           

 .القيق لقاء مع الحاج عبد الفتاح محمد القيق والد الشييد عوض( 1)

 .القيق لقاء مع أبو بالل صديق طفولة وشباب الشييد عوض( 2)

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق ورفيق الشييد عوض (3)

 .لقاء مع أحد مجاىدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي( 4)
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" كان عوض ابنا  صالحا  رحٌما  ٌحسن  :ٌقول الحاج عبد الفتاح والد الشهٌد

ٌعمل لنا أشٌاء قبل أن نطلبها  كثٌرا   ،ه، لم نطلب منه شٌبا  إال وحققهالمعاملة لً وألم

ًّ وعلى أمه، كان دابما  ٌقول لً ارض عنً وأنا  ىمنه، عوض إنسان حنون جدا  عل

 (1)تمنى رضاكم عنً ".أً حقكم وأنا قصرت ف

 

" لقد كان عوض حنونا  عطوفا  بمعنى الكلمة كان  :تقول أم محمد زوجة الشهٌد

ٌعامل والدٌه معاملة خاصة وٌسمع كبلمهم فً كل صؽٌرة وكبٌرة وال ٌؽضبهم أبدا  

 (2)وٌحاول أن ٌدخل السرور إلى قلوبهم دابما  ".

 

" من شدة احترام عوض لوالده كان  :رفٌق درب الشهٌد عوض ٌقول أبو هشام

( سؤلته مرة لماذا تحمله باستمرار فقال لً من أجل زبما  ٌحمل فً جٌبه )رٌموت التلفادا

أبً كً أجد عذر عندما أعود للمنزل أقول له كنت أصلح رٌموت التلفاز حتى أن والد 

عوض قال له كل ٌوم بٌخرب الرٌموت فكان عوض ٌتحجج بؤن أوالده األطفال بٌكسروا 

ن والدك فقال لً الرٌموت، فقلت لعوض أنت مدٌر ومعلم ورجل كبٌر كل هذا بتخاؾ م

 (3)الوحٌد وطامع فً رضاه". ابنهوهللا من شدة خوفً علٌه واحترامً له أعمل ذلك فؤنا 

 

عن عبلقة عوض مع والده تظهر جلٌا  فً هذا " :ٌقول أبو سلمً صدٌق الشهٌد

الموقؾ الذي ال ٌنساه أبدا  "كان ٌضحكنً الحاج أبو عوض فقد كان ٌؽلق باب المنزل 

للبٌت، فكان عوض رحمه هللا ٌضع سٌارته بجوار سور  رجع عوضحتى ٌعرؾ متى ٌ

المنزل ثم ٌقوم بالقفز منها على الحابط، وفً الصباح حٌن خروجه للمدرسة ٌسؤله والده 

متى أتٌت ٌا عوض فٌقول له كنت فً البٌت لما سكرت الباب أنت ما أخذت بالك مما 

كل مرة ٌـتؤخر فٌها وٌراه ٌقول كان ٌشكك الحاج أبو عوض فً نفسه، وأبلؽنً أنه فً 

 (4)له أنه كان عندي وأبلؽنً أن أقول للحاج والده أنه كان عندي".

 
                                                           

 .القيق لقاء مع الحاج عبد الفتاح القيق والد الشييد عوض (1)

 .القيق لقاء مع أم محمد زوجة الشييد عوض( 2)

 .القيق يد عوضالشي أبو ىشام رفيق دربلقاء مع ( 3)

 .القيق الشييد عوض أبو سممي صديقلقاء مع ( 4)
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 عوض الزوج: 
 

لقد كان عوض واهبا  نفسه هلل ولؤلمة حٌث كان ٌقضً أؼلب وقته فً العمل 

"  :الشهٌد واإلبداع ولكن هل أثر ذلك على بٌته وزوجته وأبنابه، تقول أم محمد زوجة

رؼم أن عوض كان ٌقضً معظم وقته خارج البٌت إال أنه لم ٌكن مقصرا  معنا كزوج 

ر فً  وأب ألطفالً، لم ٌقصر فً أي جانب من جوانب الحٌاة، كان نعم الزوج ما قص 

 (1)حقً طوال حٌاتً كان دابما  ٌقول لً انتبهً لتربٌة األوالد".

 

 عوض األب: 
 

وكانت أم عوض اثنتٌن من اإلناث أنجب عوض خمسة أبناء ثبلثة ذكور و

أسماء الذكور فسمت محمد، أحمد، محمود أما أسماء البنات فهو الذي رحمها هللا تختار 

اختارها فسمى مٌرونا ومرٌم، تعلّق عوض بؤبنابه وكان حرٌصا  جدا  على تنشبتهم تنشبة 

 فً الدراسة. إسبلمٌة قوٌمة، كان ٌحثهم على الصبلة واألخبلق الحمٌدة والعلم والتفوق

 

" اهتم عوض بؤبنابه اهتماما  كبٌرا  وكان ٌحرص على أن ٌكونوا  :تقول أم محمد

 (2)متفوقٌن كان معطاء ٌشعل المنافسة بٌنهم فكان ٌقول " الشاطر أعطٌه عٌونً".

 

" كان والدي عطوفا  حنونا ، ربانا تربٌة حسنة علّمنا  :ٌقول محمد نجل الشهٌد

على األدب واألخبلق، كان ٌحثنا على الذهاب إلى المسجد وااللتزام بالصبلة فً وقتها 

وحضور الندوات الدٌنٌة وحلقات العلم وحفظ القرآن الكرٌم بمجرد أن ٌعود للبٌت ٌطمبن 

 علٌنا وٌسؤل عن دراستنا"

 

علمنا أن أهم شًء هو الدٌن ثم العلم واألدب ": دنجل الشهٌوٌضٌؾ محمد 

واألخبلق، كان )رحمه هللا( ٌبلعبنا وٌؤخذنا فً رحبلت ترفٌهٌة وكان لٌن الجانب لم 

ٌّعصب علٌنا أبدا  ولم ٌبخل علٌنا بشًء، كان ٌعاملنً لٌس ابن بل كصدٌق رؼم صؽر 
                                                           

 .القيق لقاء مع أم محمد زوجة الشييد عوض( 1)

 .القيق لقاء مع أم محمد زوجة الشييد عوض (2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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صٌنً بؤن انتبه للمنزل فً إال أنه ٌؤخذنً معه فً ؼالبٌة المشاوٌر، وكان ٌو آنذاكسنً 

 (1)ؼٌابه".

ً معنا فكل ما كنا نطلبه ٌحضره لنا دون ب" لم ٌقصر أ :ٌقول أحمد نجل الشهٌد

علّقا  بؤختً الصؽٌرة )مرٌم( تؤخٌر، وكان ٌوصٌنا بحسن معاملة الناس وكان والدي مت

 (2)العامٌن أٌام استشهاده وٌّدلعها مرٌومة ". ةابن

 

 عوض األخ:
 

ر فً حقهن   كان عوض األخ الوحٌد لخمسة أخوات وكان نعم األخ لم ٌكن لٌقص 

وهو الذي ٌعطً كل إنسان حق ه وزٌادة، فما بالك بؤخواته، كان عوض دابم التواصل 

والزٌارات لهن  وٌسدى لهن المشورة وٌوّزع علٌهن االبتسامة وٌشاركهن الفرحة واأللم، 

 ممٌزة فً صلة أخواته العزٌزات.  كان شهر رمضان واألعٌاد مواسم

ٌقول سعد القٌق صهر الشهٌد " عبلقة عوض مع أخواته عبلقة ممٌزة وقوٌة حٌث تجد 

عوض فً بٌوتهن أو تجدهن  فً بٌت عوض وؼالبا  فً كل ٌوم خمٌس تجمع عوض 

وأخواته وأصهاره جلسة عابلٌة دافبة ورؼم الوضع الخاص لعوض بعد محاولة االؼتٌال 

وكان ٌستوعب خوفهن علٌه زٌارتهن األولى إال أنه حافظ على التواصل معهن و

له بؤن ٌترك الطرٌق الذي سلكه ألنه الوحٌد لهن  ولوالدٌه". هنومطالبت
(3) 

 

 عوض واألقارب:
 

ٌولً الجانب االجتماعً أهمٌة كبرى فكان ٌجامل ـــ  رحمه هللاـــ  كان عوض

 الناس جمٌعا  فكٌؾ الحال مع أقاربه.

                                                           

 .القيق لقاء مع محمد نجل الشييد عوض( 1)

 .القيق لقاء مع أحمد نجل الشييد عوض( 2)

 القٌق. عوضلقاء مع سعد القيق صير الشييد ( 3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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" الحمد هلل كان حرٌصا  على صلة األرحام وزٌارة  :تقول أم محمد زوجة الشهٌد

 (1)األقارب وكان الجمٌع ٌحبونه ألنه كان ال ٌقّصر بؤحد".

 

مثالً لقد كان فً  " عوض إنسان :ٌق أحد أقارب الشهٌدٌقول الحاج سمٌح الق

قمة األدب واألخبلق قلّما تجد أمثاله، كان حنونا  وخجوال  كان مٌاال  جدا  للعابلة 

ولؤلقارب، لقد قابلته العابلة بالحب والتقدٌر وقد أجمعت العابلة على حبه ألنه لم ٌسًء 

 ألحد فً حٌاته وقد كان حرٌصا  على تجمع العابلة وحل مشاكلها. 

 

" لم ٌؤت عوض بمشكلة للعابلة بل كان ٌحل  :ٌح أبو محمدوٌضٌؾ الحاج سم

المشاكل وٌصلح ذات البٌن، حتى عندما أصبح مطلوبا  لم ٌقطع العابلة بل كان ٌقوم 

 (2)بالواجب بصورة سرٌعة بسبب ظروفه األمنٌة وكان الجمٌع ٌعذره".

 

 عوض واألصدقاء:
 

عندما ٌتحدثون عنه، توشك الدموع أن تنهمر من عٌون رفاق وأصدقاء عوض 

طاء عوض ٌجمع الكل على أن عوض صدٌق فرٌد ورجل عظٌم، حدثنً أؼلبهم عن ع

ه من قلبه، وٌعطٌهم سوٌداء فإاده، ال ٌكل وال ٌمل حتى ءألصدقابه، كان ٌحب أصدقا

ٌحقق لكل صدٌق ؼاٌته ومراده، ال ٌقّصر أبدا  بحق أي من أصدقابه كان مبادرا  فً 

أداء الواجب مبادرا  فً اإلصبلح مبادرا  فً توجٌه النصح والمشورة العطاء مبادرا  فً 

 كان ٌفتح مساحة واسعة من قلبه ألصدقابه وال ٌنساهم أبدا . 

 

وٌمزح  إه جمٌعا  فٌنظم لهم الرحبلت " كان عوض ٌود أصدقا :ٌقول أبو العبد

ٌتذكر فً حدود المعقول كان ٌحرص على عدم تجاوز الحدود فً المزاح، كان عوض 

أصدقاإه حتى لو كانوا فً بٌت الهٌا وٌقول الٌوم سنسهر عند الشباب ونبقى لمنتصؾ 

                                                           

 .القيق لقاء مع أم محمد زوجة الشييد عوض( 1)

 .القيق لقاء مع الحاج سميح القيق أبو محمد أحد أقارب الشييد عوض (2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

49 
 

اللٌل نتسامر مع األصدقاء، كان عوض حبلّل المشاكل لؤلصدقاء ال ٌعرؾ الراحة حتى 

 (1)ٌحل مشاكلهم".

 

" تعرض أحد الزمبلء لمشكلة وكان عوض آنذاك تحٌطه  :ٌقول أبو محمودكما 

المخاطر األمنٌة فاتصل عوض وقال تعال نذهب لنحل مشكلة زمٌلنا هو اآلن فً مركز 

الشرطة، فاقترحت علٌه أن ٌبقى وأقوم أنا بحل المشكلة نظرا  لظروفه األمنٌة، لكنه 

ك فً الملعب البلدي أّصر على الذهاب وبالفعل توجه إلى مركز الشرطة وكانت آنذا

بسبب اإلخبلء وظل هناك ما ٌقارب ثبلث ساعات حتى قام بحل المشكلة فعوض ال 

 (2)ٌتخلى عن أصدقابه حتى فً أحلك الظروؾ وٌقّدم المساعدة ولو على حساب حٌاته".

 

" لم أشهد على عوض أنه أؼضب أحدا ، كان هناك إجماع على  :ٌقول أبو ربحً

 (3)عوض من الجمٌع".

 

" عوض مخلص جدا  ألصدقابه محبا  لزمبلبه حرٌصا   :قاببل  أبو العبد إكد وٌ

 (4)على العبلقات االجتماعٌة بٌن أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بؽض النظر عن انتماءاتهم".

كان عوض ٌتدخل دابما  لحل مشاكلنا المادٌة واألسرٌة وٌقابلنا دابما   ٌقول أبو رابد "

 (5)فضل على أؼلب زمبلبه".بابتسامة متفابلة وكان له 

 

" لقد كان عوض كرٌما  جوادا  ٌكره المادٌة وٌكره البخل كان ٌحب النبل ًٌقول أبو عل

والخٌر والصدق ولم ٌكن حزبٌا  على اإلطبلق لقد حمل عوض فً جنباته العطاء والوفاء 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو العبد صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق ورفيق الشييد عوض( 2)

 .القيق صديق الشييد عوض ربحي لقاء مع أبو( 3)

 .القيق لقاء مع أبو العبد صديق الشييد عوض( 4)

 .القيق د زميل الشييد عوضلقاء مع أبو رائ (5)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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قابد من عالم الخٌال لقد كان  ا  فرٌد ا  والضٌاء أنا شخصٌا  أعتبر عوض القٌق نموذج

 (1)وقدوة ٌستحق عوض تعظٌم سبلم".

 

" الحدٌث مع قال  :األستاذ شادي أبو الروس صدٌق وزمٌل الشهٌد عوض

بل ٌمزح  ا  عوض ال ٌمل فهو ضحوك ولدٌه ابتسامة رابعة جذابة، ال تجده عصبٌ

والمطالعة واالستزادة فً العلم  االطبلعوٌخفؾ عنا فً ضؽط العمل، كان كثٌر 

فً أسلوب تعامله  ا  والبحث، كان ٌستخدم االنترنت كثٌرا  فً البحث والدارسة، كان ممٌز

مع اآلخرٌن فتجده ٌضع األمور فً نصابها ومكانها المناسب وٌوّزع األدوار بشكل 

أو عادل ومرضً للجمٌع، كنا نشعر بؤن له جاذبٌة فتستمر معه فً العمل دون ملل 

 (2)ضجر".

 

" كان عوض ٌحّول اقتراحات المعلمٌن إلى حقابق حٌث سرعان  :ٌقول أبو عمر

ما ٌحّول الفكرة إلى رإوس أقبلم وخطوط عرٌضة ثم ٌنفذها وٌترجمها على أرض 

الواقع ففً أحد األٌام قال أحد المعلمٌن لقد ضجرنا دورات الحاسوب، نرٌد دورة 

بتنظٌم دورة رٌاضٌة فً ملعب  مة عند عوض فقال كانت الفكرة حاضرترفٌهٌة بالفع

معلم وفً أحد األٌام أحضر تلسكوب لرإٌة النجوم  35الشباب شارك فٌها ما ٌقارب 

 (3)وكان الجمٌع فً سعادة وسرور".

 

زمٌله الشهٌد  ٌستذكر أبو فوزي هذا الموقؾ بعدما بدأت الحدٌث معه عن

أمشً ٌوما  فً الشارع وفجؤة تقؾ سٌارة فإذا بها عوض وٌسلم  ت" لقد كن :عوض فقال

ًّ وٌقول لً هل أنت زعبلن منً أو فٌه شًء مضاٌقك أو  معك مشكلة، فقلت  حدثعل

شًء وهو فٌه حدا بزعل منك ٌا أبا محمد، وسلمت علٌه  هلل ال مشاكل وال له الحمد

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو عمي صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق ( لقاء مع األستاذ شادي أبو الروس صديق وزميل الشييد عوض2)

 .القيق صديق الشييد عوض لقاء مع أبو عمر (3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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مرهؾ  إحساسفً وعنده وذهب بعدما سؤلته عن حاله وأخباره، سبحان هللا قلبه صا

 (1)ورجل روحانً قلبه معلق باآلخرة ٌعمل لها وإلى لقاء هللا ورسوله".

 

 عوض والجٌران:
 

لقد انطلق عوض فً تعامله مع الناس من مبدأ " أحسن إلى الناس حتى إلى من 

 كان ٌسًء إلٌك" ولقد كان عوض القٌق نعم الجار.

 

" كان عوض ٌعامل الناس بمحبة ونفس  :صهر الشهٌدٌقول أبو عبلء المؽاري 

طٌبة ودون تمٌٌز وكان عوض آٌة فً األخبلق واالحترام فعندما سكنت فً بٌتهم القدٌم، 

كان الجٌران جمٌعهم ٌتحدثون عن عوض وأخبلقه ومعاملته الحسنة وعطفه على الفقراء 

 (2)والمساكٌن، فمن أجل ذلك نال عوض محبة واحترام الجٌران".

 

" لقد كان عوض القٌق مثل اللٌرة الذهب، رجل  :الشاعر جار الشهٌد ٌقول أنور

محترم ٌحبه الجمٌع وال تجد من ٌكرهه وبصراحة مثل األستاذ عوض ما بتبلقً، لقد 

جاورناه سنٌن طوٌلة ما سمعنا عن عوض سوء، كان دابما  ٌشارك الجٌران فً 

تزوج عوض عزمنا على فرحه  عندمامناسباتهم وكان الجٌران ٌشاركونه فً مناسباته 

 وقد سررنا بذلك وفرحنا".

 

" كان عوض ٌصلً فً مسجد ببلل بن رباح القرٌب منا وقد  :وٌواصل أنور

كان كتوما  جدا  ما تعرؾ عنه شًء وما عرفنا أنه مطلوب إال بعد ما نجا من محاولة 

 (3)". خٌرةاالؼتٌال األ

 

                                                           

 .القيق الشييد عوض فوزي زميللقاء مع أبو  (1)

 . القيق لقاء مع أبو عالء المغاري صير الشييد عوض( 2)

 .القيق لقاء مع أنور الشاعر أحد جيران الشييد عوض( 3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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وض إنسان هادئ عمٌق كان " ع :أبو شمالة أحد جٌران الشهٌد رجاءٌقول 

 ٌشارك الجٌران مناسباتهم كان ٌلعب معنا كرة الطابرة التً عشقها.

 

" كان عوض رحٌما  بالفقراء والمساكٌن فقد كان  :أبو شمالة رجاءوٌواصل 

المناسبات بالمال واللحم حتى عندما رحل إلى حً الجنٌنة استمر  ٌتصدق علٌهم فً

فكان ٌزورهم كل شهرٌن أو ثبلثة وٌعطٌهم المساعدات عوض على عادته فً مساعدتهم 

 (1)من جٌبه ومن المإسسات والجمعٌات".

 

 عوض القابد )قٌادي منذ الصؽر(:
 

لقد ولد عوض لٌكون قابدا ، كل اإلمكانات والقدرات التً ٌمتلكها عوض تإهله 

الراجح والفكر لٌكون قابدا  بالفطرة فهو صاحب الُخلُق الحسن والخلٌقة البهٌة والعقل 

الوثاب والفإاد الشجاع وبالفعل لقد كان عوض قابدا  منذ نعومة أظفاره وما أروعه من 

 قابد.
 

فاره شابا  ظ" كان عوض منذ نعومة أ :ٌق الشهٌدٌقول سامً عبد الرحمن صد

ٌافعا  ذكٌا  جدا  طموحا  محبا  لآلخرٌن لقد كان ٌفوق أقرانه بكثٌر كان كثٌر المطالعة 

ءة ٌنظر إلى األمام مع طموح كبٌر، لقد بدت على عوض عبلمات النضوج والقرا

وسمات اإلدارة الذكٌة منذ كان صؽٌرا ، كنت ألمح فً عٌنٌه نظرات ثاقبة لكل األمور 

واإلشكالٌات، لقد تمثلت كلمة )قابد( فً عوض بما تحمله هذه الكلمة من معنى، كانت 

بمة على إشراك الجمٌع فً العمل وتوزٌع المهام قٌادته وإدارته لؤلمور إدارة إنسانٌة قا

 (2)وتفوٌض الصبلحٌات لمن ٌستحق".

 

" لقد كان عوض إدارٌا  ناجحا  رأٌته ٌقود العمل فً منتدى  :ٌقول أبو سلمان

المعلم الفلسطٌنً بقدرة عالٌة وبؤداء ممٌز كان ٌنظم الدورات وٌّطور االقتراحات إلى 

باإلدارة التفوٌضٌة فكان مشارٌع تربوٌة هادفة وكذلك علمٌة وترفٌهٌة، كان ٌإمن 

                                                           

 .القيق لقاء مع عماد أبو شمالة أحد جيران الشييد عوض( 1)

 .القيق لقاء مع سامي عبد الرحمن صديق الشييد عوض( 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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ل المناسب فً المكان آلخرٌن حسب كفاءتهم وكان ٌإمن بمبدأ الرجاٌفوض 

 (1)المناسب".

 

" لقد مارس عوض القٌادة التفوٌضٌة بشكل ممٌز حٌث  :ٌقول األستاذ محمود

ٌعطً التفوٌض للشخص المناسب وٌمنحه الثقة المطلوبة وبذكاء ومهارة ٌجعل عوض 

مكان العمل خلٌة نحل فً جو ملإه التعاون والمحبة والسعادة، لقد قضٌت أجمل سنٌن 

 (2)ً العمل مع هذا القابد".حٌاتً ف

 

" كان عوض ٌبحث عن الرإى واألفكار الواقعٌة الطموحة  :ٌقول أبو عبد هللا

وٌنفذها بكل جهده وطاقته، كان قلٌل الكبلم كثٌر العمل واإلنتاج متقن للعمل بشكل 

 (3)رابع".

" القٌادة واإلدارة ظهرت فً شخصٌة عوض منذ  :ٌقول سعد القٌق صهر الشهٌد

الصؽر، لقد عملنا فً إحدى المخٌمات الصٌفٌة فً مدرسة رابعة العدوٌة فاختار عوض 

رحمه هللا الجانب اإلداري فً المخٌم ولقد أتقن فً هذا الجانب، حٌث عمل بكل أمانة 

ء وأّصر عوض وصدق وشفافٌة لدرجة أنه بعد توزٌع األؼراض والحاجٌات اختفى حذا

 (4)على أن ٌعرؾ من الذي أخذه وكان له ما أراد، لقد كان صادقا  أمٌنا  ٌحب األمناء".

 

 السرٌة والكتمان:
 

صفحة مفتوحة إال فٌما ٌخص عمله المقاوم فقد كان ـــ  رحمه هللاـــ كان عوض 

فً سراٌا  ا  كبٌر ا  عسكرٌ ا  ٌعرؾ أن عوض قابدقا  كعمق بحر ؼزة فلم ٌكن أحد عمٌ

القدس الذارع العسكري لحركة الجهاد اإلسبلمً حٌث كان عوض رحمه هللا ٌحٌط هذا 

العمل بحصن من السرٌة والكتمان، كان الجمٌع ٌعرفون عوض المعلم النقابً المبدع 

 المعطاء.
                                                           

 .القيق لقاء مع أبو سممان صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق زميل الشييد عوض محمودلقاء مع األستاذ ( 2)

 .القيق لقاء مع أبو عبد اهلل صديق الشييد عوض( 3)

 .القيق لقاء مع سعد القيق صير الشييد عوض( 4)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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" كنت أخاؾ علٌه كثٌرا  وال أنام حتى  :ٌقول الحاج عبد الفتاح القٌق والد الشهٌد

ٌخ إال بعد أن رأكن أعرؾ أنه ٌعمل فً المجال العسكري فً تصنٌع الصوالم  ٌرجع، 

 (1)استشهد، لقد كان عوض كتوما  جدا ".

 

" كان عوض على درجة كبٌرة من السرٌة  :تقول أم محمد زوجة الشهٌد

والكتمان، كان ٌقول عندما ٌتؤخر كنت عند أصدقابً أو كنت فً عمل ما لكنه لم ٌكن 

ٌفسر أكثر من ذلك، لم ٌخطر على بالً أن عوض ٌعمل فً المجال العسكري وما 

 (2)عرفت ذلك إال بعد محاولة االؼتٌال الفاشلة".

 

" لم أكن أعرؾ أن عوض جهاد إسبلمً،  :ٌقول أبو سلمان صدٌق الشهٌد

زمبلبه جمٌعا   اعتقدت من خبلل عبلقته الطٌبة مع الجمٌع واالحترام المتبادل بٌنه وبٌن

أنه شخص مستقل حتى ٌوم اؼتٌاله واستشهاده بعد ذلك عرفت أن عوض كان قابدا  

 (3)عسكرٌا  ممٌزا  فً مجال التصنٌع".

 

رفت عوض طالبا  متفوقا  تفاجؤت عندما عقدنا " لقد ع :ٌقول أحد أصدقاء الشهٌد

أول اجتماع للهٌبة اإلدارٌة الطبلبٌة للجماعة اإلسبلمٌة فً المرحلة الجامعٌة، كان 

عوض أحد المسبولٌن الذٌن حضروا ذلك االجتماع وعرفنا أنه أحد مسبولً الجماعة 

 اإلسبلمٌة فً جامعة األزهر والقطاع.
 

التزامه  ضواء وٌإدي عمله فً سرٌة تامة منذ بداٌةوٌضٌؾ لقد كان عوض ٌكره األ

 (4)بخٌار الجهاد اإلسبلمً".

 

                                                           

 .القيق لقاء مع الحاج عبد الفتاح والد الشييد عوض( 1)

 .القيق جة الشييد عوضلقاء مع أم محمد زو  (2)

 .القيق لقاء مع أبو سممان صديق الشييد عوض( 3)

 .القيق لقاء مع أحد أصدقاء الشييد عوض( 4)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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هكذا كان عوض القٌق كاألبطال الذٌن ال تؽٌب صورهم عن قاموسنا ٌعملون 

ٌكّدون ٌبتسمون اشتٌاقا  للجنان، ال ٌفهموا لؽة الكبلم بل العمل والعطاء ٌتقدمون للواجب 

الحٌاة وال بالضجٌج والزحام، هكذا كان أبو محمد ومضى المقدس ؼٌر عاببٌن بملذات 

 نحو جنان العبل ممتطٌا  خٌول الشهادة وعلى محٌاه ابتسامة األمل والرضا.

 

 عوض شعلة النشاط وجذوة العمل:
 

ال وقت ضابع فً حٌاة )عوض( حٌاته مؤلى تماما ، ٌبدأ ٌومه مبكرا  وٌقضٌه فً 

الثامنة أو التاسعة لٌبل ، لقد عاش عوض حٌاته  العمل والعطاء واإلبداع حتى الساعة

معطاء  مبدعا  مفكرا  لؽٌره ولم ٌعش لنفسه أبدا ، ٌقضً ساعات الدوام المدرسً بكل جد 

األكادٌمً والنقابً فً منتدى المعلم  واجتهاد وإبداع وبعد الدوام المدرسً ٌبدأ نشاطه

نظن أن ٌومه الحافل بالكّد والعمل الفلسطٌنً أو فً المإسسات التربوٌة ذات الصلة، كنا 

، ما كنا نعرؾ أن العمل الجهادي  ا وهوٌبدأ عمبل  جدٌد هٌنتهً عند الساعة الثامنة مساء 

وهذا ٌدلل على استثماره للوقت لتكون  ٌخ والعبوات،ارع الصووالعسكري فً تصنٌ

ٌ اي "قُْل إ ن   حٌاته كلها هلل رب العالمٌن الذي قال فً كتابه العزٌز ْح م  ُنُسك ً و  بلت ً و  ص 

" ٌن  ال م  بِّ اْلع  ات ً هلل    ر  م  م  و 
(.1) 

 

" ٌملك عوض طاقة جبارة ال أعتقد  :ٌقول أبو خالد زمٌل الشهٌد عوض القٌق

أن أحدا  ٌملكها، لقد كان عبقرٌا  فً كل مجال دخله خاصة فً تخصص العلوم حٌث 

 (2)بمهرجان العلوم".أشرؾ على معرض العلوم الذي وصفه المسبولون 
 

" لقد وهب هللا عوض قدرات خارقة كان عنده سرعة  :ٌقول صدٌقه أبو أحمد

ٌعمل لٌل نهار لخدمة الدٌن والناس على حساب  ،أحد حق بدٌهة وفهم وذكاء ما قّصر فً

 (3)نفسه".

                                                           

 .[162]األنعام :  (1)

 .القيق لقاء مع أبو خالد زميل الشييد عوض (2)

 .القيق لقاء مع أبو أحمد صديق الشييد عوض (3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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" لقد كان عوض نموذجا  للمعلم المبدع والمربً : ٌقول أبو علً صدٌق الشهٌد

ال ٌكل وال ٌمل وكؤنه ُخلق لٌعطً وٌعطً دون أن ٌؤخذ وهذه صفات  الفاضل الذي

لمجتمعه  ا  الكرام، وٌضٌؾ أبو علً  ٌعتبر عوض القٌق شخصٌة فذة نادرة وفٌ

مدرسة بل جامعة لم أقابل  ـــ رحمه هللاـــ  م ٌعش لنفسه أبدا ، لقد كان عوضه، لبوأصدقا

 (1)منا من مدرسة عوض القٌق".إال وٌقول لقد تعلمت من عوض فكلنا تعل ا  أحد

 

( عاما  ولكنه أنجز فٌها إنجازات تحتاج 33لقد عاش عوض القٌق سنوات قلٌلة )

إلى عشرات السنٌن وذلك ألنه كان ٌقضً وقته إما مفكرا  أو معلما  أو محاضرا  أو 

 ـــ رحمه هللاـــ  عمل واإلنجاز واإلبداع فلقد ؼرسبال متمٌزةمصلحا ، فلقد كانت حٌاته 

 وأحسن الؽراس فظل اسمه منارة تهتدي بها األجٌال.

 

 الهارب من الشهرة:
 

من أٌن نبدأ ٌا أبا محمد رواٌة حكاٌتك ثبلثة عقود ونصؾ كانت سنوات كدحك 

التً لم ولن تنتهً رسمت فٌها انجازات تحتاج لعشرات العقود كً ٌتحقق بعضا  منها، 

اضع وكنت دابما  الهارب من الشهرة بحثت لقد كنت تشق طرٌقك فً الحٌاة بهدوء وتو

لقد كان السر الذي  ،جدأإنجازاتك الكبٌرة والرابدة فلم  عن صورة لك وأنت تقطؾ ثمرة

باح به الكثٌر من األصدقاء لقد كان عوض ٌكره الشهرة وٌكره الكامٌرا فعمله وعطاإه 

الحصاد وبعد أن لوجه هللا الكرٌم، كان ٌشرؾ على العمل من أوله آلخره وعند لحظة 

ٌطمبن عوض على نجاح العمل ٌختفً عوض وعندما ٌحاول أحد أن ٌصوره فً العمل 

اة هللا ـقط لمرضـقط وفـبلص فـمل بإخـان ٌعـقد كـض، لـض وٌرفـكان عوض ٌرف

".ـتع لقوله مصداقـــا   ٌن  ْعُبُدوا هللا   ُمْخل ص   ٌ ُروا إ ال  ل  ا أُم  م  الى " و 
(2) 

 

" لقد كان افتتاح مختبر الحاسوب صاخبا   :صدٌق الشهٌد ٌقول أبو محمود

وكبٌرا  وله صدى، وهذا المختبر كان فكرة وجهد عوض رحمه هللا وهو الذي سهر 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو عمي صديق الشييد عوض( 1)

 .[ 5]البينة : ( 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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اللٌالً الطوال مع بعض زمبلبه لتحقٌق هذا الحلم الكبٌر وعند لحظة االفتتاح الكبٌرة 

كل ٌسؤل أٌن عوض لقد والصاخبة وعند توافد الشخصٌات والمسبولٌن اختفى عوض وال

اختبؤ عوض فً ؼرفة مختبر العلوم وقد وجدته مرهقا  فقلت له: تعال لتشاهد إنجازك 

 (1)فقال بإصرار لقد انتهى دوري عند هذه اللحظة".

 

" فً السنة األولى من عملً بالمدرسة قامت المدرسة  :أبو سلمًاألستاذ ٌقول 

و بصدق كان عوض المحرك األساس بعمل معرض للجؽرافٌا لمنطقة رفح التعلٌمٌة 

لكل المعرض، وكان ٌدفعنا لساعات متؤخرة من العمل بجو ٌشوبه اإلخاء والوبام، لكن 

الموقؾ الحقٌقً الذي أكبرته فٌه عندما تم افتتاح المعرض ؼاب تماما  عن األنظار وبعد 

أن و نا،بؾ مدٌر المنطقة ٌاالفتتاح بقلٌل ظهر عوض وكان هدفه فقط أن ٌقوم بتعر

ٌنسب نجاح المعرض لنا، والحقٌقة األكٌدة هو أنه الجندي المجهول لهذا المعرض فٌا لها 

 (2)من أخبلق عظٌمة عز أن نجد مثٌبل  لها".

 

" جهزنا الحتفالٌة كبٌرة فً صالة النسٌم  :ٌقول أبو سلمان صدٌق الشهٌد

العمل وبذل جهدا  كبٌرا  على هذا  -رحمه هللا-ٌوم المعلم الفلسطٌنً ولقد أشرؾ بمناسبة 

وعند االفتتاح اختفى عوض عرفت لحظتها إخبلص وتواضع هذا الرجل وأنه ٌكره 

 (3)الكامٌرات والظهور".

 

الجندي المجهول فً  -رحمه هللا-" لقد كان عوض :ٌقول أبو علً صدٌق الشهٌد

وفً  كل األعمال واإلنجازات الكبٌرة حٌث ٌقوم بالعبء األكبر وٌكون صاحب الفكرة

 (4)لحظات قطؾ الثمار ٌختفً عوض".

 

" لقد نظمنا بإشراؾ عوض  :صدٌق الشهٌد عوض العزمٌقول عبد هللا أبو 

دوري كرة القدم بعنوان )الوفاء للمعلم( وفً حفل الختام والمباراة النهابٌة وحضور 
                                                           

 .القيق صديق الشييد عوض محمودلقاء مع أبو  (1)

 .القيق الشييد عوض زميل أبو سممياألستاذ  لقاء مع ( 2)

 .القيق لقاء مع أبو سممان صديق الشييد عوض( 3)

 .القيق الشييد عوض صديقلقاء مع أبو عمي  (4)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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شخصٌات بارزة من الوكالة والحكومة وشخصٌات قٌادٌة من حركة الجهاد اإلسبلمً 

عوض ٌؽادر المكان وٌتوجه إلى ؼزة فً مهمة جدٌدة كان ٌكره الظهور كان 

 (1)والكامٌرات".

 

فٌه كان ٌعمل دورات حاسوب،  ٌعجبنً ما " أكثر:  أم محمد زوجة الشهٌد تقول

ذكر دورة عملها فً مدرسة كنت أعمل بها بطالة وعندما تم االنتهاء من الدورة أتأنا 

لهم عوض الشهادات وكتب علٌها اسم المعلمة التً وتخرج دفعة من المعلمٌن وعمل 

كانت تشاركه الدورة ولم ٌكتب اسمه على الشهادة فقلت له أنت كمان تعبت فً الدورة 

وشرحت فٌها لماذا ما تكتب اسمك، قال ) ال أحب أنا اكتب اسمً أو أن ٌذكر(، وأٌضا 

ر أو ٌذكر اسمه وكان صوتله العدٌد من الدورات والدروس التوضٌحٌة كان ال ٌحب أن ٌ

 (2)متواضع جدا  وال ٌحب الظهور".

 

لعوض القٌق أن ٌخفً فضابله وقد شهدت علٌها عٌون المخلصٌن من  ىولكن أنّ 

 ىه، أنّ أصدقابه وأحبابه وشهدت علٌه نجوم اللٌل الساهرة معه وحبات الرمل المرافقة ل

له ذلك وقد أراد هللا أن ٌرفع شؤنه فٌكون كالسنبلة المؤلى بالخٌر التً تنحنً بٌن أخواتها 

لكن الكل ٌشٌر إلٌه بالبنان إعجابا  وحبا  وعشقا ، لقد كنت ٌا عوض القٌق شامة وعبلمة 

 فارقة فً العمل واإلبداع والرٌادة فلك مّنا السبلم فً األولٌن واآلخرٌن ولك منا التحٌة

 حب فً كل وقت وحٌن.وال

 

 اإلصرار على النجاح:
 

ال ٌوجد مكان لكلمة المستحٌل فً قاموس عوض بل المستحٌل عنده أن ٌستسلم 

 للمعوقات كان شعاره الدابم )اإلنجاز والنجاح(.
 

" كان عوض ٌحب النجاح والتمٌز واإلنجاز، رافقته فً كل  :ٌقول أبو ببلل

ان ٌستمتع بحل المعوقات والمشكبلت التً تواجه المشارٌع وال إمكانٌة عنده للفشل، ك

                                                           

 .القيق صديق الشييد عوض العزملقاء مع عبد اهلل أبو ( 1)

 .القيق الشييد عوض أم محمد زوجةلقاء مع ( 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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سنعمل  عوقاتوعندما تواجهنا المشاكل والم" دعونا نعمل وننجز : العمل كان دابما  ٌقول

على حلها فً وقتها"، عندما أسس مختبر الحاسوب بدأت الفكرة بسٌطة من عوض وكنا 

هذه الكلمة هً شعاره ال نملك اإلمكانات والمصروفات قال لً ٌومها: ال تقلق وكانت 

فً أوقات الشدابد، فذهبنا نجمع التبرعات للمختبر أٌام طوٌلة دون ملل حتى استطعنا 

جمع المبالػ المطلوبة من أهل الخٌر والمجتمع المحلً، كان عوض ٌواصل العمل حتى 

الساعة الثانٌة لٌبل  وٌعود الساعة السادسة صباحا ، كان ٌرد على من ٌقول له ٌكفً ٌا 

ض : كٌؾ أنام وأنا لم أكمل العمل الذي فً ٌدي وأحل المشاكل التً واجهتنا، كان عو

 الجمٌع ٌتعجب من تمٌزه وقدراته وطاقته العظٌمة".

 

" بعد ما انتهٌنا من الجامعة وتخرجنا، ذهب عوض لدراسة  :وٌضٌؾ أبو ببلل

 وقته وأن صا  منه على أن ال ٌضٌعشهور وذلك حر 8الكهرباء فً صناعة تل السلطان 

ٌوجد البدابل لٌعتمد على نفسه ثم اشتؽل كهربابً، خاصة فً برج فلسطٌن فً حً 

الرمال بؽزة، أضؾ لذلك عمل عوض بابع فً محل أدوات كهربابٌة وبعض األعمال 

 (1)الكهربابٌة هنا وهناك".

 

" كان عوض ال ٌعتمد على بدٌل واحد بل كان  :ٌقول أبو محمد صدٌق الشهٌد

ٌستخدم بدابل كثٌرة حتى ال ٌتوقؾ العمل فإذا فشل خٌار استخدم خٌار آخر وٌستمر 

 (2)العمل وتستمر الحٌاة واإلنجازات".

 

ً عوض " أكثر شًء أعجبنً ف :حٌث ٌذكر أبو سابد أحد مجاهدي سراٌا القدس

ة ٌبدأ برسم الخطوط خطرت على باله فكر مباشرة إذا أنه إذا صمم على شًء ٌفعله

هم ثم ٌبدأ التنفٌذ وحصر من لهم عبلقة بالفكرة والتؤكد من عطاب دراساتووضع ال

، وإذا صمم على تجربة ٌنفذها حتى فً أحلك الظروؾ ملل أو تسوٌؾ والتجرٌب دون

 (3)".الجوٌة

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو بالل صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق لقاء مع أبو محمد زميل الشييد عوض( 2)

 لقاء مع أبو سائد أحد مجاىدي سرايا القدس. (3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 1997" لقد عرفت عوض منذ عام  :أبو فوزي زمٌل الشهٌداألستاذ  ٌروي لنا 

من ٌومها نشٌطا  محبوبا  من الجمٌع،  هعندما عملنا معا  فً مدرسة بخانٌونس، وأنا رأٌت

ٌسعى دوما للتمٌز والنجاح وأن ٌكون األول فً كل شًء، مما دفعنً لسإاله ما الذي 

ًّ وقال: اإلنسان ٌجب أن ال ٌنتظر من اآلخرٌن  أن ٌدفعوه دفعك للتمٌز ٌا عوض فرد عل

 (1)للنجاح بل ٌجب أن ٌطور اإلنسان ذاته للوصول إلى النجاح والتمٌز".

 

" الحاجة الممٌزة فً عوض أنه فً أشد ساعات  :ٌقول أبو علً زمٌل الشهٌد

الضؽط ٌكون مبتسم ٌهون على نفسه وعلى اآلخرٌن شدة العمل وضؽطه، رجل ال ٌإمن 

خسرناه ولكن ربح  ا  ممٌز ا  بالمستحٌل نظرته لؤلمور نظرة كلٌة صاببة بالفعل كان إنسان

 الجنة والشهادة". 

 

دع والمعلم الذي ٌعطً الفابدة "بؤن عوض نموذج للمعلم المب :وٌضٌؾ أبو علً

ه لمصلحة الطبلب، ءلم تقلٌدي بل كان شاؼل عقله وذكاوزبدة الفابدة للطبلب لم ٌكن مع

ٌكون إنسان، العمل الذي  ا  ومدٌر ا  قبل أن ٌكون قابد ا  كان ممٌز ا  وعندما أصبح مدٌر

جل إنجاحه ٌدخل فٌه ٌهب نفسه للعمل ماله وجهده ووقته وكل ما ٌملك لهذا العمل من أ

 (2)وتحقٌق الهدؾ المنشود، هللا ٌرحمه وٌجعل مثواه الجنة".

 

 أخبلق عالٌة وأدب جم:
 

لقد عشق الناس عوض وأحبوه كٌؾ ال وهو الذي أتقن فن األخوة فً هللا والوفاء 

للصدٌق ونصرة المظلوم والدفاع عن الحق ومساعدة المحتاجٌن، لقد كان عوض رحمه 

نماذج السابقٌن من الصحابة والنببلء، حٌث جمع عوض بٌذكرنا  ا  فرٌد ا  هللا نموذج

السجاٌا المحمدٌة فً شخصه الكرٌم انظر إلى دٌنه إلى خلقه إلى صمته إلى جهاده ترى 

هذه السجاٌا الطٌبة ترى األدب الرفٌع والتواضع الصادق، حٌث كان عوض ٌنزل 

                                                           

 .القيق زميل الشييد عوض فوزيأبو األستاذ لقاء مع  (1)

 .القيق لقاء مع أبو عمي صديق الشييد عوض (2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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ا  وصٌة الرسول صّل هللا لمستوٌات الناس ٌخالطهم وٌخاطبهم على قدر عقولهم منفذ

كان رحمه هللا ال ٌتردد فً أداء الواجب وتقدٌم الخٌر، لقد طرق أبواب علٌه وسلم، 

الخٌر كل ها ومٌادٌن اإلحسان جمٌعها، لقد صال وجال فً ساحات الخٌر فهذا الشهٌد 

عوض ترك متاع الدنٌا كلها من مال وجاه وجمال ومكانة وارتضى أن ٌلتحق بالرفٌق 

لى شهٌدا  كم نحن بحاجة إلى أمثال هإالء الرجال، فاألخبلق الحمٌدة من الصفات األع

التً تحلى بها قابدنا الشهٌد تطبٌقا  لشرٌعتنا اإلسبلمٌة وسنة نبٌنا، لقوله صلى هللا علٌه 

نٌا القٌامة   ٌوم  منزال   منً أقرب كمإن  وسلم "   ( 1)" أحاسُنكم أخبلق ا فً الدُّ

 

" كان عوض )رحمه هللا( ٌكره النفاق  :الفتاح والد الشهٌد ٌقول الحاج عبد

والؽٌبة والنمٌمة لقد كان ٌؽضب عندما ٌحكً أحد فً ظهر الثانً حٌث ٌترك المجلس 

 (2)وٌؽادر".
 

" شاهد أحد األخوة عوض ٌصلً فً مسجد  :لنا أحد األخوة هذه القصة رويٌ

العودة وبعد الصبلة سلّم على عوض واطمؤن على صحته ثم ؼادر المسجد فما كان من 

هذا األخ إال أن قال ألحد المقربٌن من عوض: ما شاء هللا على عوض كؤنه صحابً، 

 (3)فؤخبرت عوض بذلك فرد عوض مقلبل  من شؤن نفسه: هللا ٌتوالنا برحمته".

 

ول أبو شادي صدٌق الشهٌد " ال أعرؾ شخصا  ٌكنُّ العداء أو البؽض أو ٌق

جانبه بٌتمنى أن ٌبقى  الضؽٌنة لعوض بل على العكس تماما  كل من ٌراه أو ٌتعامل معه

 (4)ٌعمل معه فً كل المٌادٌن )علمٌا  أو اجتماعٌا  أو إدارٌا (.

 

عوض رجل محترم خلوق  عن" ماذا نحكً  :ٌقول أبو خالد صدٌق الشهٌد

ٌحترم الكبٌر والصؽٌر ال ٌفرق بٌن ؼنً وفقٌر وال مواطن وال مسبول كان ٌعامل 

الجمٌع باحترام لٌس عنده حزبٌة وال فبوٌة فعبل  لقد كان ابنا  لئلسبلم ولفلسطٌن، كان 

                                                           

 ( 1573صحٌح الجامع صفحة )  (1)

 .القيق ( لقاء مع الحاج عبد الفتاح والد الشييد عوض2)

 .القيق لقاء مع أحد أصدقاء الشييد عوض( 3)

 القيق. لقاء مع أبو شادي صديق الشييد عوض( 4)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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ٌشارك فً جنازات الشهداء وخاصة أبناء الجهاد اإلسبلمً وٌدعونً للمشاركة أٌضا  فً 

زاتهم، لقد صاحبت الكثٌر من الناس ولكن مثل عوض لم أجد ولم أالحظ أنه أساء جنا

لمخلوق وأتحداك أن تجد إنسانا  ٌكره عوض القٌق فعبل  لقد كان قرآنا  ٌمشً على 

 (1)األرض".

 

"طوال فترة معرفتً بعوض لم أره عابسا  بل كان  :ٌقول أبو أحمد صدٌق الشهٌد

للناس وال أذكر أنه أساء ألحد ولم ٌحمل الضؽٌنة ألحد بل كان  دابما  مبتسما ، كان محسنا  

ٌحمل الخٌر والحب لهم جمٌعا ، كان رحمه هللا زاهدا  فً الدنٌا ٌعٌش لؽٌره وال ٌعٌش 

لنفسه لو أراد عوض المال ألصبح من األؼنٌاء لكنه كان ٌقدم المصلحة العامة على 

عوض ٌذكرنا بنماذج الصحابة المصلحة الخاصة حتى لو دفع من جٌبه، بصراحة 

 (2)والتابعٌن رضوان هللا علٌهم".

 

لقد كان األستاذ عوض حرٌصا  كل الحرص على سبلمة وحٌاة الشباب 

ٌخاؾ على  اا ٌحٌط بهم من مخاطر إال أنه ٌخاؾ علٌهم أكثر ممموالمجاهدٌن، بالرؼم م

نفسه، واقع عاٌشه الشباب مع األستاذ عوض حٌث ٌقول أبو ساجد أحد رفاق عوض " 

عوض ٌملك الجرأة وقوة القلب، مرة طلعنا على المحررات بدنا نجرب صاروخ أثناء 

، كان حرٌص جدا  على الشباب كان ٌقلقه فؤلؽى المهمةذلك سمعنا صوت استطبلع 

 عٌته".حدٌث كلكم راع وكلكم مسبول عن ر

 

الصاروخٌة  " كان ٌعمل معنا أحد الشباب فً الوحدة :وٌضٌؾ أبو ساجد

ٌخ، وعلم األستاذ عوض بؤن هذا الشاب المجاهد بؤنه وحٌد راوقصؾ المؽتصبات بالصو

والدٌه، فؤمر األستاذ عوض بؤن ٌبتعد هذا الشاب عن القصؾ وإطبلق الصوارٌخ وأن 

ٌشؽلوه الشباب فً مهام ؼٌر خطٌرة وال ٌوجد فٌها احتكاك مباشر مع العدو وطٌرانه 

ى شاب وحٌد والدٌه قلت الؽاشم، فنظرت إلٌه وهو ٌتكلم بحرص على الشباب وٌخاؾ عل

                                                           

 القيق. لقاء مع أبو خالد صديق الشييد عوض( 1)

 القيق. لقاء مع أبو أحمد صديق الشييد عوض( 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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فً نفسً وماذا أنت تكون ألست وحٌد لوالدٌك، تخاؾ على الناس وال تخاؾ على 

 (1)نفسك، ٌا لٌتنا نمتلك ألؾ رجل من أمثال عوض القٌق".

 

"لقد حدث موقؾ بٌن عوض وآذن المدرسة ولكن فً نهاٌة  :كاملٌقول األستاذ 

ذن واعتذر له وحل الخبلؾ رؼم أن الٌوم كان عوض المبادر واتصل بالجوال على اآل

 عوض كان مدٌرا  آنذاك للمدرسة.  

 

ال ٌإذي أحد فقد أساء له أحد  -رحمه هللا-بؤن عوض كان " :كاملاألستاذ  وٌضٌؾ

المعلمٌن وأثقل علٌه فً الكبلم فرد عوض علٌه: هللا ٌسامحك أنا ال أحب أن أكون أسدا  

 (2)على الناس".

" لقد عرفت عوض سنوات طوٌلة رجل ومدرس قدٌر ٌهتم  :ٌقول أبو ٌحًٌ

بطبلبه وأصدقابه وال ٌرد ألحد منهم طلب، ٌخدم الناس وما ٌقصر بؤحد وصدره واسع 

 (3)ٌتسع للجمٌع".

 

"لقد كان عوض خجوال  جدا  كان أشد حٌاء  من العذراء  :ٌقول أبو صالح صهر الشهٌد

ب عوض قبلً وإذا بعوض ٌحمر وجه فً خدرها حٌث أوقفت سٌارة لنركب فٌها ورك

-لقد كان ، منقبة فً الداخل بامرأةارة فإذا خجبل  وٌتؽٌر شكله ولما نظرت إلى داخل السٌ

 ( 4)خجوال  جدا ". -رحمه هللا

 

 

 

 

 
                                                           

 القيق. عوض ساجد أحد رفاقلقاء مع أبو ( 1)
 .القيق الشييد عوض زميل األستاذ كامللقاء مع ( 2)

 .القيق صديق الشييد عوضلقاء مع أبو يحيي ( 3)

 .القيق لقاء مع أبو صالح صير الشييد عوض( 4)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 النزاهة والشفافٌة:
 

لقد جمع عوض إلى جانب محاسن األخبلق شجاعة فابقة وقلب قوي كان ال 

ٌعمل حساب لمخلوق إذا كان على صواب أضؾ إلى ذلك  ٌخاؾ فً هللا لومة البم وال

 النزاهة والعدل والشفافٌة .

 

"طلبت منا الوكالة رفع أسماء الطبلب  :ٌقول أبو رفعت فً نزاهة وعدل عوض

الثبلثة األوابل على المدرسة لٌشاركوا فً إحدى الدورات وعندما تم  رفع األسماء إلى 

عوض وقد كان مدٌرا  تبٌن أن الطالب الثالث قد ؼاب وتم  استبداله بالطالب الرابع 

اعملوا لآلخرة  فؽضب عوض وقال: اتقوا هللا ٌا جماعة، فً جنة ونار وفً قبر وحساب

ولن ٌنفعكم أحد إال هللا اعملوا لرب البشر ولٌس للبشر وكان هذا قبل استشهاده بٌوم 

 (1)واحد فقط".

 

" كان ابنً شادي ٌحصل على الترتٌب الثانً  :ٌقول أبو شادي صدٌق الشهٌد

وفوجبت بؤنه حصل على الترتٌب الثالث ووجدت أن الدرجة التً فقدها فً مادة العلوم 

ً ٌدرسها عوض وعندما راجعت عوض قدم لً الدلٌل على تمٌز الطالب الذي نال الت

المرتبة الثانٌة حٌث كان أكثر نشاطا  وإبداعا  من ابنً لذا زاد احترامً وتقدٌري 

 (2)واعتزازي بعوض ونزاهته".

 

ٌمشً بٌن الناس  ا  اجتماعٌ ا  " كان عوض مصلح :ٌقول أبو فوزي زمٌل الشهٌد

وٌذهب إلى اإلصبلح بٌن الناس وبٌن الزمبلء، له حضور وقبول من الجمٌع فكان ٌتفهم 

وٌستوعب مشاكل ونفوس المختصمٌن فكان إذا طرح فكرة أو حل للمشكلة ٌرضى به 

 (3)الكل وتنتهً المشكلة دون أن ٌتفاخر عوض أو ٌحدث أحد بالمشكلة".

 

 
                                                           

 القيق. صديق الشييد عوض رفعتلقاء مع أبو  (1)
 .القيق لقاء مع أبو شادي صديق الشييد عوض (2)

 .القيق الشييد عوض فوزي زميللقاء مع أبو  (3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 الكرم والجود:
 

جوادا  كرٌما  ال ٌعمل حساب للمادة بل كان ال ٌحب  -رحمه هللا-لقد كان عوض 

اإلنسان المادي وكان عوض فً كل عمل ٌدفع من جٌبه، لقد كانت النقود عنده ؼاٌة 

 ولٌس وسٌلة، ٌستخدمها دون تبذٌر أو بخل.

 

"استذكر فً معرض العلوم جاءوا بالؽذاء للمسبولٌن وكبار  :ٌقول أبو ببلل

أن ٌعمل ؼذاء  -رحمه هللا-طبلب المشاركٌن دون ؼذاء فؤّصر عوض الزوار وبقى ال

لجمٌع الطبلب على حسابه الشخصً ورفض أن ٌشاركه أحد فً تحمل مصارٌؾ الؽذاء 

 (1)لقد كان كرٌما  ٌده ممدودة دابما  للخٌر".

 

"ؼضب عوض ٌومها ؼضبا  شدٌدا  وقال هإالء الطبلب هم  :ٌقول أبو محمود

الذٌن تعبوا واشتؽلوا فً معرض العلوم وٌجب أن ٌقطفوا ثمرة تعبهم وقد جلب لهم 

 (2)الؽذاء على حسابه الشخصً وكان عددهم كبٌرا ".

 

"لقد كان عوض ٌشارك المجاهدٌن  :ٌقول أحد المجاهدٌن المقربٌن من عوض

نزٌن سٌارته واتصاالته من جٌبه أهم شًء عنده استمرار العمل بماله الخاص وٌدفع ب

 ولو على حسابه". 

 

" كان ٌجمع المعلمٌن وٌلتقً بهم فً منتدى المعلم  :العزمٌقول عبد هللا أبو 

اشتري للمعلمٌن وجبة  وٌكرم ضٌافتهم وكثٌرا  ما ٌخرج من جٌبه النقود وٌقول: اذهب

شّق وه وٌحب المعلمٌن وكان دابما  ٌقول عن المنتدى )دٌوان ءعشاء، كان ٌعشق أصدقا

 (3)فً إشارة إلى أنه كان المكان الذي ٌرتاح فٌه وٌلتقً فٌه بزمبلبه". (المعلمٌن

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو بالل صديق الشييد عوض (1)

 .القيق لقاء مع أبو محمود صديق الشييد عوض (2)

 .القيق صديق الشييد عوض العزملقاء مع عبد اهلل أبو  (3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 احترام خصوصٌة اآلخرٌن:
 

ٌّا( كثٌر الحٌاء، ما كان له أن ٌتتبع خصوصٌات اآلخرٌن بل  لقد كان عوض )حٌ

حبّلال   -رحمه هللا-وٌعامل الكل حسب وضعه، كان  كان ٌتفهم اآلخرٌن ونفسٌاتهم

للمشاكل حتى المشاكل األسرٌة وكان ٌحافظ على سرٌة وخصوصٌة زمبلبه الذٌن 

 ساعدهم.

 

"فً بٌت عزاء عوض جلست مع أحد زمبلء عوض الذي قال:  :ٌقول أبو ببلل

تدمر حٌاتً،  لقد كنت فً حالة نفسٌة سٌبة وكانت عندي مشكلة عابلٌة صعبة وكادت أن

ًّ فً المنزل وٌطرح لً الحلول وٌتابعها معً أول  علم عوض بذلك فؤصبح ٌتردد عل

بؤول وبفضل هللا استطاع عوض حل هذه المشكلة بحكمة، وٌضٌؾ أبو ببلل : لم ٌحدثنً 

عوض بهذه الحادثة أبدا  رؼم أّنً من أشد المقربٌن إلٌه وذلك لشدة محافظته على 

 (1)صه فً العمل".خصوصٌات اآلخرٌن وإخبل

 

وتحدثوا عن من الناس " الكثٌر أبً لقد ساعد "  :عوضمحمد نجل الشهٌد وأكد 

 ولم ٌكن أحد ٌعرؾ ذلك. أبًذلك فً بٌت العزاء بعد استشهاد 

 

" بؤن إحدى األخوات جاءت إلى بٌت العزاء وقالت بؤن  :كما ٌقول سعد القٌق

 (2) الشهٌد عوض قد ساعدها بمبلػ من المال فً عملٌة زراعة إنجاب".

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .القيق صديق الشييد عوض باللأبو لقاء مع ( 1)

 .القيق صير الشييد عوض سعد القيقلقاء مع ( 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 المبادرة ومساعدة اآلخرٌن:
 

منارة ٌقصدها الحٌارى وٌلجؤ إلٌه من ـــ  رحمه هللاـــ لقد كان عوض القٌق 

أبدا  وٌبذل قصارى جهده لٌتحقق لهم مبتؽاهم ٌحتاج المساعدة فبل ٌرد طالبا  للمساعدة 

 ورؼباتهم ولكل من أصدقاء عوض قصة فً هذا المجال.

 

"لقد كان عوض سباقا  إلى فعل الخٌر  :ٌقول المعلم أبو خلٌل صدٌق الشهٌد

ًّ فضل كبٌر وتبدأ القصة عندما  ومساعدة الزمبلء وإسداء المشورة لهم حٌث كان له عل

سا  على برنامج البوربونٌت وقد كان درسا  توضٌحا  أعجب توجهت له لٌجهز لً در

الجمٌع به وتوجهت إلٌه مرة أخرى فلم ٌقصر وفً المرة الثالثة قال: لو ترٌد كل ٌوم 

لدٌك ومن أجلك سوؾ نعمل دورة  درس بعملك، لكن أنا أرٌد أن أمحو أمٌة الحاسوب

معلم وتخرجت جٌدا  فً  20فً برنامج )بوربوٌنت( وفعبل  جمعت الدورة ما ٌقارب من 

 (1)استخدام هذا البرنامج".

 

"كان عوض موسوعة فً الحاسوب وكان ٌقول  :ٌقول أبو شادي صدٌق الشهٌد

مازحا  أنت ٌا عم أبو شادي موسوعة فً اإلدارة واللؽة اإلنجلٌزٌة فقال سوؾ أدربك 

على مهارات الحاسوب مقابل أن تعلمنا اللؽة اإلنجلٌزٌة وبالفعل فقد دربنً على مهارات 

ة له ولجمٌع الزمبلء الحاسوب مع بعض الزمبلء وقمت أنا بعقد دورة فً اللؽة اإلنجلٌزٌ

 (2)وذلك فً منتدى المعلم الفلسطٌنً".

 

"لقد كانت روح عوض حاضرة فً أؼلب  :ٌقول أبو علً صدٌق الشهٌد

المعارض والمهرجانات حٌث كان ٌقدم أفكاره اإلبداعٌة ورإٌته الرابعة لتضفً على 

 (3)المهرجان أو المعرض نوعا  من التمٌز واإلبداع".

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو خميل صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق لقاء مع أبو شادي صديق الشييد عوض( 2)

 .القيق لقاء مع أبو عمي صديق الشييد عوض( 3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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"كنا نعمل فً اسطوانة تعلٌمٌة  :ي أبو الروس صدٌق الشهٌدٌقول األستاذ شاد

بالتعاون مع وكالة الؽوث الدولٌة وكان محدد لنا موعد لتسلٌم االسطوانة ولكننا لضؽط 

حدد، واتصلت بعوض العمل لم نستطع االنتهاء من العمل وتسلٌمها فً الوقت الم

أنهى لنا هذه المشكلة على تصل بالشخص المسبول عن هذا العمل وقد اوأخبرته بذلك ف

عوض بذلك فحسب، بل تابع معنا آلٌة السٌر فً  ٌكتفًشرط تسلٌمها فً موعد آخر ولم 

 االسطوانة إلى أن تم تسلٌمها فً الوقت المحدد".

 

عندما كان أحد ٌطلب من عوض المساعدة ٌفّرغ " :وٌضٌؾ األستاذ شادي قاببل  

األعمال التً تشؽله لكً ٌنجز وٌساعد اآلخرٌن، نفسه لمساعدة أصدقابه تاركا  الكثٌر من 

كنت أشتؽل فً منزلً ووصلت لمرحلة الببلط وعلم بذلك عوض فجاء معً الختٌار 

الببلط وقد وقع على أخذ الببلط من البابع بالتقسٌط على اسمه وكذلك اتصل وأحضر لً 

ه مشكلة وفق عامل ببلط بالتقسٌط، فرحمه هللا ال ٌترك أحد من أصدقابه إال وٌحل ل

استطاعته فؤستاذ عوض لدٌه معارؾ وأحباب كثر، وفً موقؾ آخر طلبت منه بعض 

تصل وأوكل أحد اجدا  ولٌس لدٌه متسع من الوقت، ف المبلزم وكان عوض مشؽوال

الشباب فً التواصل معً وتوفٌر المبلزم لً وقد كان ٌتابع ذلك وٌطمبن على وصولها 

بنفسه لمساعدتك فٌكلؾ ؼٌره لمساعدتك ومتابعة  ٌؤتً، هذا عوض الذي نعرؾ إذا لم ل

 (1)مشكلتك حتى تحل وتنتهً األزمة".

 

ه ٌتذمر من مساعدة التفاإل ودابم المساعدة، فلم أر " كان دابم :ٌقول أبو سلمً

أي أحد بالرؼم من انشؽاالته الكثٌرة ال ٌرفض ألي أخ أي طلب ما استطاع إلى ذلك 

تقلقش حتى أصبحنا نذكره كلما قلناها، المواقؾ مع تقلقش  سبٌبل، وكان مشهورا  بقوله

كثٌرة لكن من أهمها كنا نخطط لعمل معرض للحاسوب و صدقا  كان هناك العدٌد من 

المعضبلت فً طرٌقنا فكان كلما عرضنا علٌه واحدة منها أجابنا بتفاإل منقطع النظٌر 

ون جاهزة، وال أرى فً هذا تقلقش و زاد فً رده وقال كل األمور فً لحظة الصفر ستك

 (2)البطل إال الٌقٌن على هللا بؤن تحل كل المعضبلت، فجزاه هللا عنا خٌر الجزاء".

 

                                                           

 .القيق صديق الشييد عوضشادي أبو الروس زميل و لقاء مع ( 1)

 .القيق صديق الشييد عوض سمميلقاء مع أبو ( 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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"كان عوض رحمه هللا همه  :ٌقول أبو سابد أحد مجاهدي السراٌا ورفٌق عوض

وضع الناس والمعاناة التً كانوا ٌعانوها من ضنك العٌش والحٌاة المرٌرة تحت نٌران 

ل، كان حلمه أن ٌرى الناس وقد تحسنت أوضاعهم وزالت أوجاعهم، ال أقول هذا االحتبل

الكبلم للحدٌث فقط بل لمسته فً أقواله وأفعاله كم كان ٌتمنى أن ٌرى الناس ٌعٌشوا فً 

 (1)طمؤنٌنة وسعادة دون مشاكل أو هموم وأزمات".

 

" بؤن زوجته كان عندها مرض  :حٌث ٌقول أبو ساجد أحد رفاق الشهٌد عوض

شٌكل فعلم األستاذ عوض  1500وٌلزم لها عملٌة جراحٌة وهذه العملٌة تكلؾ ما ٌقارب 

بؤن لدي ظرؾ فتكلم معً وما المانع أن تعمل العملٌة بؽزة وما تقلق، وفعبل  وجدت 

 األستاذ عوض عندي وقد أعطانً المبلػ كامبل  ألعمل العملٌة لزوجتً، رحمه هللا ما

كان ٌقصر مع الشباب وقد علمت أنه فعلها مع الكثٌر من الشباب الذٌن ٌمرون فً 

 (2)ضابقة مالٌة".

 

"كان عوض رجبل  معطاء ٌعمل آلخرته  :ٌقول الحاج عبد الفتاح والد الشهٌد

 (3)ٌتلقى راتبه فٌكون فٌه للفقراء والمساكٌن نصٌب".

 

 ال تقلق: 
 

را  له ففً أصعب المواقؾ وأحرج لقد اتخذ عوض من كلمة )ال تقلق( شعا

اللحظات ٌطل علٌك عوض بابتسامته المعهودة المصاحبة لكلمته )ال تقلق( حٌث كانت 

ثقته بنفسه وقدراته عالٌة وثقة اآلخرٌن به كبٌرة وبلحظات وبفضل ذكاء وفطنة وإبداع 

عوض تجد أن لكل مشكلة حل، حٌث ٌقول أبو العبد صدٌق الشهٌد "لقد كان عوض من 

 النوع الذي ٌهّون األمور فبل ٌضخمها رؼم ما فٌها من مصاعب". 

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو شادي صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق عوضالشييد   أبو ساجد أحد رفاقلقاء مع ( 2)

 .القيق  الشييد عوض الحاج عبد الفتاح والدلقاء مع ( 3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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"لكل مشكلة عند عوض حل لقد كان عنده  :ٌقول أبو ربحً صدٌق الشهٌد

 (1)تصمٌم وعزٌمة مع حسن نٌة، كان ٌوجد الحلول اإلبداعٌة ألصعب المشاكل".

 

فً ساحة  (LCDض )رالجتماعٌة كان البد من عٌقول أبو سلمان "فً معرض المواد ا

المدرسة وهذا أمر مستحٌل ألن العرض بحاجة إلى إضاءة خافتة فقال عوض )ال تقلق، 

بسٌطة( فاقترح عوض نصب خٌمة كبٌرة ٌمر فٌها الزابر وٌشاهد العرض داخل 

الخٌمة، حٌث تظهر النجوم من الداخل فً منظر رابع وجمٌل بصراحة كان عنده حل 

 (2)فوري لكل المشاكل".

 

بسبب الحصار المحكم على  "انقطع ورق الطباعة من البلد :كاملاذ األستٌقول 

اب وأصبح نادرا  وؼالً جدا  وكنا فً نهاٌة العام واالمتحانات على األبو ةقطاع ؼز

( اإلعدادٌة وكان البد من طباعة نماذج االمتحانات ـوكان عوض آنذاك مدٌر مدرسة )ه

فٌحصل من مدٌرٌة رفح الحكومٌة ومبلزم المراجعة وهنا ٌتصرؾ حبّلل المشاكل 

بفضل عبلقته الممٌزة على كمٌة كبٌرة من الورق المطبوع على وجه واحد وٌصور 

عوض النماذج التدرٌبٌة وٌوزعها على الطبلب مطبوعة على الوجه الفارغ وتم  تجاوز 

 (3)هذه األزمة".

 

 ٌؤسر قلوب الناس :
 

حترم الكبٌر وٌعطؾ على عوض اجتماعً جدا  ٌختلط بالناس ٌتعرؾ علٌهم ٌ

الصؽٌر، ال ٌحب الجدال ٌترك المراء ولو كان جاد وعلى حق، ٌكسب الجمٌع بطٌب 

 أخبلقه وحسن معاملته .

 

                                                           

 .القيق صديق الشييد عوض بحير ( لقاء مع أبو 1)

 .القيق لقاء مع أبو سممان صديق الشييد عوض (2)

 .القيق صديق الشييد عوض كاملاألستاذ لقاء مع  (3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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وعوض كما قلنا شاب طموح ذو ذكاء خارق واصل تحقٌق طموحاته وعمل فً 

العدٌد من المإسسات العلمٌة منها منتدى العلماء الصؽار وأشرؾ على العدٌد من 

الدورات العلمٌة فً فرع تكنولوجٌا المعلومات وكان مخلصا  فً عمله إلى أبعد الحدود 

 أحبه كل من عرفه وتعاٌش مع الجمٌع بذات الروح. الممكنة،

 

 1990منذ الصؽر تعرفت على عوض منذ عام  : "ٌقول أبو ببلل صدٌق الشهٌد

فً فترة الثانوٌة مع أنه كان ٌسكن فً تل السلطان وأنا أسكن فً منطقة البرازٌل ولكن 

، فمن اللقاء األول الذي رأٌته فٌه انجذبت إلٌه عنده سر مع ذلك جمعتنا عبلقة ممٌزة جدا  

ًّ أشوفه أنادي علٌ الجاذبٌة، أحسست أن قلبً تعلق فٌه كل ما ، وفً فترة ه وهو ٌنادي عل

 ."حتى لحظة استشهاده عاما   18قصٌرة أصبحت عبلقتنا ممٌزة وأخوٌة استمرت 

 

فً وصؾ أخبلق عوض فٌقول عوض أخبلقه عالٌة ممٌزة " :وٌضٌؾ أبو ببلل

أدب وعلم وخجل وأخبلق كل  وذشجاع ختصر الكبلم والوصؾ عنه فهو رجل فمهما ا

عضها ٌناقض بعضها اآلخر لكنها كلها مجموعة فٌه، فمتى هذه الصفات كانت فٌه ربما ب

فهو كان أكثرنا  ٌحتاج القرار إلى شجاعة تجده شجاعا ومتى ٌكون األمر خجوال  

 (1)خجبل ".

"عرفت األخ الشهٌد فً المدرسة منذ الٌوم األول  :ٌقول أبو سلمً صدٌق الشهٌد

األصدقاء المعلمٌن و أبلؽنً تواصلت مع أحد  حٌث بعد معرفتً بتعٌٌنً بنفس مدرسته

أنه ستكون مرتاحا  جدا  ألن أبو محمد بالمدرسة و هو ٌسكن بجواري، وبالفعل فً 

اللحظة األولى التً وصلت للمدرسة وجدته هو ومدٌر المدرسة بانتظاري، وعند 

 (2)استقبالً قام بالترحٌب بً و كؤنه ٌعرفنً منذ عشرون عاما ".

 

ان ٌعمل مدٌرا  لمدرسة وكالة ومعلما  لطبلبه، علم الشهٌد المعلم عوض الذي ك

وأٌقن بؤن االحتبلل وأجهزته األمنٌة قد كثفت مبلحقته ومطاردته بعد أن نجا من عدة 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو بالل صديق الشييد عوض( 1)

 .القيق صديق الشييد عوض لقاء مع أبو سممي (2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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محاوالت اؼتٌال فاشلة، كان ٌشعر بؤن أعٌن العمبلء والجواسٌس تطارده، خاصة أنه 

 .األمنٌة، ٌؤخذ بكل االحتٌاطات معلوم وقت دوامه وخروجه من المدرسة

 

القلب وذو مشاعر وعواطؾ جٌاشة،  رحمك هللا ٌا أبا محمد كم كنت رقٌق

رقد بسبلم ٌا أٌها القابد ها قد رحلت دون أن تؤخذ معك سوى رفٌق الدرب اطمؤن وا

 والشهادة أسامة الهوبً ولم تلحق ضررا بؤحد ؼٌرك. 

 

 :الداعً للوحدة واإلخوة 
 

عاش الشهٌد عوض القٌق سالكا  طرٌق الجهاد فً سبٌل هللا ملتحقا  بحركة الجهاد 

لتحرٌر فلسطٌن فلم ٌكن ٌفرق بٌن جمٌع  استراتٌجًاإلسبلمً كطرٌق وخٌار 

فعبل  كل من عاش مع الشهٌد عوض ٌعرؾ وٌدرك ذلك جٌدا  بؤنه كان ٌقؾ  ،التنظٌمات

أبدا  الخطؤ حتى لو كان من أقرب  على مسافة واحدة من جمٌع الفصابل ولم ٌرتض

الناس لدٌه ٌصحح األخطاء ٌبدي رأٌه بصراحة ناقدا  نقدا  بناء  إٌجابٌا  مبدٌا  دوما  نصابحه 

لآلخرٌن رافعا  شعار ولنؤمر بالمعروؾ وننهى عن المنكر وٌصلح بٌن المتخاصمٌن 

إ ْن  وساعً بٌن الناس باإلصبلح والخٌر امتثاال   ن  لقوله تعالى " و  نٌ  ْن اْلُمْإم  ان  م  اب ف ت  ط 

ف ًء  إ   ت ى ت  ً ح  ْبؽ  ق ات لُوا ال ت ً ت  ى ف  ل ى األُْخر  ا ع  اُهم  ْت إ ْحد  ؽ  إ ْن ب  ا ف  ُهم  ن  ٌْ ْصل ُحوا ب 
لُوا ف ؤ  ت  ل ى اْقت 

ُطوا إ ن  هللا    أ ْقس  ْدل  و  ا ب اْلع  ُهم  ن  ٌْ ْصل ُحوا ب 
ْت ف ؤ  إ ْن ف اء  ْمر  هللا   ف 

"أ  ٌن  ط  ٌُح بُّ اْلُمْقس 
، لم ٌبخل (1)

على أحد بعلمه وخبرته األكادٌمٌة والعسكرٌة، دوما  ٌقدم لؽٌره الخٌر والمحبة 

واالبتسامة الصادقة والتً لم تفارق محٌاه حتى عند شهادته ورحٌله إلى الجنان بقٌت 

 االبتسامة علً محٌاه وكؤنه ٌبتسم للقاء ربه. 
 

حالة االنقسام بٌن حركة حماس وحركة فتح وما نتج مثله مثل الجمٌع أحزنته 

عنه من أضرار لحقت بالقضٌة الفلسطٌنٌة وبالجمٌع فكان دوما  ٌدعو هللا بؤن تعم الوحدة 

 والمصالحة على جمٌع أبناء الشعب الفلسطٌنً وأن تتحرر ببلدنا من دنس بنً صهٌون.
 

الذٌن حزنوا على "بؤن عوض من أول الشباب  :ٌخبرنا أبو صالح صهر الشهٌد

استشهاد المهندس القسامً ٌحًٌ عٌاش وقد شارك فً جنازة الشهٌد العٌاش وقد كان من 

                                                           

 .[9]الحجرات:  (1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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الذٌن حملوا نعش الشهٌد على أكتافهم وفً فٌدٌو جنازة الشهٌد ٌحًٌ عٌاش تظهر بعض 

 (1)اللقطات وعوض القٌق ٌحمل جثمان الشهٌد ٌحًٌ عٌاش رحمه هللا".
 

 اٌمات على أنها وسٌلة ولٌست ؼاٌة، لم ٌكن متعصبكان ٌنظر إلى جمٌع التنظ

كان ٌنظر إلى االنقسام واألحداث بٌن حماس وفتح على أنها خطؤ وٌجب إنهاء  ،لتنظٌمه

 االقتتال واالنقسام وأن تتم الوحدة والمصالحة.
 

عندما تم تؤسٌس منتدى المعلم الفلسطٌنً كان طامحا  لكً ٌكون منتدى المعلم 

جامعا  لمعلمً الوكالة ومعلمً الحكومة وأن ٌجمع المعلمٌن من جمٌع ألوان الطٌؾ 

ومنتدى واحد، كل من  ىاالتجاهات تحت سقؾ واحد فً ملتق الفلسطٌنً ومن مختلؾ 

أنهم أخوة وأبناء دٌن  ىٌتعامل مع الجمٌع علم عٌنه، فهو عاش تلك الفترة شاهد ذلك بؤ

 واحد وأرض واحدة ولؽة واحدة وهدؾ واحد.

 

 الطامع فً بلوغ رضا هللا :
 

فً هذه الدنٌا، جاءته الدنٌا راكعة عند رجلٌه ومن ثم باعها  ءشًملك كل 

رخٌصة زهٌدة من أجل هللا ومرضاته وابتؽاء رحمته ودخول جنته، من أب وأم وزوجة 

صالحة وأبناء وبنات وموظؾ ومدٌر فً وكالة الؽوث وسٌارة خاصة به وفٌبل فً أرقى 

ً الموظفٌن فً المجتمع ومركز منطقة فً رفح بحً الجنٌنة وراتب مرتفع بالنسبة لباق

اجتماعً مرموق ووضعه المادي جٌد ولم ٌتبقى شًء ٌحلم به اإلنسان إال وملكه أستاذ 

ٌكن مبررا  للجلوس والتقاعس عن نصرة اإلسبلم  للقعود ولم عوض ولم ٌكن هذا دافعا  

األنبٌاء وتحرٌر المقدسات وإساءة وجوه بنً صهٌون بل نهض لٌثبت أن العلماء ورثة 

لٌثبت مقولتك سٌدي أبا إبراهٌم الدكتور فتحً الشقاقً إن المثقؾ أول من ٌقاوم وآخر 

من ٌنكسر وأن المثقؾ الجدار األخٌر لؤلمة لٌترجم الثورة التً حملها منذ صؽره إلى 

وأي صمت ٌا  وصامتا   رجة بالدماء شهادة اختارها بنفسه وعمل لها طوٌبل  ضشهادة م

ن أهله وزوجته وأقرب األقربٌن له لم ٌكونوا ٌعلمون ماذا ٌعمل، أستاذ عوض حتى أ

عمل طوال مسٌرته الجهادٌة بعٌدا  عن األضواء والشهرة، عمل بإخبلص منقطع النظٌر 
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الصور هنا وهناك، حتى أن قلٌل ونادرا  ما تجد له  التقاطال ٌنتظر الشكر والسمعة و 

ما أبدع فً الهندسة والتصنٌع  صورة أو فٌدٌو عسكري بالرؼم من كثرة وبراعة

للصوارٌخ والعبوات، باع كل هذا رخٌصا  رخٌصا  فً سبٌل هللا لم ٌكن ٌتطلع إلى دنٌا 

اده ٌقفوا حاجز بٌنه وبٌن جهلل لم ٌلتفت إلى المسكن واألبناء فانٌة وإلى نعٌم مإقت وزاب

اُإكُ  قوله تعالى " قُْل إ نْ فً سبٌل هللا قاربا  بإمعان  ان  آب  اُجُكْم ك  أ ْزو  اُنُكْم و  إ ْخو  اُإُكْم و  ْبن 
أ  ْم و 

ُكْم  ٌْ ب  إ ل  ا أ ح  ه  ْون  ُن ت ْرض  اك  س  م  ا و  ه  اد  س  ْون  ك  ْخش  ة  ت  ار  ت ج  ا و  ْفُتُموه  ر  ال  اْقت  أ ْمو  ُتُكْم و  ٌر  ش  ع  ْن و  م 

ت ى ب ُصوا ح  ب ٌل ه  ف ت ر  اد  ف ً س  ج ه  ُسول ه  و  ر  ُ  هللا   و  ً  هللا  ؤْت  ي اْلق ْوم  ٌ  ْهد   ٌ ُ ال  هللا  ه  و  ْمر 
 ب ؤ 

" ق ٌن  اْلف اس 
(1). 

 

كان الجمٌع ٌنظر إلى الدنٌا وإلى همومها وهذا الرجل ٌنظر إلى اآلخرة، لم 

كان دابما  ٌضع نصب  مستقر، تٌتعلق بالدنٌا الفانٌة فكان مدركا  بؤنها دار ممر ولٌس

اُت   ٌ اق  اْلب  بل "عٌنٌه قوله تعالى "و  ر  أ م  ٌْ خ  ابا  و  و  بِّك  ث  ْند  ر  ر  ع  ٌْ اُت خ  ال ح  ، فعبل  لقد (2)الص 

رددها كثٌرا  لقد طولت على هذه الدنٌا، قل لً بربك كم عمرك كً تفعل كل ذلك ما 

الذي دفعك إلى أن تترك مدرستك وقلمك وكراستك ومكتبك فً المدرسة لتذهب هناك 

إلخبلص العجٌب وما هذه الهمة العالٌة وما هذا إلى حٌث العمل والتصنٌع، ما هذا ا

الكتمان والسرٌة كان األجدر به أن ٌمسك قلما وكراسة فٌؤبى إال أن ٌمسك صاروخا 

وعبوة وأن ٌمسك طلقة وقنبلة، كان األجدر به أن تصفق له الجماهٌر والطبلب على 

ن وهو محموال  على إبداعاته التربوٌة فٌؤبى إال أن تهتؾ له حناجر الجماهٌر والمجاهدٌ

 .إال هللا محمد رسول هللااألعناق ملفوفا  جسده براٌة الجهاد اإلسبلمً راٌة ال إله 

 

الوطن المنكوب، ٌتفرج  اهذ ىن ٌكون كؽٌره من الشباب ٌتفرج علأ لم ٌرض   

على فلسطٌن اآلٌة من كتاب هللا تسرق من بٌن ٌدي أمة اإلسبلم ومن قبل الكٌان 

كٌؾ ٌرى المسجد األقصى والحرم اإلبراهٌمً ٌدنس من بنً  الؽاصب الصهٌونً،

صهٌون لٌل ونهار وٌرى األسرى ٌقضون زهرة شبابهم فً األسر وال ٌحرك ساكنا  

وٌرى األطفال والنساء والشٌوخ تذبح كل ٌوم من قبل طابرات العدو الصهٌونً، كٌؾ 

طن والتارٌخ تقتلع ٌسكت عوض وهو ٌرى األشجار والبٌوت والمساجد الشاهدة على الو

                                                           

 [. 24التوبة:] ( 1)

 .[46] الكيف: ( 2)
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من جذور األرض؟ عفوا !!! إن أخطؤت بل تقتلع من جذور التارٌخ، كٌؾ ٌصمت وٌبقى 

 فً مدرسته وهو ٌرى خرٌطة فلسطٌن التارٌخٌة اإلسبلمٌة تؽٌر وتسرق ؟

 

قرر أن ٌكون فً النهار معلما  للطبلب ومدٌرا  للمدرسة وفً اللٌل مصنعا    

والنار والبارود، ترك القلم والكراسة وأمسك بالدسك للصوارٌخ والعبوات والقنابل 

تحرق  لكً تتحول إلى كتلة لهب والشاكوش وماكٌنة اللحام ممسكا  بمواد متفجرة حارقة

وجوه بنً صهٌون، لم ٌرتض أن ٌموت على فراش الموت بل ارتضى أن ٌترجل عن 

 البراء بن مالك. نفس الجواد الذي ترجل عنه حمزة بن عبد المطلب وخالد بن الولٌد و
 

لم ٌكن كباقً الناس ٌنام بعد دوام المدرسة وٌقضً ٌومه ببل هدؾ  ءشًباع كل 

وٌنام اللٌل طوٌبل ، بل كان لٌله ونهاره ٌقضٌه فً العمل للمجاهدٌن فً إعداد العبوات 

والصوارٌخ، فً تدرٌب مهندسً التصنٌع لٌكملوا المشوار من بعده فهو ٌعلم أنه لن 

على هذه األرض ٌستؽل كل لحظة فً حٌاته من أجل مرضاة هللا، فهو  ٌعٌش طوٌبل  

بجنة عرضها السموات واألرض قلبه معلقا  بلقاء  الذي كان ٌعٌش بٌننا وقلبه وعقله معلقا  

هللا ورسوله ولقاء الشهداء الذٌن رافقهم وسبقوه إلى هناك حٌث الرضا اإللهً والقنادٌل 

لموت ٌعمل لما بعد الدنٌا ٌتفكر فً حال األموات وهو المعلقة فً العرش، دابم الذكر ل

الذي كنت تراه فً كل جنازة شهٌد ٌرى القبور وسكانها، كان ٌدرك أنه لن ٌعٌش طوٌبل  

 على وجه األرض.
  

كنا نشعر أنه  -رحمه هللا-بؤن عوض " :حٌث ٌقول أبو خالد صدٌق الشهٌد

 ((ؼٌر مطول على وجه األرض))ضٌؾ خفٌؾ على هذه الدنٌا وكان عنده شعور أنه 

مختلؾ عنا فً كل شًء كنا نراه ونلمس من خبلل سلوكه أنه ٌعمل لآلخرة، ٌعنً ال 

أكاد أنسى ٌوما  فً منتدى المعلم الفلسطٌنً وقبل أن نؽادر المنتدى إال وعوض ٌفتح 

على فٌدٌو على جهاز الحاسوب وكان الفٌدٌو ٌذكرنا بالموت، كان  فٌه شخص ٌتوفى 

وٌكفن وٌحمل على األكتاؾ وٌدفن فً القبر مع أنشودة فرش التراب وكبلم  وٌؽسل

لمشاٌخ مإثر عن الموت والعمل لما فً القبر ولآلخرة، كنت أقول له الزم ٌا عوض كل 

ًّ وقال أكثر من ذكر هادم اللذات!!! لٌلة ترعبنا فٌها، رد عل
(1) 
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بٌعتك مع هللا إن هللا قد نحن جمٌعا كبٌرنا وصؽٌرنا نستصؽر أنفسنا أمام همتك و

 اشترى فربح البٌع أبا محمد ربح البٌع أبا محمد....
 

ٌُق ات لُون   ة   ن  ال ُهْم ب ؤ ن  ل ُهْم اْلج  ْمو 
أ  ُهْم و  ن  أ نفُس  نٌ  ْن اْلُمْإم  ى م  قال تعالى:" إ ن  هللا   اْشت ر 

ل   ْعدا  ع  لُون  و  ٌُْقت  ْقُتلُون  و   ٌ ب ٌل  هللا   ف  ْن أ ْوف ى ف ً س  م  اْلقُْرآن  و  اإل نج ٌل  و  اة  و  ْور  ّقا  ف ً الت  ه  ح  ٌْ

ٌُم ". ظ  ل ك  ُهو  اْلف ْوُز اْلع  ذ  ْعُتْم ب ه  و   ٌ ا ي ب  ُكْم ال ذ  ع  ٌْ ُروا ب ب  ْبش  ْن هللا   ف اْست  ه  م  ْهد  ب ع 
(1) 

 

جب على هنٌبا  لك ٌا عوض .. وأنت ترتقً إلى علٌاء المجد شهٌدا  مقدما  الوا

ٌرتمون فً أحضان الدنٌا الزابلة بعد أن رهنوا  المتساقطٌناإلمكان .. فٌما اآلخرون 

 أنفسهم لها.

                                                           

 . [111سورة التوبة: ] (1)
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 :فً فلسطٌن تعرفه على حركة الجهاد اإلسبلمً
 

لقد تفتحت عٌنا عوض منذ نعومة أظفاره على مؤساة شقٌقه محمد وجرابم 

االحتبلل الؽاشم بحق شعبه وأمته، فارتبط عوض باإلسبلم علما  وعمبل، ملتزما  بؤداء 

الصلوات الخمس فً وقتها، فتربى على موابد القرآن، صابما  منذ صؽره لٌومً االثنٌن 

ظهر جلٌا  فً هذا الفتى، بدأ عوض ٌختلط والخمٌس، بدأت مبلمح الخط اإلسبلمً ت

باإلخوة فً الجماعة اإلسبلمٌة اإلطار الطبلبً للحركة ومع شباب حركة الجهاد 

اإلسبلمً فً مسجد ببلل بن رباح فً تل السلطان فكانت بداٌة نضوج الفكر والعمل 

متفوق اإلسبلمً لدٌه حٌث رأى اإلخوة فً عوض الشاب المسلم المتدٌن المعتز بدٌنه ال

فً دراسته، فوجد ضالته التً ٌبحث عنها فانتمى لحركة الجهاد اإلسبلمً فً فلسطٌن 

م إّبان االنتفاضة المباركة األولى التً نهض 1990فً بداٌة التسعٌنٌات وبالتحدٌد عام 

فٌها الشعب مجتمعا  لٌطالب بحقوقه التً عجزت عن استردادها أنظمة الخزي والعار 

ء أبنابه، فكانت وقفة عز وفخار تحكى سٌرتها األجٌال فً كل وكل المتاجرٌن بدما

البٌت الثانً لعوض ملتزما  بمثابة مكان، فكان مسجد ببلل بن رباح القرٌب من منزله، 

بالصلوات فٌه ومحبا  لخطب الشٌخ الشهٌد نظٌر اللوقا فبل ٌضٌعها مداوما  على سماعها 

 حٌث تعلّق عوض بالشٌخ الفاضل وأحبه كثٌرا .

 

" لقد  :ٌقول أ. سامً عبد الرحمن عن التحاق عوض بحركة الجهاد اإلسبلمً

كانت بداٌة التحاق عوض بالحركة وهو فً الصؾ األول الثانوي وكان قد انتقل بالسكن 

إلى حً تل السلطان قادما  من جبالٌا، طلب منً األخوة أن أكون المسبول عن عوض 

فً الجلسات الدعوٌة واألسرٌة فؤصبحت المشرؾ التربوي والثقافً لعوض، كان شاب 

والقراءة، كان ٌقرأ كتاب  لبلطبلعجدا ، كان ٌتمتع بثقافة رؼم صؽر سنه محبا   خجوال

شروط النهضة لمالك بن نبً وكتاب معالم فً الطرٌق لسٌد قطب والكثٌر من الكتب 

التً صدرت عن الحركة مثل بناء الذات المنشودة وفلسطٌن القضٌة المركزٌة لماذا 

ثم انكب عوض على دراسة أفكار حركة  ـــ هللا رحمهـــ للدكتور فتحً الشقاقً  ؟وكٌؾ

الجهاد اإلسبلمً وأدبٌاتها ٌقرأ كتب ال ٌقرأها إال المفكرٌن والمثقفٌن وكانت صعبة على 

ال  ص على أن ركها، كان ملتزما  معنا وكان ٌحرمن فً مثل سنه ولكنه كان ٌفهمها وٌد

 ر محمد استشهد على ٌد الٌهود.ٌعرؾ والده شٌبا  عن ذلك ألنه وحٌد والدٌه وأخوه الكبٌ
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" عوض ٌمتلك عقلٌة فرٌدة من نوعها  :وٌضٌؾ أ. سامً عبد الرحمن قاببل  

أحب الحركة من خبلل أفكارها وعملٌاتها النوعٌة فً تلك الفترة وطبعا  وجود شخصٌة 

ة قسٌرة حركة الجهاد اإلسبلمً المشرالدكتور فتحً وتراثه الفكري الذي خلفه و

نتفاضة األولى وعملٌة الهروب الشهٌرة وعملٌات الطعن المتتالٌة وتصدرها لبل

واستشهاد أبطال معركة الشجاعٌة وتؤثره بحٌاتهم وسٌرتهم، كل هذه األمور واألحداث 

كانت تبرز حركة الجهاد اإلسبلمً بشكل ٌتناسب مع االنتماء الفلسطٌنً لذلك كانت هً 

 (1)محطة وبداٌة الشهٌد عوض".

 

بؤفكار الدكتور فتحً الشقاقً وبفكر حركة الجهاد اإلسبلمً، فانتمى تؤثر الشهٌد 

للحركة منذ أن كان طالبا  فً الثانوٌة العامة، فارضا  السرٌة التامة على التحاقه بالحركة، 

لٌبدأ مشواره الجهادي بشرؾ وبخطوات ثابتة لم تعرؾ التردد والرجوع للخلؾ، فقرر 

 شق طرٌقه متمسكا  بمصحفه وبعقٌدة التوحٌد.االنتماء لطرٌق الدم والشهادة، ٌ

 

فً أّوج االنتفاضة األولى مارس عوض العمل الوطنً والجهادي رؼم المخاطر 

التً تحٌط به إال أنه أّصر على المشاركة وبقوة حٌث ٌخبرنا صدٌق الشهٌد سعٌد أبو 

لحركة ببلل " عن بداٌة النشاط الجهادي لعوض فٌقول شارك عوض فً اللجان الشعبٌة 

الجهاد اإلسبلمً فً الكتابة على الحابط وتوزٌع البٌانات والمنشورات وإلقاء الحجارة 

والمشاركة فً المسٌرات واإلضرابات وجنازات الشهداء وفً كل نشاطات اللجان 

 (2)الشعبٌة للحركة وكان شعلة للنشاط وكل هذا فً سرٌة تامة".

 

وحٌد ٌشارك فً فعالٌات وأنشطة ولده ال أنفً أحد األٌام علم الحاج الخابؾ 

" فً االنتفاضة األولى  :االنتفاضة حٌث ٌستذكر أبو صالح صهر الشهٌد عوض فٌقول

كان عوض ٌعمل فً اللجان الشعبٌة لحركة الجهاد اإلسبلمً وٌكتب الشعارات على 

الحابط، وقد رأى أحد الجٌران عوض ملثما  وتّمكن من أن ٌمٌزه وأخبر والده الحاج عبد 

                                                           

 .القيق ( لقاء مع األستاذ سامي عبد الرحمن صديق الشييد عوض1)

 .القيق ( لقاء مع األخ سعيد أبو بالل صديق الشييد عوض2)
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لفتاح فؽضب وتعامل بشدة مع عوض وصار ٌحاسبه على تحركاته خوفا  على ابنه ا

 (1)الوحٌد".

 

لم ٌكن ٌترك أبو محمد عوض أي وسٌلة من أجل تبلٌػ دعوة هللا عز وجل، 

فكانت الدعوة عنصرا  هاما  وعمٌقا  فً بناء شخصٌة عوض القٌق، لقد كان الشهٌد 

كل الحرص على االلتزام بالجلسات الدعوٌة  عوض فً بداٌة حٌاته التنظٌمٌة حرٌصا  

والفكرٌة للحركة فتؤثر عوض بؤعبلم الفكر اإلسبلمً وكان منهم حسب ما ذكر لنا أبو 

ببلل صدٌق الشهٌد " كان عوض متؤثرا جدا  بؤفكار الشهٌد سٌد قطب تجد تشابها كبٌرا  

حب مقاالته وكتبه وأٌتبناها وبٌن أفكار سٌد قطب بٌن األفكار الذي تعٌش فً عقله و

 (2)خاصة كتاب معالم فً الطرٌق".

 

الجهاد  حركةالطبلبً ل ماعة اإلسبلمٌة اإلطارالتحاقه بالج

 :(3)اإلسبلمً
 

انتمى إلٌها بعد أن تعرؾ الشهٌد على حركة الجهاد اإلسبلمً وتشرب أفكارها 

الجهاد لعمل فً الجماعة اإلسبلمٌة اإلطار الطبلبً لحركة بابصدق وإخبلص، التحق 

م، 2007اإلسبلمً حٌث تم تؽٌٌر اسم اإلطار الطبلبً إلى الرابطة اإلسبلمٌة الحقا  عام 

مشاركا  فً جمٌع األنشطة والفعالٌات الطبلبٌة، ومدافعا  عن حقوق الطبلب ومقدما  لهم 

المساعدة والعون على قدر استطاعته، شارك عوض فً العمل الطبلبً فً المرحلة 

ن أوابل المجموعات الطبلبٌة التً تمارس العمل الطبلبً لحركة الجهاد الثانوٌة، فكان م

اإلسبلمً، ثم تدرج فً العمل الطبلبً إلى أن أصبح مسبول اإلطار الطبلبً للحركة فً 

األزهر، كان بارعا  فً المزواجة والجمع بٌن العمل الطبلبً وبٌن التفوق  جامعة

ً فً جامعة األزهر بؽزة حتى تخرجه من الدراسً،  وبقى الشهٌد أمٌر العمل الطبلب

 م.1996الجامعة فً شهر سبتمبر لعام 

                                                           

 .القيق ( لقاء مع أبو صالح صير الشييد عوض1)

 .القيق مع أبو بالل صديق الشييد عوض( لقاء 2)
 م . 2007تم تغيير اسم الجماعة اإلسالمية إلى الرابطة اإلسالمية في عام  (3) 
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لقد كان عوض شعلة نشاط فً المرحلة الجامعٌة ولقدرات وتمٌز الشهٌد تم 

سعٌد أبو ببلل صدٌق اختٌاره كعضو بارز فً الجماعة اإلسبلمٌة حٌث ٌقول األخ 

دبه التناقضات بالرؼم من أعوض جمع بٌن " :فً دراسته الجامعٌة فٌقهالشهٌد ور

ومؽامر، كان دوما  ٌطرح أنه ال ٌجوز أن نعطً  شدٌد فً الحقوأخبلقه ووسامته إال أنه 

الدنٌة فً أفكارنا ومبادبنا، ال نقدم تنازالت وال نهادن فً طرح أفكارنا، وعنده جرأة 

طرح نشاط كبٌرة وكان دوما  السّباق فً سإالنا ماذا نفعل؟ وعند انتهاء نشاط ٌبادر ل

وفعالٌة أخرى، ٌتعمد أن ٌعمل بٌده وٌشارك فً كل األنشطة وٌتحرك بٌن الطبلب كانت 

مرحلة الجامعة مرحلة االنفجار والعمل الطبلبً والوطنً لعوض حتى تفاجؤت فٌه 

وقلت له أأنت عوض ؟؟!! الذي أعرفه فً الحارة، كان مبادرا  فهو ال ٌعرؾ الخوؾ 

بقطاع ؼزة وجاءت السلطة فً عام  1992موجود فً عام والتردد رؼم أن االحتبلل 

إال أنه أّصر على النزول على رأس القابمة االنتخابٌة للجماعة اإلسبلمٌة فً  م1994

جامعة األزهر وشارك فً وضع البرنامج والدعاٌة االنتخابٌة وكان له كلمة مصورة فً 

عرت أنه للحظة تردد أو تراجع مهرجان الدعاٌة االنتخابٌة هو والشهٌد رابد فنونة، ما ش

وحصلنا عن الجماعة اإلسبلمٌة رشح تبسبب مضاٌقات السلطة واعتقاالت الٌهود، و

 ترك عوض فً دورة )ألعاب قتالٌة%، ونحن ندرس فً الجامعة اش19ٌومها على نسبة 

 اومطٌع اوضحوك املتزم االعقلة( لتطوٌر نفسه وقدراته الجسدٌة، كان عوض مإدبـــ 

الجامعة  فًومن المتفوقٌن فً الدراسة كان من األوابل ، ا  وخلوق ا  الدٌه ومرحجدا  لو

كانت جمٌع األطر الطبلبٌة تحسدنا على عوض وتنظر له نظرة احترام وإعجاب، و

ونظرة مستقبلٌة كان فً قمة السرٌة حتى فً أهون األمور  ا  عالٌ ا  أمنٌ ا  كان لدٌه حسو

كان ٌخفٌها عوض وٌتعامل معها بسرٌة تامة وكانت ٌعنً أوراق عادٌة لئلطار الطبلبً 

 (1)فً نظرنا أنه شًء عادي وكؤنه ٌتهٌؤ لسرٌة أعماله األخرى".

 

" بداٌة تمٌز عوض وتفتح شخصٌته الجهادٌة  :ٌقول األستاذ سامً عبد الرحمن

بشكل كبٌر، كانت بداٌة دخوله جامعة األزهر ظهرت شخصٌته القٌادٌة بٌن أوساط 

الطبلب فكان رابد العمل الطبلبً فً جامعة األزهر فاستطاع أن ٌستقطب من حوله 
                                                           

 .القيق ( لقاء مع األخ سعيد أبو بالل صديق الشييد عوض1)
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ٌة الكثٌر من الطبلب الذٌن أحبوا حركة الجهاد والجماعة اإلسبلمٌة من خبلل شخص

عوض، فكان هو مسبول الجماعة اإلسبلمٌة فً جامعة األزهر ومن أبرز نشطابها، 

 (1) وتعتبر جامعة األزهر أول المحطات القٌادٌة فً حٌاة عوض".

 

" كان عوض منذ فترة  :ٌقول أبو محمد صدٌق الشهٌد ورفٌق دربه منذ الصؽر

سبلمً ومتؤثرا  بؤفكارها حتى الثانوٌة العامة وهو معجبا  ومنتمٌا  إلى حركة الجهاد اإل

عندما انتقلنا إلى الجامعة كان عوض من ضمن جسم اإلطار الطبلبً الجماعة 

وكان رأٌه هو الذي  جتماعاتاالفٌها، مإثرا  فً  وعضوا   اإلسبلمٌة، حٌث تراه قابدا  

عن اإلطار  مرة فً االنتخابات ترشحٌرجح المسؤلة والقرار فً الكثٌر من المواقؾ، و

 (2)الطبلبً الجماعة اإلسبلمٌة".

 

 :تؤثره  باؼتٌال الشهٌد القابد هانً عابد 
 

جرٌبا  فً الحق ال ٌخشى فً هللا لومة البم حٌث ـــ  رحمه هللاـــ  كان عوض

ٌقول أبو رأفت صدٌق الشهٌد ورفٌق دربه منذ الصؽر " ٌوم اؼتٌال هانً عابد رحمه 

كان الشهٌد هانً عابد أبو معاذ مسبول العمل هللا كنا ندرس فً جامعة األزهر حٌث 

الطبلبً فً الحركة آنذاك وعندما سمع عوض بنبؤ اؼتٌال الشهٌد هانً حزن حزنا  شدٌدا  

وأّصر على المشاركة فً الجنازة ولم ٌكتفً بذلك بل أّصر على الذهاب إلى بٌت العزاء 

تها أقامت الحواجز ومنعت وتؤدٌة الواجب ومواساة أهله، رؼم أن السلطة الوطنٌة وأجهز

المواطنٌن من المشاركة فً الجنازة والوصول إلى بٌت العزاء، إال أنه تمكن من 

 (3)الوصول وتؤدٌة الواجب، آخر شًء كان ٌفكر فٌه االعتقال السٌاسً".

 

 

 

                                                           

 .القيق ( لقاء مع األستاذ سامي عبد الرحمن صديق الشييد عوض1)

 .القيق الشييد عوض( لقاء مع أبو محمد صديق ورفيق 2)

 القيق. صديق ورفيق الشييد عوض رأفت( لقاء مع أبو 3)
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 تؤثره  باؼتٌال الشهٌد الدكتور المعلم فتحً الشقاقً :
 

م على أرض جزٌرة مالطا 26/10/1995استشهد الدكتور فتحً الشقاقً فً 

عة برصاصات الؽدر الصهٌونً، وكان عوض فً السنة الثالثة فً الجامعة فً جام

على عوض كالصاعقة وهو الذي عشق الدكتور فتحً االؼتٌال خبر  األزهر لٌقع

ومقاالته وأفكاره وٌخبرنا األستاذ سامً عبد الرحمن عن عوض فً تلك الفترة قاببل  " 

ر حدث صعب على الجمٌع، الكل كان ٌنتظر أن ٌكون الرد قوٌا  ٌناسب استشهاد الدكتو

حجم وؼبلوة أبو إبراهٌم فً قلوبنا، الحزن لم ٌعم عوض فحسب بل كل إنسان فلسطٌنً 

تؤثره  عربً مسلم حر وشرٌؾ، تؤثر عوض بفقدان الشهٌد فتحً الشقاقً خصوصا  

ستقبلل األسبوعٌة وكان ٌحرص الشدٌد بكتابته دون أن ٌراه كان عوض قارئ لجرٌدة اال

 (1)على قراءة زاوٌة مراٌا للكاتب محمد الفاتح وهو الدكتور رمضان شلح".

 

فً  الجهاد اإلسبلمً حركةه بسراٌا القدس الجناح العسكري لالتحاق

 :فلسطٌن
 

م وجد عوض ضالته أخٌرا  وبدأ الحلم  2000انتفاضة األقصى عام  انطبلقةمع 

، أدرك عوض أنه كما ٌّعد األجٌال ال بد من إعداد الّعدة روٌدا   بالشهادة  ٌقترب روٌدا  

والوسابل القتالٌة لمواجهة العدو والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشبابنا وحقنا المسلوب، 

دس فً سرٌة تامة، حٌث كان القلٌل ٌعرؾ بانتماء فالتحق بالجناح العسكري سراٌا الق

عوض لحركة الجهاد اإلسبلمً والقلٌل القلٌل أو بالكاد ٌعرؾ أن عوض ٌعمل فً 

الجناح العسكري، وكانت وحدة الهندسة والتصنٌع وجهة الشهٌد ومحطته التً عمل بها 

 ً فً سراٌا القدس.فؤبدع وأتقن، كما وصفته بعض وكاالت األنباء بقولها الخبٌر الفٌزٌاب

 

لم ٌكن الشهٌد عوض كؤي مجاهد عادي ٌلتحق بالعمل العسكري، بل كان بحق 

صاحب أفكار وخبرة وتطوٌر فً كل مجال اقتحمه فكان أستاذ فً كل شًء، رؼم العمر 

                                                           

 عوض القيق. ( لقاء مع األستاذ سامي عبد الرحمن صديق الشييد1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القصٌر الذي عاشه إال أنه أضاؾ الكثٌر الكثٌر للعمل العسكري وأكسب الخبرة للعدٌد 

 من الشباب من خلفه.

 

لقد تحّمل عوض المسبولٌة وحمل عبء الجهاد والمقاومة، فكان ٌقضى أؼلب 

وقته فً العمل الجهادي مسخرا  طاقته من أجل الجهاد فً سبٌل هللا حٌث ٌقول أبو هشام 

" كان عوض بعد انتهاء دوامه من المدرسة ٌواصل العمل حٌث ٌبدأ عمله ونشاطه 

معنا فً العمل حتى بعد  ٌظلبة اإلفطار الشًء البسٌط وعلى وجالعسكري، كان ٌؤكل 

منتصؾ اللٌل، فعوض رحمه هللا ال وقت فراغ عنده ٌستثمر كل دقٌقة فً العمل دابما  

مشؽول حتى أنه ال ٌعرؾ الراحة ٌوم الجمعة، فبعد الؽذاء ٌجمع الشباب وٌبادر فً 

ٌعرؾ  العمل والتصنٌع وتوزٌع المهمات الجهادٌة وٌرجع بعد منتصؾ اللٌل فهو ال

الكلل والملل، مرة قلت له مازحا  هللا ٌهدٌك ٌا أبا محمد حتى ٌوم الجمعة شؽل ما فٌه 

ًّ وقال  (1)منذ متى للمجاهد إجازة ". :عندك إجازة، رّد عل

 
اشتهر الشهٌد عوض فً صفوؾ سراٌا القدس بلقب األستاذ، كما وصفته السراٌا 

ثٌر منها ال زال طً الكتمان، وما تسرب فقالت " أما فٌما ٌتعلق بعمله العسكري فإن الك

عن عمله الجهادي أنه كان أحد القادة الفنٌٌن ومهندسً صوارٌخ سراٌا القدس، 

والعاكفٌن على تطوٌرها، وٌسجل له إشرافه على تخرٌج عشرات الدورات من مهندسً 

 صوارٌخ سراٌا القدس والعبوات الناسفة،  فٌما ال تزال وحدة الهندسة والتصنٌع فً

سراٌا القدس تتحفظ على كشؾ العدٌد من االنجازات التً حققها الشهٌد طوال فترة حٌاته 

 (2)ألهمٌتها فً الصراع مع االحتبلل الصهٌونً".

 

 

 

 

                                                           

 .القيق الشييد عوض أبو ىشام رفيق درب( لقاء مع 1)

 .( المصدر موقع اإلعالم الحربي لسرايا القدس2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 معلم فً النهار وخبٌر متفجرات فً اللٌل )فارس القلم والبندقٌة (:
 

هللا، ما  قلٌلون هم من ٌجمعون الفضابل كلها ومن هإالء القلّة كان عوض رحمه

أروعك أبا محمد وأنت تتنقل بٌن ؼرفة الدرس حٌث تؽرس العلم والمعرفة فً نفوس 

طبلبك، وبٌن مختبر صناعة الصوارٌخ التً فتكت وأرعبت وال زالت ببنً صهٌون، ما 

أروعك وأنت تمزج فً إبداع منقطع النظٌر بٌن القلم والبندقٌة، بٌن الكتاب والشظٌة، ما 

ٌقك فً الحٌاة بهدوء ودون ضجٌج وتركت خلفك شعب بؤكمله أروعك وأنت تشق طر

ٌعشق ابتسامتك التً لم تؽادر محٌاك أبدا ، ومضٌت فً مسٌرتك من أجل نصرة 

المظلومٌن فً األرض فقدمت كل ما تملك من أجل أن تحٌا األمة من بعدك، فلم تدع 

ع إخوانك المجاهدٌن لعٌنٌك مساحة للنوم، وال لجسدك فرصة للراحة، وأنت تّعد العّدة م

لتحقٌق أكبر قدر من اإلٌبلم فً صفوؾ بنً صهٌون، فعكفت على تطوٌر الصوارٌخ 

 القدسٌة لتدك المؽتصبات الصهٌونٌة الجاثمة على أراضٌنا المحتلة.

 

شهٌدنا القابد عوض همه األول أن ٌساهم فً تطوٌر األداء العسكري كان 

ا فً تطوٌر القدرات العسكرٌة، فكان ٌواصل للمجاهدٌن حٌث ٌرٌد أن ٌستؽل التكنولوجٌ

اللٌل بالنهار من أجل أن ٌصل إلى إطبلق الصوارٌخ عن بعد كً ال ٌتعرض المجاهدٌن 

للخطر والقصؾ أثناء إطبلقهم للصوارٌخ باتجاه المؽتصبات الصهٌونٌة، لم ٌقؾ تفكٌر 

معركة والصراع مع أبا محمد عند هذا الحد فقد كان دابم التفكٌر فً إحداث توازن فً ال

 االحتبلل الصهٌونً.

 

"بالرؼم من أن عوض مدٌر مدرسة وقابد لوحدة الهندسة والتصنٌع ومسبول 

كبٌر إال أنه ٌتعامل مع الجمٌع مع القادة والجند بنفس المعاملة، وٌنزل ألقل المستوٌات 

 دون كبرٌاء بل بكل تواضع وأخوة، عبلقاته وطٌدة مع جمٌع الشباب، كان من أشد

أحد منه وٌستعمل  ؽضبفهو ال ٌالناس حرصا  على سبلمة وأمن األخوة المجاهدٌن 

سٌاسة الشدة واللٌن فً التعامل معنا، حٌث كان من صفاته فً العمل العسكري بؤنه 

للشباب إلنجاز المهمات المكلفٌن بها وٌتابعهم باستمرار حتى إنجازها،  ا  محدد ا  ٌعطً وقت

 . (1)فهو حرٌص كل الحرص على اإلنجاز وكل أعماله تتصؾ بالدقة والنجاح"

                                                           

 .القيق رفيق درب الشييد عوض ساجدلقاء مع أبو ( 1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 مواقؾ طرٌفة لصاحب االبتسامة الجمٌلة والروح المرحة:
 

 " ال ٌخلو العمل :ستاذ عوض حٌث ٌقول أبو سالمؤلمن المواقؾ الطرٌفة ل

من الضحك أو المرح بالرؼم من أنه جدي وال راحة فً العمل معه، لقد  العسكري معه

فً السٌارات ٌّصر على أن ٌركب معً فً السٌارة  ركبكان ٌضحكنً عندما كنا ن

تك معً أحسن ما رح والفكاهة أمومتموتنً معك، فٌرد بروح الفؤقول له مازحا  بدك 

  .أموت الشباب كلهم

 

" فً ظل الخطر صاحب االبتسامة الجمٌلة والروح المرحة  :وٌضٌؾ أبو سالم

ٌكون ضحوكا  فبل أزال أتذكر فً إحدى المهمات الجهادٌة كنت مع أستاذ عوض وكان 

ٌلبس قمٌص لونه أزرق فقلت له راح ٌقصفونا إذا أنت معنا فضحك وقال ال ما راح 

 UN."(1)ٌقصفونً أنا وكالة ٌا حج البس أزرق 

 

ٌكن الوقت ملكه بل وهبه هلل وللدٌن ولفلسطٌن ٌّوزع عمله فً الشهٌد عوض لم 

فً المإسسات التربوٌة واألهلٌة الخٌرٌة، فً و ،فً منتدى المعلم الفلسطٌنًو ،المدرسة

منزله وتربٌته ألبنابه فً زٌارته ألخواته وأقاربه، فً عمله السري فً سراٌا القدس 

فً المدرسة معلما  وموجها  ومدٌرا   هرة الصوارٌخ والعبوات، ٌقضى نهاوتطوٌر منظوم

ٌخ والعبوات، وتارة أخرى تجده فً محررة من رولٌبل  فً مصنعٌته ٌّطور الصوا

المحررات ٌجرب صاروخ وعبوة وقنبلة، تارة  ترى المعلم عوض ٌنقل خبرته وما 

أفاض هللا علٌه من علمه إلى المجاهدٌن ٌدربهم على الهندسة والتصنٌع ألنه ٌدرك أن 

أٌامه معدودة علٌه وأنفاسه محسوبة علٌه خاصة بعد نجاته من أكثر من محاولة اؼتٌال، 

أدرك عوض أن قادة الكٌان قد قرروا التخلص منه، من أٌن أتٌت بهذه الهمة العالٌة، نعم 

هناك عزٌمة وهدؾ واحد كان ٌحركه وهو رضا هللا عز وجل ورفع راٌة التوحٌد عالٌة 

 خّفاقة. 

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو سالم رفيق درب الشييد عوض( 1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 لهندسة والتصنٌع:قابد وحدة ا
 

تدرج عوض فً العمل العسكري وأبدع فً كل الجوانب التً عمل بها وأنجز 

وأصبح  ستاذ عوضاألكل المهمات التً أوكلت له مما زاد إعجاب القٌادة العسكرٌة ب

محط أنظارهم وجّل اهتمامهم، وٌبدع الشهٌد فً التصنٌع والتقنٌة والتطوٌر فٌؤتً بكل 

وٌضرب فً العدو فٌثخن الجراح فٌهم، كٌؾ ال وهو صاحب عقلٌة جدٌد وٌجرب وٌبدع 

 نادرة.
 

ة، كان ٌفكر للمستقبل ٌمعوض ٌمتلك عقلٌة جبارة وطاقة عظ"  :ٌقول أبو هشام

وٌنظر لؤلمام وال ٌنظر أسفل قدمٌه، لدٌه نظرة عسكرٌة تفوق ؼالبٌة الشباب، ولدٌه 

ٌعرؾ الٌؤس  مهمات الجهادٌة والممٌزات عظٌمة أهمها أنه صبور جدا  فً العمل وال

ٌعطً الجمٌع الثقة والطمؤنٌنة بقدراتهم وٌعطً  ـــ رحمه هللاـــ  واالستسبلم كان عوض

عمل لً ادفعة لؤلمام على سبٌل المثال كان ٌعطً ألحد الشباب لوحة الجوال وٌقول له 

كانات مثلها واشرح لً طرٌقة عملها وفكها كل قطعة على حده، وٌؤمر بتوفٌر اإلم

للشباب كً ٌنجزوا المهمة وٌتابع معهم، حٌث كان األستاذ عوض ٌقول لنا ٌجب أن 

 فرقال مانستفٌد من خبرة اآلخرٌن بؽض النظر عن انتماءاتهم وجنسٌاتهم، قال لً ٌومها 

األمرٌكً فً التصنٌع، كلهم وراء هدؾ واحد أن ٌنجح كل  والٌابانً  والروسً  بٌن

لمتفجرات، وأردؾ عوض قاببل  نحن نملك عقلٌة جبارة وشباب منهما فً عمله وتصنٌع ا

بؤن العقول البشرٌة عندنا أفضل  امإمن ذو همة عالٌة واإلمكانٌات تؤتً الحقا ، كان مإمن

عقول على مستوى العالم، لقد كان عوض رابد التجارب واألفكار تقؾ أمامه مبهورا  من 

دم نجاح تجربة جدٌدة بحق، لقد كان ٌتؤلم لع ا  وعسكرٌ ا  شدة عقلٌته ما شاء هللا كان مهندس

ٌتضاٌق ولكن ال ٌٌؤس وال ٌستسلم، ٌعٌد التجربة مرة ومرات كً تنجح وٌصل إلى فتراه 

 ما ٌرٌد". 
 

"مرة صاروخ صنعه وطوره أبو محمد بٌدٌه وبعث  :وٌضٌؾ أبو هشام

مجموعة من هذه الصوارٌخ لؽزة وقد قام شباب الوحدة الصاروخٌة بإطبلقها باتجاه 

مستوطن وكنت برفقته نشاهد صور إصابات  12مؽتصبات العدو، وقد خلفت إصابة 



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 ربنا وفقنا المستوطنٌن على التلفاز، فقلت له هً شؽلك ٌا أبا محمد ففرح وقال الحمد هلل

 (1)ووفق الشباب اللً تعبت وإن شاء هللا راح نمشً ونكمل الدرب".

 

من القادة المخلصٌن حٌث كان ٌستؽل كل لحظة فً  -رحمه هللا-إن أبا محمد 

تجهٌزه لقتل الٌهود وصد  طاعالعمل من أجل التجهٌز للمجاهدٌن للقاء العدو بما است

واله وأفعاله معنا، لدٌه طاقة تساوي طاقة الشباب العدوان عن أرضنا هذا ما لمسناه فً أق

جمٌعا ، ومن المواقؾ التً تنم عن روح القٌادة وتحمل المسبولٌة الوطنٌة والجهادٌة لدى 

أبا محمد كما ٌروي المجاهد أبو صبحً رفٌق عوض فٌقول " عندما تم اشتعال النار 

المعدات، أّصر الشهٌد وحدوث انفجار فً أحد أماكن التصنٌع و حدث دمار كبٌر فً 

عوض على نقل معدات وأؼراض التصنٌع منذ فجر ذاك الٌوم تحت إجراءات أمنٌة 

مشددة، وعندما تم االنتهاء من نقل المعدات إلى مكان آخر جدٌد كان بعد صبلة العصر، 

ظن الشباب أن الٌوم انتهى العمل فٌه ولكن أستاذ عوض أّصر على أن ٌبدأ الشباب 

 تروحواع فً المكان الجدٌد قاببل   لماذا ال تصنعوا ثبلثة صوارٌخ وبعدها العمل والتصنٌ

وما خلصنا ٌومها إال  -عز وجل – كل دقٌقة الزم نستثمرها فً الصراع مع أعداء هللا

بعد صبلة العشاء بنصؾ ساعة، ال وقت للراحة والتؤجٌل واإلجازات فً عمل 

 (2)عوض".
 

" بؤن األستاذ عوض رجل شؽله هلل وفً هللا ومن أجل هللا  :وٌضٌؾ أبو سالم

ربانً وهللا من أقواله وأفعاله ٌشتؽل من أجل اإلسبلم والدٌن، تشعر بؤنه ٌعمل من أجل 

قوة المقاومة، بؽض النظر عن اسم التنظٌم أو الجهة، لم أشعر أنه ٌعمل من أجل أن ٌنال 

 الكثٌر من أبناء وقٌادات التنظٌمات لكن منصب أو ٌشتهر اسمه بٌن الشباب، تعاملت مع

، المهم والهدؾ لدٌه إرؼام العدو وتمرٌػ أنفه فً مثله ومثل إخبلصه وتواضعه لم أر  

 (3)التراب وإٌقاع فٌه أكبر الخسابر وتطوٌر قدرات المجاهدٌن".
 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو ىشام رفيق درب الشييد عوض (1)

 .القيق لقاء مع أبو صبحي رفيق درب عوض( 2)

 .القيق لقاء مع أبو سالم رفيق درب الشييد عوض( 3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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لشهٌدنا القابد عوض إنجازات عسكرٌة القلٌل منها قد عرؾ والكثٌر قد تحفظت 

-ا القدس فؤستاذ عوض ذو عقلٌة عسكرٌة جّبارة حٌث ٌقول أبو سالم " فكان علٌه سراٌ

أول من فكر فً بداٌة االنتفاضة بإدخال صوارٌخ الجراد إلى دابرة الصراع  -رحمه هللا

مع االحتبلل، ومن إنجازات عوض العسكرٌة عبوة شدٌدة االنفجار هو من صنعها 

، وبعد استشهاده أصبح اسمها متداوال  (عقاب)وطّورها وأعدها بالكامل وسماها عبوة 

بٌن الشباب عبوة عوض، والشهٌد عوض رحمه هللا من الذٌن أبدعوا فً العمل بالتفجٌر 

عن بعد، وقد استخدم الشهٌد الجوال فً التفجٌر عن بعد حٌث قام بإعداد ذلك واستخدمها 

إعداد وتخطٌط  الشباب فً تفجٌر جٌب عسكري عن بعد فً منطقة كٌسوفٌم وكانت من

الشهٌد عوض القٌق وقد أحدثت إصابات بالؽة فً الجنود والجٌب، لقد كان عوض 

رحمه هللا دابم التفكٌر فً تطوٌر الصوارٌخ وتحسٌن وضع المجاهدٌن وإحداث توازن 

على  ا  ر الخسابر فً العدو الصهٌونً، فكان فً آخر حٌاته عاكفبفً الرعب وتحقٌق أك

طلقوا ألصاروخ الجدٌد، ٌا بخلص تصنٌعه ون ٌقول ٌا أنا ٌا هاتطوٌر صاروخ جدٌد وكا

ستشهد قبل ما ٌطلع، وفعبل  استشهد عوض وهو ٌجهز فً هذا أعلى الٌهود ٌا 

 (1)الصاروخ".

 

" لقد كان األخوة فً وحدة  :ٌقول أحد مجاهدي سراٌا القدس فً قطاع ؼزة

عزٌمة قوٌة أن تصل تصنٌع الصوارٌخ نسؤل هللا تعالً أن ٌحفظهم كان لدٌهم 

ار وضٌق اإلمكانات كان التقدم الصوارٌخ وتدك العمق الصهٌونً إال أنه بسبب الحص

وبعد أن التحق األخ أبو محمد رحمه هللا إلى هذا الفرٌق كانت هناك نقلة نوعٌة فً  ٌبا  بط

هذا العمل، فلقد ّطور األخ أبو محمد الصوارٌخ وكان من ضمن هذه الصوارٌخ 

الصاروخ الذي أصاب قلب عسقبلن وكانت هذه العملٌة بمثابة الفاجعة للعدو الصهٌونً 

ٌد القابد أبا محمد رحمه هللا ما زالت موجودة ونبشركم وهلل الحمد أن بصمات الشه

وٌرتكز علٌها األخوة المجاهدٌن وبفضل هللا وعونه أصبحت اآلن الصوارٌخ أضعاؾ 

 (2)أضعاؾ ما كانت علٌه من المدى والدقة وحتى االنفجار".

 

                                                           

 .القيق لقاء مع أبو سالم رفيق درب الشييد عوض( 1)

 ( المصدر موقع اإلعالم الحربي لسرايا القدس.2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

91 
 

 رجل أمنً من الطراز األول :
 

دون أن ٌعرؾ كان شهٌدنا ٌعمل بصمت، عمل فً الجانب األمنً لسراٌا القدس 

ٌجمع الصفات  أحد ٌعمل بكل أمانة وحٌادٌة، وكؤنه مدرسة هذا الرجل قلّما تجد من

والفضابل كلها فً شخص واحد وهو عوض القٌق رحمه هللا نحسبه كذلك وال نزكً 

على هللا أحد فكان نعم الرجل األمنً الذي ال تكاد تعرؾ عنه شٌبا ، برع الشهٌد فً 

قطاع ؼزة  ىمستو ىعن العدٌد من العمبلء عله الٌد فً الكشؾ المجال األمنً فكانت ل

 كان لها الٌد فً اؼتٌال قادة ومجاهدٌن. التً 

 

الدحدوح والقابد عوض فً لجنة تحقٌق باستشهاد القادة خالد الشهٌد شارك كما و

 (1)استشهدا أثناء مرورهم بجانب سٌارات مفخخة. لذانرابد فنونة وال

 

عوض بحركة الجهاد اإلسبلمً وسراٌا القدس وهو ٌعمل منذ بداٌة التحاق   

بصمت وٌخفى عمله عن الجمٌع ولزٌادة نشاط الشهٌد فً العمل العسكري فً الفترة 

ال ٌركب السٌارات إال للضرورة  ـــ رحمه هللاـــ  خٌرة واشتداد المبلحقة له، كاناأل

رنا أحد مجاهدي وكان ٌسلك أكثر من طرٌق للوصول إلى الهدؾ المنشود حٌث ٌخب

سراٌا القدس ورفٌق درب الشهٌد عوض " كان ٌختار أماكن زراعٌة وطرق التفافٌة 

وتؤخذ وقت طوٌل للوصول إلى المكان المقصود بسبب االلتفاؾ وأخذ االحتٌاطات 

 (2)األمنٌة.

 

أصدقاء الشهٌد عوض فً مدٌنة ؼزة اشتاقوا لرإٌته فاتصلوا به للحضور لؽزة 

على عوض  اعً أقامه منتدى المعلم وقد كانت تلك الفترة صعبة جدا  لدعوته إلفطار جم

حٌث كان قد نجا من محاولة اؼتٌال واالحتبلل كثؾ مبلحقته، ومع ذلك لبى دعوتهم 

لحبه الشدٌد ألصدقابه ووصل لهم بعد طول عناء حٌث سؤلوه كٌؾ أخبارك وتنقبلتك قال 

 على عربة حمار .   لقد وصلتكم راكبا  

                                                           

 ( المصدر خبير أمني في سرايا القدس.1)

 .القيق ( لقاء مع أحد مجاىدي سرايا القدس ورفيق درب الشييد عوض2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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العبوات  دّ ر الصوارٌخ وٌطلقها ومن ٌعوّ الذٌن كانوا ٌعلمون أن من ٌط هم قلٌل

واألحزمة الناسفة وؼٌرها من الكثٌر من األعمال والتً تحفظت سراٌا القدس الجناح 

هو  العسكري لحركة الجهاد اإلسبلمً عن ذكرها ألهمٌتها داخل العمل العسكري للسراٌا

 . عوض القٌق

 

 االعتقال:
 

 واحدة لبلستدعاء لدى أجهزة السلطة الفلسطٌنٌة فً عام تعرض عوض مرة

ووصل لعوض استدعاء وتعرض لعدة أسبلة من جهاز األمن الوقابً ولكن لم م 1998

 ٌتم احتجازه واعتقاله.

 

م  لحضور مإتمر علمً وتربوي وأثناء 2006سافر عوض إلى الصٌن عام 

دى األمن المصري فً عهد عودته إلى فلسطٌن وفً مدٌنة العرٌش تم احتجاز عوض ل

تعرض فٌها  اٌوم 20ساعات وبعدها تم اعتقاله لمدة  6الربٌس السابق مبارك لمدة 

 الشهٌد للتحقٌق وتم إطبلق سراحه.

 

وٌخبرنا أحد أصدقاء عوض بؤن الشهٌد عوض أثناء فترة اعتقاله فً السجون 

أصٌب عوض المصرٌة حقق معه وتعّرض للضؽط والتعذٌب والتحقٌق القاسً حٌث 

بمرض شدٌد ألزمه الجلوس مع ضٌق فً التنفس حتى أن عوض كان ٌتنفس بصعوبة 

شدٌدة لدرجة أنه رأى الموت أكثر من مرة وقد صرخ كثٌرا  طالبا  من السجانٌن 

المصرٌن أن ٌعطوه العبلج وقد أعطاهم اسم العبلج ولكن ال حٌاة لمن تنادي فلم ٌعطوه 

المرض مع عوض داخل المعتقل حتى كان ٌتعلق بً  العبلج ولم ٌتجاوبوا معه وزاد

وٌخرج آخر أنفاسه بصعوبة بالؽة ولكن هللا حفظ عوض ومرت هذه األزمة بسبلم 

 وخرج من المعتقل منتصرا  على سجانٌه.

 

وفً هذا الموقؾ ٌظهر جلٌا   كٌؾ كانت العبلقة بٌن عوض ووالده حٌث ٌقول 

ٌصل عوض حسب اتصاله من مطار  أبو صالح صهر الشهٌد "كان من المقرر أن



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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الحاج عبد الفتاح  القاهرة فً ؼضون ساعات إلى ؼزة، وأثناء فترة سفره تعرض والده

إلى كسر فً قدمه أثناء عودته من المسجد وتم عبلجه وعمل جبس له، وكان من المقرر 

 أن ٌفك الجبس عن قدمه قبل قدوم عوض بٌوم وقد عرؾ الحاج عبد الفتاح أن ؼدا  موعد

وصول عوض تفاجؤت بؤن الحاج قد فك الجبس عن قدمه باستخدام السكٌن كً ال ٌراه 

عوض وهو مكسور وعلٌه جبس مراعاة لمشاعر عوض ولكن عوض تم اعتقاله 

وتؤخره وقد كنا نبرر ألبٌه تؤخٌر عوض لعدة أسباب كً ال ٌقلق على ابنه والذي ؼاب 

 (1)شهرٌن عن المنزل فً سفره إلى الصٌن".

 

 ع رفاق الدرب فً الجهاد والمقاومة:ٌودّ 
 

وٌصعد إلى الجنان كان شهٌدنا عوض ٌتمنى أن ٌكون معه،  ًرتقمع كل شهٌد ٌ

م رأى 21/5/2007اشتاق للشهادة ملكت روحه سٌطرت على عقله وفكره، ففً تارٌخ 

المقربٌن دموعه باكٌا  على استشهاد محمود عوض وماجد البطش وعبد العزٌز الحلو 

بو نعمة، ٌخبرنا أحد أصدقاء الشهٌد كٌؾ تلقى عوض نبؤ استشهاد رفٌق دربه ومحمد أ

الشهٌد محمود عوض فٌقول " كان عوض قاعد على جهاز الحاسوب وفاتح على شبكة 

فلسطٌن للحوار وإذ بخبر عاجل على الشبكة سماع صوت انفجار فً جبالٌا وطٌران 

جهاز التلفاز على قناة الجزٌرة  صهٌونً فً األجواء، قام عوض منتفضا  بسرعة وفتح

محمود  دنٌة عرؾ عوض من لونها ونوعها أنالصور األولٌة الستهداؾ سٌارة م وكانت

تؤثر عوض لحظتها وأخذ ٌحدث نفسه ٌا رب ٌا  عوض ورفاقه فً الصاروخٌة فٌها، لقد

 (2)رب حٌث كان الشهٌد محمود عوض مع األستاذ عوض قبل القصؾ بساعات.

 

استشهاد محمود عوض ترك فً نفس شهٌدنا القابد عوض األثر البالػ حٌث 

ٌروي أبو محمد" تؤثر الشهٌد باؼتٌال محمود عوض ورفاقه، رأٌت ٌومها فً عٌنٌه 

الؽضب والحزن أثرت شهادتهم فً نفسٌته لدرجة كبٌرة، كان ٌدرك أن هذه الطرٌق 

ة واستشهاد المجاهدٌن إذا كنا بنحب آخرها الشهادة وكان ٌعلّق دابما على اؼتٌال القاد

                                                           

 .القيق ( لقاء مع أبو صالح صير الشييد عوض1)

 القيق. ( لقاء مع أحد األصدقاء المقربين من الشييد عوض2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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الشهٌد وفكره فٌجب أن نسٌر على دربه وعلى نفس الطرٌق وأن ٌكون دمه واستشهاده 

 (1)المحرك لنا".

 

ب ن  " لقوله تعالى  وٌعٌش عوض مع آٌات هللا وٌنتظر الدور مصداقا   ال ت ْحس  و 

ْل أ   اتا  ب  ب ٌل  هللا   أ ْمو  ٌن  قُت لُوا ف ً س  قُون  )ال ذ  ٌُْرز  ْم  بِّه  ْند  ر  اء  ع   ٌ ُ 169ْح اُهْم هللا  ا آت  ح ٌن  ب م  ( ف ر 

نُ  ْحز   ٌ ال ُهْم  ْم و  ه  ٌْ ل  ْوؾ  ع  ْم أ ال  خ  ْلف ه  ْن خ  ْم م  قُوا ب ه  ْلح   ٌ ٌن  ل ْم  ُرون  ب ال ذ  ْبش  ْست   ٌ ْن ف ْضل ه  و  ون  م 

ف  170) ْن هللا   و  ة  م  ُرون  ب ن ْعم  ْبش  ْست   ٌ ن ٌن  )(  ٌُع أ ْجر  اْلُمْإم  ٌُض  أ ن  هللا   ال    (2)("171ْضل  و 

 

م الشهٌد القابد رابد فنونة رفٌقه فً 27/6/2007وٌوّدع عوض من جدٌد بتارٌخ 

ع دّ عمل الطبلبً فً جامعة األزهر، ٌوالجهاد والمقاومة ومن قبل كان رفٌقه فً ال

 ن المسافة بٌنه وبٌن الجنة قد اقتربت.الشهداء وٌزداد صبلبة وأكثر عنفوانا ، ٌدرك أ
 

ٌتؤلم عوض لفراق رفٌق الدرب والمقاومة الشهٌد  م 21/10/2007بتارٌخ و

والذي كان مبلزما له فً العمل العسكري فً اإلعداد والتجهٌز وفً  القابد رامً سبلمة

 . التطوٌر وترتٌب الصفوؾ والكوادر
 

فراقهم وٌتمنى لو رحل معهم  وٌستمر عوض فً تودٌع الشهداء أحبابه وٌبكً

م 15/3/2008فهو العاشق الولهان لشهادة من الرحمن وٌودع عوض من جدٌد بتارٌخ 

العدو، حٌث كان الشهٌد  الشهٌد المجاهد محمد الشاعر باؼتٌال أثناء قصؾ مؽتصبات

 محمد من الذٌن أحبهم عوض وحرص على تعلٌمهم التصنٌع.
 

كان من تبلمذة عوض فً " :ٌد عوضحٌث ٌقول أبو هشام رفٌق درب الشه

جدا  ومن  ا  نشٌط ا  التصنٌع والوحدة الصاروخٌة الشهٌد المجاهد محمد الشاعر وكان شاب

كثر نشاطه ٌوصل الصوارٌخ لؽزة وٌصّر على مشاركة المجاهدٌن فً ؼزة على 

إطبلقها معهم، حٌث كان مؽامرا  وجرٌبا  هواٌته قصؾ مؽتصبات العدو فخاؾ علٌه 

                                                           

 .القيق الشييد عوضدرب  رفيق لقاء مع أبو محمد( 1)

 .[171 -169آل عمران: ]( 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن القٌام بنشاطات خارج رفح سوى ممحمد  امنعاذ عوض كثٌرا  فاتصل بً وقال لً أست

المكلؾ بها وفً ٌوم استشهاده خرج الشهٌد محمد لتوصٌل أؼراض لؽزة ولكن ذهب 

تهم طابرات االستطبلع بصوارٌخ الؽدر تباؼالصوارٌخ و هناك مع الشباب إلطبلق

 (1)لٌرتقوا للعبل شهداء".

 

م ٌرحل وٌتوفى 16/3/2008د الشاعر بٌوم واحد وبتارٌخ وبعد استشهاد محم

األستاذ الفاضل ٌوسؾ قوش "أبو عمر" صدٌق الشهٌد عوض وزمٌله فً السلك 

التربوي فٌتؤثر عوض برحٌل الشهداء والزمبلء وٌنتظر لحظة الرحٌل إلى الجنان بفارغ 

 الصبر وكؤن القدر ٌمهد الستشهاده.

د تبلمٌذه فً وحدة التصنٌع الشهٌد م أح18/4/2008وّدع عوض بتارٌخ 

 رقاالمجاهد أحمد حمدان أبو النجا فً موقؾ هّز عوض وأثر فٌه كثٌرا  ولم ٌكن الف

 .ٌوما   12أحمد سوى رحٌل الشهٌد عوض ورحٌل كبٌرا  بٌن  الزمنً فً األٌام

 

" حزن عوض كثٌرا  عندما جاءه نبؤ استشهاد أحمد أبو  :حٌث تستذكر أم محمد

نجا فكان خبره مفجعا  جدا  بالنسبة له، فقد أؼلق على نفسه باب الؽرفة ثبلثة أٌام وال 

بالشكل هذا، وما كنت  ؼاضبا  كثٌرا  ألول مرة أشوفه  متؤثرٌحب أن ٌكلمه أحد، كان 

امل فً نفسك هكذا، فؤخبرنً عن سامع بخبر استشهاد أبو النجا فقلت له لماذا أنت ع

 (2)استشهاد أحمد أبو النجا".

 

" أكثر الشهداء الذٌن تؤثر بهم عوض  :ٌقول أبو هشام رفٌق درب الشهٌد عوض

هو الشهٌد المجاهد أحمد أبو نجا من تبلمذته فً التصنٌع وقضى نحبه فً انفجار داخلً 

أثناء التصنٌع وكان عوض ٌشعر بالمسبولٌة عن استشهاده فهو مسبوله المباشر وكان 

حمل متؤلما  لذلك كثٌرا ، فكنت أخفؾ عنه وأقول له لٌس ذنبك ولست أنت من تت

المسبولٌة، فبكى ٌومها وضاق صدره كنت أراه حامبل  المسبولٌة وهً حمل ثقٌل وتحتاج 

                                                           

 .القيق الشييد عوضلقاء مع أبو ىشام رفيق درب ( 151)

 .القيق لقاء مع أم محمد زوجة الشييد عوض( 152)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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ات   و  م  ل ى الس  ة  ع  ان  ا األ م  ْضن  ر  ا ع  لون ٌقول تعالى " إ ن  ٌُحم  لون وال  ٌ حم   إلى الرجال الذٌن 

ْنه ا أ ْشف ْقن  م  ه ا و  ْلن  ْحم   ٌ ن  أ ْن  ٌْ ؤ ب  ال  ف  ب  اْلج  األ ْرض  و  لُوما   و  ان  ظ  ُه ك  اُن إ ن  ل ه ا اإل ْنس  م  ح  و 

ُهوال " ج 
(1).(2) 

 
 

 : محاوالت اؼتٌال فاشلة
 

العدو الصهٌونً كان ٌدرك تماما  أن أمثال الشهٌد عوض القٌق هم الخطر 

عوض، ورصد  الحقٌقً على أمنهم وكٌانهم المزعوم فكثؾ االحتبلل من مبلحقة الشهٌد

فعاش عوض آخر سنٌن حٌاته مطلوبا  ومطاردا  فبل نامت  لذلك اإلمكانٌات والعمبلء

 أعٌن الجبناء.
 

 محاولة اؼتٌال أولى فاشلة:

وتولت  2007تعرض الشهٌد عوض لمحاولة اؼتٌال أولى فاشلة فً بداٌة عام 

عناٌة الرحمن بطلنا لٌنجو من موت محقق وٌخرج الشهٌد أكثر إصرارا  على مواصلة 

ً  أمام حدِّ السٌؾ، الجهاد والمقاومة، ٌرٌد أ ن ٌكمل الرحلة التً بدأها مدركا  أن الّدم عص

وأن هذه الطرٌق معبدة بالدماء واألشبلء كان ٌواصل رحلته من أجل االنتصار المنشود 

 ببل تردد وال خوؾ وال وجل.

 

وتّكتم عوض عن محاولة االؼتٌال األولى ولم ٌعرؾ بها إال المقربٌن منه، لحرصه 

من جانب، وخوفا  من أن ٌنتشر الخبر وٌصل إلى الوالدٌن واألهل فهو ال األمنً الكبٌر 

ٌرٌد أن ٌعٌشهم فً خوؾ وقلق دابم، فكتم أمر استهدافه ألنه ٌرٌد أن ٌرحل بصمت دون 

 أن ٌحدث ضوضاء أو ٌخطؾ األضواء.
 

 

 

 
                                                           

 . [ 72سورة األحزاب: ]( 153)

 .القيق لقاء مع أبو ىشام رفيق درب الشييد عوض( 154)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 محاولة اؼتٌال ثانٌة فاشلة:

 م2007عام  (مضانرأكتوبر )شهر اؼتٌاله الثانٌة الفاشلة فً شهر محاولة 

نفس الطرٌق المقدس طرٌق الشهداء والصادقٌن  ىاألستاذ عوض ما زال علكشفت بؤن 

لم ٌترك الطرٌق خالٌا  لم ٌتراجع لم تحّدثه نفسه بالراحة وإٌجاد األعذار بؤنه الوحٌد ألبٌه 

وألسرته وألخواته الخمسة وأن عنده خمسة أطفال، لم ٌعرؾ الخوؾ والتراجع لقلب 

إال وقدمها للجهاد والمجاهدٌن  بٌبل ، لم ٌترك الجهاد وطرٌقه بل لم ٌترك لحظةعوض س

بصناعة صاروخ أو إعداد عبوة أو تدرٌب مجاهد أو إعداد عملٌة وهو المدرك جٌدا  بؤن 

لوا ٌترصدون خطواته, فؤصبح همه الوحٌد اأٌامه األخٌرة قد اقتربت وأن العمبلء ما ز

 خدمة المقاومة والمجاهدٌن. أن ٌستؽل األٌام المتبقٌة ل

 

ة فإذا بطابرات الؽدر ان عوض عابدا  لمنزله بحً الجنٌنقبل أذان المؽرب ك

تطلق صوارٌخها باتجاه سٌارته وٌنجو البطل من محاولة االؼتٌال، تقول أم محمد 

"سؤلته شو صار معك؟؟ ولنترك عوض ٌحدثنا بنفسه كٌؾ نجا من محاولة  :زوجته

 .االؼتٌال
 

" كنت سابق السٌارة وبحكً فً الجوال حسٌت وشعرت أن طابرة  :فقال

، أجانً إحساس فً الجوال تكلمأنا بواالستطبلع تراقبنً سمعت صوت الطٌارة بوضوح 

 ًّ ً  وشعرت بحرارة وسخونة شدٌدة جاٌة عل أن الطابرة راح ترمً صاروخ عل

 (1)منها".ومباشرة تذكرت صورة والدي ووالدتً ففتحت باب السٌارة وقفزت 

 

" تعرض عوض لمحاولة االؼتٌال  :ٌقول أبو هشام رفٌق درب الشهٌد عوض

الثانٌة حٌث سقط صاروخٌن باتجاه سٌارة عوض بالقرب من برج عوض أحدهما انفجر 

فً الهواء قبل وصوله إلى األرض مما دفع بعوض رحمه هللا أن ٌقفز من السٌارة 

وٌنفجر الصاروخ الثانً بجانب السٌارة، لٌنجو عوض بمشٌبة هللا وٌصاب برضوض 

القفز من السٌارة وهً مسرعة، ولكً ٌقنع عوض والده وأسرته بؤنه  وجروح من أثر

قادة السراٌا كان ٌركب معه فً السٌارة كً  وإنما االستهداؾ كان ألحد ا  لٌس مستهدف

 ٌخفؾ عنهم هول الصدمة وٌنفً عمله فً الجانب العسكري".
 

                                                           

 .القيق أم محمد زوجة الشييد عوضقاء مع ( ل1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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دل على أن عوض صاحب قلب كبٌر ومواقؾ مشرفة هذا الموقؾ الذي ٌ ومما

" بعد محاولة االؼتٌال الثانٌة وعندما نجا عوض من القصؾ  :ٌروٌه أبو هشام قاببل  

أصٌب عدد من المارة وقد جاء بعضهم إلى منزل عوض وطلبوا منه المساعدة 

كجرحى، فما كان منه رحمه هللا إال أن أعطاهم مساعدة وفلوس من جٌبه ولم ٌرفض 

 (1)أو التنظٌمات".طلبهم أو ٌقول لهم أذهبوا لمإسسات الجرحى 

 
" كنت جالس فً البٌت وسمعت صوت صوارٌخ  قاببل  : أبو محمدٌستذكر و

 دراجتً النارٌةوانفجار حسٌت أنه عوض المستهدؾ أجانً إحساس هٌك، ركبت 

االستهداؾ بالقرب من برج عوض فً حً الجنٌنة، فوجدت عوض واقؾ  وذهبت لمكان

عناٌة هللا لرحت فٌها بتوفٌق من هللا نجوت  بجانب السٌارة المستهدفة، وقال لً لوال

 (2)ولٌست شطارة منً".

 

بعد محاولة االؼتٌال كان الجمٌع ٌسؤل وٌطمؤن عن استهداؾ القابد عوض، 

فكان من ٌتصل به وٌسؤل عن استهدافه ٌنفً عوض أنباء محاولة اؼتٌاله وٌوصً بؤن 

 ٌخبروا األصدقاء والناس بؤنه لٌس هو المستهدؾ.

 

" بؤن  :أبو سابد أحد مجاهدي سراٌا القدس ورفٌق درب الشهٌد عوضٌقول 

لحظة سماع القصؾ وتوارد األنباء عن استهداؾ عوض توجهت إلى بٌت عوض بحً 

الجنٌنة فلم أجد هناك أحد، أو أخبار عن استهدافه سوى الحاج عبد الفتاح والد عوض 

ابنك عوض، والحمد هلل أننً قد  ٌقؾ على باب المنزل واألطفال ٌقولون له لقد تم اؼتٌال

وصلت فً اللحظة المناسبة وكنت أحاول االتصال بعوض ولكن جواله مؽلق وحاولت 

ًّ فقلت له هً والدك طمؤنوا علٌك فهو مصدوم ومتوتر فقلت للحاج أن  االتصال فرد عل

هذا خبر كاذب وأن ابنك عوض بخٌر وخذ كلمه على الجوال، وفعبل  كلمه عوض على 

 (3)وطمؤنه علٌه ". الجوال

                                                           

 .القيق الشييد عوض ىشام رفيق درب( لقاء مع أبو 1)

 .القيق ( لقاء مع أبو محمد صديق الشييد عوض2)

 .القيق ( لقاء مع أبو سائد أحد مجاىدي سرايا القدس ورفيق درب الشييد عوض3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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" عندما قصؾ عوض فً المرة األولى هرعت  :ٌقول أبو سلمً صدٌق الشهٌد

ومتؤثرا  قلٌبل , ولكنً أعلم أنه لٌس خوفا  من الموت ولكن  امسرعا  إلى بٌته فوجدته متوتر

 (1)من حرصه على أبوٌه ورأفة بهما".

 
خضر إلى لون أبٌض بعد محاولة االؼتٌال قام عوض بتؽٌٌر لون السٌارة من أ

 الستخدامها عند الضرورة وسط إجراءات أمنٌة مشددة.

 

" وبعد محاولة االؼتٌال الثانٌة تبٌن لها أن :وتشرح أم محمد زوجة الشهٌد أنه

عوض ما زال على خط الجهاد والمقاومة فً العمل العسكري كنا حرٌصٌن علٌه أال 

ٌتؤخر، أخبر عوض والده ووالدته أنه خلص قد بطل من العمل العسكري وقال ٌومها " 

ٌّق علٌه الحج والحجة . وتضٌؾ أم م حمد " بطل لٌس لً أي عبلقة ٌا حج " حتى ال ٌض

، حتى فً سٌارات األجرة ما ٌرضً ٌسٌر مشٌا على األقدامٌطلع فً السٌارة وصار 

ٌطلع صار ٌروح على المدرسة من حً الجنٌنة حتى الشابورة مشً رؼم بعد المسافة، 

 (2)الجوال بعٌد عنه".وٌكون وكذلك أصبح ال ٌستخدم الجوال، وأحٌانا ٌستخدمه 

 

ثر من محاولة اؼتٌال، فعلم األب الثمانٌنً تعرض الشهٌد المعلم عوض ألك

لدراسة الحاج عبد الفتاح أن ولده الوحٌد ومن تعلق به كثٌرا  وخاؾ علٌه وحرمه السفر 

الدراسة هنا فً ؼزة كً ٌكون قرٌبا  منه وأمام عٌنٌه  ىالطب فً الخارج وأجبره عل

ٌر المدرسة هو من ٌصنع ٌكبر كما تكبر الشجرة ٌرعاها وٌقلّمها علم أخٌرا  بؤن ابنه مد

من ٌصنع الرعب وٌلقٌه فً  الصوارٌخ وٌطلقها علً الصهاٌنة وجنود االحتبلل، هو

قلوب بنً صهٌون أخٌرا  اكتشؾ أن ابنه مجاهد فً سراٌا القدس فحاول  إقناع زوجة 

وشقٌقاته الخمسة اللواتً تدّخلن  لمنعه من مواصلة عمله الجهادي الشهٌد عوض أم محمد 

أنه شقٌقهم الوحٌد، فظن الوالد عبد الفتاح بؤن ابنه األستاذ عوض قد ترك هذا بحكم 

 العمل دون رجعة.
 

                                                           

 .القيق الشييد عوض سممي صديق( لقاء مع أبو 1)

 .القيق محمد زوجة الشييد عوض( لقاء مع أم 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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" حاول أبً بعد انكشاؾ ّسر عمله فً  :ٌقول محمد االبن األكبر  لشهٌدنا عوض

ن مواصلة عمله الجهادي بحكم مشقٌقاته اللواتً تدّخلن  لمنعه سراٌا القدس إقناع أمً و

الوحٌد، بؤنه ترك هذا العمل دون رجعة، ؼٌر أن عملٌة اؼتٌاله األخٌرة أنه شقٌقهم 

على مواصلة طرٌق ذات  ا  كبٌر ا  كشفت عكس ذلك، مشٌرا  أن والده كان لدٌه إصرار

 (1)الشوكة مهما كلفه األمر".

 

" من حكمة ورحمة ربنا أننا عرفنا باستهداؾ  :ٌقول أبو العبد صدٌق الشهٌد

عوض ونجاته من محاولة االؼتٌال األولى فقد خفؾ علٌنا ذلك صدمة اؼتٌاله 

واستشهاده، كنا ندرك فً آخر سنة فً حٌاة عوض أنه مطلوب ومتوقع أن نسمع خبر 

 (2)استشهاده فً أي لحظة".

                                                           

 ( لقاء مع محمد االبن األكبر لمشييد عوض القيق.1)

 .القيق ( لقاء مع أبو العبد صديق الشييد عوض2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 أبا محمد: ىالشهادة لدفكرة 
 

ملتزما  بالجلسات الدعوٌة والفكرٌة ومإمنا  بفكر الحركة لقد كان عوض القٌق 

الصحابة رضوان  تإٌمانا  شدٌدا ، وسماعه قصص بطوالـــ  رحمه هللاـــ وفكر الشقاقً 

هللا علٌهم وتسابقهم نحو الشهادة ورضا هللا، وتؤثره بقصص الشهداء األبطال كؤبطال 

مصاغ زوجاتهم كً  امعركة الشجاعٌة الذٌن تركوا زخرؾ الدنٌا وكٌؾ أنهم باعو

ٌجاهدوا فً سبٌل هللا وٌحٌوا فرٌضة الجهاد فً فلسطٌن وارتقاء الشهداء الدكتور فتحً 

ة الجهاد والمقاومة، وكذلك تؤثر عوض باستشهاد أخٌه محمد على ٌد الشقاقً وقاد

االحتبلل الؽادر فترك ذلك فً نفس عوض األثر البالػ حتى امتؤل قلب عوض بالشهادة 

وأصبح مولعا  بها من رأسه حتى أخمص قدمٌه، ٌعمل لها منذ سنوات طوٌلة بصمت 

سبٌل هللا وحلمه أن ٌلتحق بهذا  دون ضجٌج، ٌجاهد نفسه وٌقّدم كل ما ٌملك رخٌصا  فً

الركب المبارك مدرجا  بالدماء وهو الذي دوما كنت تسمع منه ) اللهم خذ من دمً حتى 

 ترضى (، حتى أدرك عوض أن أمنٌة الشهادة والتً حلم بها طوٌبل  باتت أقرب وأقرب. 

 

رؼم أن عوض حلم بالشهادة وبحث عنها هنا وهناك، وٌعمل منذ فترة طوٌلة 

ت إال أنه كان ٌرٌد أن ٌتمٌز أكثر فؤكثر فً رد قوي وصرٌح على من ٌقول أن بصم

أبناء الحركة اإلسبلمٌة ؼٌر طموحٌن وال ٌتقدمون فً الحٌاة بالمستوى المطلوب، كانت 

لدٌه أمنٌة حلم بها أٌضا جنبا  مع حلم الشهادة أن ٌحصل على درجة الماجستٌر 

 والدكتوراه كً ٌخدم أبناء وطنه.

 

 والدكتوراهت أمنٌته إكمال الماجستٌر " كان :تقول أم محمد زوجة الشهٌد حٌث

لكن الظروؾ واالرتباطات لدٌه حالت دون تحقٌق ذلك، وكان ٌتمنى أن ٌذهب لتؤدٌة 

لكن ما صار نصٌب  وأخته هولتؤدٌة العمرة  العمرة وكان ناوي فً الفترة األخٌرة ٌروح

."(1) 

 

 

 

                                                           

 .القيق ( لقاء مع أم محمد زوجة الشييد عوض1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 الجهاد واالستشهاد:اإلصرار على مواصلة طرٌق 
 

لم ٌثن عوض محاوالت االؼتٌال وتهدٌد المخابرات الصهٌونٌة باؼتٌاله وضؽط 

األب واألم واألخوات الخمس والزوجة واألبناء الخمسة، بؤن ٌترك طرٌق الجهاد 

والمقاومة وبؤن ٌسترٌح وٌضع سبلحه وٌسلك طرٌق الخابفٌن المرتجفٌن، بل زاد عزٌمة 

 الطرٌق فهو الطامع بالشهادة والمدافع عن الجدار األخٌر لؤلمة.وإصرار على مواصلة 

 

وتبدأ سلسلة الضؽوطات من األهل على عوض بؤن ٌهدأ وٌستكٌن وٌخفؾ من 

ن ٌلجؤ إلى أعمال فً الحركة أقل خطرا  من أعماله العسكرٌة حٌث ؤوب، العمل والظهور 

" أخوات عوض حملونا المسإولٌة بؤننا ال نضؽط  :ٌقول أبو صالح صهر الشهٌد عوض

ؤن ٌترك العمل العسكري ألنه وحٌد والدٌه وقبل ذلك فقدوا اثنٌن من بعلى عوض 

مع عوض وفتحنا الموضوع وتكلمنا معه لكن ببل نتٌجة؛ صحٌح  جلسنااألخوة قبله، مرة 

ر علٌهن كان ال ٌحب أن ٌصطدم مع أخواته وٌعّصب علٌهن وٌرد بقسوة كً ال ٌإث

الوحٌد، لكن كان واضحا  على أنه قد  نتر وقلق ومشفقا  علٌهن ألنه أخٌهوٌعٌشوا فً تو

ٌتنازل عن استمراره فً العمل العسكري،  نوصل لمرحلة لٌس فٌها رجعة وأنه ل

ىء األمور وقال  واستؽل بحث عن دار استؤجرها فً سؤالقصة بشكل آخر كً ٌهدِّ

، ولكنه كان ٌقصد أن ٌتحرر من القٌود هرسة مكان عملوتكون قرٌبة من المدالشابورة 

لن اترك هذه " المفروضة علٌه من والدٌه وأخواته، ولكنه فً نهاٌة اللقاء همس فً أذنً 

عندنا الساعة  ى، مرة قال لً بدي أنام عندكم أت" الطرٌق وأن هدفً الشهادة فً سبٌل هللا

وبعدها خرج عوض وما رجع ظل لبعد  11مساء  لكً ٌنام عندنا وقعد معنا للساعة  9

 (1)الفجر خارج البٌت وحسبها ٌومها أنه نام عندنا".

 

تقول أم محمد زوجة الشهٌد " أخواته الخمسة شكلوا ضؽط رهٌب على عوض 

لكً ٌترك العمل العسكري وخاصة بعد محاولة االؼتٌال األخٌرة، فً الزٌارات كانوا 

ٌتحدثون معه أنه ؼٌر مطلوب منك الجهاد فؤنت وحٌد أمك وأبوك وأخواتك خلٌك عند 

                                                           

 .القيق ( لقاء مع  أبو صالح صير الشييد عوض1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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و بعمل، ما بعمل أي شًء تركت كل ش والدٌك أخدمهم فقال ٌومها بالحرؾ " شاٌفٌن

 (1)".العسكري حاجة وأنا فً حالً وتركت كل الشؽل

 

" بعد محاولة االؼتٌال األخٌرة كان اإللحاح على  :ٌقول أبو صالح صهر الشهٌد

بؤن ٌؤخذ إجازة طوٌلة من الوكالة وأن وستٌر ن ٌسافر خارج البلد لدراسة الماجعوض أ

ٌّر مكان سكنه وعمله ومحاوالت كثٌرة طرحت ٌمكث فً الخارج لفترة ثم ٌعود ، وأن ٌؽ

على عوض لكن عوض كان ٌستوعب وٌرد بإجابات دبلوماسٌة ومن خبلل إجاباته 

 (2)وصل لهن أن لٌس لدٌه النٌة لترك العمل العسكري أو مؽادرة البلد".

 

لم ٌثن عزمه دموع األبوٌن واألخوات الخمس بعد محاولة اؼتٌاله األولى حتى 

م باسل شقٌقة عوض والتً كانت بمثابة المربٌة والموجهة له والعزٌزة على قلبه لم أن أ

ؼتٌال االبعد نجاته من محاولة  تمنعه رإٌتها وهً تسقط مؽشٌا  علٌها بعد أن شاهدته حٌا  

أن ٌتوقؾ عن الجهاد، والوالد الثمانٌنً كان دوما  ٌتابع خطواته خوفا  علٌه، سحب منه 

الخاصة وخبؤها فً مكان ال تصل األٌادي إلٌه، وال ٌرتاح باله إال حٌن مفاتٌح سٌارته 

 ٌراه، أو ٌطمبن علٌه عبر الهاتؾ النقال.

 

رأٌت فً عوض العزٌمة واإلصرار حدث " :ٌروي أحد مجاهدي سراٌا القدس

عوض عندي هو  ى( أٌام " بعد إصابتً أت10اده ب )هذا الموقؾ بٌنً وبٌنه قبل استشه

مة الهوبً وصار ٌشرح لً وقال لً ٌومها " هذه الطرٌق كلها مخاطر والشهٌد أسا

وفٌها األجر العظٌم من هللا وال بد للمجاهد أن ٌّقدم التضحٌات وآخرها شهادة فً سبٌل 

  .هللا"

" هً أخونا أسامة الهوبً عاد للوطن من  :وأضاؾ لً عوض وضرب لً مثال

زم المجاهدٌن وها هو متمسك بهذه اإلمارات ومتزوج وعنده أطفال وترك كل هذا ول

                                                           

 .القيق ( لقاء مع أم محمد زوجة الشييد عوض1)

 . القيق لقاء مع أبو صالح صير الشييد عوض (2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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الطرٌق ونشٌط وراض بما قسمه هللا له، اعتقد عوض أنه بعد ما أصبت سوؾ أترك هذا 

 (1)العمل، فقلت له أنا على نفس الدرب والطرٌق ففرح رحمه هللا".

 

 اقترب موعد الشهادة:
 

وأقواله لقد كانت ثقافة الشهادة مسٌطرة علٌه، وقد ظهرت جلٌا  فً أفعاله 

سٌطرت على كل جوارحه، لكن رؼم ذلك كان ٌفكر بمواصلة السعً فً هذه الدنٌا ما 

دام حٌا ، كان ٌفكر وٌخطط لتصنٌع ما ٌذٌق الوٌبلت لبنً صهٌون حٌث تقول أم محمد " 

ما ٌنام خاصة فً األربع سنوات األخٌرة دابما  سهران بٌفكر،  الم ٌكن ٌعرؾ النوم نادر

ؼارقا فً التفكٌر فً كون سرحان ٌمعنا  ا، حتى عندما ٌكون جالسشارد الذهن مشؽول

 . أشٌاء أخرى

 

فً الفترة األخٌرة عرض علٌه بعض األخوة أن ٌترك المنزل وٌختفً عن األنظار ولكنه 

أّصر على البقاء فً البٌت ٌمارس حٌاته كالمعتاد وٌومها أتذكر قال لن أخرج من منزلً 

 وسؤبقً فٌه.

تذكره أ" آخر شًء  :محمد آخر وصاٌا الشهٌد عوض لها فتقول وتستذكر لنا أم

بالك على األوالد  يقبل ما ٌستشهد بثبلث أٌام وكان ٌحكً باهتمام دٌر به وصانًأأنه 

 (2)أجله قد اقترب". الها لً ثبلث مرات وكؤنه عارؾ أنق

 

" كان ٌقول لً  :وٌفصح لنا األخ أبو محمد عما كان ٌإلم الشهٌد عوض فٌقول

 ".هللا فلهم وأبنابً زوجتً أما استشهادي، بعد وأمً أبً هو ٌإلمنً أكثر ما

 
" فً الفترة األخٌرة كان على شبه ٌقٌن أنه قد اقترب  :وٌضٌؾ أبو محمد قاببل  

الرحٌل ومن تصرفاته ومن جلساته لٌس هذا عوض الذي أعرفه، خاصة آخر شهور 

 (1)لٌس كعادته ٌضحك وٌمزح، أحسست أن شوقه للشهادة قد ازداد".

                                                           

 ( لقاء مع أحد مجاىدي سرايا القدس.1)

 .القيق ( لقاء مع أم محمد زوجة الشييد عوض2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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وتستمر محاوالت اإلقناع لعوض من األصدقاء والمقربٌن منه لكن هٌهات أن 

لمذ على فكر الشقاقً أن ٌترك المٌدان وٌرحل حٌث ٌقول أبو روحً صدٌق ٌكون من تت

الشهٌد عوض " اتصلت على عوض وقعدت معه وحكٌت له ٌا عوض خلص خفؾ 

شؽل واختفً عن األنظار واقترحت علٌه أن ٌترك رفح وٌنقل عمله إلى ؼزة وهناك ال

بسبب نشاطه الكثٌر  قرروا اؼتٌالهأن الٌهود  جدا   ا  ٌختفً عن األنظار كان واضح

ًّ وقال  وهددتنً اتصلت المخابرات اإلسرابٌلٌة على جوالً )وخطورته، فرد عل

كان هذا الكبلم قبل استشهاده بتسعة أٌام، قلت له اختبا ٌا عوض باالؼتٌال والموت( 

شهادة فً  ااسمع بدي أقولك الطرٌق هذه طرٌق مشرفة وآخرهفقال لً ٌومها )واختفً 

 أحمد أبو نجا باب اللً معً استشهدوا واحد واحد وآخرهم قبل ثبلثة أٌامسبٌل هللا والش

."(2) 

 

" كنت أركب  :ٌقول أحد مجاهدي سراٌا القدس وأحد المقربٌن من الشهٌد عوض

السٌارة فً شارع البلد كان الكبلم هذا بعد استشهاد أحمد أبو نجا بؤٌام، وإذ بعوض 

ٌمشً سٌرا  على األقدام بجانب محبلت البلدٌة مقابل مكتبة روحً صبح، نادٌت علٌه 

وقلت له وٌن راٌح ٌا أبو محمد فقال لً ذاهب إلى المدرسة وكان فً الفترة األخٌرة ال 

ت وٌمشً مشً على أقدامه حتى لو مسافة بعٌدة، ركبته معً فً السٌارة ٌركب سٌارا

ٌومها أرٌد أن أحافظ على شباب التصنٌع وأحافظ على  وتوجهنا إلى مدرسته، فقال لً

حٌاتهم وسرٌتهم بؤكبر قدر ممكن وكان متؤثرا جدا  من استشهاد أحمد أبو نجا ووصلته 

 (3)للمدرسة".

 

دان أبو نجا فً انفجار خبلل التصنٌع ولخطورة بعد إصابة الشهٌد أحمد حم

الشفاء بؽزة فً العناٌة المركزة وعوض هللا ٌرحمه كان مسبول  ىإصابته تم نقله لمستشف

و بإال قلٌبل ، ولما استشهد أحمد أ ؽادرعلى باب العناٌة ما كان ٌ جالسا  أحمد وظل عوض 

                                                                                                                                                         

 .القيق ( لقاء مع أبو محمد صديق الشييد عوض1)

 .القيق أبو روحي صديق الشييد عوض( لقاء مع 2)

 ( لقاء مع أحد مجاىدي سرايا القدس.3)
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ٌومها وبصراحة عملت هزة قوٌة لعوض خاصة أنه فً  ىنجا تؤثر كثٌرا  باستشهاده وبك

انفجار داخلً وأحمد من تبلمذة عوض فً التصنٌع، وزاد شدة تمسك عوض بهذا 

 الطرٌق وأصبح ٌستؽل كل أوقاته لخدمة المجاهدٌن. 

 

" بعد استشهاد أحمد أبو نجا  بادر عوض لتؽٌٌر أماكن التصنٌع  :ٌقول أبو رأفت

من جدٌد، هللا ٌرحمه كان حرٌص جدا  على الشباب لكن بعد والعمل وتوزٌع الشباب 

استشهاد أحمد أبو نجا زاد حرصه أكثر على الشباب وأعطانا المزٌد من التعلٌمات 

 والتوجٌهات للحفاظ على حٌاتنا". 

 

" شعرت بعد استشهاد أحمد أبو نجا  :وٌضٌؾ أبو رأفت أحد مجاهدي السراٌا

الشهادة أكثر، أصبح ٌحّفز الشباب من جدٌد للعمل الدنٌا واقترب من طلق أنه عوض 

بٌن استشهاد أحمد واستشهاد الزمنً فً األٌام رق اوازداد عمبل  فً التصنٌع، مع أن الف

 (1)ٌوما ". 12عوض 

 

" كنت مرة ماشً مع عوض وكان  :ٌقول أبو سابد أحد مجاهدي سراٌا القدس

بؤنه مستهدؾ  اعوض وكان فعبل  واضحواضحا  جدا  بؤن االحتبلل قد كثؾ من المبلحقة ل

اؼتٌال، فقلت له مازحا  شكلها مش فارقة  وب وخصوصا  بعد نجاته من محاولتًومطل

 ًّ وكان ٌقصد الشهادة فً سبٌل هللا، فقد كان  )شكلها طولت(معك الحكاٌة فرد عوض عل

 (2)الشهٌد فً آخر سنٌن حٌاته ٌشتاق للشهادة بدرجة كبٌرة".

 

" كثرت االؼتٌاالت و علم جٌدا  أنه  :صدٌق الشهٌد عوضٌقول أبو سلمً 

مراقب و قد زاد من حذره، فهو ذكً حاد البصر والبصٌرة ولكن عند القضاء ال مفر 

، فإذا بثبلث ي الخروج إلعطاء دورة فً المنتدىمن أمر هللا، كنت واقفا  بباب البٌت أنو

أحداهما و قامت بإطبلق  طابرات تؽٌر دون قصؾ ثم تتراجع أدراجها و فجؤة عادت

صوارٌخها و بقٌت لبرهه وكؤنها تنتظر تؤكٌد إصابتها من أحد عمبلبها على األرض، 

                                                           

 أبو رأفت أحد مجاىدي السرايا.( لقاء مع 1)

 ( لقاء مع أبو سائد أحد مجاىدي سرايا القدس.2)
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حظتها أنً لم أقوى وما أن وصلت للمنتدى حتى سمعت أنه تم قصؾ أبا محمد، وأذكر ل

بعد فترة وهرعت للمشفى فوجدته مسجى على فراشه، وإنا هلل وإنا إلٌه  على الوقوؾ إال

ون، األمر الذي ذكرنً قبل أسبوع فقط من استشهاده مررت علٌه فً ؼرفة راجع

اإلدارة بالمدرسة المسابٌة وكان قد أصبح مدٌرا  بالفترة المسابٌة وقلت له كٌؾ حالك و 

ما هً أخبارك فقال صاحب البصٌرة، أنا طولت كثٌر ما ٌخلصونا بكفً وكؤنه ٌنتظر 

علٌك فً شهادتك وسبلم علٌك إلى ٌوم الشهادة، فسبلم علٌك فً حٌاتك وسبلم 

 (1)ٌبعثون".
 

عوض فً آخر شهور حٌاته اشتاق بكل وجدانه إلى الشهادة أصبح مولعا  بها 

أكثر ٌعمل لها لٌبل  وصباحا  اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الشهداء الذٌن عشقهم عوض، 

القٌق " كان شعر أنه عاش طوٌبل  تماما كما الدكتور فتحً الشقاقً حٌث ٌقول سعد 

عوض ٌقول للمقربٌن منه وقالها لً أكثر من مرة " أنا طولت فً الدنٌا هذه أنا طولت 

 (2)لقد تؤخرت الشهادة كثٌرا  " قالها لً وللمقربٌن منه عشرات المرات".

 

 فً صدرهٌدور وٌفصح عما قبل الشهادة بثبلثة أٌام ٌلتقً عوض بؤحد الشباب 

حٌث ٌقول أبو هشام رفٌق درب الشهٌد عوض " قبل استشهاد عوض بثبلثة أٌام بالضبط 

ًّ عوض وقال لً تعال بدي إٌاك ضروري وكانت نبرة صوته حزٌنة  اتصل عل

ومختلفة، ذهبت إلٌه مسرعا  وقلت له ماذا بك شكلك زهقان وتعبان ومرهق فقال لً أول 

ًّ فً الشؽل وكل ما  مرة أشعر بالتعب والمسبولٌة وفً الوكالة صاروا ٌضاٌقوا عل

، وأمرنً بؤن اكتب له الموازنة والمصارٌؾ منذ بداٌة العمل حتى اآلن أخرج أو أعود

واحصر لً أسماء الشباب واحضرها، فقلت له نفسً أسالك سإال من زمان بدي أسالك 

عمل إٌاه، سؤلته أنت ناظر مدرسة وتتحمل مسبولٌة مدرسة كاملة لماذا ال تخفؾ ال

ًّ لو بدي  العسكري وترتاح قلٌبل  ممكن تصٌر مفتش أو مسبول كبٌر فً الوكالة، فرّد عل

أصبح مفتش أو مسبول كبٌر لصرت من زمان الحمد هلل أملك اإلمكانات والمإهبلت 

لذلك ولكن أنا كل شًء من الدنٌا أخذته أوالد حلوٌن عندي والحمد هلل وأبً وأمً 

مٌل وأنا أصؽر مدٌر مدرسة كل شًء حلمت به قد حققته راضٌٌن عنً وبٌت لعابلتً ج

                                                           

 .القيق أبو سممي صديق الشييد عوض( لقاء مع 1)

 .القيق صير الشييد عوض سعد القيق( لقاء مع 2)
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ومش محتاج أصٌر مشرؾ أو مسبول، العمل كل العمل لآلخرة وللشهادة فً سبٌل 

 (1)هللا".

وٌقترب عوض أكثر فؤكثر من ٌوم الشهادة وتبدأ الساعات األخٌرة لعوض 

ً أبو محمد تتناقص روٌدا  روٌدا  حٌث ٌقول أبو صبحً "قبل استشهاده بٌوم جلس مع

له عن التهدبة فقال لً الٌهود لن ٌرضخوا لنا وٌعملوا هدنة  فقلت لبعد صبلة العشاء

مشرفة وبشروطنا إال لما نكون قوة عسكرٌة مقابلهم واألجٌال راح تتؽٌر قناعتهم بقوة 

الٌهود بعد أن نثبت قوتنا العسكرٌة مقابلهم صحٌح العقٌدة والدٌن واألخبلق شرط أساسً 

تم فً موضوع إذا  أعملٌن ولكن ال ٌستهان بالقوة العسكرٌة، وإن شاء هللا أنا للمجاهد

راح تتؽٌر المعادلة ونذل الٌهود وؼدا  إن شاء هللا راح ٌكون آخر ٌوم وراح  إنجازه

أرٌحكم فً الشؽل سبحان هللا وكؤنه ٌعلم أنه آخر ٌوم فً حٌاته، شعرت بنظرات ؼرٌبة 

 (2)استشهاده لقد كان ٌودعنا".فً عٌنٌه لم أفهمها إال بعد 

 

 آخر ٌوم فً حٌاته ) خاتمة الحٌاة الحافلة بالجهاد (:
 

/  4/  30ٌوم األربعاء  ولنتتبع معا  آخر ٌوم فً حٌاة الشهٌد القابد عوض
حٌث ٌروي لنا أبو شادي هذا الموقؾ مع عوض فٌقول " فوجبت فً إحدى  م  2008

اللٌالً وهً لٌلة استشهاد أستاذ عوض وتقرٌبا  فً تمام الساعة الثانٌة عشرة لٌبل  بعوض 

على دوار العودة وكنت فً طرٌق العودة لبٌتً فً حً الجنٌنة حٌث كان ٌسكن الشهٌد 

مرافقتً  ، وإذا بالشهٌد عوض ٌّصر علىعوض، كنت انتظر سٌارة للعودة للمنزل

عدة موضوعات حول  فًطرٌق العودة للمنزل مشٌا  على األقدام تناول خبللها الحدٌث 

الترتٌبات لمدٌر مدرسة والتنقبلت فً المدارس وأصر على أن ٌرافقنً مشٌا  على األقدام 

ة الوصول اموازحتى باب المنزل رؼم أن منزلً أكثر بعدا عن منزله، فقلت له كفاٌة ب

باتجاه منزله فقال مجٌبا  " ربما ال أراك سوى هذه المرة وأنا سعٌد جدا  على مرافقتك ٌا 

                                                           

 .القيق الشييد عوض ىشام رفيق درب( لقاء مع أبو 1)

 .القيق الشييد عوض صبحي رفيق درب( لقاء مع أبو 2)
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عم أبو شادي وبخاصة أننً شعرت بشوق لك وإن شاء هللا نلتقً مرة أخرى وأنت مدٌر 

 (1)كبٌر".

 

: فٌما تحدث محمد نجل الشهٌد عوض عن اللحظات األخٌرة من حٌاة والده قاببل  

أن أحدا  لم ٌكن ٌعرؾ بعمل والدي فً سراٌا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد  "

اإلسبلمً، وأن ؼٌابه لفترات طوٌلة كان رحمه هللا ٌجد له مبررا  بحكم عمله فً مجال 

 التعلٌم والمإسسات التعلٌمٌة".

 

محاولة  وٌضٌؾ محمد أن عابلته تفاجؤت بنشاط والده الشهٌد فً سراٌا القدس وذلك بعد

االؼتٌال الفاشلة التً تعرض لها فً شهر رمضان الماضً، األمر الذي زاد خوفنا علٌه 

 (2)و تعلقنا به، لكنه قدر هللا الذي اصطفى والدي لٌكون شهٌدا ".

 

" ٌوم ما  :ٌقول أبو رأفت رفٌق درب الشهٌد عن آخر ساعات الشهٌد عوض

ًّ بعد صبلة الظهر وقال لً أنت شاب جٌد وخذ حذرك ودٌر بالك  استشهد اتصل عل

 (3)على حالك وخلٌك قرٌب من الشباب وعلى نفس الطرٌق والدرب".

 

عوض صاحب خلق رفٌع وأخوة ٌوثقها الدم والترابط اإلسبلمً األصٌل، دابما  

ْن قوله تعالى  ٌسعى بٌن الناس بالخٌر وإصبلح ذات البٌن من منطلق ان  م  اب ف ت  إ ْن ط  " و 

ً ح   ْبؽ  ق ات لُوا ال ت ً ت  ى ف  ل ى األُْخر  ا ع  اُهم  ْت إ ْحد  ؽ  إ ْن ب  ا ف  ُهم  ن  ٌْ ْصل ُحوا ب 
لُوا ف ؤ  ت  ن ٌن  اْقت  ت ى اْلُمْإم 

أ قْ  ْدل  و  ا ب اْلع  ُهم  ن  ٌْ ْصل ُحوا ب 
ْت ف ؤ  ْمر  هللا   ف إ ْن ف اء 

ف ًء  إ ل ى أ  ٌُح بُّ ت  ُطوا إ ن  هللا    س 

" ٌن  ط  اْلُمْقس 
حٌث ٌروي أحد األخوة المجاهدٌن عن اللحظات األخٌرة فً حٌاة عوض " (4)

الساعة الواحدة ظهرا  ٌوم استشهاده اتصل بً وسؤلنً عن أبو عوض النٌرب بدي أشوفه 

خوة فً وأحكً معه، فقلت له لماذا فقال لً فٌه مشكلة بدي أشوفه فٌها، فاتصلت باأل

                                                           

 .القيق ( لقاء مع أبو شادي صديق الشييد عوض1)

 .القيق ( لقاء مع محمد االبن األكبر لمشييد عوض2)

 .القيق ( لقاء مع أبو رأفت رفيق درب الشييد عوض3)

 .[ 9:  الحجرات (]4)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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لجان المقاومة الشعبٌة فؤخبرونً بؤن أبو عوض النٌرب مسافر فً مصر، فؤخبرت 

اإلسبلمً ولجان المقاومة بٌن الجهاد هل المشكلة  سؤلته عنو ،عوض وقلت له بذلك

فقال لً إن المشكلة بٌن طرفٌن فً لجان المقاومة الشعبٌة ومخطوؾ شاب من  ؟الشعبٌة

لجان المقاومة الشعبٌة بؽزة وشباب األلوٌة فً ؼزة اتصلوا بً كً أتدخل عند أبو 

له ٌا عوض إٌش دخلك فً المقاومة الشعبٌة ما دام  قلتعوض النٌرب وأحل المشكلة ف

ورفاق لنا فً  إخوانناً فؤجاب قاببل  هإالء القصة لٌس لها عبلقة فً الجهاد اإلسبلم

وإصبلح ذات البٌن بٌن المسلمٌن لها أجر طرٌق الجهاد واالستشهاد والشباب محترمٌن 

 (1)".عظٌم

 

دل على أن عوض قد أٌقن بالشهادة  وأحس بقرب الرحٌل هذه الرسالة ومما ٌ

ن فٌقول فٌها " إن والتً أرسلها قبل استشهاده بربع ساعة إلى أحد اإلخوة المجاهدٌ

خدعتك الدنٌا فانظر فً عٌون أبناء الشهداء سترى فً عٌونهم من رحلوا إلى السماء 

واسؤل أكتافك من باألمس حملتهم أشبلء أم ؼابوا وبقوا مجرد أسماء، فاضرب وال تؤبه 

م وتحجرت فالدنٌا مجرد أشٌاء، وقؾ على القبور ونادي علٌهم فلقد أكل التراب أكفانه

 (2)حمل ذكرٌاتهم وإلى األمام سر بكل كبرٌاء".الرمل من دمابهم وحبات ا

 

" اتصل بً عوض ظهر ٌوم  :ٌقول أبو هشام رفٌق درب الشهٌد عوض

األربعاء الذي استشهد فٌه طالبا  منا إحضار مقدح له، وكان عوض فً مكان التصنٌع 

منذ الصباح وكان عمله فً المدرسة مسابً وعندما وصلت عنده قلت له مازحا  وهللا 

ًّ وقال طٌب  ألبلػ عنك )جون( وهو األجنبً مسبول الوكالة فً ؼزة آنذاك، فرد عل

ل وقد عملأصبل  أخذت ثبلثة أٌام إجازة، فجلست معه أتكلم فً ا اطرك أنعلشان خا

مجانٌن، طٌب بس أخلص اللً فً  ماروخ جدٌد فقال لً من فرحته أنتأخبرته بعمل ص

ٌدي راح أجً عندكم، وأخذت رأٌه فً تجرٌب الصاروخ فقال لً ال تجربوا شًء 

جٌب وعلى نص دوار العودة هالٌومٌن فٌه تهدبة، بس تصٌر التهدبة بنحطه على ال

بنجربه على عٌن الطابرات، قلت له وأنا أضحك أنت مجنون بتعملها، وقد أخبرته بؤن 

مزبوطٌن ومشتؽلٌن بضمٌر،  الشباب فً ؼزة مبسوطٌن من شؽل الصوارٌخ وبقولوا

                                                           

 ( لقاء مع أحد األخوة المجاىدين.1)

 .القيق أبو سالم رفيق درب الشييد عوض( لقاء مع 2)
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وشفت الشهٌد أسامة الهوبً وهو سواق عوض الخاص فً المهمات الجهادٌة وجدته 

ل فً الصوارٌخ وٌجهز فاستؽربت وضحكت وقلت له ضحك علٌك ٌمسك المقدح وٌعم

عوض قوم ٌا راجل اشتؽل على سٌارتك على الخط وجٌب فلوس أحسن لك من عوض 

ًّ وقال أنا مع عوض على الموت وأنا هٌك مكٌؾ ومبسوط فً الجهاد  وشؽله، فرد عل

ٌع آخر وبعد ، وبعدها تركتهم وؼادرت المكان ألوصل شاب إلى مكان تصنفً سبٌل هللا

قالوا قصؾ ورشة  الجهاز البلسلكًمؽادرتهم بربع ساعة سمعت صوت القصؾ وعلى 

 (1)بالقرب من دوار زعرب عرفت بؤن عوض ومجموعته قد استهدفوا".

 

" بعد محاولة اؼتٌاله األخٌرة  :تستذكر أم محمد ٌوم استشهاد زوجها فتقول

الفاشلة كل ما ٌطلع طٌران نقول أكٌد عوض، كنا متوقعٌن استشهاده فً أي لحظة، 

ٌومها كانت ابنتً فوق سطح المنزل وقالت تعالً ٌا أمً شوفً الطٌران وكانت ثبلثة 

 طابرات والحاجة أم عوض تدعً علٌهم وتقول حسبنا هللا ونعم الوكٌل فً الٌهود وقالت

 (2)ٌا عالم لمٌن جاي الدور".

 
االحتٌاطات األمنٌة وتوكل أخذ ب بعد أن و استشهاد القابد عوضفً صبٌحة ٌوم  

على هللا متخفٌا  عن أعٌن العمبلء والخابنٌن ذاهبا  إلى مكان عمله الحقٌقً، نعم ذهب 

مكان بعدها للعمل الذي كان ال ٌعلمه أحد، ذهب إلى حٌث ٌستمتع وٌجد نفسه، ذهب إلى 

الملتقى والصعود إلى الجنان، ذهب إلى مكان تصنٌعه للصوارٌخ متفقا  على اللقاء هناك 

مع رفٌق دربه الشهٌد أسامة الهوبً لكً ٌواصلوا دربهم وصناعتهم وجهادهم المبارك، 

تعالوا معنا لنرى أخر ساعات الشهٌد عوض على الدنٌا وآخر دقابق وأنفاس صاحب 

ق حٌث ٌقول أبو ساجد أحد رفاق عوض وكان معه لحظة الهمة العالٌة عوض القٌ

استشهاده " ٌوم استشهاد عوض كان أطول األٌام بٌننا وبٌنه، فقد تجمعنا ٌومها من 

 الساعة السابعة صباحا ، استمر معنا عوض فً العمل من السابعة صباحا  وعند اقتراب

كان دوامه مسابً، فقال نفسك للذهاب إلى مدرستك و ءآذان الظهر قلت له لماذا لم تهً

لً لقد جاء عندي وكٌل وبذلك تصبح لدي حرٌة وحركة أكثر، صلٌنا الظهر وبعدها 

                                                           

 .القيق أبو ىشام رفيق درب الشييد عوض( لقاء مع 1)

 .القيق أم محمد زوجة الشييد عوض( لقاء مع 2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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عدنا للعمل مرة أخرى كل منا لدٌه عمله المكلؾ به من أستاذ عوض الذي ٌعمل بٌدٌه 

معنا وٌراقبنا وٌوجهنا، سبحان هللا لقد كان هذا الٌوم كله مرح ومزح وضحك مع األستاذ 

حٌث أتذكر كان الشباب وهم ٌصنعوا فً طنجرة كبٌرة وبٌحركوا فً األداة عوض، 

، وأخذت "ملح وبصل"كم وضعتم على الطبخة  وأنا أمازحهمفصورتهم وبقول لهم 

، وا بطعام الؽذاء لناءٌضحك علٌنا، وقبل صبلة العصر جا الفٌدٌو وشاهده أبو محمد وهو

الشهٌد أسامة الهوبً أبو قصً  أكملنا العمل ونقصت علٌنا قطعة فخرجومن ثم 

إلحضارها، وقد تؤخر قرابة الساعة، سبحان هللا خبلل هذه الساعة دار حدٌث مشترك 

بٌن أستاذ عوض وجمٌع الشباب حول الشهادة فً سبٌل هللا والحور العٌن والجنة وكان 

حدٌث مشوق وممتع لقد رؼبنا فً الشهادة، وقد طلبت إذن من األستاذ أن انتهً من 

ملً وأؼادر المكان فؤمر بانصراؾ الشباب وبقٌت أنا وهو فً انتظار الشهٌد أسامة ع

: إننً مرهق، أرٌد لً عوضقال فالهوبً وعندما وصل عدنا ثانٌة للعمل لنصؾ ساعة 

 أن ارتاح قلٌبل  ما كان ٌدري أن راحته إلى األبد .. 

 

: هنا لن ًلٌتابعوه، كان ٌقول ل تركه وقد جند عمبلبهٌما كان ٌدري أن العدو لن 

الكراسً هو والشهٌد  ، فجلس علىتصلنً عٌون الؽادرٌن، ولن تصلنً أٌادي المجرمٌن

وإذا بً أسمع صوت صاروخ ألطٌر من مكانً وال أعلم ماذا حدث أسامة الهوبً، 

 (1)".أربعة أمتار تقرٌبا   مسافة ٌبعد عنًبعدها كل ما أتذكره أن أستاذ عوض كان 

، الذي لطالما بحثوا عنه طوٌبل   لتشٌر أٌدي الؽدر والخٌانة للعدو بؤن الهدؾ موجود

لٌحمله صاروخ ثم صاروخ آخر بسرعة البرق إلى جوار ربه فً مقعد صدق عند ملٌك 

 .رفٌقا مقتدر مع النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء وحسن أولبك

 

مة الهوبً "أبو وٌصاب فً القصؾ رفٌق درب عوض فً الجهاد والمقاومة أسا

 إلى هللا ظلم بنً صهٌون. ٌشكو شهٌدا  قصً" لٌرتقً إلى العبل بعد ٌومٌن من اإلصابة 

وٌإكد المواطنون الذٌن توافدوا إلى مكان القصؾ واستهداؾ الشهٌد القابد 

عوض بؤن األستاذ عوض قد نطق الشهادتٌن قبل استشهاده حٌث ٌقول أحدهم " أنا كنت 

االستهداؾ فوجدت األستاذ عوض على األرض والدم ٌنزؾ  أول من وصل إلى مكان

                                                           

 .القيق عوضالشييد أبو ساجد أحد رفاق ( لقاء مع 1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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رسول هللا هذه آخر كلمات  امنه وٌقول بصوت خافت أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد

 (1)سمعتها منه رحمه هللا هذه شهادة حق أشهدها له".

 

"  :ٌقول أحمد نجل الشهٌد كٌؾ تلقت عابلتهم نبؤ استشهاد أبٌهم األستاذ عوض

الدار علٌنا  عرفنا عن خبر استشهاد والدي وكنا بعد العصر جالسٌن فً الدار دخل محمد

وهو ٌبكً وٌقول افتحوا التلفاز أبً استشهد، وفتحنا التلفاز وإذا بالخبر على جمٌع 

 (2)القنوات تؤكدنا حٌنها أن أبً استشهد".

 

حظة " ل :وهنا تقول أم باسل شقٌقة الشهٌد عوض عن ٌوم رحٌل عوض

جمٌع أهل ها أي إنسان كالصاعقة نزلت على استشهاد عوض لحظة صعبة فوق ما ٌتخٌل

البٌت، على القرٌب وعلى البعٌد، فبمجرد أن سمعنا صوت طابرات تضرب قبل أن 

تصل صدر عوض سقطت فً صدورنا نحن، أقسم باهلل العظٌم كنت أعمل فً بٌتً 

ٌت كالعادة إلى الشباك أنظر فإذا بدخان فسقطت من ٌدي األداة التً كنت استعملها، فجر

لتصلٌح السٌارات فؤمسكت هاتفً المحمول واتصلت على  تٌتصاعد من ورشة كان

ًّ سؤلته أٌن عوض؟ لماذا جوال عوض معك؟ فقال لً:  عوض فإذا بشخص آخر ٌرد عل

 ال تقلقً إن عوض أصٌب فبل تحزنً.

 

 ًّ لحظة ولست أدري كٌؾ بعدما سمعت تلك الكلمات من ذلك الشاب أؼمً عل

وصلت إلى مستشفى أبو ٌوسؾ النجار، فوجدت ألوؾ مإلفة تقؾ فً المستشفى فإذا 

بطبٌب ٌقابلنً وقبل أن أتكلم معه فإذا بٌده ورقة مكتوب علٌها الشهٌد عوض القٌق، 

 فعرفت أنه استشهد فاحتسبته عند هللا شهٌدا .

 

لحظات صعبة وطوٌلة  ى" مرت لحظات علٌنا فً المستشف :وتضٌؾ أم باسل

جدا ، حاولت الوصول إلى الثبلجة ألرى عوض ومنعونً وأعطونً اإلبرة والمهدبات، 

فلم تإدي أي ؼرض، حملونا ونقلونا إلى بٌت أهلً بٌت الشهٌد عوض، وجدنا البٌت 

ملٌبا  فوق ما نتخٌل من الناس والنساء واألطفال والرجال، الكل ٌبكً وٌصرخ الكل 

                                                           

 .أحد المواطنين( لقاء مع 1)

 .القيق ( لقاء مع أحمد نجل الشييد عوض2)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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نه لٌس إعوض عوض هل مات عوض، وأنا أقول لهم لٌس عوض مندهش وٌقولون 

عوض، وال زلت لآلن ال أصدق وال أحتمل فكرة أن عوض قد ؼادرنا وذهب، وإلى أٌن 

 (1)ذهب إلى مقبرة مدفون فٌها تحت التراب".

 

وٌسقط خبر استشهاد عوض على األصدقاء والرفاق كالصاعقة المدوٌة والكل  

ل أبو سلمان صدٌق الشهٌد " كنت قاعد العصر على فً ذهول واستؽراب حٌث ٌقو

الشارع وسمعنا صوت قصؾ ونحن قاعدٌن جاء شاب وقال قصفوا مدٌر المدرسة اللى 

من دار القٌق ، قلت له شو بتقول واتصلت على شاب وقال لً هٌنً فً المستشفى وكان 

 ٌبكً وٌقول عوض استشهد وأكد لى خبر استشهاد عوض، بصراحة وقفت مصدوم

محتار فً دقٌقة مر شرٌط حٌاة عوض أمام عٌنً وهو فً المدرسة وهو فً منتدى 

المعلم الفلسطٌنً وهو فً معرض العلوم والحاسوب، فاجعة استشهاده صدمة قوٌة لً، 

فً مسجد العودة كانت آخر نظرة ألقٌها على عوض بعدما وصلنً الدور بعد عشر 

لتُ أقارب وطبلب، دقابق الكل واقؾ ٌودعه من معلمٌن وزمبلء و ه من جبٌنه وكانت قب 

 (2)آخر نظرة لعوض هللا ٌرحمه".

 

ؤ استشهاده فٌقول أبو ساجد أحد نبفٌق درب عوض ٌروي لنا كٌؾ تلقى وهذا ر  

رفاق عوض وقد كان معه لحظة استشهاده " فقد أصبت فً القصؾ بشظاٌا وجروح 

للصاروخ وأن األستاذ عوض  متفرقة فً جمٌع أنحاء جسدي وأنا أعتقد أننً قد تعرضت

فتقول لً زوجتً   ىلم ٌصب بؤذى وفً الٌوم الرابع بعد إصابتً وأنا أرقد فً المستشف

لً أنك مستهدؾ فهتفت  ىارٌخ هتفت باسمك مباشرة إحساس أتعندما سقطت الصو

باسمك بصوت عال  وبعدها بقلٌل سمعت المكبرات تهتؾ باؼتٌال القابد عوض القٌق، 

لمتها قلت لها استشهاد مٌن؟ هو األستاذ عوض استشهد متً وكٌؾ؟ استوقفتنً ك

وانهمرت فً البكاء رحمه هللا لقد كان له علٌنا الفضل الكثٌر وعلمنا ودربنا، طموحه 

 (3)عالً ودابما  ٌفكر فً التطوٌر سبحان هللا همته عالٌة رؼم أننا كنا أصؽر منه بكثٌر".

 
                                                           

 .القيق ( لقاء مع أم باسل شقيقة الشييد عوض1)

 .القيق سممان صديق الشييد عوض( لقاء مع أبو 2)

 .القيق عوضالشييد   ساجد أحد رفاق( لقاء مع أبو 3)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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الجهاد والمقاومة، بعد أن جعلت اإلسبلم هنٌبا  لك ٌا عوض، وأنت ترفع راٌة 

هو محركك األساس نحو تحقٌق وعد هللا، فكنت بحق مجاهدا  فً سبٌل هللا، ولذلك 

اختارك هللا شهٌدا  لتروي بدمابك الطاهرة ثرى هذا الوطن الؽالً فلسطٌن لتكون منارة 

 .للمجاهدٌن نحو المسجد األقصى المبارك
 

 الصهٌونٌة:الصدى اإلعبلمً للجرٌمة 
 

وما أن تواردت األنباء عن استهداؾ ورشة للتصنٌع فً المنطقة الؽربٌة برفح 

حتى بدأت تتسرب األنباء عن استهداؾ قٌادي بارز وكبٌر فً سراٌا القدس وبعد وقت 

قصٌر فجعت مدٌنة رفح وسراٌا القدس والمقاومة الفلسطٌنٌة بكافة أطٌافها بخبر استشهاد 

األول فً سراٌا القدس وقابد وحدة الهندسة والتصنٌع بقطاع ؼزة الشهٌد المهندس التقنً 

 المعلم عوض القٌق.
 

وهذا نص الخبر العاجل الذي تناقلته وسابل اإلعبلم " استشهد أحد قادة سراٌا  

القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسبلمً، وأصٌب ثبلثة آخرٌن عصر األربعاء 

برات االحتبلل اإلسرابٌلٌة لورشة سمكرة ودهان م أثر قصؾ طا2008/ 4/ 30

بصاروخٌن على األقل فً حً زعرب بمدٌنة رفح جنوب القطاع، وقال شهود العٌان أن 

طابرات األباتشً اإلسرابٌلٌة أطلقت صاروخٌن على األقل على ورشة للسمكرة 

ٌق والدهان، وقد استشهد نتٌجة القصؾ القٌادي البارز فً سراٌا القدس عوض الق

وأصٌب نتٌجة القصؾ ثبلثة مواطنٌن، من جهتها قالت المصادر الطبٌة أن الشهٌد وصل 

أشبلء ممزقة موضحة أن اإلصابات حرجة، ومن بٌن المصابٌن من بترت أقدامه، وقال 

شهود العٌان أن القصؾ أدى إلى تدمٌر أجزاء كبٌرة فً الورشة القرٌبة من مدرسة 

سٌارات اإلسعاؾ والدفاع المدنً إلى المكان لنقل رابعة عدوٌة، وعلى الفور هرعت 

المصابٌن إلى المشفى، ٌؤتً هذا بعد ساعات من إعبلن الفصابل الفلسطٌنٌة فً القاهرة 

 (1)موافقتهم على التهدبة التً طرحتها جمهورٌة مصر".

 

                                                           

 موقع فمسطين اليوم عمى الشبكة العنكبوتية.( 1)



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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ردود من سراٌا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسبلمً:
(1) 

 

نعت فٌه الشهٌد القابد المهندس المعلم عوض عبد الفتاح القٌق  ابٌانسراٌا القدس أصدرت 

 وتوعدت بالرد علً جرٌمة االؼتٌال وهذه نسخة من البٌان:

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ت ِسُبوا﴾  ﴿و ظ نُّوا أ ن َُّهم  م انِع تُ ُهم  ُحُصونُ ُهم  ِمن  اللَِّه ف أ ت اُهُم اللَُّه ِمن  ح ي ُث ل م  ي ح 

 

 بٌان عسكري صادر عن سراٌا القدس
 

 سراٌا القدس تدفع ثمن اتفاق التهدبة و ٌبدأ االؼتٌال األول بعد االتفاق

 قوافل الشهداء تمضً والٌوم رحٌل القابد المهندس الكبٌر األستاذ عوض القٌق

 لن ٌمر هذا االؼتٌال إال برد بحجم دم القابد( )
 

 ٌر شعبنا المجاهد :ٌا جماه

ا القدس الذراع العسكري المسلح لحركة الجهاد اإلسبلمً فً فلسطٌن، هذه هً سراٌ

تواصل جهادها و مقاومتها، ببل توقؾ، ال تطرح وضعا  للتهدبة أو للمهادنة مع العدو 

م ، حٌنها طرحت سراٌا 2005ألنها ستكون الضحٌة كما بعد كل اتفاق كما حدث فً 

ذلك الٌوم باحتفاظها بالرد على الجرابم  القدس مقاومتها ال لبلستفراد فً الضفة و تكرر

ألنها تعلم ال أمان لهذا العدو، والٌوم تدفع ثمن هذا االتفاق قابدا  عظٌما  من قادتها ولكن 

 تمر هذه الجرٌمة ببل عقاب. كما عودتكم سراٌا القدس لن

 

تحتسب سراٌا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد  بقلوب مإمنة بقضاء هللا و قدره

قابد وحدة الهندسة والتصنٌع فً سراٌا القدس ، ىإلسبلمً فً فلسطٌن عند هللا تعالا

 عام 33 ــــعوض القٌق ) أبو محمد ( مدٌنة رفح  القابد المهندس األستاذ : الشهٌد

                                                           

 .البيان العسكري الصادر عن سرايا القدس في اغتيال الشييد القائد عوض القيق (1)

 



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
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 ) أحد أبرز قادة وحدة الهندسة والتصنٌع فً سراٌا القدس بقطاع ؼزة (

 

مدٌنة ـــ  بعد استهدافه بثبلثة صوارٌخ من طابرة حربٌة صهٌونٌة جنوب قطاع ؼزة 

 رفح ، وقد نجا شهٌدنا القابد قبل ذلك من استهداؾ صهٌونً ثبلثة مرات جنوب القطاع .

 

إننا فً سراٌا القدس، نإكد أن جهادنا مستمر، حتى دحر هذا االحتبلل، و أن جرٌمة 

المضً فً طرٌق الجهاد و  ىنا لن تزٌدنا إال إصرارا  علاالؼتٌال الجبانة بحق قابد

 المقاومة و إن الرد على هذه الجرٌمة قادم بإذن هللا .

 

 عملٌاتنا متواصلة جهادنا مستمر..

 ( وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منقلب ٌنقلبون )

 سراٌا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسبلمً فً فلسطٌن

 م30/4/2008هـ، الموافق 1429 ربٌع آخر 24األربعاء 

 

 : اإلعبلم الحربً لسراٌا القدس
 

أصدر اإلعبلم الحربً لسراٌا القدس فٌدٌو عن الشهٌد القابد عوض القٌق وتم 

وكذلك  عرضه للجماهٌر ٌستعرض حٌاة الشهٌد القابد عوض القٌق ومسٌرته الجهادٌة

 الشهٌد. أصدر أناشٌد للشهٌد القابد عوض القٌق وصور وملصقات لصور

 

اإلطار النقابً لحركة الجهاد )  تحاد اإلسبلمً فً النقابات المهنٌةموقؾ اال

 :   (اإلسبلمً
الشهٌد المعلم عوض القٌق وأكد على أن قضٌة الشهٌد اإلسبلمً  تحادنعى اال

عوض هً قضٌة إنسانٌة وقضٌة وطنٌة بامتٌاز ٌحملها الجمٌع وأن تعامل وكالة الؽوث 

واألمم المتحدة مع أسرة الشهٌد وأطفاله األٌتام معاملة ظالمة أفقدتهم حقهم القانونً 

طؤ كً تعاقب أسرته من فعوض رحمه هللا لم ٌكن موظفا  سًء السمعة ولم ٌرتكب خ

بعده بل كان رمزا  لبللتزام الوظٌفً داعٌا  الوكالة إلى حل مشكلة عوض القٌق ودفع 



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

118 
 

تحاد على رفض وكالة السٌاسة جانبا  ومإكدا  االمستحقات الشهٌد ألسرته وتحٌٌد ال

التدخبلت والضؽوطات التً تمارس بحقها ضد أبناء الشعب الفلسطٌنً والتً ظهرت 

 (1)ضحا  فً قضٌة مدخرات الشهٌد المعلم عوض القٌق.جلٌا  ووا

 

 : موقؾ منتدى المعلم الفلسطٌنً
 

الشهٌد المعلم عوض القٌق أحد  ىالمعلم الفلسطٌنً فً قطاع ؼزة نعمنتدى 

للشهٌد عوض القٌق مستنكرا  عملٌة  مإسسً صرح المنتدى العظٌم وأقام حفبل  تؤبٌنا  

االؼتٌال ومستذكرا  صفات الشهٌد المعلم عوض، وأصدر المنتدى الحقا  فً الذكري 

السنوٌة الستشهاده فٌدٌو ٌوثق حٌاة الشهٌد وكما أصدر أنشودة أهداها لروح الشهٌد 

 المعلم المإسس عوض القٌق.

 

 : مدرسة ذكور هـ اإلعدادٌة لبلجبٌن برفح
 

المدرسة حفل تؤبٌن لمدٌر مدرستها األستاذ الشهٌد عوض القٌق تكلم فٌه أقامت 

المعلمٌن عن مدٌرهم وزمٌلهم فً العمل وعن أخبلقه وصفاته ومواقفه النبٌلة معهم، 

، لحضوروكذلك تكلم الطبلب عن معلمهم ومدٌر مدرستهم فً كلمات أثرت فً جمٌع ا

ذ عوض القٌق وشعارات والفتات وخرجت مسٌرات طبلبٌة تحمل صور مدٌرهم األستا

تندد بالجرٌمة الصهٌونٌة وكما توجه وفد من الطبلب والمعلمٌن لتؤدٌة واجب العزاء 

 لعابلة القٌق.

 

 وكالة األنباء العالمٌة روٌترز:
 

وفً تقرٌر لوكالة األنباء العالمٌة روٌترز تستعرض فٌه قضٌة الشهٌد المعلم 

عوض القٌق وجاء فً التقرٌر " فً النهار كان عوض مدرس علوم وناظر ٌتمتع 

باالحترام فً مدرسة تابعة لؤلمم المتحدة فً قطاع ؼزة، فٌما ٌزعم مصدر مخابرات 

                                                           

في  اإلسالمي في النقابات المينية اإلطار النقابي لحركة الجياد اإلسالمي االتحاد( المصدر موقع 1)
 .فمسطين 



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

119 
 

مورتر، بٌد أن طلبة  خ وقذابؾٌراأن القٌق كان ٌشارك فً تطوٌر صو إسرابٌلً

وزمبلء ومسبولون من األمم المتحدة نفوا أٌة معرفة بعمل القٌق فً مجال المتفجرات، 

ونفت عابلته أن له أٌة عبلقة بالناشطٌن على اإلطبلق رؼم وجود ملصقات لحركة 

الجهاد اإلسبلمً فً منزله، لكن زعماء فً الجهاد اإلسبلمً أشادوا بالشهٌد وأطلقوا 

 زخات من الصوارٌخ المحلٌة الصنع على إسرابٌل ردا  على استشهاده.

 

ولؾ جثمان القٌق بعلم الحركة فً وقت رفعت ملصقات علٌها تكرٌما  له ما  

وعبارة مكتوبة بخط الٌد على البوابة  سبوعاالزالت معلقة على منزل أسرته هذا 

 .والتصنٌع س لوحدة الهندسةالحدٌدٌة لمدخل المدرسة تعلن أن القٌق هو القابد الربٌ

 

وقال أقارب القٌق إنه لم ٌحضر أحد من األمم المتحدة الجنازة أو ٌقوم بمواساة األسرة، 

 وأضافوا أن أرملة القٌق وأطفاله الخمسة لم ٌسمعوا شٌبا  بشؤن معاشه.

 

فٌما اعتبر المتحدث كرٌستوفر جانٌس أن وكالة ؼوث وتشؽٌل البلجبٌن 

نتبع سٌاسة عدم التسامح على اإلطبلق إزاء » ٌن تبحث فً األمر، وقال ٌالفلسطٌن

ناشطون فً مدرستنا، وبالطبع لسنا شرطة على الفكر  التً ٌقوم بهاالسٌاسة واألنشطة 

 وال ٌمكننا أن نحرس عقول الناس.

 

 وأضاؾ أن العاملٌن ٌتلقون تعلٌمات بانتظام بعدم االنخراط فً السٌاسة أو األنشطة التً

 30ٌقوم بها ناشطون من أي نوع، وقال الجٌش اإلسرابٌلً إن هجومه الذي شنه ٌوم 

أبرٌل فً رفح بالقرب من الحدود المصرٌة أصاب ورشة كانت تستخدم فً صنع 

 11ٌخ وأسلحة بدابٌة أخرى، ؼٌر أن زمبلء القٌق الذي درس الفٌزٌاء وله خبرة رصوا

وث وتشؽٌل البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن وصفوه سنة فً التدرٌس فً مدراس تابعة لوكالة ؼ

 (1)بؤنه كان نجما صاعدا فً التعلٌم، وقال أنه رقً لٌدٌر المدرسة فً العام الماضً".

 

                                                           

 7/5/2008باء العالمية رويترز  بتاريخ وكالة األن   REUTERS( المصدر موقع 1)
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مركز أبحاث ودراسات صهٌونً ٌصؾ الشهٌد عوض القٌق بالمعلم 

 اإلرهابً:
وٌقول ٌهوناتان دحوح هلٌفً وهو كاتب وباحث صهٌونً معلقا  على استشهاد 

ٌر مدرسة فً وكالة الؽوث التابعة لؤلمم المتحدة  )) تم الكشؾ عن مثال آخر عوض مد

الهجوم الذي  لكون األونروا حاضنة مرٌحة للمنظمات الفلسطٌنٌة اإلرهابٌة وذلك أثناء

( والذي كان موّجها  ضد ورشة لتصنٌع 2008نٌسان  30شنّته قوات سبلح الجو )

عوض القٌق، وهو معلم، مربً ومدٌر فً مدارس األسلحة فً رفح، قتل فً هذا الهجوم 

األونروا فً رفح والذي عمل  فً الوقت ذاته كربٌس لوحدة الهندسة وإنتاج الوسابل 

 الحربٌة من أجل الجهاد اإلسبلمً فً القطاع.

 

كان القٌق أحد النشطاء البارزٌن الذٌن كانوا مسبولٌن عن إنتاج وتطوٌر 

مً، إعداد العبوات الناسفة والوسابل القتالٌة ودأب على الصوارٌخ من أجل الجهاد اإلسبل

قام  2006تؤهٌل أجٌال من "المهندسٌن" استنادا  إلى الخبرة التً اكتسبها، فً صٌؾ 

القٌق بزٌارة إلى الصٌن والتً أعرب خبللها عن اهتمامه بالطابرات الخفٌفة، على ما 

 ت ضد إسرابٌل.ٌبدو ألؼراض الشراء واإلنتاج من أجل القٌام بعملٌا

 

، عندما نجا من محاولة 2007افتضح نشاط القٌق فً مجال اإلرهاب فً أٌلول 

اؼتٌاله من قبل إسرابٌل، على الرؼم من ذلك استمر فً العمل فً سلك التدرٌس، التربٌة 

وإدارة مدارس األونروا واالهتمام بتربٌة وتعلٌم األطفال والشبٌبة من خبلل المخٌمات 

متنعت األونروا عن فصله من عمله فً التدرٌس فً الصٌفٌة،  لٌس واضحا  لماذا ا

مإسساتها فً أعقاب انفضاح عبلقاته باإلرهاب، كان من الضروري أن تشعل سٌطرة 

حماس على مإسسات األونروا وطاقم العاملٌن فً األونروا وقضٌة القٌق "المعلم 

مانحة ) ومن اإلرهابً" الضوء األحمر حول احتمال تدفق األموال التً ترسلها الدول ال

ضمنها الوالٌات المتحدة وكندا ( إلى المنظمة، واستؽبللها من أجل دفع رواتب نشطاء 

حماس والجهاد اإلسبلمً الذٌن ٌربون أجٌاال  من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن على قٌم الجهاد 

ضد إسرابٌل والكفار بشكل عام، ٌحتاج هذا الموضوع إلى التحقٌق الفوري وعلى أي 

سب أن تضع الدول المانحة شروطا  من أجل استمرارها بتقدٌم المساعدات حال من األن
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لؤلونروا، والتً تشمل أٌضا التخلص من النشطاء اإلرهابٌٌن العاملٌن فً المإسسات 

 (1)التابعة لوكالة األمم المتحدة ((.

 

ـــ  لٌٌن العرب بوكالة الؽوث الدولٌةموقؾ اتحاد الموظفٌن المح

 ؼزة: 
 

فً تعلٌقه على حرمان وكالة الؽوث واألمم المتحدة أسرة الشهٌد  أكد االتحاد

م على أن قضٌة الشهٌد عوض من 30/10/2011مستحقاته المالٌة وفً بٌان صادر فً 

البند الثالث فً البٌان " ال  القضاٌا التً ٌطالب فٌها إدارة الوكالة على حلها وجاء فً

ق والذي ارتقى شهٌدا قبل عدة سنوات زالت قضٌة مدخرات المعلم الشهٌد / عوض القٌ

وترفض إدارة الوكالة أن تدفع هذه المستحقات ألفراد أسرته، رؼم أنها وعدت مرات 

عدة بدفع تلك المستحقات ورؼم أنه حق قانونً وإنسانً، فهل ٌعقل أن ٌحرم األٌتام من 

 (2)حقوقهم من مإسسة دولٌة تدعً أنها تطبق قوانٌن األمم المتحدة ؟؟؟.

 

 ا بعد استشهاده:م
 

 ؽضب" عبلقته طٌبة جدا  مع الكل وال أحد ٌ :ٌقول الحاج عبد الفتاح والد الشهٌد

منه، عندما استشهد ٌشهد هللا من باب الدار إلى أخر الشارع العالم والناس كلها جاءت 

على الجنازة والعزاء، من جبالٌا وبٌت الهٌا وبٌت حانون جاإوا إلى العزاء وقعدوا 

 (3)".فً بٌت العزاء  ٌومٌن وثبلثة

 

 

                                                           

( مقال لمكاتب الصييوني ييوناتان دحوح ىميفي، باحث بارز ومشارك في مركز القدس لمشؤون 1)
 وضابط سابق في الموساد الصييوني.العامة والسياسة 

 غزة. -( موقع اتحاد الموظفين المحميين العرب بوكالة الغوث الدولية 2)

 .عوض ( لقاء مع الحاج عبد الفتاح القيق والد الشييد3)
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" كلما ذهبت  :وفً لحظات ما بعد االستشهاد تقول أم باسل شقٌقة الشهٌد عوض

إلى هناك، إلى المقبرة حٌث عوض ممدد تحت التراب،  أراه جالسا  كجلسته المعتادة  فً 

زاوٌة الصالة وكؤننا نجلس حوله نتحادث ونتسامر وعندما أفٌق من هول الصدمة ألرى 

ه حمبل  ءبحرقة ال ٌتخٌلها بشر، ترك وراصورته ممددة والدماء نزفت من جسده أبكٌه 

ٌوصٌنً دابما  أبنابً أبنابً أطفالً ساعدي زوجتً فً تربٌة أبنابً وال  ، كانكبٌرا  

 (1)أدري بؤي فراغ ممكن أسد مكانه".

 

" بعد ما استشهد تردد على بٌتنا نساء وأخوات  :وتقول أم محمد زوجة الشهٌد

وقالوا لنا أن عوض كان دابما  ٌعطٌهم مساعدات وصدقات وطلبن أن  عرفهنأأول مرة 

 (2)ا الشًء".ٌستمر هذ

 

" جاءت امرأة على بٌت العزاء وكانت حامل  :وٌضٌؾ أبو صالح صهر الشهٌد

وقالت أنها توجهت فً ٌوم من األٌام لعوض وأخبرته أنها سوؾ تعمل عملٌة زراعة 

 (3)لئلنجاب وساعدها عوض مالٌا  دون تردد أو تكبر ومنة".

 

 

 رإى فً الشهٌد المعلم القابد عوض القٌق:

 
 األولى:الرإٌا 

" رأٌته فً المنام قبل أن ٌستشهد  :ٌقول أبو هشام رفٌق درب الشهٌد عوض

طفل صؽٌر مولود  أحضروابٌومٌن وكانت الرإٌا كالتالً فقد كنت عندهم فً البٌت و

 صوت اآلذان فقال لًوإذا بلعوض مش عارؾ تسكت طفل صؽٌر،  فقلتجدٌد وٌبكً 

ا قم وصلً بنا وقد وقفت إماما  بهم وق عوض ذ  ت ى ه  قُولُون  م   ٌ رأت آخر سورة الملك "و 

" إلى آخر السورة، فقالت الحاجة أم عوض هات الطفل الصؽٌر  ق ٌن  اد  ْعُد إ ْن ُكنُتْم ص  اْلو 
                                                           

 .القيق ( لقاء مع أم باسل شقيقة الشييد عوض1)

 .عوض القيق ( لقاء مع أم محمد زوجة الشييد2)

 .القيق صالح صير الشييد عوض( لقاء مع أبو 3)
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اسكته، كانت هذه الرإٌا قبل استشهاده بٌومٌن وكنت بدي أقولها لعوض ولكن لم ٌكتب 

 (1)لً أن أقولها له".
 

 الثانٌة: الرإٌا

" بعد ما استشهد أبً شفت رإٌا فٌه، كنت أنا  :محمد نجل الشهٌد عوضٌقول 

بدي أطلع من البٌت وهو جاي على البٌت، فتفاجؤت لما شفته وجرٌت علٌه وحضنته 

 (2)وبوسته وصار ٌقول لً دٌر بالك على أمك وأخواتك ودراستك".

 

 :الثالثة الرإٌا

 عرٌس رأته حٌث المنام فً عوض رأت أخته"  :الشهٌد زوجة محمد أم تقول

 (3".)العروس تشاهد أن دون ولكن متزوج

 الرإٌا الرابعة:

ٌقول الحاج سمٌح القٌق أبو محمد عن هذه الرإٌا الواضحة فً الشهٌد عوض 

" جاءت عندي على المحل امرأة عجوز ال أعرفها وكانت تسؤل عن دار القٌق،  :فٌقول

قالت لً هل تعرؾ عوض القٌق، قلت لها نعم قرٌبً وسؤلتها هل تعرفٌه لقد استشهد 

فقالت لً أنا ال أعرفه ولكن شفته اللٌلة فً المنام وجاء لً وقال أنا عوض القٌق وكان 

كثٌر وقال لً أنا مبسوط  الجنٌنة أمام بٌته حلوةوبٌضحك ومرتاح وبٌته حلو و امبسوط

بتمنعنً  لٌش لٌش أمً بتمنعنً أدخل على حاجات كوٌسة هلل بس زعبلن اشوٌةوالحمد 

وراح " وصتنً أن أنقل الرإٌا إلى أسرته شكرتها وتوجهت ألم عوض هللا ٌرحمها 

 (4)وأخبرتها بالرإٌا وقلت لها بكفً بكاء على عوض ألن ذلك ٌزعله".

 

 الرإٌا الخامسة:

" بعد استشهاده بفترة اشتقت له كثٌرا   :ٌقول أبو سلمً صدٌق الشهٌد عوض

وسؤلت هللا أن أراه فً المنام، وما هً إال فترة بسٌطة وإذا بً أراه فً رإٌا صالحة، 

                                                           

 .عوض القيق أبو ىشام رفيق درب الشييد( لقاء مع 1)

 .عوض القيق ( لقاء مع محمد نجل الشييد2)

 .عوض القيق ( لقاء مع أم محمد زوجة الشييد3)

 .القيق ( لقاء مع الحاج سميح القيق أبو محمد قريب الشييد عوض4)
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وكان فً الرإٌا مسجى على نعشه فً المسجد، وكان الناس ٌتباكون من حولً وكنت 

ا، وأنا  ا مش مصدقٌن تعالوا حسوا ٌدٌه إنفهو حً، وإذأقول لهم لم البكاء  فٌها نبض 

بجواره وإذا به ٌقوم من فراشه و ٌحتضننً ثم بدأ ٌرٌد الخروج من المسجد ، فقلت له 

قل لهم أنك حً، ولكنه أبى وؼادر دون حتى أن ٌنظر إلى الباكٌن علٌه. فقلت بعد المنام 

عظٌم، وحتى عندما نحلم به فهو أٌضا  عظٌم، بحٌاته عظٌم  وفً موته  ٌا له من

 (1)عظٌم".
 

 وفاة والدة الشهٌد القابد عوض القٌق:

  
بعد صراع مع المرض فً ٌوم  -رحمها هللا-توفٌت والدة الشهٌد عوض 

أمام منزل الشهٌد عوض فً حً  م وفتح بٌت العزاء 2011/  1/  12األربعاء الموافق 

من أحب عوض لبى النداء وذهب للدفن ومواساة الجنٌنٌة مقابل مسجد االستقامة، كل 

 هللا.  اأهل الشهٌد فً وفاة الحاجة أم عوض رحمه
 

  

 خبر االستشهاد: ىكلمات وتعلٌق عل
 

كان استشهاد أبو محمد فاجعة كبٌرة "  :القٌق أم محمد زوجة الشهٌد عوض

ا خبر استشهاده بالنسبة لنا ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل علٌنا السكٌنة، ربنا مهد لن

حٌث تم تعرضه لمحاولة اؼتٌال قبل ستة أشهر، هذه الحادثة أكدت لنا وقطعت الشك 

بالٌقٌن بؤن أبا محمد له نشاط عسكري، بالرؼم من أنه كان كثٌر المسإولٌات ودابما  

مشؽول ولم ٌتوان لحظة واحدة أن ٌفنً حٌاته فً سبٌل هللا والوطن وربنا شرفنا بشهادته 

ما تمناه فالحمد هلل رب العالمٌن ونحمد هللا على أن اصطفاه شهٌدا  واسؤل هللا  وهً أحسن

 (2) ."أن ٌجمعنا به فً الفردوس األعلى بإذن هللا

 

                                                           

 .القيق الشييد عوض أبو سممي صديق( لقاء مع 1)

 .القيق أم محمد زوجة الشييد عوض( 2)
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ال شرؾ أنا أقول لكل واحد استشهد والده ون"  :محمد نجل الشهٌد عوض القٌق

عند هللا، وأن ٌمشً مرفوع الرأس ألن ربنا اصطفاه من بٌن  بالشهادة أن ٌصبر وٌحتس

أن ٌكونوا من وواالحتساب بٌاء والصدٌقٌن والشهداء والصبر البشر لٌكون فً درجة األن

 (1) ." لهم الفردوس األعلىهللا شهداء اإلسبلم ونسؤل 

 

علٌه رحل أبو محمد عن الحٌاة بعد أن أّدى ما "  :اإلعبلم الحربً لسرٌا القدس  

وقد ترك خلفه الكثٌر من اإلبداعات والصناعات التً ٌستخدمها المجاهدٌن فً مقارعة 

االحتبلل، حٌث ٌقول أحد قادة سراٌا القدس " أما فٌما ٌتعلق بعمله العسكري فإن الكثٌر 

منها ال زال طً الكتمان، وما تسرب عن عمله الجهادي أّنه كان أحد القادة الفنٌٌن 

سراٌا القدس والعاكفٌن على تطوٌرها، وٌسجل له إشرافه على ومهندسً صوارٌخ 

تخرٌج عشرات الدورات من مهندسً صوارٌخ سراٌا القدس والعبوات الناسفة، فٌما ال 

تزال وحدة الهندسة والتصنٌع فً سراٌا القدس تتحفظ على كشؾ العدٌد من اإلنجازات 

 (2)."التً حققها الشهٌد طوال فترة حٌاته

 

نٌسان أبرٌل كان فاجعة لكل من  30حقٌقة ٌوم " :سامً عبد الرحمناألستاذ 

عرؾ عوض، كان فاجعة ألهله وألصدقابه ولمحبٌه لجٌرانه، كان فاجعة لكل مدٌنة رفح 

ولكل محافظات الوطن على حد سواء، عوض ال نستطٌع أن نقول أننا قد خسرناه ولكن 

 (3)نستطٌع أن نقول الجنة ربحته".

 

أبا محمد نعرؾ أننا ال نساوٌك عندما نخدش "  :شهٌد عوضأحد أصدقاء ال

العٌون بالدمع وأنت الذي خدشت نحرك بالصاروخ،  ونعرؾ أننا ال ٌمكن أن نرتقً لك 

 (4)إال إذا لحقنا بك، لذلك لن نقول وداعا  ولكن إلى لقاء قرٌب ٌا رجل القلم والبندقٌة.

                                                           

 .القيق محمد نجل الشييد عوض( 1)

 ( موقع اإلعالم الحربي لسرايا القدس.2)

 .القيق األستاذ سامي عبد الرحمن صديق الشييد عوض (3)

 .القيق أحد أصدقاء الشييد عوض (4)
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 مثل الجمٌع ومحبة ثقة نال رفح فً شخص ٌوجد الأبو ببلل الشهٌد عوض القٌق " 

 (1.)هللا رحمه القٌق عوض أستاذ
 

فً الحقٌقة تلقٌت نبؤ استشهاد عوض بمثابة الصاعقة "  :أبو شادي صدٌق الشهٌد

النبؤ ألننً كنت أشعر بؤن عوض ما زال حٌا   على قلبً ولم أستطع أن أصدق مثل هذا

عفنً العبارات ولم ٌسعفنً وهو بمثابة قندٌل ٌضًء الطرٌق لكل من حوله، فلم تس

لػ بؤن الشهٌد تم نقله إلى التفكٌر إال بالتوجه على الفور لمكان االؼتٌال وإذ بً أب

ألرى أشبلء الشهٌد عوض  ىأبو ٌوسؾ النجار، وبالفعل توجهت إلى المستشف ىمستشف

الزكٌة الطاهرة وقد صعدت روحه إلى باربها فؤسال هللا سبحانه وتعالى أن ٌتؽمده بواسع 

رحمته مع األنبٌاء والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وأن ٌجعلنا أن شاء هللا من رفاقه 

 (2)."الذٌن ٌسٌرون على درب الشهادة وأن ٌجمعنا به ٌوم المٌعاد

 

ٌوم ما استشهد عوض ٌوم األربعاء العصر "  :ل الشهٌد عوضأبو خالد زمٌ

افتكرت راح ٌدفنوه المؽرب، وقبل صبلة المؽرب طلعت أجري على مسجد العودة وفً 

الشهٌد نافذ منصور أبو هانً وقال لً مالك مستعجل فً المشً قلت له  رآنًالطرٌق 

نه خسارة كبٌرة إهللا رحمه بكرة تشٌٌع عوض وبدي ألحق جنازة عوض، فقال لً هللا ٌ

ورجل بكل الرجال، هللا ٌلحقنً به وفعبل  ثانً ٌوم الخمٌس صلٌنا وشٌعنا عوض الظهر 

وفً نفس الٌوم عصرا  صلٌنا وشٌعنا نافذ منصور فسبحان هللا الصادقٌن ٌرحلوا معا  

 (3)وبصمت.

 

 

 

 

 
                                                           

 منذ الصغر. عوض القيق أبو بالل صديق الشييد (1)

 .القيق صديق الشييد عوضأبو شادي  (2)

 .القيق الشييد عوض زميلأبو خالد  (3)
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 شهادته هزت ضمٌر النابمٌن:
 

المهندس الشهٌد عوض القٌق بسرعة البرق فً وٌنتشر نبؤ استشهاد القابد المعلم 

جمٌع أنحاء قطاع ؼزة وٌؽرق الجمٌع فً بكاء وصدمة شدٌدة فؽالبٌة الناس والمقربٌن 

من الشهٌد عوض لم ٌكونوا ٌعلموا أن أبا محمد قابد ومصنع صوارٌخ ومطلوب 

لعسكري وأنه قابد وحدة الهندسة والتصنٌع لسراٌا القدس الجناح ا لصهٌونًلبلحتبلل ا

لحركة الجهاد اإلسبلمً وانتشر الخبر وتناقلته وسابل اإلعبلم فً صدمة كبٌرة حٌث أن 

االحتبلل والمؽتصبات  ىالؽوث ٌصنع الصوارٌخ وٌطلقها عل مدٌر مدرسة فً وكالة

الصهٌونٌة، وتستنكر وكالة الؽوث مإكدة على عدم علمها بنشاط الشهٌد عوض القٌق، 

وم االؼتٌال ٌوم الخمٌس امتؤل مسجد العودة فً وسط مدٌنة رفح وفً ظهر الٌوم التالً لٌ

بالمصلٌن والمشٌعون حتى آخر شبر فٌه، وصلى المشٌعون خارج المسجد مفترشٌن 

األرض وصٌحاتهم وبكاإهم ٌمؤل جنبات المسجد وتنطلق مسٌرة الراحل إلى هللا من 

جسد الطاهر الثرى وسط مسجد العودة إلى المقبرة الشرقٌة مقبرة الشهداء لٌوارى ال

عملٌة االؼتٌال الجبانة وإعدام  ىة بالثؤر للشهٌد القابد والرد علصٌحات التكبٌر والمطالب

ٌخ التً صنعها الشهٌد بٌدٌه رالعمبلء والخابنٌن، وما هً إال ساعات وزخات الصوا

تطلق لنفسها العنان لتدك المؽتصبات وتزرع الرعب فً قلوب المستوطنٌن وجنود 

 تبلل.االح
 

فً بٌت العزاء جاء المعلمون والشخصٌات والقٌادات والمجاهدون والطبلب 

أحبوه ؼٌر  تؤدٌة واجب العزاء فً الرجل الذيوالمواطنون من كل حدب وصوب ل

كل ٌنظر فً نفسه وٌقول ربح البٌع أبا  ،أثر فً جمٌع الحاضرٌن ألنه مصدقٌن ما جرى

ٌر النابمٌن والمتكاسلٌن واستنهض ضم زتهباستشهاده ادقت هللا فصدقك، محمد لقد ص

أن طرٌق الشهداء واالستشهادٌٌن ال ٌسلكه فقط الفقراء  تالنفوس الضعٌفة، وأثبت

ومعدومً الشخصٌة من االتهامات التً تكال على المجاهدٌن والشهداء بل أثبتت أن 

هة طرٌق الدم والشهداء ٌجب أن ٌسلكه الجمٌع مقدمٌن الواجب على اإلمكان ومواج

الكؾ للمخرز، وشاهرا  سٌفه فً وجه الطاؼوت مدافعا  عن المستضعفٌن والمظلومٌن، 

جة إلى شبابها نعم شهادة هزت وجدان وحركت اإلٌمان فً قلوبنا فهذه األرض بحا

ه إحٌاء لنفوس كثٌر من الشباب وكثٌر من المتمسكٌن بهذه شهاداست وثوارها، هكذا كان
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لهو ولعب، نعم هكذا هم الصادقون ٌموتون لكً ٌعٌش الدنٌا معتقدٌن بؤنها سعادة و

 ؼٌرهم، ٌتدفق الدم منهم لٌسقً شجر الكرامة وٌدب الروح فً أرض األنبٌاء. 

 

شخصٌة أبً محمد الشهٌد القابد عوض تتسم وتنضج من خبلل هذه الكلمات   

أصدقابه التً كتبها ألحد أصدقابه وإخوانه قبل استشهاده بربع ساعة فهزت ضمابر 

" إن خدعتك الدنٌا فانظر فً عٌون أبناء  :وحركت فٌهم مشاعر التضحٌة والفداء قاببل  

الشهداء سترى فً عٌونهم من رحلوا إلى السماء واسؤل أكتافك من باألمس حملتهم 

أشبلء أم ؼابوا وبقوا مجرد أسماء، فاضرب وال تؤبه فالدنٌا مجرد أشٌاء، وقؾ علً 

حمل ام وتحجرت حبات الرمل من دمابهم ولقد أكل التراب أكفانهالقبور ونادي علٌهم ف

 (1)ذكرٌاتهم وإلى األمام سر بكل كبرٌاء".

 

 ... قالوا عن الشهٌد عوض القٌق

 الوالد:
 ا  محترم نشؤ عوض"  :ٌق والد شهٌدنا المجاهد عوض قالالحاج عبد الفتاح الق

 عنه ًراض أنا واسعة، رحمة ٌرحمه هللا ا  شرٌف ومات ا  شرٌف عاش الجمٌع من ا  ومحبوب

 . راجعون إلٌه وإنا هلل وإنا عمله فً مخلص النعٌم، جنان فً وٌخلّده عنه ىٌرض هللا

 

 الزوجة:
ه تاج على شهاداستفخر لنا و -رحمه هللا-" عوض  :أم محمد زوجة الشهٌد قالت

واسؤل هللا أن ه وحٌاته الزاخرة بالعطاء شهاداسترإوسنا كان نعم الزوج واألب، نفتخر ب

ٌسكنه الفردوس األعلى وسؤعمل على حسن تربٌة أبنابً كما كان دوما ٌوصٌنً، فقد 

وإن دل ذلك ٌدل على إخبلصه  هلمكانة التً كان ٌحلم بها رؼم سنتوصل عوض إلى ا

الحمد هلل أناس مإمنون بقضاء هللا وقدره ولكن الحمد هلل رب ونحن ه فً عمله، وتفانٌ

هادة التً سعى وحلم بها طوٌبل  لقد نالها فهً أعلى شهادة وأرقى منزلة العالمٌن نال الش

 ومكانة عند هللا وأخٌرا  أدعو هللا أن ٌجمعنا وإٌاه بالفردوس األعلى إن شاء هللا".

                                                           

 .القيق ( لقاء مع أحد أصدقاء الشييد عوض1)
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 األبناء:
" تلقٌنا نبؤ استشهاد والدنا بالفرح الممزوج  :محمد االبن األكبر للشهٌد عوض

لكنها سرعان ما تبددت حٌث تحول موكب جنازته إلى عرس بالحزن والؽصة فً القلب 

حقٌقً تعالت فٌه أصوات التهلٌل والتكبٌر، وزؼارٌد النسوة، إضافة إلى مشاركة اآلالؾ 

فً تشٌٌع جثمان والدي والمشاركة فً عرس شهادته قد أزالت كل معانً الحزن 

أن ٌجمعه ووالده وكل وأسكنت فً قلب الجمٌع الفرح والسرور، ساببل  المولى عز وجل 

 أسرته فً الفردوس األعلى مع الشهداء و الصدٌقٌن وحسن أولبك رفٌقا".
 

" والدي الحبٌب ٌمر على ؼٌابه خمس سنوات  :أحمد نجل الشهٌد عوض قال

منذ أن ؼادرنا متؤلقا  منحازا  إلى السماء وٌهجو دنٌا الناس، الٌهود أرادونً ٌتٌما  ألنهم 

رون من أصحاب الحق، أرادوا والدي جذور منزوعة من جوؾ ٌكرهون الحقٌقة وٌنف

األرض ما لها من قرار فخاب ظن القتلة المجرمٌن، حدقوا جٌدا  فً أعماق عٌونً 

وأقرإوا حروؾ ٌنطقها لسانً، حدقوا فً مبلمح وجهً ونبرات صوتً فهل مات 

والدي والدي حقا ، مجرد الحدٌث عن أبً والوقوؾ أمام الناس أحمل اسمه ٌكون 

مستعصٌا  على الموت ولن ٌقدر صاروخ  آخر على شطب حقنا، كما لم ٌنجح الصاروخ 

األول بؤن ٌمنع عوض القٌق عن الحضور من خبللً ومن خبلل آالؾ األجٌال التً 

 تخرجت من مدرسة والدي الشهٌد".  

 

 ا  وخابف ا  كان حنون أبً دوما   ه،ربنا ٌرحمه وٌتقبل" :ى للشهٌد قالتمٌرونا البنت الكبر

 ."علٌنا وٌوصٌنا على العلم والدراسة والتفوق وإن شاء هللا راح أكون عند حسن ظنه

 

) بابا راح على  قالت عند سإالنا إٌاها عن والدها" :الطفلة مرٌم بنت الشهٌد عوض

 ( فً إشارة إلى الجنة التً وعد هللا بها عباده المجاهدٌن والمإمنٌن الصادقٌن.  الجنة
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 الجهاد اإلسبلمً فً فلسطٌن:حركة 
 

 الشٌح نافذ عزام "أبو رشاد" عضو المكتب السٌاسً لحركة الجهاد اإلسبلمً

مضٌبا   "عوض القٌق صورة مشرقة للمسلم المعتز بدٌنه المدافع عنه ومثاال   ٌقول بؤن:

فلسطٌنٌته وٌعً تماما  ضرٌبة االنتماء ألرض الرباط  ىللفلسطٌنً الذي ٌعرؾ معن

 طٌن والتضحٌة بؤي شًء وبكل شًء من أجل إبقاء شعلة الجهاد متقدة".المرابو

 

عظٌما  لما ٌجب أن  "الشهٌد عوض القٌق كان أنموذجا   :الشٌخ خضر حبٌب قال

وعدم حب الظهور .. كان ٌعمل بصمت  والتزامٌكون علٌه المجاهد من تجرد وإخبلص 

.. وكان عمله وأداءه متمٌزا  وعلى درجة كبٌرة من األهمٌة، مما جعل العدو ٌضعه فً 

قابمة االستهداؾ .. وارتقى شهٌدا  بعد استهدافه من قبل العدو لٌرتقً شهٌدا  ولٌبقى 

جنات الخلد ٌا به من قبل المجاهدٌن فً سراٌا القدس فإلى  لٌقتدي نبراسا  وأنموذجا  

 شهٌدنا". 

 

( إنها  :الشٌخ عبد هللا الشامً قال اء  د  ْنُكْم ُشه  ت خ ذ  م   ٌ ُنوا و  ٌن  آم  ُ ال ذ  ْعل م  هللا   ٌ ل  " )و 

رحلة الهداٌة ورحلة االصطفاء بعد الصدق والعطاء وصدق اإلٌمان واالنتماء وصدق 

الذي اصطفاه ربه لٌكون مع التضحٌة والفداء وهذا ما ٌنطبق على شهٌدنا عوض القٌق 

.. إنه فارس البندقٌة والقلم  ٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن أولبك رفٌقا  ٌالنب

حاول العدو المجرم أن ٌتخلص منه بعملٌته الجبانة لكن قناعتنا العقدٌة ولآلخرة خٌر لك 

ذكرك من األولى وقناعتنا ولسوؾ ٌعطٌك ربك فترضى، فرفع هللا درجتك ورفع لك 

 والصدٌقٌن والشهداء". نالنبٌٌعلى درب 

 

اد اإلسبلمً فً النقابات تحالجزار "أبو الحسن" نابب ربٌس االاألستاذ عطا 

لقد من هللا على أخٌنا المربً الفاضل عوض القٌق بالكرامة األزلٌة واتخذه " :المهنٌة

نفس الوقت كان  شهٌدا  ونحسبه كذلك لقد كان الشهٌد عوض عوضا  ونورا  وابتسامة وفً

، شدٌد الؽٌرة على أبنابه ال ٌكل وال ٌمل، دابم الحركة ركانا  من العطاء وكان دابم الهمب

ال ٌعرؾ النوم إال قلٌبل  فاستحق الكرامة من هللا سبحانه وتعالى وأن ٌسجل فً صفحات 
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الزمن التارٌخ، كثٌرا  من ٌوارى الثرى أجسادهم وٌدفن معظمهم ولكن قلٌبل  من ٌوارى 

 بؤرواحهم وٌلونوا األٌام بدمابهم.

فتحٌة لروحك الطاهرة وكل االحترام للحاج عبد الفتاح الذي ربً هذا العمبلق 

وسٌظل عوض رمزا  لكل المعلمٌن الذٌن آمنوا بعلمهم ومستقبل أطفالنا فإن فلسطٌن هً 

قبل عوض لٌرسم ن، أٌها اإلخوة الكرام تذكرنا الذكرى وٌتؤجج فٌنا، لٌٌمستقبل الفلسطٌنٌ

أجمل الصور كما كان ٌبتسم وعٌناه تتؤلقان، لم ٌؽب ما زال حاضرا  بكلماته وأفعاله 

ب ن   ال ت ْحس  وقسمات وجهه المنٌر وقلبه الكبٌر، لقد شهد له ربه بالحضور فقال تعالى "و 

بِّه   ْند  ر  اء  ع   ٌ ْح
ْل أ  اتا  ب  ب ٌل  هللا   أ ْمو  ٌن  قُت لُوا ف ً س  قُون  " فهو حً أوال  بشهادة هللا ال ذ  ٌُْرز  ْم 

 ."وحً بؤثره بامتداده  فٌنا، سٌبقى عوض ذكرى وذاكرة

 

األستاذ المجاهد أحمد المدلل "أبو طارق" القٌادي فً حركة الجهاد اإلسبلمً 

"عرفته قبل أن ٌنتمً إلى حركة الجهاد اإلسبلمً، شابا  وسٌما   :ٌقول عن عوض القٌق

حٌثما كان، كنت أسمع عنه  ا  ممٌز ا  متواضعا  ٌداعب الجمٌع، كان له حضوررابعا  رقٌقا  

ًّ الذي ٌعٌش فٌه ومن المدرسٌن الذٌ أعرفهم، لم أتوقع ٌوما  أنه سٌكون عضوا   نفً الح

فً الجهاد اإلسبلمً، نتٌجة المفارقة ما بٌن الشخصٌة المرتسمة فً خٌالً لعوض 

اجهة والقوة، لقاءاتً معه كانت مجرد سبلم والفكر الذي حملناه وٌحمل طابع المو

وتصافح بشكل عادي، وظلت العبلقة بٌنً وبٌنه هكذا حتى تمت دعوتً فً ٌوم من 

حٌنها عن تنظٌم رفح،  مسبوال  األٌام لحضور افتتاح منتدى المعلم فً مدٌنة رفح وكنت 

ودهشت لما رأٌت من تفاعل وانتماء ودٌنامٌكٌة ورإٌا لدى الشهٌد فً تطوٌر منتدى 

المعلم واستقطاب كل مدرس إلى المنتدى من خبلل ما ٌقدمه من إبداع، وازداد إعجابً 

بالشهٌد أن ما عرضه من تصورات ورإى طبقها على أرض الواقع وقد تقدم العمل فً 

كل كبٌر حتى أنً عندما كنت أزور المنتدى كؤن خبلٌا نحل تعمل داخله، المنتدى بش

وُسلّطت األضواء كلها نحو منتدى المعلم حٌث الحضور الدابم للمعلمٌن من كل 

االتجاهات والفبات.. وتراود إلى سمعً أن الشهٌد عوض أصبح ٌعمل فً سراٌا القدس 

ما كنت أسمعه عنه من إبداعه فً مجال ولم أعر ذلك اهتماما  لكن ما زادنً إعجابا  به 

صناعة السبلح خصوصا  بعد محاولة العدو اؼتٌاله مرتٌن قبل استشهاده، بالرؼم من 

ه البل متناهً بانتماتمٌز أٌضا  بتفانٌه فً تقدم عمل السراٌا و هتمٌزه بالصمت لكن

عا ، للحركة، لقد أحبه كل من عرفه وأعجب به كل من سمع عنه، عرفته طالبا  راب

ومعلما  مبدعا ، وناظرا  أكبر من سنه وموجها  لشباب الحركة وما فاق هذا كله عامبل  مع 
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الشباب فً ورشات األسلحة، وما سمعته عنه بعد استشهاده كٌؾ أنه كان ) ٌقٌس وٌقص 

ًّ وقبل أن  وٌلحم وٌركب بٌده الصاروخ(، وقبل استشهاده بٌومٌن مر عنً وسلم عل

خوؾ علٌه وقلت له: ٌا أستاذ عوض خلًّ بالك الكل محتاجك  ٌمضً نظرت إلٌه نظرة

ًّ بابتسامة قاببل : نحن ،وخابؾ علٌك ومضى فً  ال نخشى إال هللا وال تحملوا هم فرد عل

ما كنت أتوقع حٌنها أن المكان الذي هو ذاهب إلٌه بعد أن تركنً هو ورشته  ،طرٌقه

رفح كلها عصر الٌوم الثالث من  الذي ٌصنع فٌها السبلح وبعد اللقاء بٌومٌن خرجت

تحّوم فً السماء فً وسط مدٌنة رفح لتلقً  رهٌلوكوبتاللقاء على صوت ثبلث طابرات 

بصوارٌخها نحو الورشة التً ٌعمل فٌها عوض وقد كنت على بعد أمتار من ذلك المكان 

ولحقت باإلسعاؾ وهً تحمل الشهداء والجرحى وفً ، والكل ال ٌعرؾ من المستهدؾ

شفى أبو ٌوسؾ النجار حٌث ُسمح لً الدخول وهدفً التؤكد هل عوض معهم أم ال مست

وكنت فً داخلً أدعو ربً أال ٌكون عوض منهم، لكن القدر كان أسرع إلى عوض 

 لٌرتقً شهٌدا ..  

 

 :فً فلسطٌن سراٌا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسبلمً
 

من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن "  :أبو أحمد الناطق باسم سراٌا القدس  

لوطن من ؼدر الؽادرٌن، االشهداء أولبك الذٌن زرعوا عظامهم وأشبلبهم سٌاجا  ٌحمً 

فكٌؾ إذا كان الحدٌث عن معلم ومجاهد وشهٌد فً نفس الوقت إنه الشهٌد القابد المعلم 

ا اآلخرٌن، عوض القٌق  الذي وزع ثوانً عمره بٌن العلم والمقاومة، لم ٌخلد للراحة كم

ولم ٌكترث بمتاع الدنٌا وزٌنتها كما ٌفعل البعض، إنه بحق نموذج للمجاهد المسلم 

ه بشهادة ٌرضاها هللا ورسوله وبلػ بعلمه وجهاده أسمى المنازل ً الذي توج حٌاتالرسال

  (1)."فً الدنٌا واآلخرة نحسبه من الشهداء وال نزكً على هللا أحدا  

 

رثاء الشهٌد والذي خسرته السراٌا والمقاومة الفلسطٌنٌة قالت سراٌا القدس فً 

 قد ربح الجنة وأن القابد ٌخلفه ألؾ قابد. هكلها وحسبهم أن

عوض قؾ فً مكان الموت شامخا ، بقلب قد من حدٌد، ال تلتفت إال لتسطع فً سفوح 

ل المرحلة، ال تنحنً إال لتؽرس فً دروب العز قنبلة وقنبلة، عوض هنا تنتخب الرجا

                                                           

 .القدس سراٌاأبو أحمد الناطق باسم ( 1)
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وهناك تمتشق البنادق، وحول قداسة األوطان تمتد الزنود كما الجبال، عوض أسطورة 

للعشق لٌست تنتهً، علمنا كٌؾ الواجب ٌنتفض وٌفرض رؼم اإلمكان وجوده, وقبل أن 

ة للرعب، ٌعزفها الرجال، تحمل بصمة ترتٌل تؽمض عٌنٌك راحبل ، أترك لهم أنشودة

نت الؽضب، أنت الشموخ، أنت الهدوء قبٌل زحؾ تزرعهم قروحا  وانفجارا  ولهب، أ

 العاصفة وتبلوة األنفال فً جوؾ البنادق وتبت ٌدي أبً لهب. 

حقا ٌا عوض أنت معجزة كانت حٌة فً زمن انتهت فٌه المعجزات ببطوالتك رسمت 

التضحٌات وعلى أسوار روحك الطاهرة الوّهاجة كنت عنوان العزة والوفاء، أنت 

الكبٌر الذي بنً صهٌون ال ٌستهٌن به فبرحٌلك عن الدنٌا كان لهم  مرعبهم أنت الخصم

الخبلص، وظنوا أن الذي سٌتوقؾ أزٌز الرصاص، فكان أبا محمد رحمه هللا قابدا  

 (1)عسكرٌا  فً سراٌا القدس بقطاع ؼزة فهو المهندس والمبتكر والمعلم".

 

 التنظٌمات الفلسطٌنٌة:
 

قالوا عن الشهٌد لعسكري ألوٌة الناصر صبلح الدٌن لجان المقاومة وذراعها ا

 عوض:

ُر  نت ظ   ٌ ن  ْنُهم م  م  ُه و  ْحب  ى ن  ن ق ض  ْنُهم م  ه  ف م  ٌْ ل  ُدوا هللا   ع  اه  ا ع  قُوا م  د  ال  ص  ج  ن ٌن  ر  ن  اْلُمْإم  " م 

ٌبل " ْبد  لُوا ت  د  ا ب  م   و 
 

لصحابة حٌث البذل بالوقت والنفس الشهٌد القابد عوض القٌق حالة فرٌدة تعود بنا لزمن ا

 .من أجل الدٌن واألوطان ٌهون 

وأنت تكتب عن أحد أبرز فرسان  ،ما أعظم تلك اللحظات وما أقساها على النفس

 ،هو المثقؾ الذي ال ٌنكسر والعالم الذي ال ٌتؤخر عن واجبه ،القلم والبندقٌة فً فلسطٌن

لو علمت أن شهٌدنا  ،وتعجز األلفاظ عن أداء الواجب أو بلوؼه ازدحاماوتزداد الكلمات 

قد توفرت له  ،الصراع واشتدادالذي كابد حٌاة القتال ولم ٌتراجع أمام هول الضربات 

ألنه ٌإمن  ،كل سبل رؼد الحٌاة إال أنه آثر حٌاة الجهاد والمشقة والقتال على حٌاة الراحة

بن ونعم األخ قع علٌه واجب أدابها فكان نعم االاة وٌبؤن اإلنسان المسلم له رسالة فً الحٌ

نعم المعلم ونعم المجاهد ونعم القابد الذي  ،وكان على صعٌد حٌاته العامة ،ونعم الزوج

 ٌتقدم صفوؾ المجاهدٌن ؼٌر مبالً بالخطوب.

                                                           

 .القدس لسراٌا الحربً بلمعاإل موقع المصدر( 1)
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محمد" حالة  لقد شكلت حالة الشهٌد القابد المجاهد المعلم عوض القٌق " أبو

 ،حٌث البذل ببل حدود والعطاء ببل انقطاع ،عود بك إلى زمن الصحابةجهادٌة فرٌدة ت

قابد عوض فلقد كان شهٌدنا ال ،وتقدٌم النفس من أجل الؽاٌات السامٌة هو من شٌم الكبار

وكبٌرا  فً خلقه وكبٌرا  فً حبه للخٌر وكبٌراُ فً علمه  ،القٌق كبٌراُ فً تواضعه

وكبٌرا  فً جهاده  ،وكبٌراُ فً بره لوالدٌه وحسن تربٌته ألسرته ،وحرصه على  تبلمٌذه

 فلقد كان الشهٌد " أبو ،ةوقد أبلى ببلء تشهد له األجٌال فً مسٌرة تطوٌر سبلح المقاوم

محمد"  فلقد سخر الشهٌد " أبو ،محمد" من قادة وخبراء التصنٌع فً سراٌا القدس

ومثابرة على تطوٌر العتاد لمواجهة دراسته وعلمه فً سبٌل الجهاد وعمل بكل جد 

فتجد بصماته فً كل صنٌع للمجاهدٌن فً مٌادٌن القتال مع أعداء  ،العدوان الصهٌونً

 اإلنسانٌة من بنً صهٌون.

فكان مثاال  للشاب المسلم الملتزم بدٌنه وقضاٌا  ،لقد صدق شهٌدنا عوض ربه 

ومجاهدا  فً عتمة  ،ن تبلمٌذهفلذلك كنت تراه مدرسا  فً النهار بٌ ،شعبه وهموم أمته

نها مهمة صعبة على إ ،ٌتؤهب ألي عدوان ؼاشم ،اللٌل بٌن جنوده على ثؽور الوطن

محمد" ٌعشق الواجب ولو كان ثقٌل بٌن أزٌز  إال أن شهٌدنا " أبو ،كثٌر من البشر

محمد" ٌعشق هذا  وكان الشهٌد " أبو ،االنفجاراتالرصاص وهدٌر الطابرات ودوي 

لهٌة الحامٌة من والمعٌة اإل -وجل عز-اللون من الواجب الذي ٌستشعر به العبودٌة هلل 

لقد خرج شهٌدنا عوض القٌق شاهرا  سٌفه  ،"منواآكل شر " إن هللا ٌدافع عن الذٌن 

ونصرة لمقدسات المسلمٌن المستباحة من شذاذ  ،مجاهدا  ٌقاتل تحت راٌة دٌنه العزٌز

 ومن أجل رفع راٌة التوحٌد فوق مآذن األقصى المبارك. ،اآلفاق
 

 االنشراحوأقبل بقلب ٌعلوه  ،لقد ألقى شهٌدنا القابد عوض القٌق كل األعذار خلؾ ظهره

نفسه على مزاحمة المجاهدٌن فبل ٌتؤخر مهما كانت األسباب  هبووعلى حٌاة الجهاد 

 عن داع الجهاد. 

ى أن ٌنال إحد -عز وجل-ة لكل مجاهد فً سبٌل هللا فكانت الخاتمة السعٌد

فلقد رزقه هللا نصرا  وهو ٌرى إساءة وجه ٌهود من  ،ما النصر أو الشهادةإالحسنٌٌن 

خبلل معارك المجاهدٌن وعملٌاتهم البطولٌة التً كان له نصٌب فً إعدادها أو تجهٌزها 

على أٌدي أعداء هللا عز وجل وقد ارتقى شهٌدا   ،وفوق ذلك رزقه هللا شهادة فً سبٌله

 من الٌهود المجرمٌن.
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باقٌة فً  ،ولم تنتهً سٌرة ذلك البطل " عوض القٌق" فهً باقٌة فً قلوب كل األحرار

باقٌة تروى لنا حكاٌة مجاهد من زمن  ،باقٌة فً عقول التبلمٌذ ،نفوس المجاهدٌن

لدٌنه وشعبه لٌسجل الصحابة ألقى كل القٌود ورفض كل اإلؼراءات الدنٌوٌة وانحاز 

 كقدوة ٌقتدى بها بٌن أبناء شعبنا وأمتنا.
 

وأن ٌرزقه الفردوس األعلى بصحبة النبٌٌن  أن ٌتقبله شهٌدا   -عز وجل-نسؤل هللا 

 . والصدٌقٌن والشهداء وحسن أولبك رفٌقا  
 

 إخوانكم فً قٌادة لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوٌة الناصر صبلح الدٌن

 

   : ورفاق الشهٌدأصدقاء 
 

لم ٌكن ٌخطر ببال الطبلب فً المدرسة أن "  :األستاذ خالد زمٌل الشهٌد قال

مدٌر مدرستهم األستاذ عوض القٌق صاحب الوجه المبلبكً واالبتسامة البشوشة والكبلم 

الهادئ وٌخفً فً باطنه شخصٌته الحقٌقٌة وٌكتم زبٌر األسد بداخله الذي ٌزأر على بنً 

فهذه الشخصٌة المجاهدة التً كانت ظاهرها مدٌر مدرسة لكن باطنها أحد  صهٌون دوما  

قادة سراٌا القدس ووحدة التصنٌع فً السراٌا على مستوى القطاع بل نقول أن مثل عقلٌة 

 (1)األستاذ القابد عوض نادرة فً تارٌخ االنتفاضة الفلسطٌنٌة.

 

اإلرادة تصنع  عوض القٌق علمنً أن" قال: األستاذ سامً عبد الرحمن 

من أجمل ما تعلمت من عوض أنه ٌجب على اإلنسان الحر أن ٌكون فً  ،المستحٌل

حٌاته مساحة واسعة لخدمة اآلخرٌن من أبناء شعبه، إن من ٌعٌش لؽٌره ٌعٌش كبٌرا  

وٌموت كبٌرا  ومن ٌعٌش لنفسه ٌعٌش صؽٌرا  وٌموت صؽٌرا ، تعلمنا منه أن العبلقة 

تعلمت منه أٌضا  بقدر اهتمامك بتعلٌم  بٌننا وبٌن اآلخرٌن هً عبلقة تكامل ال تفاضل،

علٌنا من  ى، تعلمت منه أٌضا  أن فلسطٌن أؼلالنشء بقدر عظمة هذا النشء مستقببل  

حٌاتنا ونفدٌها بكل ثوانً عمرنا وال نبخل، فً الحقٌقة عوض ال نستطٌع أن نوفٌه حقه 

ا إلى مستوى بهذه السطور القلٌلة فنحن نعتذر منه أننا ال نستطٌع  أن نصل بحدٌثن

                                                           

 .األستاذ خالد زمٌل الشهٌد عوض( 1)
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طهارته ونقابه فهو أجل وأعظم من تلك الكلمات التً ال تستطٌع أن تعبر عما ٌختلج فً 

 (1)صدورنا.

 

كان عوض ٌمتاز باألخبلق السامٌة الرفٌعة "  صدٌق الشهٌد قال: أبو شادي

أخبلق المسلم الحقٌقً إلى جانب عمله الجهادي، كان دابم الحركة محبا  لعمله ومحبا  

أبرٌل ترجل الفارس واألستاذ  30زمبلبه فهو بحر زاخر بالعلم واألدب، وفً لصحبه و

سٌرته ولم ٌهدم بنٌانه  ىتنس نجسده ولكن لم ترحل صورته ولوالمجاهد عوض رحل 

تضًء الطرٌق كلما اشتد  ا  وستبقى ذاكرته راسخة فً قلوب المحبٌن وستبقى شموع

 (2)الظبلم.

 

" التحق الشهٌد بمهنة التعلٌم مبكرا ، : قالف زمٌله فً مهنة التدرٌس أبو النور أما

وعمل أؼلب فترات تدرٌسه مدرسا  للعلوم فً مدرسة ذكور رفح اإلعدادٌة )ج(, فكان 

نعم الزمٌل المعلم والمربً المحبوب من الجمٌع الذي ال ٌمل من حدٌثه وابتسامته التً 

 كانت ال تفارق محٌاه".

 

عند هذا الحد  عوض لم تتوقؾ رحلة الشهٌد المجاهد: قاببل   أبو النوروأضاؾ 

فعمل فً العدٌد من المإسسات العلمٌة منها منتدى العلماء الصؽار، حٌث ساهم من 

خبللها فً إنجاح العدٌد من التجارب العلمٌة، وأشرؾ على العدٌد من الدورات العلمٌة 

ارك مع مجموعة من المعلمٌن فً تشكٌل منتدى فً فرع تكنولوجٌا المعلومات، كما ش

المعلم الفلسطٌنً كؤول إطار نقابً ٌجمع معلمو الحكومة والوكالة معا ، بهدؾ الدفاع عن 

 (3)حقوق المعلمٌن واالرتقاء بمستوٌاتهم العلمٌة واألكادٌمٌة وحتى المعٌشٌة ".

 

عوض  األستاذ الشهٌد" بؤن  :ٌستذكر الشهٌد عوض قاببل  أحمد حازم  األستاذ

كان مثاال  للمعلم اإلسبلمً الذي لم ٌقتصر دوره وعطاإه على التدرٌس، بل قام 

 المعلم منتدىباإلشراؾ على عدد من الدورات العلمٌة والتعلٌمٌة، وساهم بتؤسٌس 
                                                           

 .عوض القٌق الشهٌد صدٌق الرحمن عبد سامً األستاذ( 1)

 .عوض القٌق الشهٌد صدٌق شادي أبو( 2)

 .االبتدابٌة سٌنا ابن ذكور مدرسة فً الشهٌد زمٌل النور أبو المعلم( 3)
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ٌجسد أحبلم المعلمٌن بعٌدا  عن  الفلسطٌنًلٌصبح أول تجمع نقابً للمعلم  الفلسطٌنً

 (1).، كما وشارك شعبه فً جهاده، وضحى بنفسه فً سبٌل كرامة أمته ووطنه"الحزبٌة

 

عاما كان لً األخ والسند  18رافقته أكثر من " أبو ببلل صدٌق الشهٌد قال: 

والرفٌق والونس أصعب لحظة فً حٌاتً هً التً جاءنً نبؤ استشهاده لم أكن أتخٌل أن 

 (2)." أعٌش دون عوض

 

 تعطٌك أن تعجز الكلمات ربما القٌق عوض"  :عوض قالأحد أصدقاء الشهٌد 

 عشقك الخمسة أبنابك فً نؽرس وأن دربك نواصل أن عهدا   ولكن علٌنا حقك من شٌبا  

عوض القٌق ربما الكلمات والجمل المرتبة ال تكفً كً نصٌػ عنك  الشوكة، ذات لطرٌق

العٌون بالدمع، ونعرؾ أننا أبا محمد نعرؾ أننا ال نساوٌك عندما نخدش  ملحمة التضحٌة

ولكن إلى لقاء قرٌب ٌا  ال ٌمكن أن نرتقً لك إال إذا لحقنا بك، لذلك لن نقول وداعا  

 (3)فارس القلم والبندقٌة.

 

عوض عندما نتكلم عنه لٌس تمجٌدا  أو تعظٌما  بل " صدٌق الشهٌد قال:  أبو علً

عشناه معه ولمسناه فٌه، كنت أتمنى أن تدرس شخصٌة عوض القٌق لؤلجٌال فً  ا  واقع

 (4)زمن المادٌات والمصلحة، وخطوة تؤلٌؾ كتاب عن عوض أقل ما ٌكون تجاه عوض.

 
 

عوض القٌق إنسان ٌمتاز بالعقل الراجح والقلب " قال:  أبو خلٌل صدٌق الشهٌد

 (5)د ربانً ".الواسع وهاتان المٌزتان ال ٌجتمعان إال بقاب

 
 

                                                           

 صدٌق وزمٌل الشهٌد عوض القٌق. أحمد حازم األستاذ( 1)

 .عوض القٌق الشهٌد صدٌق ببلل أبو( 2)

 عوض القيق. الشييد أصدقاء أحد( 3)

 .عوض القيق الشييد صديق أبوعمي( 4)

 .عوض القيق الشييد صديق خميل أبو( 5)
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ٌقول أنا  برؼم ضٌق وقت عوض كان دابما  " قال:  أبو جمٌل صدٌق الشهٌد

 (1)ضعٌؾ أمام طبلب وأطفال الشابورة أنا موجود لكً ألبً كل احتٌاجاتهم.

 
 

عوض القٌق ربما الكلمات والجمل المرتبة ال "  :أحد زمبلء الشهٌد عوض قال

من دمك المسفوح ظلما ومن دموع أبٌك  تكفً كً نصٌػ عنك ملحمة التضحٌة، ولكن

وأمك وزوجك وأبنابك وأشبلبك سنصوغ الملحمة، من ابتسامتك التً لم تؽادر محٌاك 

سنعلم األجٌال القادمة أن هناك فلسطٌنً ٌدعى عوض محمد القٌق وحٌدا  صنع لؤلمة 

تنقل  مجدا ، وحٌدا  خاض ؼمار المعركة وخرج منها منتصرا  بدمه على قاتلٌه، وحٌدا  

بٌن حجرة الدرس وصناعة الصاروخ فؤنتج ملحمة العشق األبدي بٌن القلم والبندقٌة، 

 (2)." وحٌدا  أكمل مسٌرة المظلومٌن فً األرض فقّدم دمه كً تحٌا األمة من بعده

 
 

رجل بؤمة عوض ولن نوفٌه حقه وال ٌوفٌه أجره " : أبو أحمد صدٌق الشهٌد قال

وحقه إال هللا وأؼلب أعماله السرٌة بٌنه وبٌن ربه حٌث كان ال ٌبتؽً األجر إال من هللا 

القٌق  عوض"  وٌضٌؾ أبو أحمد ،المجتمع مثل عوض وألؾ عوض ٌعوضوربنا 

كن صعب أن لقبه بالسهل الممتنع، بسٌط جدا  فً كل شًء لأرجل المهمات الصعبة وأنا 

تقوم وتفعل ما ٌفعله، هو من الرجال الذٌن ال تستطٌع أن تنساهم فبل ٌمكن على اإلطبلق 

له من األعمال واللمسات الكثٌرة فً المجتمع ومعً أنا  ،مهما امتدت األٌام أن أنساه

 (3)." شخصٌا  
 

عوض القٌق رجل ٌصلح فً كل مكان " : أبو فوزي زمٌل الشهٌد عوض قال

فً الحٌاة االجتماعٌة فً التربٌة فً اإلبداع فً اإلصبلح بٌن الناس فً  فً التعلٌم

 (4) ."خلص ورجلمالجهاد والمقاومة فً كل شًء عوض القٌق مبدع و
 

 

                                                           

 .عوض القيق الشييد صديق جميل أبو( 1)

 .عوض القيق الشييد زمالء أحد( 2)

 .عوض القيق الشييد زميل أحمد أبو( 3)

 .القيق عوض الشييد زميل فوزي أبو (4)
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العبارات أخً أبو محمد تبدو قمٌبة أمام " : أبو األمٌر صدٌق الشهٌد عوض قال

ضات لهذا هً ثبلث وممثالك له شجون على كل قامتك والحدٌث عن الشهداء األفذاذ أ

 القمر الساطع فً لٌل فلسطٌن الطوٌل أود أن أقؾ عندها :

تبدو الشهامة والنخوة لشهٌدنا أبا محمد من موقؾ حٌث كنت أنا المحطة األولى / 

واألسرة متوجهٌن إلى مدٌنة العرٌش المصرٌة عندما رفع السٌاج إال أننا منعنا من قبل 

على وجه السرعة مستقبل سٌارة  لى أبو محمد فؤتىالدخول فاتصلت ع عناصر أمنٌة من

 ،والسماح لنا بالدخول الخاص به وأقلنا إلى حٌث نرٌد مظهرا  كرت التنسٌقالماجنوم 

وكذلك  دعت له أمً كثٌرا   حٌث لشهامةللصدر بهذه النخوة وا فكم كان األمر مشرحا  

عند سماع نبؤ  ترك بصمة رابعة فً أنفسنا جمٌعا  خاصة زوجتً وزوجة أخً، حٌث

 استشهاده.

حٌث أننً دعوته إلى إفطار جماعً  وفٌا   صادقا   كان أبو محمد صدٌقا  المحطة الثانٌة / 

حٌث كانت األجواء ملٌبة بالطٌران بشكل  فً مدٌنة ؼزة إفطار ٌقٌمه منتدى المعلم سنوٌا  

فً هذه الظروؾ إال أنه وعدنً بؤن ٌؤتً لرإٌتنا  صعبا   ا  نوكان تحرك شهٌدمكثؾ 

عن  عربة حصان عن طرٌق البحر متخفٌا   ، فلقد ركب علىوٌوفً بوعده وبالفعل صدق

صنٌعه لٌعبر عن شخصٌة قوٌة  األنظار لٌصل إلٌنا وٌشاركنا إفطارنا، فكم كان جمٌبل  

 وفٌة.

إلنسان فبٌنما كنا فً جنازة مشهد إنسانً مملوء بحنان هذا الشهٌد االمحطة الثالثة / 

ع أبو محمد وإذا بصوت ٌنادي أوقفوا الجنازة وبالفعل أوقفت الجنازة وأنزل الجثمان ٌتشٌ

الطاهر على األرض وإذا بابنة الشهٌد عوض، ترٌد أن تعانقه وتودعه الوداع األخٌر 

ت العصٌبة ألنها لم تستطع أن تودعه فً البٌت ربما ألنها لم تكن موجودة فً تلك اللحظا

وبالفعل قامت البنت الصؽٌرة باحتضانه باكٌة أبٌها الحنون فذرفت الدموع على هذا 

المشهد المإثر الذي لم أزل أذكره تنساب دموعً على هذا المشهد لٌعبر عن شًء هو 

 (1) ." كم كان حنونا هذا الشهٌد على أطفاله وطبلبه ومحبٌه
 

كل إنسان تكتب سٌرته قد ٌجد اإلنسان صعوبة فً إٌجاد ومن المبلحظ أن 

محطات ممٌزة فً حٌاته إال عوض القٌق فكل ما فً هذا الكتاب هو جزء بسٌط من خلق 

وعطاء وإنجازات عوض ألنه عظٌم اسمه عوض... وهللا على ما نقول شهٌد، أضؾ 

                                                           

 .أبو األمير صديق الشييد عوض القيق (1)
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ٌقول عوض إلى ذلك كلما التقٌت صدٌق من أصدقاء عوض أول ما أبدأ معه اللقاء 

وٌطلق تنهٌدة من أعماق صدره وابتسامة لم أعرؾ هل هً حزن على فراقه أم فخر 

بمعرفته ومرافقته، جمٌع من التقٌت بهم وخاصة المقربٌن منه كانوا ٌخرجون الكبلم 

بصعوبة، وعندما كنت اسؤلهم كٌؾ تلقٌت نبؤ االستشهاد بعضهم قال لً صدمة وفاجعة 

آخر واكتفى بقوله هللا ٌرحم عوضا وتنهمر الدموع من  وبعضهم أزاح وجهه على جانب

عٌنٌه، وقع فً قلبً سإال ماذا فعلت ٌا عوض كً تصنع كل ذلك فً نفوسهم ما األثر 

 الذي تركت فٌهم حتى بعد مرور السنٌن بقٌت عٌونهم بالدموع ؼارقة على فراقك.

 
 

 منتدى المعلم الفلسطٌنً:
 

تستمد  األقزام ىلعالٌة التً تعالت علحب القامة اإن عظمة شهٌدنا عوض صا

الخاص حٌث كان بإمكانه أن ٌكتفً كونه قابدا  تربوٌا  ناجحا   ىالعظمة من تقدٌم العام عل

فً أن ٌرحل عن هذه  ومبدعا  متنعما  بحٌاة رؼٌدة إال أنه كان دوما بعٌد النظر طامعا  

 الدنٌا شهٌدا  فً سبٌل هللا.
 

نموذج فرٌد ٌجمع بٌن القابد التربوي ٌحمل رسالة إنسانٌة " كمعلم لؤلجٌال " 

والمثقؾ والمفكر، وبٌن قابد وطنً المإدي لواجبه الوطنً فً إٌبلم العدو رؼم كل 

لقمة العٌش، وكؤن تحرٌر األوطان أصبح  ىوالتحذٌرات والسٌؾ المسلط علالمعوقات 

حرص على أال ٌحتل ااحتل العدو أرضك فنه حق لنا إذا رجس من عمل الشٌطان، إ

 (1)روحك وٌشل إرادتك وٌضعؾ عزٌمتك.
 

تؤبٌنً للشهٌد المعلم  فً حفل م 2009عام  الفلسطٌنً وفً كلمة لمنتدى المعلم 

عوض القٌق " نحًٌ الٌوم ذكرى رجل فارقنا منذ خمس سنوات، لٌرتقً للعبل شهٌدا  

بالصور وٌرتفع صوت الحناجر إلحٌاء ذكرى فتمؤل الجدران بالشعارات وتتزٌن األعمدة 

ولكن بعد مرور األٌام والسنٌن قد تنهار الجدران وتسقط وٌذوب الصوت فً وسط 

تراودنا فً لحظة  االزحام، فتذوب الذكرى فً معترك الحٌاة فبل ٌبقى منها إال أطٌاف

تعمقة اشتٌاق للماضً ولكن سٌدي عوض ذكراك باقٌة فً عقولنا محفورة فً أذهاننا م

فً أصولنا، كٌؾ ال وأنت تمتلك مفاتٌح الحٌاة ومفردات البقاء، فما انقطع عملك من بعد 
                                                           

 .الفلسطٌنً المعلم لمنتدى الثقافٌة اللجنة المصدر (1)
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استشهاده فما زال علمك وولدك وصدقتك تشفعان لك، كنت معلما  بارعا  خلوقا  تجسدت 

فٌك آٌات اإلخبلص والتفانً ولم ٌنحصر دور المعلم لدٌك بكراسة وقلم، بل امتد المفهوم 

لم ٌنحصر  وأحباره دمابك الزكٌة، ك الوطن وقلمك أشبلبك المتناثرةلتجعل كراست

مصطلح المعلم لٌكون مفسرا  ألحكام أو شارحا  لقواعد أو محلبل  لنظرٌات وقوانٌن أو 

ساردا  ألحداث تارٌخٌة أو راسما  لخرٌطة، فلم تكن سجٌنا  للمنهاج فحسب بل فتحت 

المإسسات العلمٌة منها منتدى العلماء  المجال لطموحك فؤبدعت وعملت فً العدٌد من

الصؽار وإشرافك على العدٌد من الدورات العلمٌة فً فرع تكنولوجٌا المعلومات فكنت 

معلما  مخلصا  فً عملك فكنت نعم المعلم ونعم الورٌث، تمخضت عبقرٌتك أنت 

ول ومجموعة من المعلمٌن المخلصٌن عن فكرة إنشاء منتدى المعلم الفلسطٌنً لٌكون أ

نقابٌا  ٌجمع المعلمٌن ونتٌجة لجهدك الرابع وإخبلصك أنت وزمبلبك أصبح منتدى  اكٌان

المعلم كٌانا  نقابٌا  ٌجسد أحبلم المعلمٌن وٌطور مهاراتهم وقدراتهم بعٌدا  عن كل حزبٌة 

أو مصلحة فؤصبح منتدى المعلم اسما  ال ٌمكن تجاوزه أو المرور عنه بسهولة فقدم 

لمعلمٌن العدٌد من الدورات والخدمات المجانٌة والمقسطة للزمبلء منتدى المعلم ل

 المعلمٌن.
 

ٌطفبون  ظنوا سٌدي أنهم باؼتٌالك ٌطوون صفحة من صفحات فلسطٌن أو

علمتهم  ٌراثك قد انتقل ألجٌال من الطبلبمشعبل  من مشاعل الوطن ولكنهم علموا أن م

فلسطٌن، علمتنا نحن أن المعلم شعلة أن الوطن لٌس قطاعا  محاصرا  فحسب بل ٌمتد لكل 

ٌجب أن نحافظ على جذوتها متقدة، ألنه مفتاح الوطن وأن مساحة المعلم ال تنحصر فً 

 مدرسة ولكن تمتد إلى مساحة الوطن كله.
 

سٌدي عوض أبا محمد كل حروؾ اللؽة ال ٌمكن أن توفٌك حقك وكل الجمل 

البحر ونهاٌة النهر، فؤنت الحلم الذي  المرتبة ال تستطٌع أن تقؾ عند حدودك فؤنت حدود

لمشرق، عفوا  سٌدي رسم بالدماء واألشبلء، أنت األمس الجمٌل والٌوم الرابع والؽد ا

ستطع السباحة فً أعماق محٌطك الواسع وإن لم تسعفنا الخبرة للؽوص نأعذرنا إن لم 

ن ٌمسك فً أعماق وجدانك، أعذرنا سٌدي فنحن من وقؾ عند حدود عطابك محاوال  أ

بكلمة السر التً أوصلتك إلى خلودك األبدي، نقؾ عند حدودك آملٌن أن نمتلك الكلمة 

 ونعرؾ سر اللؽز ونلتقً بك أبا محمد.
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فً ذكراك ال ٌسعنا إال أن نعاهد والدك وزوجك وأوالدك وبناتك وإخوانك وكل 

ربك وستبقى األحبة، نعاهدك أبا محمد أن نكون األوفٌاء لدمك وأن نسٌر على نهجك ود

 (1) ذكراك سٌدي حاضرة ولن تؽٌب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .الفلسطٌنً المعلم منتدى (1)
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 قصابد شعرٌة قٌلت فً الشهٌد
 

 أنشىدة ههداة هن هنتدي الوعلن الفلسطيني

 زوح الشهيد الوعلن عىض القيق: ًإل
 

 امـــــً وهمــالــودع ؼـبن               بـب بقلـلـــد وقــد بٌـــٌإ    

 هم ومقدامــق شــوض القٌـع              ساكن اسمك فً كل قلب                 

 ونـــــك ما ٌهــــً مثلــمرب               ا    ـال ٌـلم أجٌـال تسـأجٌ               

 ونــــسكك مزٌـهٌد ومــــٌا ش        زم جبال     ـــعطابك عزمك ع        

 رجالـز الـا عـك ٌــراقـف          رفح صؽارها كبارها تبكً                   

 ٌالـــن شـوطـوم الـا همـٌ          ً  ـفً وداعك شو نقول ونحك    

 امـــــــً وهمــالــــودع ؼــبن                بــب بقلــد وقلــد بٌــٌإ       

 ق شهم ومقدامــوض القٌــــــع          ب   ـــساكن اسمك فً كل قل        

 ارـــة اختـد جنـــو محمـــأب            زي  ـتـري واعـا أمً افتخٌ     

 ً دارــــــراب وأحلــــــً تـــــٌا أؼل        زة    ـد كل ؼـوب الصامـجنا ٌ               

 ا ننساهــدا مــا أبـــفٌن        د   ـابـا قـك ٌــعطاب ىــراح ٌبق              

 داهــنً ٌفــك وطـن مثلــــم         د    ــالـرك باقً وخــك أثــفعل    

 امـــــالً وهمـــودع ؼــبن                   بـب بقلــد وقلــد بٌــٌإ              

 دامـــهم ومقــق شـوض القٌــــع           ب   ـاكن اسمك فً كل قلــس              

 دادـــزوة ٌا أشــــا عـعبً ٌــش            ًّ ـــلـوتك عــفلسطٌن وصٌا         

ًّ من ـم      دارــــــــان وؼـــــود جبــٌه        جٌش     ٌدانك دوم ٌول

 اهــــا ننســؤرك مــــــقاقً ثــــــش           ا ال ال ــق احفظنــــدرب القٌ         

 ً ببلدي حٌاةـؤرضـً عـــموت           ة ــؤي حالـــل بــتـاروا قــص      

 امــً وهمـالــودع ؼــبن                   بـــلقب بــد وقلـــد بٌٌــإ              

 دامـــهم ومقــق شـوض القٌـع               بـمك فً كل قلـاكن اســس        

 

 

 



 حكاٌة رجل من زمن آخر  ) عوض القٌق الشاهد والشهٌد (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

144 
 

 خاطسة األستاذ هوتاش هستجي

 وهج الذلن في دهك يا عىض
 

 ! كم أوجعنا هذا الرحٌل المفاجا لك ٌا عوض 
 كٌؾ ٌمكن أن نتخٌل الحٌاة بدونك ؟

 كٌؾ ٌمكن أن نتذوق الحٌاة بعد رحٌلك ؟
 

 وقد تركت السّر الذي حملته فً جوانبك ٌنطلق كالسهم فً أوصالنا
 كٌؾ ٌمكن للكلمات أن تطال قامتك ؟

 ...هل رحلت عنا وتركتنا لنبقى عاجزٌن مع أنفسنا 
 ...ونحن نحاول أن نصل إلى الحلم الذي توهج فً دمك 

 
 ...أعذرنا إن بقٌنا حابرٌن 

 ...أعذرنا إن لم نجد اللؽة المناسبة التً توصلنا إلٌك 
 ...فالكتابة عنك تبدو مستحٌلة 
 ...والحدٌث عنك ٌبدو مستحٌبل 

 ...فبل نعرؾ كٌؾ نبدأ 
 ...وال كٌؾ ننتهً

***** 
 ...عبثا أن نوفٌك حقك 

 ...عوض القٌق سٌرة متوهجة وتارٌخ طوٌل 
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 ...بهذه السنوات القلٌلة من عمرك استطعت أن تترك بصماتك فً كل مكان 
 ...ولم تكن معلما عادٌا 
 ...لم تكن موظفا روتٌنٌا 

 ...لم تجذبك الدنٌا التً كانت بٌن ٌدٌك 
 ...لم ٌرهبك الموت 

 ...ولم ٌفلح العدو أن ٌطفا انفعالك وتوهجك 
 ...ٌقتل الحلم الذي توهج فً دمك لم 

 ... لم ٌبعدك عن خٌارك فتواصلت وتواصلت وتواصلت
 ...واستعجلت الخطى نحو ربك لتلحق باألقمار الرابعة التً سبقتك 

 
 ...بدمك نكتشؾ الحقٌقة 
 ...وبدمك ٌتعّرى الزٌؾ 

 ...وتعرؾ البوصلة اتجاهها 
 ...وٌسقط السبلم المدنس 

***** 
 ...لفارس مازلنا نعٌش هول الصدمة بفقدانك أٌها ا

 ...نحاول أن نفهم هذا اللّؽز الذي حملته بٌن جنبٌك ومضٌت 
 !ما أروعك ٌا عوض

 ...كٌؾ كنت تصل اللٌل بالنهار وتحمل على عاتقك كل هذا العبء 
 ًّ  !ما أروعك أٌها الفارس الربانً الرسال
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كل ذرة تراب من كٌؾ استطعت أن توزع حلمك مع ذّرات دمك فً كل قلب وفً 

 ...فلسطٌن 
مسجد العودة الذي اكتظ بالمشٌعٌن من أحبابك الذٌن أتوا من كل مكان وازدحم بهم 

 ...المسجد حتى آخر شبر فٌه 
 ...ٌدل على أن دمك هو الخٌار

 ...ٌدل على أن رفح الشقاقً تهتّز بدمك وتفّجر البركان 
 ...رفح الشقاقً تعٌد لنا مبلمحنا األصٌلة 

 ...فمبارك  هذا الدم 
 ...مباركة  هذه المسٌرة 
 ...مبارك  هذا العطاء 

 ...مبارك  دمك ٌا عوض 
 ...أٌها الفارس الذي ال تؽٌب مبلمحه 

 ...وال تنطوي ذكراه 
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 :قصيدة هن صديق الشهيد
 لٌس وداعا  أبا محمد ولكن إلى لقاء

 أبكٌت قلوبنا
 ٌا من زرعت فٌها االحترام

 ... ارحلت عن
 ونور وجهك مشرق باالبتسام

 ومهما كان عطاإنا
 فعطاإك بالخٌر للؽٌر دون خصام

 ... ٌا من فتنت روحنا
 وتوارٌت عن بهارج اإلعبلم

 عوض القٌق ... زرعت حبك فٌنا
 بذكابك ... بتواضعك ... بكرمك ،،، باألفعال ال بالكبلم 

 هل أنسى ... ؟ وكٌؾ أنسى ... ؟؟؟
 زٌارة وجهك المبلبكً فً المنام 

 تمنٌت الشهادة وأفهمتنا 
 فهنٌبـا   لكـــ حسن الختام.
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 :أنشىدة لسوح الشهيد عىض القيق
 

 ادـــب محمــى الحبٌــة ٌلقـفً جن       لشهٌد إلى السماء  لٌسعدا    رحل ا

 قد مضى عوض على درب الشقاقً    ل  ــــاضفً الـوالمرر ــار المفكـــــس

 ماءـــــن فً الســــــوطـدر تــــــه بــلكن   در المنٌـر    ــوار كالبــه األنــفً وجه     

 ىـد رمـــــــــد وبسهم ربه قـمجاه   ر  ـل قدٌــوض القٌق رجـدنا عٌهــش      

 بلح وقد سماـق إلى الفـرؾ الطرٌـع ر  ٌــــز النصــــــد عـــــه وقرـــهللا ناص

 اــــة والرضـــرامـال الكــــه نـــن ربــم       ٌر  ـــر تطـــل خضــه بحواصـلروح     

 ادـــــب محمـــــى الحبٌــــقـة ٌلـــــفً جن     ل الشهٌد إلى السماء لٌسعدا ــــرح 

 ى درب الشقاقً قد مضىــوض علع  ل  ضً الفاــــــر والمربـــار المفكــــس     

ٌِّ ــندس والمصنـــالمهل حر       هـته حٌاــــاع اإللـــــة بـــورخٌص     را  ـــع ن

 هـــهٌد مماتـود للشـــترى إن الخلـــاش    د  ــــه قـــى منـــولــا والمــــى بهــضح 

 هـــــا جناتــــــازت بهــــد فـــــــروح قلاـف      ا الثرى    ــبلء ٌطوٌهــت األشــإن كان

 دا  ـــــا خالـــــردوس ٌحٌـــإلى الف دا  ــــوؼ  ورى    ـــٌن الـــدا  بــــد خالـــو محمـــفؤب

 ادـــــب محمـــــــى الحبٌــــة ٌلقــــــفً جن     دا       ـهٌد إلى السماء لٌسعــل الشـــرح 

 الشقاقً قد مضىى درب ــوض علـــع        لــً الفاضـربــر والمــر المفكاـــــــس 

 هـــــؾ اإللـــــرار فً كنـــشهداإك األب        سراٌا القدس ال تبكً الشهٌد     يرِّ ق  

 اهــوا الجبــعلى نهجه صاروا وقد رفع          ل الجدٌد     ـأبنابك األبطال فً الجٌ 

 اةـؽـطـش الــوا جٌــزلـــد زلــــم قــــبثباته   ؤس شدٌد     ــه بـــن عزمــم مـــفً عزمه

 هداـتشـــــا واســة مخلصــانـــأدى األم               دا  ـــــد قابـــــً محـــؤي  بؤبــفلتهن 

 ادـــمب محـــــــى الحبٌـــــة ٌلقــــفً جن     ى السماء لٌسعدا      ــهٌد إلــل الشــــرح

 ى درب الشقاقً قد مضىـــوض علـــع ل       ــــاضـــً الفــربــر والمــار المفكـــس
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 قصيدة عن زديل الشهيد عىض
 زفخ هدينت هن قبل أدد أطفال م9002عام  الستشهادهألقيت في الركسي األولً 

 

 انــــــــرابا  كــــــــوا أن تــــــــــان         زعمــــــا  كــباحـــــوا أن صــــــزعم

 انــــــــودٌــــه الــــربــخر لتشـــالص    ى              ـــال علــــل ســـــودم طف   

 مانـــقابق نعـــــــرزا  وشـــــدٌنا خـــــــً              ٌهـــــاح كـــٌطلع ذات صبـــوس  

 وضـــن عـــــــكم عـــؤحدثـــس                    وضـــن عـــــؤحدثكم عـــس   

 دٌهــــحر ٌــــن ســـــــه وعـــــعٌنٌ       ن فً      ـاتـابات الفـــرح الؽـــن فــــع  

 هـــابعـــــٌن أصـــــــؤها بـــــــوخب    ار األرض          ـهـــــــرت أنـــــــإذا ف   

 جارـتبك األشــــــــمر تشـــــن قـــوض               عــــــــن عـــــؤحدثكم عــس   

 ٌانــــــــــط فً النسـقـــــــفٌس       ً               ـــــه المنســـــدم نــــــع  

 انــى الودٌــر فً أقصــن الخنجـوع  ته        ــؾ فراشــض خلـٌرك لــن طفــــع  

 ودـــــٌور ســق طـــــفً األف  ُة             ــٌر معادٌـــــق عصافـــــفً األف   

 اءــــته البٌضــــل فراشـــق الطفــــامتش           ود       ــــــــق دم ورعـــــــفً األف   

 قطــــم تسـس فلــشمـحو الـــوب نــص ٌب        ـرة األولى فؤصـو الطابــوب نحــص 

 اتـحو األرض فمـــــــوب نــــص       قط    ــم ٌســــر فلـــلبحو اـــوب نحــص   

 اتـاحــس فً الســـــى النرجـــبك    شجرات بكت السروة فً السر      ت الــبك  

 بلمــــــــٌة فً األحـــــــــالمنس      راس               ــــــر األجــــرع النهــــق 

 و ٌنامـــوض وهـــهد عــاءت كً تشـج       داء        ــهــدور الشــدت األرض صـارت

 طاهـــو خـــٌنا نحــــً إلٌه ومشــالعرب             ن  ــوطـى الـــمشك ـر إلٌـى البحـومش

 دودــؾ حــض خلـــدود تركــو حـــــنح       جنوبا  ٌحمل جثته وٌهاجر        كان ٌفر 

 دودــــــا  وســــــٌعبر وردا  ودمــــس دود             ـــــا  وســـــٌعبر وردا  ودمــــس
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 ههداة إلً زوحقصيدة 

 الشهيد الوعلن عىض القيق 
 

 عوض القٌق 
 ٌعانقون ألجل عٌنٌك الموت 
ُهُم   فاخفضً ٌا قدس أسماء 

 الزال بؤبنابك همة 
 وهذا عوض أبّرُهُم 

 ٌسٌر بدرب المخاطر مقدما 
 من فرص رضاك ٌؽتنُم 
 ٌقارع الموت موطبه 
 وبعرى الثبات ٌلتزم 

  ٌستقبل الرصاص مبتسما  
 وٌؤتٌه الردى ٌرتعد  

 صار على خطى أبطالك 
 وعن درب الشهداء لم ٌحد  
 ما ادخر فً مجدك جهدا 
 فبمنحه العبل ٌا قدس فاجتهد  
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 فً الختام
 

لقد كان عوض القٌق مدرسة لؤلجٌال السابقة والبلحقة تستلهم منه الثورة التً 

للباحثٌن  مدرسة عوض القٌقن السماء، وٌبقى حملها بٌن أضبلعه، وحلق بها إلى عنا

ا، لكنها ملٌبة عام 33حٌاته لم تكن طوٌلة مدتها  واالستقامة والتمٌز، عن الخٌر والعطاء

، حافلة بالجهاد والمقاومة، وأنا أعد الكتاب وأتنقل هنا وهناك أجمع بالعطاء والتضحٌة

لخمسٌن أنً أمام رجل قد تجاوز اظننت تفاصٌل عن حٌاته من أهله وزمبلبه ورفاقه 

سنة، فوجدت حٌاته لم تكن له ولم ٌعش لهذه الدنٌا الفانٌة تاركا  كل شًء الجبا  هلل، 

وجدت حٌاته وهجا  مضٌبا  ورسالة  حق  فً مواجهة الباطل واالستكبار، وجدت رجبل  

ممن قال فٌهم سٌدي أبا إبراهٌم " المثقؾ أول من ٌقاوم وآخر من ٌنكسر "، وما انكسر 

إلى الرضا اإللهً فً شهادة جاءت من عمق التارٌخ، رجل كان بحق عوض بل ارتقى 

 فارس القلم والبندقٌة.

 

محاولة بسٌطة ومتواضعة لعرض حٌاة أخً الحبٌب الكتاب الذي بٌن ٌدٌك 

بقلبك وعقلك  الكتاب حرص أخً الكرٌم أن تقرأاف ،الشهٌد عوض القٌق أبا محمد

 د قراءته مرة أخرى.اعفإن اشتقت للقاء والجلوس مع عوض ووجدانك و

 

واسؤل هللا أن ٌؤتً من بعدي من ٌكتب وٌظهر جوانب أخري لحٌاة الشهٌد، 

لعرض الكثٌر من أسرار وخفاٌا الشهٌد وخصوصا  إسهامات  وٌكون المجال مناسبا  

وإنجازات المعلم عوض القٌق التنظٌمٌة والعسكرٌة ودوره القٌادي فً مراحل حٌاته 

األمنٌة للحركة والجهاز العسكري سراٌا القدس، ونرجو هللا أن  األخٌرة، وذلك للظروؾ

ٌؤتً الوقت الذي ٌصبح تناولها أكثر سهولة، لكً تبقى سٌرته سجل فخر واعتزاز تتناقله 

األجٌال تلو األجٌال وٌبقى عوض الشاهد والشهٌد، فعوض القٌق مدرسة  ونموذج  قلّما 

 ٌجود الزمان بمثله.

 

فً الكتابة  إن قصرت فً شًء وخاننً القلم أبا محمدالتمس العذر منك ٌا 

بك،  قا  علوت لحد الذهول وبعد المعرفة عنك ازددت إعجابا   كعنك، وأنا الذي عشقت

 عوض وحالت الظروؾ دون الوصول إلٌه.الشهٌد والتمس العذر ممن رافق 
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 أرجو أن ال تنس  الشهٌد عوض الكتاب ختام هذافً وأنا أودعك  حبٌبأخً ال

 بالدعاء والرحمة وأٌضا  لً بدعوة فً ظهر الؽٌب. القٌق 

 

سؤل أن ٌرحم شهٌدنا وٌسكنه الفردوس األعلى مع النبٌٌن والصدٌقٌن أوهللا 

 وحسن أولبك رفٌقا.                والشهداء 

 

 والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 
 ؼالً أبو فتحً زكرٌااألستاذ /  أخوكم
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