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املقدمة
لــَك احلمــُد ريب، حكمــَت فعدلــْت، ومــا شــئَت أنفــذْت، ال رادَّ لقضائــك، بيــدَك عواقــب 
األمــر ومصائــُر اخلالئــق، وصــالًة وســالًما عــى املصطفــى مــن رســلك، صــالة نحتســُبها بــنَي 

يــديِّ عملنــا يــوم ال ينفــُع مــاٌل وال بنــون. وبعــد: 
هــذا كتــاب يعــد أحــد كتــب الســري الغرييــة تنــاول فيــه الكاتــب ســرية أحــد أبطــال املقاومــة 
الفلســطينية أال وهــو الشــهيد القائــد حممــود عرفــات اخلواجــة ابــن حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
وأحــد قادهتــا األوائــل، الذيــن ضحــوا يف ســبيل اســتقرارها، واســتمراِر وجودهــا، وترســيِخ 
قواعدهــا بــني قــوى املقاومــة عــى أرِض فلســطني املباركــة، فهــو أحــد مؤســي اجلهــاز 
العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي املســّمى يف حينــه القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم( 

الــذي أثلــج بعملياتــه االستشــهادية صــدور قــوم مؤمنــني.
ــن  ــريه)1( م ــام 1948، وهتج ــطني ع ــعب فلس ــِة ش ــن نكب ــة ع ــٍة تارخيي ــاء ملح ــايب بإعط ــدأت كت ب
ــِم الشــاطئ، واســتقرارها يف مســكٍن  ــة محامــة إىل خمي ــة اخلواجــة مــن قري ــراه، وهجــرة عائل ــه وق مدن
ــة، واســتعرضت صفــات  ــة واالجتاعي ــا السياســية واالقتصادي ــك، وقمــت بدراســة أوضاعه متهال
الشــهيد حممــود وأخالقــه ومميزاتــه وهواياتــه، ومكانتــه يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي، وتطرقــت 
ألقــوال معارصيــه ومــن الزمــه وعــاش معــه حتــى استشــهاده. ولقــد التزمــت منهــج البحــث العلمــي 
التارخيــي يف التحقيــق والتدقيــق، واســتقصاء املعلومــات والتأليــف بينهــا، وتتبعــُت حياتــه حدًثــا إثــر 
حــدث؛ لتقديمهــا للقــارئ ناضجــة مرحيــة مــا أمكــن ذلــك، قــارًصا اإلطــار املــكاين هلــذا الكتــاب عــى 
أرض فلســطني بحدودهــا الراهنــة، أّمــا اإلطــار الزمــاين فهــو مــن مولــد القائــد حممــود اخلواجــة الــذي 

ــخ 1995/06/22م.  ــهاده يف تاري ــاًء باستش ــات( 1960/01/27م، وانته ــو عرف ــى )أب ُيكن
ــَق  ــة، ومالح ــول رئيس ــة فص ــة ومتهيــد، ومخس ــاء يف مقدم ــد ج ــاب، فق ــكل الكت ــا هي أّم
وقائمــٍة باملصــادر واملراجــع والدوريــات واملقابــالت الشــخصية، حيــث تــمَّ احلديــث يف 
ــاط واجلهــاد فيهــا، وهجــرة  ــخ فلســطني ومكانتهــا وفضــل الرب ــدي عــن تاري الفصــل التمهي
عائلــة اخلواجــة مــن قريــة محامــة إىل قطــاع غــزة، وحتــدث الفصــل األول عــن مولــد الشــهيد 

ــانية.  ــه اإلنس ــه وأخالق ــأته وصفات ــة ونش ــود اخلواج حمم
أمــا يف الفصــل الثــاين: فتنــاول الباحــث عالقاتــه االجتاعيــة وأوضاعــه االقتصاديــة وأهــم 

هواياتــه وأنشــطته الرياضيــة.
وحتدث الفصل الثالث: عن نشاطه اإلسالمي والسيايس وجتربته االعتقالية.

ــة  ــته اجلهادي ــكري ومدرس ــاز العس ــه للجه ــن تأسيس ــدث ع ــد حت ــع: فق ــل الراب ــا الفص أم
ــكرية. ــه العس ــم عمليات وأه

رغــام عــى مغــادرة مســكن �أو  كــر�ه وترشيــد و�إ )1( جهَّــر فــاًن: �أخرجــه مــن بــده. قامــوس �ملعجــم �لو�ســيط، �للغــة �لعربيــة �ملعــارص. قامــوس عــريب. هــو �إ
�ء حــرٍب �أو نــز�عٍ ُمســلَّح �أو فتنــة �سيا�ســيَّة. بــد مــن جــرَّ



وحتدث الفصل اخلامس: عن استشهاده واملراثي التي قيلت فيه.
ــعور  ــًرا لش ــة، ونظ ــري الغريي ــب الس ــي إىل كت ــه األكاديم ــاب يف تصنيف ــذا الكت ــي ه وينتم
الباحــث بافتقــار املكتبــة العربيــة إىل كتــاب شــامل عــن هــذه الشــخصية الفلســطينية املجاهــدة، 
حــاول أن يضــع هــذا الكتــاب املتواضــع أمــام القــارئ العــام ليســتفيد مــن خبتــه وجتربتــه يف 

احليــاة التــي قضاهــا إنســاًنا مكافًحــا وجماهــًدا.
ونحــن أحــوج مــا نكــون إليــه يف جهادنــا ونضالنــا املقــدس ضــد بنــي صهيــون، وإين أمحــد 
ــه  ــع ب ــل أن ينف ــز وج ــأله ع ــبور، وأس ــل امل ــذا العم ــراز ه ــي إىل إب ــداين ووفقن ــذي ه اهلل ال

ــني. ــم آم ــني، الله ــلمني أمجع املس



توطئة
عندمــا يفــرُض موضــوٌع مــا نفســُه عــيَّ أو أفرُضــُه عــى نفــي لســبٍب مــا، ألكتــَب فيــه أو عنــُه، 
فإننــي أكــرس عقــي وجوارحــي لــه، وأالحقــُه ليــل هنــار، ســواء كنــت بــني النــاس يف عمــي، أو يف 
بيتــي بــني أفــراد أرسيت، أســجل كلَّ حــدٍث حيــرضين وكل فكــرٍة ختطــر عــى بــايل عنــه، أينــا كنــُت 
عــى وريقــاٍت جاهــزة يف جيبــي، وأواظــب عــى ذلــك حتــى يتوقــف تدفــق األفــكار واملعلومــات، 
هــْز لــه  ــاْء، بعــد أْن جُتَ ويكــّف العقــل عــن التفكــري فيــه، واجلــوارح عــن التعلــق بــه، كــا يفعــُل الَبنَّ
لــوازم البنــاء مــن حجــارٍة ورمــٍل وإســمنٍت وحديــٍد ومــاء، يبــدأ عملــه فيشــّيد منهــا البنــاء، وهــذا 
حــايل مــع هــذا الكتــاب. بعــد انتهائــي مــن وضــع أفــكاري عــى أوراقــي ابتــدأُت يف قــراءِة مــا تيــَر 
يل حــول املوضــوع مــن مصــادر ومراجــع للعمــل عــى إثرائــه وتوثيقــه، ونســبته إىل صاحبــه، وعندما 
ــه، أعمــُد إىل إســقاِط  ــُق ب ــد راٍو أث أجــُد أنَّ معلومــة أو فكــرة موجــودة يف مصــدٍر أو مرجــٍع أو عن
حقــي يف نســبتها إيلَّ حتــى ولــو كانــت أفــكاري ومعلومــايت ســابقة إليهــا، وبعــد اســتكال األفــكار 
ــوائب  ــن الش ــو م ــق وتصف ــرة إىل أن تتس ــن م ــر م ــة أكث ــد الكتاب ــة، وأعي ــدأ بالكتاب ــات أب واملعلوم
والتكــرار غــري الــالزم مــا أمكــن، وإنَّ اســتعانتي الكبــرية يف هــذا الكــمِّ مــن الــرواة يف إعــداد هــذا 
ــن  ــر م ــان أكث ــى لس ــا ع ــري هل ــدر، وذك ــن مص ــر م ــن أكث ــدة م ــة الواح ــي للرواي ــاب، أو تتبع الكت
واحــد مــن الــرواة، مل يكــن إالّ حرًصــا منــي للتأكيــد عــى املعلومــات، وإعطــاء صــورة واضحــة عــن 

شــخصية الشــهيد حممــود واألحــداث التــي عايشــها أو تفاعــل معهــا. 

وقبــل أْن أبــدَأ يف الكتابــِة أســّجل اعــرتايف، إننــي مل أجــد مشــقة أو عنًتــا مثلــا وجــدت وأنــا 
ــا  ــدت وأن ــا وج ــب مثل ــت أو أكت ــا كتب ــا في ــاب، وَحَرًج ــذا الكت ــواد ه ــري مل أرشع يف التحض
ــاِل  ــاء الرج ــْن ُعظ ــُة ع ــز، فالكتاب ــدِّ العج ــل إىل ح ــًة تص ــعر رهب ــا استش ــطوره، فأن ــط س أخ
صعبــة وشــائكة، وذلــك لتعــدد وجــوه العظمــة فيهــم، فهنــاك مــن تكمــن عظمتــه يف قــوِل احلِق 
والســالح موجــٌه إىل صــدره ورأســه، وذاك تكمــن عظمتــه يف اجلــوِد بالنفــِس واملــاِل يف ســبيِل 
ــا رشع اهلل،  ــدوِد م ــَد ح ــوٍف عن ــٍز ووق ــُه يف ورٍع حاج ــن عظمت ــر تكم ــه، وآخ ــه ومبادئ عقيدت
وذاك عظمتــه جتّلــت حينــا قــّدم حياتــه ثمنـًـا لفكرتــِه ودينــِه ومبادئــه ووطنــه، ولكــْن يشــهُد اهلل 
أيّن مــا رأيــُت هــذِه الصفــات جمتمعــة فيمــن عرفتهــم عــى مــدى ُربــِع قــرٍن إالّ يف الشــهيد القائــد 
حممــود اخلواجــة، رافقتــُه يف الدراســِة والدعــوِة والعمــل، منــُذ ُكنـّـا فتيــًة يف املســاجِد، وجلســُت 
ــِة العــايل  ــاُه عــى مقعــٍد واحــٍد يف قاعــاِت الدراِســة يف كّليــِة أصــوِل الديــْن، ودبلــوم الرتبي وإّي
يف اجلامعــِة اإلســالمية، وعملــُت حتــَت قيادتــه يف اجلهــاز العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي 
القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم(، فرأيــت نواحــي مــن احليــاة مل تنكشــف يل مــن قبــل، فمــن 
ــدَك  ــة، كان أشــدِّ مــا َيُش ــه يقــني الصحاب ــذي اســتطعت أْن أفهــم ب ــُه ال ــُت يقينُ أغــرب مــا رأي
إليــه هــذا التــوازن الرائــع يف شــخصيته مــن حيــث التطبيــق بــني العبــادِة واجلهــاد، وبــني الفهــم 
والســلوك. عرفتــه حملًقــا فــوق مربعــات اخلطــر بــكل جــرأة وإقــدام، رجــاًل مقاتــاًل جماهــًدا، لــه 
بصمتــه اخلاصــة أينــا يكــون. يســكنه اإلرصار والعطــاء املتدفــق، يــدرك أنَّ اجلهــاد يف ســبيل اهلل 



هــو فــرض ومبتغــى كل مســلم حريــص عــى إعــالء رايــة ال إلــه إال اهلل، وأْنــه ال يفــلُّ احلديــد 
ــات واالحتجاجــات واخلطــب  ــادق واملدافــع أقــوى مــن البيان ــد، وأنَّ أصــوات البن إالّ احلدي
ــاًل أو  ــا راج ــف كان جيوهب ــزة، كي ــاع غ ــوارع قط ــات وش ــم طرق ــه معظ ــهد ل ــر، تش ــى املناب ع

راكًبــا لكــي يــؤدي واجبــه بــكل أمانــة وإخــالص. 

ــادق  ــة، ص ــة أصيل ــروءة عجيب ــهًا ذا م ــا، ش ــي حيمله ــدة الت ــاء العقي ــا صف ــه صافًي عهدت
ــى  ــادٌر ع ــُه ق ــعر أّن ــه يش ــّزة جعلت ــتعالء، ع ــب وال اس ــا ك ــّزٍة ال خيالطه ــب ع ــة، صاح العاطف
ــالدِه  ــة عــن ب ــى ال تنحــرف البوصل ــل، حت ــِه األصي ــاع عــن حق ــالْل)1(، والدف ــِة االحت مقاوم
فلســطني، عايشــته الســنني الطــوال، فأحسســت فيــه وضــوح املفاهيــم وســيادة املثــل، يف 
ــؤولية  ــي املس ــن يدع ــد م ــم عن ــِه املفاهي ــْت في ــا، وانحرف ــد ُدعاهت ــل عن ــه امُلث ــْت في ــٍت اختل وق
عــن تصحيحهــا. كــْم كانــت هــذه الصحبــة مباركــة حًقــا، وكــم كان هلــا مــن أثــٍر جليــٌل عــى 
نفــي، مبعثهــا العظمــة الباهــرة التــي متّتــَع هبــا. أعــاٌل ومواقــُف للشــهيد القائــد حممــود 
ــا  ــرِط عظمته ــن ف ــا م ــيصوُرها أحياًن ــض س ــِة أنَّ البع ــموِخ، إىل درج ــِة والش ــم بالضخام تتس
كاألســاطري)2(، إالّ أهّنــا يف واقــِع األمــِر حقائــق؛ فلقــد جــاءت شــخصيته الفــّذة يف يومهــا 
املوعــود، وأواهنــا املرتقــب، عملــت وجاهــدت بــدِم القلــِب، ووهــج الفكــِر وصالبــِة الفــوالْذ، 

ــطني.  ــاد يف فلس ــاحة اجله ــري س لُتث

ُعــرف الشــهيد القائــد حممــود بــني حمبيــه وأصدقائــه وإخوانــه ورفاقــه، بقــوِة اإليــان وعلــوِّ 
ــروح صــايَف النفــس قــوي  ــة، حيــث كان طاهــر ال ــه املفتول اهلمــِة، وقــوة الشــخصيِة وعضالت
اجلســم، ال يســأم وال يمــلُّ وال يــكّل مــن العمــل، وال يأتيــه الفتــور وال الكســُل، مــا إن 
ينتهــي مــن تنفيــذ عمليــة عســكرية إالّ وخيطــط لعمليــٍة أخــرى، يف داخلــِه طاقــة وروح وّثابــة، 
ونفــس طيبــة حتــب اخلــري والعطــاء، كان دائــًا مــا يقــول: »كٌل منّــا لديــه طاقــة داخليــة جبــارة، 
ــة والثقــة، ختــرج إىل  ــة، إذا مــا اكتشــفها اإلنســان والمســها وأعطاهــا األمهي ــات هائل وإمكاني

الواقــع ليوظفهــا يف حياتــه بصــورة مفيــدة«. 

ســأحاول يف هــذا الكتــاب أن أرســم صــورة صادقــة لشــهيد مــن أعــّز وأكــرم شــهداء 
ــواج الشــهداء إىل أن يكتــب اهلل هلــذه األمــة أن حتــرر  ــي مــا برحــت تقــدم أف فلســطني الت
مقدســاهتا، وتســتعيد أرضهــا، فهــو مــن جيــل الــرواد يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
ــكاد  ــة ت ــات متواضع ــل إمكاني ــيس، يف ظ ــة التأس ــاء مرحل ــوا أعب ــن حتمل ــة، الذي املبارك
ــه  ــت عمليات ــم« أوجع ــّاُه »َقَس ــكرًيا أس ــاًزا عس ــس جه ــك أس ــم ذل ــة، رغ ــون معدوم تك

ــوين.  ــان الصهي ــب الكي قل
)1( متثــل ذكل يف تســميته للجهــاز �لعســكري ابمس )�لقــوى �لإ�ــامية �جملاهدة-قســم(. قــوى: بصيغــة �مجلــع، حيــث اكن يتطلــع �إىل �نضــو�ء مجيــع �لقــوى 

�جملاهــدة يف فلســطني حتــت ر�يتــه، وهــذ� مــا رصح بــه �لشــهيد �لقائــد محمــود �خلو�جــة. 
)2( �لأ�ــاطر �خلاصة ابلثقافــات �لــي يعتقــد �أهنــا حصيحــة وخارقــة، تسســتخدم لتفســر �لأحــد�ث �لطبيعيــة ورشح �لطبيعــة و�لإنســانية، وقد وردت لكمــة 
�لأ�ــاطر يف عــدة مو�قــع يف �لقر�آن، حيــث جــاء فيــه تعبــر »�أ�ــاطر �لأولــني« �أي قصــص �لأقدمــني. ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة. و�أخــوه محمــد وكثــر ممــن عرفــو� 
�لشــهيد محمــود �خلو�جــة، قالــو� يل �ــتتعرض �أثنــاء كتابتــك عــن �لشــهيد محمــود )�أبــو عرفــات( ملو�قــف و�أعــال ل تصــدق مــن فــرط عظمهتــا، و�ــتبدو للكثــر �أهنــا 

�أ�ــاطر، مقابــة مــع محمــد عرفــات �خلو�جــة بتــارخي 2015/06/06م. 



أكتــب عــن شــهيٍد كتــب تاريــخ وطنــه بدمائــه، وعــن شــعلة مل خيــُب هليبهــا، وشــخصية حاملــة 
قويــٍة وثائــرة، ترشبــت حــب الوطــن، وورثــت أمانــة الشــهداء الذيــن هــم جوهــر التاريــخ وحضــور 
ــة عــى اإلنســان أن يمســك بقلمــه ليخــط  األمــة يف أشــدِّ حلظــات الظــالم حّلكــة. كــم هــي صعب
ســريته، ولكــْن لزاًمــا مــن بــاِب الوفــاء، الكتابــة ولــو الــيء القليــل، كــي نحــاول إعطــاءه بعًضــا من 
حقــه علينــا. كــا أنَّ مــن حــِق أبنــاء األمــة وأجياهلــا أن يعيشــوا ذكــرى أولئــك الشــهداء ليقتــدوا هبم، 
ومــن هنــا تــبز أمهيــة التاريــخ هلــم، تعبــرًيا عــن بقــاء ذكراهــم حّيــة يف وجــدان األمــة، وحفاًظــا عــى 
ــٌة ينهــُض هبــا الذيــن يعلمــون. الكتابــة عــن صديــٍق أعتــُز بصداقتــه  ذاكرهتــا التارخييــة، وهــذه أمان
ــاِل  ــن الرج ــريون م ــدُه الكث ــٌر ينش ــطيني أم ــٍل فلس ــٍد ومناض ــن جماه ــَب ع ــْب، وأْن أكت ــٌر واج أم
ــاول  ــي تن ــث أكاديم ــاٌب أو مبح ــاك كت ــس هن ــارئ أْن لي ــُب الق ــد يعج ــني، وق ــني املخلص الصادق
ســرية الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة، عــى الرغــِم مــن عظمتــه، وعظيــم أثــره عــى حركــة اجلهــاد 

اإلســالمي خاّصــة، وعــى القضيــِة الفلســطينية بوجــٍه عــام.



 



تقديم
زارع بذور األمل يف نفوس أبناء شعبنا

بقلم: الشيخ الداعية عبد اهلل الشامي)1(

قــال تعــاىل: حجسٱ مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس خسمس حص خص مص 
جكحك  مق  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض 

 .]111 جحس ]التوبــة:  حم  جم  هل  مل  حلخل  جل  مك  لك  خك 

الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة مــن الذيــن آمنــوا بمركزيــة القضيــة الفلســطينية وعقائديتهــا يف 
ــث كان  ــة األوىل حي ــن النخب ــادي وم ــرشوع اجله ــه إىل امل ــّباقني يف انتائ ــن الس ــر، وم ــراع الدائ ال
ــم اهلل  ــن قرهب ــهداء الذي ــل الش ــن أوائ ــكاَن م ــع اهلل، ف ــارًة م ــدق جت ــا وأص ــى يقينً ــا وأع ــوى إياًن أق
إليــه بقولــه: حجسٱ خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ جحس ]الواقعــة: 14-11[، 
وكان مــن القلــة اآلخريــن الذيــن تاجــروا مــع اهلل مســتجيبني للنــداء اإلهلــي الــذي خاطبهــم 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  حجسٱ  بقولــه: 
خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب 
ــان هــو  مص جض حض خض مض حط مظجع مع جغ مغ جحس ]الصــف: 10-12[. هكــذا كان اإلي
العنــوان، واجلهــاد هــو الوســيلة والنفــس هــي الثمــن، والبهــان عــى صــدق التوجــه، رغــم 
اهتــام اإلســالميني يومهــا بالتخلــف والرجعيــة والديــن أفيــون الشــعوب، فــكاَن هــو وإخوانــه 
مــن جيــِل اإليــاِن والوعــي والثــورة، ممـّـْن عّدلــوا هــذه املعادلــة، وأثبتــوا للجميــع أنَّ أصحــاب 
ــدرة  ــر ق ــر، واألكث ــراع الدائ ــة ال ــم طبيع ــا يف فه ــر وعًي ــم األكث ــر ه ــادي الثائ ــرشوع اجله امل
عــى حتديــد أطرافــه مــن حيــث األصدقــاء واألعــداء واألكثــر قــدرة عــى التضحيــة والفــداء، 
ــن حيتلــون األرض، ويتحكمــون يف املؤسســات  ــرة مطــاردة األعــداء احلقيقيــني الذي رغــم كث
ــوا خيرتقــون  ــل وأبعــُد مــن ذلــك فقــد كان ــة، ب ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي ــة والصحي التعليمي
ــل  ــة لتحوي ــمَّ حماوالهتــم احلثيث ــي واإلســالمي، ومــن ث ــات الفلســطينية بشــقيها الوطن التنظي
ــراٍت  ــق م ــوا الطري ــه قطع ــود وإخوان ــد حمم ــهيد املجاه ــي، إالّ أنَّ الش ــراع إىل رصاع داخ ال
ــل يف  ــارق اهلائ ــوين رغــم الف ومــرات عــى العــدو، وأبقــوا شــعلَة الــراع مــع العــدِو الصهي

ــات، فــكان شــعاره وشــعارهم )الواجــب رغــم اإلمــكان(.  اإلمكان

)1( �لشســيخ عبــد هللا �أمحــد �لشــايم )�أبــو حســام(: �أحــد قيــاد�ت حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، مــن مو�ليــد غــزة عــام 1957م، بــد�أت رحلتــه مــع حركــة �جلهــاد 
ــن �لتفــو� حــول �لشــهيد �دلكتــور فتحــي �لشــقايق _رمحــه هللا_  ــة، و�ذلي ــني �لطــاب �لفلســطينيني �دل�ر�ــني يف �جلامعــات �ملرصي ــذ ت�أ�يســها ب �لإ�ــايم من
هنــاء �دلر��ــة بــد�أت رحــة دعوتــه لاإ�ــام ولأفــار �حلركــة منــذ عــام 1980-1981م. تعــرض لاعتقــال عــى �أيــدي قــو�ت الاحتــال  وحــني عــاد �إىل غــزة بعــد �إ
�لصهيــوين منــذ مطلــع الانتفاضــة 1987م، وتكــررت معليــات �عتقــاهل حــى وصلــت مثــاين مــر�ت، واكن مــن بــني �ملبعديــن �إىل مــرج �لزهــور، وهنــاك مت تلكيفــه 
ليكــون �ملتحــدث ابمس مبعــدي حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم يف فلســطني، وبعــد عودتــه �إىل �لأرض �حملتــة مت تلكيفــه للحديــث ابمس حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم مكتحــدث 
رمســي، وكــذكل مت �عتقــاهل عــى �أيــدي �أهجــزة �أمــن �لســلطة �لفلســطينية حــو�يل عــرش مــر�ت يف �ملــدة مــن عــام 1994-2000م .مقابــة مــع �لشســيخ عبــد هللا 

�لشــايم بتــارخي 2015/04/03م.



ــني  ــوزه اجلهادي ــه برم ــاء جمتمع ــِم أبن ــِف وتعلي ــه لتعري ــود وإخوان ــد حمم ــهيد املجاه ــق الش انطل
ــوا يغّيبــون  ــال عــز الديــن القســام، وعبــد القــادر احلســيني، الذيــن كان ــاين مــن أمث ومنهجهــم الرب
قــًرا وُتطَمــُس هويُتهــم جتهيــاًل. نــزل إىل ســاحات املســاجد واجلامعــات واملــدارس، حيمــل صــور 
الشــهداء مطالًبــا اجلميــع باالعتــزاز بالقّســام ودوره والقيــام بالواجــب رغــم صعوبــة املرحلــة. لقــد 
عشــَت يــا حممــود للفكــرة وعملــت هلــا واستشــهدت مــن أجلهــا، ليــس مــن خــالل الرؤيــة الضيقــة، 
وإّنــا مــن خــالل شــمولية الرؤيــا، شــمولية اإلســالم الــذي يتســع للجميــع وإن اختلفــت املواقــف 
ــة(،  ــوِد قضي ــُد لل ــرأي ال يفس ــالف يف ال ــك )االخت ــك وإلخوان ــكام لدي ــدة االحت ــية، قاع السياس
حّولــت فكرتــك إىل واقــٍع عمــي منظــم دقيــق حيمــُل اســَم القــوى اإلســالميِة املجاهــدة )قســم(، 
ــني  ــن املؤمن ــَت م ــاء. ُكن ــاِء واألرج ــى األنح ــالل ع ــيطرة االحت ــم س ــًرا رغ ــا باه ــَت نجاًح ونجح
ــمه  ــيء اس ــكان ل ــا، وأْن ال م ــاهلا إىل جنوهب ــن ش ــا وم ــا إىل هنره ــن بحره ــطني م ــالميِة فلس بإس
دولــة »إرسائيــل« عــى أيِّ شــٍب مــن أرِض الشــام، فانطلقــَت حمــّذًرا مــن خطــورِة مــرشوع التســوية 
ــات  ــت عملي ــوين، فكان ــوٍة، ولكــن يف اجتــاٍه واحــٍد فقــط وهــو العــدو الصهي ــكِل ق ــه ب ــا ل ومقاوًم
ــد( قــوة  ــة بيــت لي ــة كفــار دروم، عملي ــة نتســاريم، عملي ــة أســدود، عملي ــة والفــداء )عملي البطول
األبطــال املنفذيــن، وقــوة القــادة املخططــني واملجّهزيــن، وقــوة اإلخــوة الراصديــن، وقــوة األبطــال 
الناقلــني، ومــن ثــمَّ توفيــق اهلل رب العاملــني اســتجابًة لعهــده حجسٱ مت هت مث حج مج جح 

مح جخ مخ جحس ]حممــد: 7[.

ســيدي الشــهيد القائــد! حممــود كنــت صــادق الفكــرة وصــادق الرحلــة، رغــم أنَّ قائــدك 
الشــهيد فتحــي الشــقاقي كان يريــد لــك اجتاًهــا خلدمــة الفكــرة مــن خــالل دعوتــك وثقافتــك 
ــم،  ــك منه ــد نفس ــًرا تع ــهداء، ومبك ــلك الش ــك مس ــار لنفس ــت ختت ــك كن ــك، إالّ أن وأخالق
ــرب  ــهداء وإىل ق ــن الش ــارك م ــاءك إىل اعتب ــاءك وأصدق ــك وأبن ــك وزوجت ــيء أم ــث هت حي
اللحظــة التــي يودعونــك فيهــا، وهــذا جعلــك دوًمــا يف دائــرة الطهــر والصــدق والفــداء، وفــق 
قــول ربنــا حجسٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن خن من ىن ينجه 
ــمحجسٱ مص جض  ــاء اهلل هل ــوا باصطف ــن قض ــن الذي ــت م ــا أن ــزاب: 23[، فه مه ىه يه جحس ]األح

حض خض مض حط مظجع مع جغ مغ جف جحس ]آل عمــران: 140[.

أنــت وإخوانــك املجاهديــن  التــي تســكنك  الــروح  القائــد حممــود!  ســيدي الشــهيد 
واملقاومــني غــرّيت قواعــد اللعبــة بكاملهــا وقــّرت مــن عمــر دولــة الكيــان الصهيــوين 
ــني  ــك يف علي ــة ل ــه بالتحي ــام أتوج ــعبنا. ويف اخلت ــاء ش ــوس أبن ــل يف نف ــذور األم ــت ب وزرع
وألهلــك الصابريــن الثابتــني املرابطــني، وكل التحيــة والشــكر ألخينــا القائــد املجاهــد رفيــق 
دربــك الدكتــور ريــاض صالــح حشــيش عــى جهــده يف إعــادة رســم الصــورة لــك وإلخوانــك 

ــهداء. الش



تقديم
بصامت نرية ستبقى شاهدة عىل ما قدم وأبدع

األستاذ الدكتور إسامعيل سعيد رضوان)1(

ــد  ــرية جماه ــول س ــة ح ــاين املهم ــات واملع ــد واملحط ــر بالفوائ ــم غزي ــم وقي ــاب مه ــذا كت ه
كبــري ممــن أسســوا العمــل املقــاوم واملجاهــد يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي عــى أرض فلســطني، 
ــاد  ــة اجله ــكري حلرك ــاز العس ــام للجه ــد الع ــة القائ ــات اخلواج ــود عرف ــل حمم ــهيد البط الش
اإلســالمي )قســم( وهــو ملؤلــف خبــري وكاتــب قديــر رافــق وشــارك والزم شــهيدنا، إنــه األخ 

الدكتــور ريــاض صالــح حشــيش.

ــاين  ــن املع ــرٍي م ــاًل بكث ــود حاف ــد حمم ــهيد القائ ــرية الش ــول س ــاب ح ــذا الكت ــاء ه ــد ج وق
واملحطــات االجتاعيــة والثقافيــة واإلنســانية والسياســية واجلهاديــة واألمنيــة والعســكرية 
ــا  ــن أجله ــي م ــطينية والت ــة الفلس ــالم والقضي ــة اإلس ــه خلدم ــه ومال ــه وبيت ــخر حيات ــد س لقائ
ــه مــن قبــل االحتــالل الصهيــوين  قــدم دمــه وروحــه رخيصــة يف ســبيل اهلل، حيــث تــم اغتيال
ــم الالجئــني  ــم الشــاطئ، خمي ــد يف خمي ــاء. ولقــد عــاش شــهيدنا القائ ــه اجلبن عــى يــدي عمالئ
حيــث أزقــة املخيــم وصعوبــة احليــاة املعيشــية، وحيــث حمنــة اهلجــرة وتضاعيــف احليــاة. عــاش 
ونشــأ وترعــرع وجاهــد حيمــل معانــاة أبنــاء شــعبه، وينظــر إىل القــدس التــي هُتــود، وإىل ظلــم 
االحتــالل وختــي القريــب والبعيــد عــن قضيــة األمــة قضيــة فلســطني، فانطلــق شــهيدنا ومحــل 
رايــة العلــم والثقافــة، وامتشــق البندقيــة وأســس اجلهــاز العســكري يف حركة اجلهاد اإلســالمي 
)قســم(، وتــرك بصــات نــرية ســتبقى شــاهدة عــى مــا قــدم وأبــدع يف مياديــن العلــم والرتبيــة 
واملقاومــة، وقــد رســمت دمــاؤه الزكيــة خارطــة الوطــن، وأنَّ فلســطني كل فلســطني هــيَّ لنــا 
وال ُمقــام لالحتــالل عليهــا. ســتبقى هــذه الدمــاء الزكيــة نباًســا لألجيــال القادمــة الســائرين 

عــى درب اجلهــاد واملقاومــة، وأنَّ مــا أخــذ بالقــوة ال يســرتد إال بالقــوة.

جــزى اهلل األخ احلبيــب مؤلــف هــذا الكتــاب خــرًيا عــا قــدم وأبــدع وأجــاد وأفــاد، 
ورحــم اهلل شــهيدنا القائــد الــذي مّثــل رمــًزا مــن معــامل اجلهــاد والبطولــة يف فلســطني بشــكل 
عــام، وقطــاع غــزة بشــكل خــاص. نســأل اهلل أن جيمعنــا بــه وبالنبيــني والصديقــني والشــهداء 

ــا. ــك رفيًق ــن أولئ ــني وحس والصاحل

�ــاعيل �ــعيد رضــو�ن: قيــادي يف حركــة حــاس، يف عــام 2012م شــغل وزيــر �لأوقــاف و�لشســئون �دلينيــة يف حكومــة حركــة حــاس، اكن �ملتحــدث  )1( �إ
د�رة شســبكة �لأقــى �لإعاميــة، وهــو �أيضــًا �أ�ســتاذ �حلديــث يف �جلامعــة �لإ�ــامية بغــزة، وحيمــل  �لإعــايم ابمس حركــة حــاس، ويشــغل منصــب رئيــس جملــس �إ

درجــة �أ�ســتاذ دكتــور يف علــوم �حلديــث، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/03/10م.
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متهيد
فلسطني أرض الرباط واجلهاد

ِجــم حارضهــا، وتســتلهم مــن خاللــه  التاريــخ مــرآة األمــم، يعكــس ماضيهــا، وُيرَتْ
مســتقبلها؛ ألنــه كان ومــا زال قضيــة اإلنســان منــذ األزل، يؤّثــر فيــه ويصنعــه ضمــن الظــروف 
املوضوعيــة التــي متــر هبــا مراحــل التاريــخ البــرشي)1(، وضمــن النواميــس الكونيــة التــي 
وضعهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل)2(. وألمهيــة التاريــخ ومكانتــه وقيمتــه تلجــأ إليــه األمــم عندمــا 
ــد رشوط  ــن جدي ــث م ــة لتبح ــة وحتليلي ــرة نقدي ــه نظ ــر في ــن؛ فتنظ ــب واملح ــا املصائ ــّل هب حت
وجودهــا وتتعــرف عــى مواقفهــا احلاليــة، ثــمَّ تنطلــق إىل آفــاق املســتقبل. بينا يف حالــة الضعف 
والعجــز والضيــاع تنــام اجلاعــات عــن تارخيهــا، بــل تقــف منــه موقًفــا ســلبًيا ومتهــًا. مــن هنــا 
ــا،  ــا كــي نفهــم ونعــَي ماضين ــني أيدين ــذي ب ــاح ال ــاره املفت ــخ، باعتب ــة وعــّي التاري ــدرك أمهي ن
ونعــي دروســه وجتاربــه وعــبه، وبالتــايل نؤّثــر يف حارضنــا، وال نكتفــي باجللــوس يف مقاعــِد 
املتفرجــني)3(، لذلــك كان االهتــام بــه مــن األمهيــة بمــكان، لننقلــه إىل األجيــال نقــاًل صحيًحــا؛ 
ــاة، ومــا أروع كلــات رفيــق العظــم)4( حــني قــال:  فالشــعوب بــال تاريــخ كاألجســاد بــال حي
»إنَّ أّمــة ال تعــرُف تارخيهــا فَأْحــرى هبــا أن يتنكــر هلــا الزمــان، وتــزري هبــا الشــعوب؛ جلهلهــا 
باضيهــا، وأْن تنكرهــا اإلنســانية، وتنكرهــا الســاء واألرض«)5(. لذلــك مــن الصعــب أن نفهم 
اء إىل  قضيــة فلســطني دون دراســة واعيــة لتارخيهــا، دراســًة تنقــل أصحاهبــا مــن صفــوف الُقــرَّ
ًهــا ال  ــًا موجَّ ًبــا منظَّ صفــوف العاملــني، فتصبــح الرؤيــة واضحــة، ومــن َثــمَّ ُيصبــح العمــل ُمَرتَّ

عــوج فيــه وال اضطــراب.

ذ بــه قــو�م �لأمم، حتيــا بوجــوده ومتــوت ابنعد�مــه، و�لتــارخي يــرز �لقــدو�ت �لصاحلــة �لــي دخلــت �لتــارخي  )1( فالشــعوب �لــي ل اترخي لهــا، ل وجــود لهــا؛ �إ
مــن �أو�ــع �أبو�بــه، وتركــت صفحــات بيضــاء نصعــة، ل تُنــى عــى مــر �لأايم و�لسســنني.

ــال: حجسٱ مل هل جم حم خم مم جنحن خن من  ــا ق ــاىل، ك ــا �أر�د هللا تع ــق م ــل يه �ــائرة وف ــدً� ب ــل �أح )2( �ــن هللا يف �لكــون ل حتــايب ول جتام
هن جه مه جحس ]�لفتــح : 23[.

)3( جمــة �لطليعــة، عــدد 11، لنــدن، بــدون د�ر نــرش، 1983/11/12م، ص17. �أمحــد، رفعــت �ســيد، فتحــي �لشــقايق، »رحــة �دلم �ذلي هــزم �لسســيف، 
�لأعــال �لامــة«، �لقاهــرة، مركــز ايفــا لدر��ــات و�لأحبــاث، 1997م، ص318. 

)4( رفيــق �لعظــم هــو رفيــق بــن محمــود بــن خليــل �لعظــم، ودل عــام1867 م يف مدينــة دمشــق، يف �أرسة عريقــة رفيعــة �ملانــة و��ــعة �جلــاه مرتفــة. و�دله 
لهيــم وي�أخــذ عهنــم، فتعلــق بكتــب  منــا دفعــه �إىل شســيوخ �لعــرص يــرتدد �إ �لأديــب �لشــاعر محمــود �لعظــم مل يرصفــه �إىل �دلر��ــة يف �ملــد�رس �حلكوميــة �لعامثنيــة، و�إ
�لأدب ودو�ويــن �لشــعر وهــو مــاز�ل صغــرً�، مث �نــرصف �إىل كتــب �لنحــو و�لــرصف و�ملعــاين و�لبيــان، لزم �لعلــاء و�لأدابء وبعــض �ملتصوفــة، و�أقبــل عــى �لأ�ــاتذة 
�ــلمي �لبخــاري وطاهــر �جلز�ئــري وتوفيــق �لأيــويب، ونــزع كــا يزنعــون �إىل �لبحــث يف الاجــاع و�لتــارخي و�لأدب، وتعلــق ابلإصــاح وكتــب فيــه ملــا وجــد مــن 

�أحــو�ل �لعــرص �لإد�ريــة و�لسسيا�ســية. تــويف رفيــق �لعظــم يف �لقاهــرة �ســنة 1925 بعــد فــرتة مــن �ملــرض. )�ملصــدر: ويكيبيــداي(.
)5( تلكم رفيق �لعظم هبذه �مجلة خال خطابه يف حفة حافة يف مدينة دمشق �أرصد ريعها مجلعية �لبعثات �لعلمية، جمة �ملنار، �لقاهرة، �جملد 26، 1925م، ص36.
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تاريخ فلسطين وأهميته
المبحث 

األول

ــا املحوريــة لــدى  ُيعــدُّ تاريــخ القضيــة الفلســطينية مــن ألــزم أدوار املرحلــة؛ ألهّنــا مــن أهــم القضاي
اإلســالم واملســلمني؛ لكوهنــا أكثرهــا تعقيــًدا وأبعــاًدا، ســواء كان ذلــك يف جوانبهــا العســكرية أو 
السياســية، أو االجتاعيــة واحلضاريــة، وهــذا يتطلــب أْن تكــون فلســطني شــغل أمتنــا اإلســالمية الشــاغل 
ــن  ــاع املعتدي ــور، وألنَّ أط ــدار العص ــى م ــني ع ــلمني الصاحل ــع املس ــدة مجي ــوى أفئ ــا مه ــا؛ ألهن يف زمانن
ــاء ولقاءهــم)1(، وحــوت  فيهــا ال تنتهــي؛ فهــي األرض املباركــة واملقدســة، التــي شــهدت مســرية األنبي
الكثــري مــن املقدســات، وارتــوت بدمــاء الشــهداء، وهبــا ُأوىَل القبلتــني وثالــث احلرمــني، وإليهــا ُأرسّي 
بنبينــا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم، وعــى تراهبــا صــى إماًمــا بعامــة األنبيــاء واملرســلني، ومنهــا عــرج إىل 
ــا  ــاغلنا، جعله ــت مش ــا كان ــا، مه ــن أذهانن ــرج م ــح أْن خت ــي ال يصل ــا األرض الت ــال. إهّن ــموات الع الس
ــة إســالمية؛ فجميــع  ــا؛ فهــيَّ يف جوهرهــا وحقيقتهــا واعتبارهــا التارخيــي قضي ــا إليانن اهلل مقياًســا دقيًق
ــا مل  ــة م ــل واخلصوصي ــن الفضائ ــا م ــا إىل أنَّ هل ــم، تنبهن ــرآن الكري ــا يف الق ــي وردت بصدده ــات الت اآلي
ى بَِعْبــِدِه َلْيــاًلً ِمــَن امْلَْســِجِد احْلَــَراِم إىَِل امْلَْســِجِد اأْلَْقــَى  ــِذي َأرْسَ يكــن لغريهــا؛ لقولــه تعــاىل: ﴿ُســْبَحاَن الَّ
ــاُه  ْينَ ــه تعــاىل: ﴿َوَنجَّ ــِميُع اْلَبِصــرُي﴾ ]اإلرساء: 1[، وقول ــَو السَّ ــه ُه ــا إِنَّ ــْن َآَياتِنَ ــُه ِم ــُه لِنُِرَي ــا َحْوَل ــِذي َباَرْكنَ الَّ

ــاء: 71[. ــنَي﴾ ]األنبي ــا لِْلَعامَلِ ــا فِيَه ــي َباَرْكنَ تِ ــا إىَِل اأْلَْرِض الَّ َوُلوًط

ــة فلســطني اإلســالمية؛ فقــد  ــز مكان ــة لتعزي ــة مهّم ــة فهــو تكمل ــا مــا ورد يف كتــب الســنة النبوي وأّم
ــن  ــى الدي ــي ع ــن أمت ــة م ــزال طائف ــال: »ال ت ــه ق ــلم أن ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ــة ع ــو أمام روى أب
ظاهريــن لعدوهــم قاهريــن، ال يرضهــم مــن خذهلــم وال مــن خالفهــم، وال مــا أصاهبــم مــن ألواء حتــى 

ــاف بيــت املقــدس«)2(.  ــن هــم؟ قــال: ببيــت املقــدس وأكن ــوا: وأي يأتيهــم أمــر اهلل وهــم كذلــك، قال

كــا أثنــى الرســول صــى اهلل عليــه وســلم عــى أهــل بيــت املقــدس، وبــنّي أنَّ اخلــري بــاٍق فيهــم إىل 
يــوم القيامــة، وأهنــم ثابتــون عــى املبــدأ والعقيــدة، وهــم الذيــن ختــرج منهــم الطائفــة املنصــورة، وأنَّ 
فلســطني هــي عقــر دار اإلســالم وحصــن املؤمنــني واملجاهديــن، يلجــؤون إليهــا عنــد اشــتداد املحــن 
وكثــرة الفتــن، يف قولــه صــى اهلل عليــه وســلم: »عقــر دار اإلســالم بالشــام«)3(، وقولــه يف حديــث آخر: 
ــول اهلل؟  ــا رس ــا ي ــاذا تأمرن ــا: فب ــاس، قلن ــرش الن ــوت حت ــن حرضم ــان م ــر الزم ــار يف آخ ــتخرج ن »س
قــال: عليكــم بالشــام«)4(، وحديــث عطــاء الــذي قــال فيــه: »ال تقــوم الســاعة حتــى يســوق اهلل خيــار 

)1( جر�ر، حسسين �أدمه، من �أجل فلسطني مو�قف عر �لتارخي �لإ�ايم، عان/ �لأردن، مؤ�سة �لزيتونة للنرش، 1998، ص9.
)2( يف مسسند �لإمام �أمحد بن حنبل ص5، رمق269.

)3( فتاوي �بن تميية، ج27، ص 24. ويف رو�ية عقر د�ر �ملؤمنني ابلشام، �بن عساكر، ج1، ص34. 
ىل �لأقى فاإهنا حصنمك. )4( �لإمام �أمحد، ج2، ص53. �لرتمذي، حديث رمق 2217، �أّي �جل�أو� �إىل فلسطني و�إ
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عبــاده إىل بيــت املقــدس، وإىل األرض املقدســة، فيســكنهم فيهــا«)1(، وهــيَّ القضيــة األم للمســلمني 
يف مشــارق األرض ومغارهبــا إىل يــوم القيامــة، فعــى الرغــم مــن كل مــا تعصــف هبــا مــن مؤامــرات 
وهتويــد، فهــيَّ صفــوة بــالد اهلل يســوق إليهــا صفــوة عبــاده لقــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
ــالدي،  ــن ب ــويت م ــِت صف ــام أن ــا ش ــاىل: »ي ــه تع ــه يف قول ــن رب ــه ع ــذي يروي ــديس، ال ــث الق يف احلدي
وأنــا ســائق إليــك صفــويت مــن عبــادي«)2(، ولعظــم وأمهيــة املســجد األقــى قلــب فلســطني املقدســة، 
ذكــره الرســول صــى اهلل عليــه وســلم مــن بــني املســاجد التــي ال تشــد الرحــال إالّ إليهــا يف قولــه: »ال 
تشــدُّ الرحــال إالّ إىل ثالثــة مســاجد: املســجد احلــرام، ومســجدي هــذا، واملســجد األقــى«)3(، وهــذا 
يــدل عــى االهتــام الكبــري الــذي أواله الرســول صــى اهلل عليــه وســلم لفلســطني ومســجدها األقــى 

املبــارك، الــذي ربــط قيمتــه وبركتــه مــع قيمــة وبركــة شــقيقه املســجد احلــرام. 

كثــرية هــيَّ الروايــات واألحاديــث الــواردة يف بيــت املقــدس وفلســطني واملســجد األقــى، 
وفضلــه وبركتــه وفضــل زيارتــه وأمهيتــه، إضافــة إىل كلِّ مــا ســبق ال ننســى أنَّ فلســطني هــي 
ــا أْن تكــون مــأوى  ــت حمــّط رحاهلــم، وكفــى فلســطني رشًف ــرٌي منهــم كان ــاء، فكث أرض األنبي
ــه يعقــوب _عليهــا  ــاء اهلل يوســف وأبي ومهاجــًرا لســيدنا إبراهيــم ولــوط، وحمــّط رحــال أنبي
الســالم_ ومــا مــن شــٍب يف أرضهــا إالّ وكان لــه حكايــة مــع ملــك أو نبــي مــن أنبيــاء اهلل 
ــه  تعــاىل)4(؛ لقــول النعــان بــن عطــاء: »مــا مــن موضــٍع يف بيــت املقــدس إالّ وقــد ســجد علي
ملــك أو نبــي، فلعــلَّ جبهتــك أْن تــوايف جبهــة ملــك أو نبــي«)5(. وهــذا يعنــى أنَّ تاريــخ 
فلســطني اإلســالمي مل يبــدأ مــن دخــول عمــر بــن اخلطــاب إليهــا يف تاريــخ 636/05/02م)6(، بــل 
ارتبطــت باإلســالم وانتســبت إليــه والتحمــت بــه قبــل ذلــك بقــرون طويلــة وآمــاد بعيــدة، إهّنــا 
ارتبطــت باإلســالم، بأمــر مــن اهلل وبرســالته، وبالزحــوف املمتــدة عــى مــدار التاريــخ، ارتبطت 
بــه باإليــان والتوحيــد والنبــوة املتتابعــة، أنبيــاء ورســل يتوالــون فيهــا، أنبيــاء هياجــرون إليهــا، 
وأنبيــاء يولــدون فيهــا وآخــرون يبعثــون عــى أرضهــا، وعيســى _عليــه الســالم_ ُيرفــع منهــا، 
وموســى يتحــرك إليهــا مــع قومــه املســلمني، ويوشــع بــن نــون يدخلهــا فاحًتــا باســم اإلســالم، 
وأنبيــاء حيكمــون فيهــا، وحممــد صــى اهلل عليــه وســلم ُأرسي بــه إليهــا وُعــرج بــه إىل الســاء، 

)1( �لقرطيب، ج10، ص212. �بن عساكر، ج1، ص34.
)2( �لنويري، هناية �لأرب يف فنون �لأدب، ج1، ص333. 

)3( �أخرجــه �لبخــاري، ج3، ص63، ابب فضــل �لصــاة يف مســجد مكــة و�ملدينــة، حديــث رمق 1189. ومســم ج2، ص1014، كتــاب �حلــج: ابب »ل 
تيــان �ملدينــة، حديــث رمق 2033. و�لنســايئ ج2،  ل �إىل ثاثــة مســاجد، حديــث رمق 511. و�أبــو د�ود ج1، ص620، كتــاب �ملنا�ــك، ابب يف �إ تشــد �لرحــال �إ
ليــه مــن �ملســاجد. و�بــن ماجــه ج1، ص452. �لعلميــي، جمــر �دليــن، �لأنــس �جلليــل بتــارخي �لقــدس و�خلليــل،  ص37-38. كتــاب �ملســاجد: ابب مــا تشــد �لرحــال �إ

ج1، �لأردن /عــان، مكتبــة دنديــس، 1999، ص351.
ميــان يه �لأ�ــاس �ذلي جيمتــع عليــه �ملســلمون همــا �ختلفــت �أجنا�ــهم و�ألو�هنــم، فــاإن �ملســلمني مه �أحــق �لنــاس مبــر�ث  ذ� اكنــت ر�بطــة �لعقيــدة و�لإ )4( �إ
�لأنبيــاء مبــا فهيــم �أنبيــاء بنــو �إرس�ئيــل؛ لأنَّ �ملســلمني مه �ذليــن ل يز�لــون يرفعــون �لر�يــة �لــي رفعهــا �لأنبيــاء، ومه �لســائرون عــى درهبــم وطريقهــم، وهــؤلء �لأنبيــاء 

مه مســلمون موحــدون حســب �لفهــم �لقــر�آين. �نظــر، صــاحل، حمســن محمــد، �لطريــق �إىل �لقــدس، مــرص، �جلــزة، مركــز �لإعــام �لعــريب، 2003، ص13.
)5( جر�ر، حسسين �أدمه، من �أجل فلسطني: مو�قف عر �لتارخي، عان، مؤ�سة �لزيتونة للنرش، 1998، ص15.

)6( صاحل، حمسن محمد، فلسطني در��ات مهنجية يف �لقضية �لفلسطينية، مرص، مركز �لإعام �لعريب، 2003، ص66.
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ــوة  ــا دع ــدأ. إهّن ــدور وال هت ــا ت ــم فيه ــه ومالمحه ــن كل ــع الزم ــا م ــدة فيه ــني ممت ــب املؤمن وكتائ
ربانيــة ممتــدة فيهــا مــع التاريــخ، فارتبطــت فلســطني هبــا وارتبطــت باإلســالم، وبــأرض 
اإلســالم وبأّمــة اإلســالم ارتبــاط عهــد وميثــاق وأمانــة ووفــاء)1(، فتارخيهــا مــن أْثــرى تواريــخ 
ــا،  ــى أرضه ــر ع ــكٍل أو بآخ ْت بش ــرَّ ــامل َم ــت الع ــي حكم ــوى الت ــم الق ــانية؛ ألنَّ معظ اإلنس
فقــد شــهدْت حكــم البابليــني واملريــني والفــرس واإلغريــق والرومانيــني، وَشــِهَدْت حكــم 
ــْدًءا مــن  ــا، َب ــدول اإلســالمية تقريًب ْت عليهــا كل ال ــرَّ ــة واإلســالم)2(، وَم ــة والنراني اليهودي
اخللفــاء الراشــدين، ومــروًرا باخلالفــة األمويــة، فالعباســية، فالدولــة الطولونيــة واإلخشــيدية، 

ــا احلــارض.  ــة، وانتهــاًء باحلكــم العثــاين، حتــى عرن ــة واململوكي ــة واأليوبي والفاطمي

ــة، وكذلــك  ــة املتمثلــة يف احلــروب الصليبي ــا الغربي كــا شــهدت أرض فلســطني هجمــة أوروب
ــئ  ــل متتل ــك املراح ــول وتل ــذه الفص ــكَّ أنَّ كّل ه ــار، وال ش ــة يف التت ــة املتمثل ــيا الرشقي ــة آس هجم
ــتعار  ــع االس ــباب مطام ــكلة وأس ــذور املش ــا ج ــح لن ــب وُتَوضِّ ــدروس والع ــن ال ــى م ــا ال حُي ب
واليهــود يف فلســطني، ولالطــالع عــى ذلــك ال بــدَّ مــْن دراســة العوامــل واألســباب واالعتبــارات 
العديــدة التــي نشــأت عنهــا القضيــة الفلســطينية، والعنــارص املختلفــة التــي عملــْت عــى تكوينهــا، 
ــي  ــة الت ــورة العظيم ــدى اخلط ــا، وم ــاه حوهل ــدور رح ــذي ت ــف ال ــراع العني ــذا ال ــاِد ه ــى أبع وع
تنطــوي عليهــا هــذه القضيــة للكيــان العــريب واإلســالمي)3(؛ ألهنــا قضيــة ليســْت كــا يفهمهــا بعــض 
النــاس ويفروهنــا، أو كــا يريــد االســتعار وبنــو صهيــون أْن يفهمهــا العــامل، بأهّنــا قضيــة حديثــة 
العهــد، نشــأت مبــارشة بعــد انتهــاء احلــرب العامليــة األوىل )1914-1918( وتطــورت إىل منافســة 
واحــرتاب، ومزامحــة واقتتــال بــني أهــل فلســطني العــرب، واملهاجريــن اليهــود القادمــني إليهــا)4(، 
وغــدت رصاًعــا حملًيــا بــني الفريقــني للســيطرة عــى فلســطني انتهــى بقيــام دولــة الكيــان الصهيــوين 

ــخ 1948/05/15م.  ــا بتاري فيه

إنَّ مثــل هــذا الوصــف لقضيــة فلســطني ليــس مغلوًطــا وال مغايــًرا للحقيقــة والواقــع 
ــذه  ــاق ه ــق نط ــا تضيي ــة، غرضه ــومة مبيت ــة مرس ــى خّط ــا ع ــوي أيًض ــه ينط ــْل إّن ــب، ب فحس
ــريب  ــا الع ــن إطاره ــا م ــة، وإخراجه ــرات الدولي ــارات واملؤام ــن االعتب ــا ع ــة وإبعاده القضي

)1( �لنحوي، عدنن عى رضا، فلسطني بني �ملهناج �لرابين و�لو�قع، �لسعودية/ �لرايض، د�ر �لنحوي للنرش و�لتوزيع، 1992، ص23، وص39.
)2( صــاحل، فلســطني در��ــات مهنجيــة، ص20-21. �نظــر: ردينــة مجيــل صــديق عبــد �جمليــد، �لقــدس اترخي وحضــارة، �لأردن/عــان، د�ر حنــني للنــرش 

و�لتوزيــع، 2004، ص-57 64.
)3( �نظر: �لغوري �أميل، �ملعذبون يف �أرض �لعرب، بروت، مطبعة �لبيان، 1960، ص9.

)4( تعــرف �ملو�ــوعة �لريطانيــة فلســطني، ب�أهنــا �ملنطقــة �لــي خضعــت لانتــد�ب �لريطــاين منــذ عــام 1923 وحــى عــام 1948، وهكــذ� �ختــرصت و�حــدة 
مــن �أعــرق �حلضــار�ت يف �لتــارخي يف فــرتة زمنيــة ل تتعــدى ربــع �لقــرن، كــا �قتــرص �لنظــر �إىل حدودهــا �جلغر�فيــة عــى وهجــة �لنظــر �لنابعــة مــن عاقــات �لــرص�ع 
بــني �لقــوى الا�ســتعارية، وهــذ� مــا �أقرتــه هيئــة �لأمم �ملتحــدة بعــد �حلــرب �لعامليــة �لأوىل. �نظــر: جــارودي روجيــه، فلســطني �أرض �لر�ــالت �لســاوية، ترمجــة، 

قــّي �أاتيس، وميشســيل و�كــمي، دمشــق، طــاس لدر��ــات و�لرتمجــة و�لنــرش، 1991، ص9.
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اإلســالمي احلقيقــي، وإخفــاء املطامــع الصهيونيــة)1( البعيــدة املــدى التــي تســتهدف الســيطرة 
عــى فلســطني وســائر أقطــار الوطــن العــريب واإلســالمي، وقــد تســبب هــذا الــراع اهلائــل 
عــن وجــود مطامــع األوربيــني عاّمــة يف البــالد العربيــة واإلســالمية، وانفتحــت شــهيتهم 
االســتعارية للســيطرة عــى ثرواهتــا وطــرق مواصالهتــا وقوافلهــا ومراكزهــا التجاريــة، 
واالســتيالء عــى مواقعهــا اجلغرافيــة احليويــة ومصــادر الــرزق فيهــا، ولإلفــادة ممــا كانــت تتمتع 
بــه مــن مدنيــة زاهــرة، وهنضــة علميــة وثقافيــة وعمرانيــة، ملصلحــة الغــرب وشــعوبه ودويالته، 
ولقــد مــرَّ ذلــك الــراع التارخيــي املســتعر يف عــّدة أدوار، كان منهــا الفتــح اإلســالمي الــذي 
طّهــَر الــرشق األدنــى)2( مــن احلكــم األجنبــي، واملحــاوالت البيزنطيــة املتكــررة لغــزو البــالد 
العربيــة، بغّيــة اســتعادهتا إىل حظــرية الســيطرة األوربيــة)3(، ثــّم الغــزوات االســتعارية املتعاقبــة 
يف القــرون الوســطى لفلســطني واألقطــار العربيــة واإلســالمية، التــي انتحــل هلــا أهــل الغــرب 
ــن  ــأت ع ــطينية نش ــة الفلس ــول: إنَّ القضي ــد الق ــة، يؤك ــالت الصليبي ــم احلم ــا اس ــًا وهبتاًن ظل
ــتعارية  ــزوات االس ــداد للغ ــا امت ــالمية، فاحتالهل ــة اإلس ــرب واألم ــني الغ ــم ب ــراع الدائ ال
للــرشق العــريب اإلســالمي، ذلــك أنَّ االســتعاريني وبصــورة خاصــة البيطانيــني الذيــن كانــوا 
يشــغلون مركــز الصــدارة بــني دول الغــرب الطامعــة، جــددوا جهودهــم يف القرنــني الســادس 
ــة اليهــود  ــوا مــع الصهاين عــرش والســابع عــرش لالســتيالء عــى بــالد الوطــن العــريب، وتعاون
ــون يف  ــوا يطمع ــث كان ــطينية)4( حي ــة الفلس ــن القضي ــًيا يف تكوي ــًرا أساس ــدون عن ــن يع الذي
ــم  ــة هل ــة ووطني ــة وروحي ــة وعقائدي ــة تارخيي ــود عالق ــاد وج ــى اعتق ــذ األزل، ع ــطني من فلس
بفلســطني، يغالــون فيهــا كثــرًيا، فهــم يعتبوهنــا واملناطــق القريبــة منهــا »أرض امليعــاد« التــي 
يزعمــون أنَّ إهلهــم وعدهــم هبــا يف توراهتــم)5( التــي يقولــوَن فيهــا: »وقــاَل الــرُب إلبراهيــم)6(: 
ــب  ــك.. فذه ــي أري ــك إىل األرض الت ــت أبي ــن بي ــريتك وم ــن عش ــك وم ــن أرض ــب م اذه
إبراهيــم كــا قــال الــرب... فأتــوا إىل أرض كنعــان... وظهــر الــرب إلبراهيــم وقــال: لنســلك 
ــاًل:  ــا قائ ــم ميثاًق أعطــي هــذه األرض«)7(، وجــاء يف توراهتــم أيًضــا: »قطــع الــرب مــع إبراهي

)1( �لصهيونيــة، ابلعريــة )ציונות( يه حركــة �سيا�ســية هيوديــة، ظهــرت يف و�ــط ورشق �أورواب يف �أو�خــر �لقــرن �لتا�ــع عــرش ودعــت �لهيــود للعــودة 
ــم يف  ــع علهي ــاد �ذلي وق ــاد�ة �لســامية والاضطه ــن مع ــات �لأخــرى للتحــرر م ــود يف �جملمتع ــاج �لهي ــض �ندم ــل( ورف ــس يرس�ئي يريت ــد�د )�إ �إىل �رض �لآابء و�لأج

ــية و�لعســكرية، ج1، عــان/ �لأردن، د�ر �أ�ــامة للنــرش، 2003، ص131. ــتات. �نظــر: �لبيطــار، فــر�س، �ملو�ــوعة �لسسيا�س �لشس
)2( »�لــرشق �لأدىن �أو �لــرشق �لقريــب«: مصطلــح يسســتخدمه علــاء �لآاثر و�جلغر�فيــون و�لتارخييــون، ليشــر �إىل منطقــة �لأنضــول، تركيــا �حلاليــة، و�لهــال 
رس�ئيــل، وبــاد مــا بــني �لهنريــن ويه �لعــر�ق ورشق �ــوراي حاليــًا،  �خلصيــب �ذلي يقســم بــدوره �إىل بــاد �لشــام وتقســم �إىل �لأردن و�ــوراي ولبنــان وفلســطني و�إ

ومــرص. �نظــر: �لبيطار، �ملو�ــوعة �لسسيا�ســية و�لعســكرية، ج1، ص131.
)3( �نظر: �لغوري، �ملعذبون يف �أرض �لعرب، ص10. 

)4( �لغوري، �ملعذبون يف �أرض �لعرب، ص11. لا�زت�دة �نظر: ردينة، �لقدس اترخي وحضارة، ص123– 127. 
بر�همي ونسهل. )�لباحث(. عطاء هللا �سبحان هذه �لأرض لإ )5( يبين �لهيود �دعاء�هتم �دلينية عى ما ينقلونه من �لتور�ة �حملرفة من �إ

ْبَر�ِهــمُي 
إ
بر�هــمي �أبــو �لأنبيــاء وليــس �أاًب للهيــود وحــدمه، فكــا هــو �أب لإحســاق، فهــو �أب لإ�ــاعيل، وهــو يف �لهنايــة مؤمــن لــرب �لعاملــني لقــوهل تعــاىل: ﴿َمــا اَكَن � )6( �إ

آل معــر�ن: 67[. ْســِلًما َوَمــا اَكَن ِمــَن �لُْمرْشِِكــنَي﴾ ]� �ِنيًّــا َولَِكــن اَكَن َحِنيًفــا مُّ هَيُــوِدايًّ َوَل نرَْصَ
)7( �فر �لتكوين 15: 21-18.
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ــري هنــر الفــرات«)1(.. ونحــُن ال  »لنســلك أعطــي هــذه األرض مــن هنــر مــر إىل النهــر الكب
ننكــر أنَّ اليهــوَد قطنــوا وســكنوا فلســطني يف ســالف األزمــان، ولكنّهــم مل يمكثــوا فيهــا مــدة 
طويلــة، ومل يســيطروا سياســًيا وعســكرًيا عــى فلســطني بأرسهــا، حيــث إنَّ اململكــة اليهوديــة 
ــالم_ مل  ــا الس ــليان)2( _عليه ــنَي داود وس ــدَي النبي ــا يف عه ــا وعظمته ــت أوج قوهت ــي بلغ الت
ــة،  ــذه اململك ــدن هل ــطني مل ي ــن فلس ــب م ــم األك ــني أنَّ القس ــا، يف ح ــن 87 عاًم ــر م ــْر أكث تعّم
ــا كنعانيــني وفلســطينيني)3(، وانقطعــت عالقــة اليهــود بفلســطني  بينــا كان أكثــر الســكان عرًب
عــى ضآلــة هــذه العالقــة منــذ أكثــر مــن ألفــّي عــام، وهــذه احلقائــق التارخييــة تدحــض املزاعــم 
ــة اليهــود يف اســتغالِل  ــني والصهاين ــة الرأســاليني الغربي ــة إالّ أنَّ رغب واالدعــاءات الصهيوني
مصــادر الثــروة يف الــرشِق األوســط، ومراكــزه وأســواقه التجاريــة والســيطرة عليهــا، دفعهــم 
الختــاذ فلســطني مركــًزا خاًصــا هبــم للتحكــم منــه بالعــامل ومقدراتــه وبأممــه وشــعوبه)4(، لقــد 
ــة يف  ــود املتفرق ــات اليه ــني مجاع ــك ب ــاد متاس ــى إجي ــم ع ــال دينه ــود ورج ــاء اليه ــرص زع ح
خمتلــف أقطــار العــامل ووضعــوا تعاليــم هلــم، مآهلــا أهنــم شــعب اهلل املختــار، وأنَّ ســائر شــعوب 
األرض يف مصــاف احليوانــات، وأنَّ مــن واجــب اليهــود العــودة إىل فلســطني وإعــادة إنشــاء 
ــه عــى أنقــاض املســجد األقــى،  ــكل)5( يف مكان ــاء اهلي مملكتهــم يف أرض امليعــاد، وإعــادة بن
واختــاذ القــدس عاصمــة هلــم للقفــز منهــا للســيطرة عــى العــامل أمجــع، وهــذا مــا تنــصُّ عليــة 
ــة  ــود الصهاين ــط اليه ــا خيط ــوا م ــلمني أْن يدرك ــى املس ــب ع ــذا يتوج ــم، ل ــم وتلموده توراهت
لفلســطني، وأْن يعــوا ويفهمــوا مكانتهــا وقيمتهــا، فــإذا أدركــوا قيمتهــا يف ميــزان اهلل ورســوله 
ــالمية  ــة اإلس ــاء األم ــن أبن ــاء م ــني والعل ــزان الصاحل ــك يف مي ــلم، وكذل ــه وس ــى اهلل علي ص
ُطــوا أبــًدا يف هــذا البلــد العظيــم، ويكفــي أنَّ اهلل قــد اختارهــا مــن كلِّ  والعربيــة؛ فإهّنــم لــْن ُيَفرِّ
بقــاِع الدنيــا ليصــي هبــا نبينــا الكريــم إماًمــا بجميــع األنبيــاء واملرســلني، أكــد ذلــك الصحــايب 
ميــان، و�لكفــر بــ�أي مهنــم كفــٌر خيــرج عــن �لإ�ــام، غــر �أن  ميــان هبــم مــن �أراكن �لإ )1( �ــفر �لتكويــن 15: 18-21 يؤمــن �ملســلمون بــل �لأنبيــاء، و�لإ
بــو� �أنبيــاءمه وقتلــو� عــددً� مهنــم، ومل يتبعــو� هــد�مه. ويؤمــن �ملســلمون �أهنــم �لأتبــاع �حلقيقيــون لهــؤلء �لأنبيــاء،  فــو� �لتــور�ة، وكذَّ �ملســلمني يؤمنــون �أن �لهيــود حرَّ
ــت �أجنا�ــهم  ــه �ملســلمون همــا �ختلف ــع علي ــان يه �لأ�ــاس �ذلي جيمت ــدة و�لإمي ــت ر�بطــة �لعقي ذ� اكن ــس �لهيــود، و�إ ــان ولي ــذ� �لزم ــة ر�ــالهتم، يف ه ــم ورث و�أهن
و�ألو�هنــم، فــاإن �ملســلمني مه �أحــق �لنــاس مبــر�ث �لأنبيــاء مبــا فهيــم �أنبيــاء بــين �إرس�ئيــل؛ لأن �ملســلمني مه �ذليــن ل يز�لــون يرفعــون �لر�يــة �لــي رفعهــا �لأنبيــاء، 
ومه �لســائرون عــى درهبــم وطريقهــم. وهــؤلء �لأنبيــاء مه مســلمون موحــدون حســب �لفهــم �لقــر�آين. و�نظــر قــوهل تعــاىل: حجسٱ جت حت خت مت هت مث 
آل معر�ن: 67 - 68[. حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط مظجع مع جغ مغ جحس. ]�
ذ� اكن هيــود هــذ� �لزمــان يفاخــرون بــد�ود و�ــلامين علهيــا �لســام، ويعتــرون �أنفســهم حامــي لو�هئــا ومر�هثــا، فــاإن �ملســلمني يعتــرون �أنفســهم �أحــق  )2( �إ
ميــان �لقامئــة عــى �لتوحيــد يف فلســطني، ومه  بــد�ود مــن بــين �رس�ئيــل ومه يؤمنــون بــه نبيــًا مــن �أنبيــاء هللا، حيبونــه ويكرمونــه ويفاخــرون بــه؛ لأنــه �أنشــ�أ دوةل �لإ

�حلاملــون لر�يتــه يف هــذ� �لزمــان، بعــد �أن نكــس عهنــا بنــو �رس�ئيــل وكفــرو� و�أرشكــو� ونقضــو� عهــودمه مــع هللا.
ّل مــن منطقــة ايفــا، ويبــدو �أن حــدود فلســطني يف �أوهجــا اكنــت 20 �ألــف مك2، �أي �أقــل مــن حــدود  )3( حــدود مملكــة د�وود عليــه �لســام مل تامــس �لبحــر �إ
آلف مك2، �ســيطر �لهيــود عــى �ملناطــق �ملرتفعــة، لكهنــم �أخفقــو� يف �لسســيطرة عــى �أجــز�ء كبــره مــن �لســهل �لســاحي �لفلســطيين. �نظــر:  فلســطني �حلاليــة حبــو�يل �ســبعة �

خــان، ظفــر �لإ�ــام، اترخي فلســطني �لقــدمي 1359-1220 ق.م، بــروت، د�ر �لثقافــة، 1984، ص48-49. حمســن صــاحل، �لطريــق �إىل �لقــدس، ص56.
)4( �لغوري، �ملعذبون يف �أرض �لعرب، ص12.

ــره نبوخــذ  ــد دم ــاه �ملــك �ــلامين، وق ــدس �ذلي بن ــد �لهيــودي �لأول يف �لق ــدس، وهــو �ملعب ــاب �ملق ــدش، وفقًا للكت ــت مهق ــة هل بي )5( �لتســمية �لهيودي
نــرص �لثــاين بعــد حصــار �لقــدس �ســنة 587 قبــل �ملياد.هــو �حــد الاماكــن �ملقد�ــة دلى �لهيــود ويعتقــدون �ن �ملسســيح �ســيعيد بنــاء بيــت مهقــدش، ول يعــرف 

ابلضبــط �أيــن موقــع بيــت مهقــدش يظــن بعــض �لهيــود �ن موقعــه مــان مســجد �لصخرة �أو جبانبــه.
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ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــيُّ ص ــَل النَّبِ ــاَّ َدَخ ــه: »َفَل ــال في ــذي ق ــث ال ــاس يف احلدي ــن عب ــل اب اجللي
ــوَن َمَعــُه«. أليســت  امْلَْســِجَد اأْلَْقــَى َقــاَم ُيَصــيِّ َفاْلَتَفــَت ُثــمَّ اْلَتَفــَت َفــإَِذا النَّبِيُّــوَن َأمْجَُعــوَن ُيَصلُّ
هــذه اإلمامــة تــدل عــى فضــل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم عــى ســائر األنبيــاء واملرســلني؟ 
أليســت تــدل عــى أنَّ الرســاالت الســاوية ملتقيــة مجيًعــا يف مقاصدهــا وأصوهلــا؟ أليســت تــدل 
ــة حكــم األرض املقدســة قــد حتولــت إىل األمــة اإلســالمية التــي ســارت عــى  عــى أنَّ رشعي
ــة اإلســالم؟ أليســت تــدل عــى أنَّ رســالة اإلســالم  منهــج األنبيــاء ومحلــْت رايتهــم وهــيَّ أّم
ناســخة لــكل الرشائــع الســابقة ومهيمنــة عليهــا؟ أليســت تــدل عــى أن دعــوة اإلســالم دعــوة 
عامليــة نزلــت هلدايــة كافــة اإلنســانية؟ أليســت تــدل عــى أنَّ املســجد األقــى جيــب أن يشــع 
منــه النــور اإلســالمي عــى العــامل)1(، فاملســألة ليســت متعلقــة باجلنــس والنســل والقــوة وإّنــا 
ــذا فهــيَّ تســتحق أْن هتــدر مــن أجلهــا دمــاء املجاهديــن الصادقــني  ــوة)2(؛ ل ــاع منهــج النب باتب

املخلصــني مــن املســلمني.

)1( علو�ن، عبد هللا نحص، �لإ�ام و�لقضية �لفلسطينية، �لقاهرة، د�ر �لسام للطباعة و�لنرش، 2002، ص17.
)2( صاحل، حمسن، �لطريق �إىل �لقدس، بروت، مركز �لزيتونة لدر��ات والا�تشار�ت، ص15.
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قرية )حمامة( وتهجير أهلها وهدم بيوتها في حرب 1948م
المبحث 

الثاني

»عائلة الشهيد القائد حممود اخلواجة: أنموذًجا«

)محامــة( قريــة عربيــة مهّجــرة تقــع يف اجلنــوب الغــريب مــن ســاحل فلســطني عــى 
شــاطئ البحــر املتوســط، َطــرَد الصهاينــة اليهــود ســكاهنا، وقامــوا بتدمريهــا مــع 

انــدالع حــرب 1948م. 

تقــع القريــة عــى بعــد كيلــو مرتيــن مــن شــاطئ البحــر، وعــى مســافة 3 كــم شــال مدينــة 
املجــدل)1(، وعــى بعــد 31 كــم إىل الشــال الرشقــي مــن مدينــة غــزة، تقريًبــا مــن اخلــط 
ــة عــى منبســط ســهي يرتفــع 30م  احلديــدي وطريــق يافــا - غــزة الســاحي)2(، أقيمــت القري
فــوق ســطح البحــر، وحيــد القريــة مــن الغــرب البحــر األبيــض املتوســط، ومــن الــرشق بلــدة 
)جولــس( املمتــدة مــن اجلنــوب إىل الشــال حتــى أرايض قريــة )بيــت دراس(، ومــن اجلنــوب 
ــة  ــت دراس(، وعالق ــدود( و)بي ــة )أس ــال أرايض مدين ــن الش ــدل(، وم ــة )املج أرايض مدين
قريــة )محامــة( باحليــاة االجتاعيــة املحيطــة هبــا ثابتــة غــري جمــزوءة، فالعــادات واحــدة؛ فأهــل 

ــة عســقالن)3(.  ــة أصــاًل هــم جــزء ال يتجــزأ مــن ســكان مدين القري

أمــا عــن هتجــري الســكان واألهــايل مــن قريتهــم محامــة فتقــول احلاجــة نعيمــة)4( والــدة 
الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يف شــهادهتا: »قبــل ســتة شــهور مــن نكبــة عــام 1948م، 
قامــت العصابــات الصهيونيــة باإلغــارة عــى قريــِة محامــة، واستشــهد خــالل هــذه الغــارة 
ــة  ــون الصهاين ــنَّ ُجن ــني، َفُج ــى دبابت ــة ع ــل القري ــتوىل أه ــا، واس ــن أبنائه ــراد م ــة أف مخس
اليهــود، وقامــوا بإطــالق النــار يف كل اجتاه من القريــة، ويف ذلك الوقــت زار امللك املري 
ــا  ــة، وتركــوا أهله ــاروق)5( األرايض الفلســطينية، وأمــر جيشــه باالنســحاب مــن القري ف
دون تقديــم أيِّ مســاعدات، أو حتــى إبالغهــم باألمــر. وعــى إثــر تلــك األحــداث، ملْ يكْن 
أمــام ســكان قريــة محامــة إالّ اهلــروب عــن طريــِق الســاحل إىل املجــدل، ومــن ثــم إىل قطــاع 

)1( مدينــة عســقان مــن �أقــدم �ملــدن �لفلســطينية، وظهــر �مسهــا مكتــواًب يف �لقــرن �لتا�ــع عــرش قبــل �مليــاد يف �لكتــاابت �لفرعونيــة. �نظــر: صاحلــة، 
محمــود، �جملــدل.. عســقان اترخي وحضــارة، غــزة، 1999، ص8.

)2( �ملو�وعة �لفلسطينية، �لقسم �لعام، مج2، دمشق، هيئة �ملو�وعة �لفلسطينية، 1984، ص273.
بر�هــمي، حامــة عســقان �مجلــال و�لرجــال، غــزة/  )3( �ملو�ــوعة �لفلســطينية، ج2، ص273. �خلــادلي، وليــد، يك ل ننــى، ص538. حســونة، خليــل �إ

بر�هــمي، غــزة عــر �لتــارخي، ج1، ص245. �لشــاطئ، د�ر �ملقــد�د للطباعــة، 2001، ص23. �ــكيك، �إ
)4( يه نعمية �خلو�جة )�للحام( و�دلة �لشهيد محمود �خلو�جة مقابة خشصية بتارخي 2015/04/12م.

آخــر مــن حــمك مــرص  آخــر ملــوك �ململكــة �ملرصيــة و� )5( �ملــك فــاروق، مو�ليــد �لقاهرة/مــرص بتــارخي 1920/02/11م، تــوىف عــام 1965م يف رومــا، وهــو �
مــن �لأرسة �لعلويــة. ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة.
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غــزة)1(، خشــية ارتــكاب العصابــات الصهيونيــة املذابــح بحــق ســكان القريــة، ويف حينهــا 
»كان احلكيــم الــذي ينفــذ بجلــده«)2(.. وتابعــت حديثهــا قائلــة: »قبــل الغــارة الصهيونيــة 
ــري  ــرت الشــائعات، فخــرج الكث ــد اقــرتب، وكث ــا شــعرنا أنَّ موعــد اهلجــوم ق عــى قريتن
ــة بالقصــف  ــرات الصهيوني ــا عــى نســائهم وأطفاهلــم، فالحقتهــم الطائ مــن أهلهــا خوًف
فارتقــى منهــم الشــهداء واجلرحــى، وكان األهــايل يف رحلــِة هروهبــم، ينتقلــون مــن قريــة 
لقريــة، ينامــون يف اخلــالء يفرتشــون األرض ويلتحفــون الســاء، وال جيــدون مــا يقتاتــون 
ــم  ــن أمتعته ــذوا م ــم مل يأخ ــث إهن ــجر، حي ــاب وأوراق الش ــض األعش ــن بع ــه إالّ م علي
يتســللون إىل القرية  وكان الكثري من األهــايل  يلبســوهنا،  كانــوا  التــي  املالبــس  ســوى 
وقد استشــهد الكثري منهم أثناء  تركوهــا،  التــي  وأمواهلــم  أمتعتهــم  ألخذ بعــض 
ذهاهبــم إىل القريــة عــرف منهــم: عمــران حممــد اخلواجــة وشــاكر حممــد اخلواجــة وحممــود 
َي باســمه. بعــد ذلــك تــمَّ تدمــري القريــة  إبراهيــم اخلواجــة، وهــو عــّم الشــهيد الــذي ُســمَّ
وحمــو آثارهــا، ومل يبــق أثــر ملنازهلــا وال ملعاملهــا. وقــد اســتغرقت رحلــة التهجــري القــري 
مــن قريــة محامــة حســب مــا تتذكــر والــدة الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة: زهــاء مخســة 
عــرش يوًمــا، قالــت عنهــا القينــا فيهــا مــن العــذاب أشــكااًل وألوًنــا مــا يعجــز اإلنســان عــن 
ــا ضاعــت، وحتــى اللحظــة ونحــن نعيــش يف بيــت متهالــك بمخيــم  ــه. بالدن التعبــري عن

الشــاطئ لالجئــني)3(. 

خميم الشاطئ »موقعه وتارخيه« 
بعــد اهلجــرة ورحلــة الشــتات عــاش املهّجــرون يف خيــاٍم وتلقــوا مســاعدات مــن منظمــة الكويكــرز، 
ثــم اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، ثــم وّفــرْت األونــروا الحًقــا مســاكن مبنيــة بالطــوب حمــلَّ اخليــام 
يف عــام1951م، ثــم بــدأ املهّجــرون يتوســعون خّلســة ويبنــون غرًفــا إضافيــة، أّمــا موقعــه اجلغــرايف فهــو 
يقــع يف الشــال الغــريب ملدينــة غــزة، عــى شــاطئ البحــر ومنــه أخــذت التســمية، ويبعــد عــن وســط املدينــة 
ــم  ــر)4( معظمه ــف مهّج ــارب 23 أل ــا يق ــواء م ــًا إلي ــاحة 512 دون ــى مس ــم ع ــم، وأقي ــة ك ــوايل أربع ح
ــزة  ــة غ ــع أقضي ــي تتب ــطها، والت ــطني ووس ــوب فلس ــة جن ــاحلية الواقع ــدن الس ــرى وامل ــن الق ــروا م ُهّج
وبئــر الســبع ويافــا، ومــن هــذه القــرى واملــدن: محامــة واجلــورة واملجــدل وأســدود ويبنــا، وغريهــا مــن 
ــارخي 1949/02/24م �حتفظــت مــرص  ــرة رودس بت ــة مــع �لعــدو �لصهيــوين يف جزي ــة �ملرصي ــة �لهدن ــع �تفاقي ــان �لفلســطيين وتوقي ــار �لكي )1( نتيجــة لهني
ــة  ــة �لقــو�ت �ملرصي ــة، واكنــت تســمى حــى ذكل �حلــني ابملنطقــة �خلاضعــة لرقاب ابملنطقــة �لفلســطينية �جملــاورة حلدودهــا، �لــي بقيــت يف حــوزة �لقــو�ت �ملرصي
ــه، �لشــاطئ  ــن �أشــهر خماميت ــة 326 مك2، وم ــغ مســاحته �لإجالي ــًا ابصطــاح قطــاع غــزة، تبل ــام 1955 ��ــتبدل الاصطــاح �لســابق رمسي بفلســطني، ويف ع
وجباليــا، �نظــر: فيصــل، نعــان عبــد �لهــادي، �أعــام مــن جيــل �لــرو�د مــن غــزة هــامش، غــزة، مكتبــة �ليــازيج، 2010، ص48. �نظــر: �ــعيد عاشــور، غــزة 

ــع، 1988، ص92-91.  ــرش و�لتوزي ــاء للن ــان، د�ر �لضي ــامش، �لأردن/ ع ه
)2( مقابة خشصية مع �حلاجة نعمية �خلو�جة )�للحام( و�دلة �لشهيد محمود �خلو�جة بتارخي 2015/04/12م.

)3( مقابة خشصية ومسجة مع و�دلة �لشهيد بتارخي 2015/05/14م.
ــة د�خــل مدينــة غــزة، �لأول اكن يطلــق عليــه �مس خمــمي حلــزون �أقــمي غــرب �لــرس�اي، و�لآخــر خمــمي �مجلــز�ت جنــوب  ــة خمــاميت متفرق ــو� يقميــون يف ثاث )4( اكن

ــت�أجرة. مستشــفى �لشــفاء، و�لثالــث خمــمي قرقــش شــال ملعــب �لرمــوك، وهنــاك عــدد مــن �لاجئــني �ــكن يف مناطــق متفرقــة يف مدينــة غــزة يف بيــوت مسس
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املــدن والقــرى العربيــة، وكانــت بيــوت خميــم الشــاطئ يف بدايــة نشــأهتا عبــارة عــن وحــدٍة ســكنية مكونــة 
مــن غرفــٍة واحــدة وفنــاٍء حييــط بــه ســور، مبنيــة مــن احلجــر اإلســمنتي ومســقوفة بالقرميــد، عــى نظــاِم 
بلــوكات، يفصــل بينهــا شــوارع واســعة بلغــت ثانيــة أمتــار وأزقــة ضيقــة، وكانــت هــذه الغرف تســتخدم 
للنــوم ليــاًل ومطابــخ ومحامــات هنــاًرا، أّمــا دورات امليــاه فكانــت يف الشــوارع، دورات خمّصصــة للنســاء 
ــراج  ــات إلخ ــا مضخ ــت عليه ــاًرا وضع ــوث آب ــة الغ ــرت وكال ــد حف ــاه فق ــا املي ــال، وأّم ــرى للرج وأخ
امليــاه خلدمــة الســكان، ومــع تزايــد عــدد الســكان والتطــور بــدأ املهّجــرون يف التوســع يف البنيــان األفقــي 
والــرأيس وضــْم مســاحات مــن الشــوارع حتــى أصبــح العديــد منهــا أزقــة ضيقــة ال تــكاد تتســع لشــخٍص 
واحــْد)1(. أمــا حيــاة ســكان خميــم الشــاطئ املعيشــية فقــد كانــت تعتمــد يف املقــام األول عــى مــا تقدمــه 
ــه بعــد عــام 1970م اجتــه للعمــل يف الزراعــة  وكالــة الغــوث مــن مــواد متوينيــة، إالّ أن الكثــري مــن أبنائ
والبنيــان داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948م، ومــن تأفــف منهــم ورفــض العمــل عنــد اليهــود، 
ــة،  ــاء والنظاف ــن والبن ــم والتموي ــة والتعلي ــال الصح ــوث، يف جم ــة الغ ــا وكال ــيطة وفرهت ــا بس ــارس مهنً م
والبعــض منهــم عمــل يف جمــاالت التجــارة املختلفــة، خاصــة يف البضائــع التــي تــأيت حمملــة بالســفن عــن 
ــاطئ يف  ــم الش ــال خمي ــن رج ــد م ــل العدي ــة إىل عم ــا، باإلضاف ــمنت أمهه ــزة وكان اإلس ــاء غ ــق مين طري
صيــد األســاك وملحقاتــه، مثــل: جتــار الســمك، وامليكانيكيــني، والكهربائيــني، وبنائــي املراكــب، وجتــار 
ــة،  ــة األمهي ــة البالغ ــات االقتصادي ــن القطاع ــطيني م ــد الفلس ــاع الصي ــدُّ قط ــخ، ويع ــد.. ال أدوات الصي
وبإلقــاء نظــرة عامــة عــى تاريــخ صيــد األســاك يف قطــاع غــزة؛ نجــد أن الفــرتة مــن )1978-1967(، 
كانــت العــر الذهبــي ملهنــة صيــد األســاك فيــه)2(. وكان شــاطئ البحــر ومينــاؤه يف تلــك الفــرتة، املــكان 
ــة،  ــاطاته املختلف ــه ونش ــة هوايات ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــه الش ــارس في ــذي م ــي ال ــل والرئي املفض
كالســباحة ورياضــة اجلــري واجلمبــاز واملصارعــة، ومســاعدته للصياديــن مقابــل ســمكات تكــون غــذاًء 
ــاء  ــه، وبيعــه لإلســمنت الــذي كان جيمعــه بعــد تســاقطه مــن الشــاحنات عــى رصيــف املين ــه وإلخوت ل

ليعطــي ثمنــه لوالدتــه لتنفقــه عــى إخوتــه، لكــون والــده معتقــاًل يف ســجون االحتــالل الصهيــوين.

وهذا ينقلنا للحديث عن طفولة الشهيد حممود ونشأته. 

قامــة رس�دق �لعــز�ء نظــرً� لتاصــق مبانيــه �لباليــة، و�أحيــان يضطــر �لســان �ىل ترحيــل  )1( ابلــاد تتســع بعــض شــو�رعه �لضيقــة محلــل �لنعــش و�لســر فيــه، �أو لإ
ىل �أماكــن و��ــعة و�أحيــان تو�جــه �لبعــض عــدم �لقــدرة عــى �دخــال �أاثث �ملــزنل و�ملعــد�ت �لكهرابئيــة عــر هــذه �لأزقــة، شــو�رع �خملمي �لضيقة تنفــذ بــك مــن  بيــوت �لعــز�ء �إ

منطقــة �إىل �أخــرى، و�ن كنــت غريبــًا عــن �ملــان �ســتحتاج �إىل دليــل ل يفارقــك لأنــك حــاً �ــتتوه يف هــذه �لزو�ريــب �ملتاصقــة و�ملتشــاهبة.
)2( ويعــود �لســبب يف ذكل �إىل �ملســاحة �لــي اكن �لصيــادون يقطعوهنــا للصيــد؛ و�لــي تصــل �إىل 180 مك مــن شــاطئ حبــر غــزة �إىل حبــرة �لردويــل جنــواًب، 
ابلقــرب مــن مدينــة �لعريــش؛ و�أحيــاًن اكن �لصيــادون يصلــون �إىل منطقــة بور�ــعيد �ملرصيــة. ونتيجــة ذلكل؛ وصلــت مكيــة �لســمك �ملصطــاد يف تــك �لفــرتة �إىل 
60 طنــًا يوميــًا؛ ولكــن �حلــال مل يسســمتر عــى هــذ� �ملنــو�ل؛ فقــد بــد�أت �ــلطات الاحتــال �لصهيــوين تضــع �لعو�ئــق و�لعر�قيــل �أمــام �أحصــاب هــذه �ملهنــة؛ حفــددت 
نقــاص مكيــات �لأ�ــاك �ملصطــادة. وبعــد �تفاقيــة �أو�ــلو �لــي وقعــت  ضعــاف تطورهــا، و�إ �ملســافة �ملســموح هبــا للصيــد ويه 82 مك؛ وبــذكل مت حتجــمي هــذه �ملهنــة و�إ
بــني »�إرس�ئيــل« ومنظمــة �لتحريــر �لفلســطينية يف عــام 1993م، مت ختفيــض هــذه �ملســافة �إىل 20 ميــًا حبــراًي، ومل تلــزتم �ــلطات الاحتــال ابلســاح للصياديــن 

اب�ســتخد�هما؛ فرت�جعــت �إىل 12 ميــًا حبــراًي؛ وابلتــايل فــاإن مكيــة �لصيــد �أخــذت ابلتناقــص.
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مولده ونشأته، الطفل الرجل
المبحث 

األول

إن الشــدائد واملحــن هــي ايل تصنــع الرجــال، ومتكنهــم مــن مواجهــة األزمــات والظــروف 
القاســية، وتزيــد مــن إرصارهــم وثقتهــم وحتدهيــم، فالظــروف املوضوعيــة دوًمــا تلقــي بظالهلــا 
عــى الظــروف الذاتيــة والشــخصية لإلنســان، وتؤثــر يف صفاتــه وطبيعتــه وســلوكه، وعندمــا 
يكــون البيــت _املحضــن الرتبــوي األول لإلنســان_ يعــرف واجبــه جتــاه دينــه ووطنــه، وحيســن 
تربيــة األوالد، فــإن القســوة والشــدة تنمــي خصال اخلــري ومعــاين الرجولة والصفــات اإلجيابية 
ــا مــا تنمــو مــع الشــخص، فــال انفصــال بــني  ــة غالًب يف اإلنســان، وإذا كانــت صفــات الطفول
صفــات اإلنســان طفــال وشــاًبا وشــيًخا، وال نســتطيع دراســة صفــات اإلنســان يف شــبابه يف 
معــزل عــن طفولتــه، فأســباب وبدايــات النشــوء األوىل ألي صفــة أو ســلوك لإلنســان تكــون 
ــرتة  ــت ف ــد كان ــلوكية، فق ــة والس ــه الثقافي ــل يف منظومت ــد وتتأص ــب ومتت ــم تك ــه، ث يف طفولت
ــا  ــن شــخصيته أّي ــرت يف تكوي ــد أّث ــد حممــود اخلواجــة ق ــي عاشــها الشــهيد القائ ــة الت الطفول
تأثــري، وتركــت يف نفســِه خطوًطــا عميقــة مهــدت حلياتــه التــي ارتضاهــا لنفســه، وأوضحــت 
لــه الطريــق الــذي آمــن بــه وانتهجــه، ومــن بــني تلــك العوامــل املهّمــة التــي ينطبــع هبــا اإلنســان 

منــذ فجــر طفولتــه هــَي بيئتــه وطبيعــة والديــه.

ــني  ــا ب ــخ 1960/01/27م، أي م ــات اخلواجــة يف تاري ــد حممــود عرف ــد الشــهيد القائ ول
ــم الشــاطئ. نشــأ وترعــرع  ــٍت بســيط مــن بيــوت خمي ــي عامــي 1948م و1967م، يف بي نكبت
يف أحضــاِن أرسة وطنيــة أصيلــة حمافظــة، طفولتــه كانــت قاســية بســبب األوضــاع االقتصاديــة 
واالجتاعيــة الصعبــة التــي يعيشــها ســكان املخيــات الفلســطينية عاّمــة، فقــد تفتحــت عينــاه 
ــوين قابعــة عــى أرايض قطــاع غــزة بعــد احتالهلــا  ــود االحتــالل الصهي ــاة لــرتى جن عــى احلي
بالكامــل بعــد حــرب عــام 1967م، ليشــهد رفــض والــده العــودة إىل عملــه يف ســلك الرشطــة 
ــا يف ظــّل اإلدارة املريــة لقطــاع غــزة، وكذلــك  يف ظــل االحتــالل، حيــث كان يعمــل رشطًي
استشــهاد عّمــه حممــود إبراهيــم اخلواجــة)1( عــى أيــدي اجلنــود الصهاينــة أثنــاء احتالهلــم لقطاع 
ــام،  ــة يف االنتق ــالل، والرغب ــع االحت ــض لواق ــى الرف ــود ع ــد حمم ــهيد القائ ــأ الش ــزة، فينش غ
ــذي  ــر ال ــوع، األم ــذلِّ واخلن ــِة وال ــاة الّدع ــى حي ــقاء ع ــر والش ــؤس والفق ــاة الب ــل حي وتفضي
صنــَع منــه شــخًصا ذا عزيمــة قويــة ترفــض اخلضــوع واالنحنــاء والتعايــش مــع االحتــالل أو 
مهادنتــه، فتغــذى منــُذ نعومــة أظفــاره عــى العــّزة واإلبــاء وكراهيــة األعــداء)2(، وقــد انعكــس 
ــذل  ــره األوىل يب ــنوات عم ــرتاه يف س ــا، ف ــه يف كل مراحله ــرية حيات ــى س ــّر ع ــع امل ــذا الواق ه

بر�همي �خلو�جة. )1( مسيَّ �لشهيد محمود عى �مس معه �لشقيق لو�دله �لشهيد محمود �إ
)2( �نظر: جنوم فوق �جلبني، ص32. جريدة الا�ستقال، عدد 29، 1995/09/22م، ص11.
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جهــًدا فــوق طاقتــه ليقــوم بأعــاٍل يعجــُز عنهــا بعــض الرجــال، مــن أجــل تأمــني حيــاة كريمــة 
إلخوانــه وعمــوم أرستــه، فكانــت طفولتــه صعبــة وشــاقة، فجــّرب كل األســاليب املرشوعــة 
للتغلــب عــى الواقــع املهــني الــذي ســببه االحتــالل البغيــض، حتدثنــا احلاجــة )أم يوســف()1( 
والــدة الشــهيد عــن ابنهــا حممــود يف هــذه املرحلــة مــن حياتــه فتقــول: »يف األشــهر األوىل مــن 
والديت البنــي حممــود الحظــت عليــه عالمــات الفطنــة والــذكاء، وعندمــا بــدأ يكــب ظهــرت 

عليــه مالمــح القــوة والرجولــة«.

وحتــدث حممــد اخلواجة)2(عــن طفولــة أخيــه الشــهيد حممــود فقــال: »إنَّ أخــي حممــود حتمــل 
ــا  ــل م ــاًل يفع ــه رج ــد نفس ــره، كان يع ــة أظاف ــذ نعوم ــة من ــاة الصعب ــاء احلي ــر وأعب ــاة الفق معان
ــة العائلــة وســعى لتوفــري حاجيــات املنــزل قــدر  ــار، لقــد حتّمــل مســؤولية إعال ال يفعلــه الكب
ــه للمدرســة  ــاح إىل البحــر قبــل ذهاب ــة كان يذهــب يف الصب املســتطاع، ففــي املرحلــة االبتدائي
ليجمــع الســمك الــذي يتســاقط مــن مراكــب الصيــد الكبــرية منهــا والصغــرية ليقدمــه ألمــه 
كــي جتهــز منــه الغــداء، ويف املســاء يذهــب ليكنــس اإلســمنت عــن رصيــف املينــاء كــي يبيعــه 
ــراءة وجــّد واجتهــاد  ــاك دوام درايس، وق ــاح واملســاء هن ــه ألمــه، ومــا بــني الصب ويعطــي ثمن
ــاك  ــن هن ــبل، ومل يك ــا الس ــت بن ــّره ضاق ــته. ذات م ــن يف دراس ــني املتميزي ــن املتفوق ــكان م ف
بواخــر)3( وال شــاحنات حمّملــة باإلســمنت، عجزنــا عــن اإلتيــان بأرزاقنــا، وكان هنــاك خمــازن 
ــد  ــة يتواج ــة صهيوني ــرج مراقب ــازن ب ــذه املخ ــوق ه ــال، وف ــة باألقف ــة ومغّلق ــمنت مؤمن لإلس
ــا بنــا القتحــام املخــازن، وأحــرض  فيهــا ثالثــة جنــود بأســلحتهم، فقــال لنــا أخــي حممــود: هّي
ــا  ــة فوقن ــرج املراقب ــدون يف ب ــة املتواج ــود احلراس ــمع جن ــال، فس ــرش األقف ــرًيا لن ــاًرا صغ منش
ــا  ــا وتشــتتنا كل منّ ــا بالفــرار، هربن ــا فلذن بصــوت املنشــار، فأخــذوا بإطــالق الرصــاص علين
يف مــكان، الــكّل فينــا يبكــي ظاًنــا منــُه أنَّ اآلخريــن قــد قتلــوا أو ُأصيبــوا بالرصــاص، بقينــا ملــا 
بعــد أذان الصبــح يف أماكننــا غــري البعيــدة كثــرًيا عــن املخــازن، حتــى اطمأنــت نفوســنا بخــروج 
الصياديــن والنــاس يف الشــوارع، خرجنــا مــن خمابئنــا وأخذنــا بالبحــث عــن بعضنــا، وكل منّــا 
يأخــذ اآلخــر باألحضــان، وأَخَذنــا البــكاء، ُكّلنــا يبكــي إالّ حممــود الــذي حضــن اجلميــع مهنًئــا 

بالســالمة دون أن ينــزل مــن عينــه دمعــة واحــدة مــن بــكاء«)4(. 

)1( �سبق ترمجهتا.
)2( محمــد عرفــات �خلو�جــة، مو�ليــد 1961م، مــزتوج ودليــه مــن �لأبنــاء �ســتة ذكــر�ن و�أربــع �إنث، ر�فــق �أخــاه محمــود يف معظــم حمطــات حياتــه وهــو �لآن 

برتبــة نقيــب يف �لرشطــة �لفلســطينية، مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوبــة بتــارخي 2015/05/17م.
ــزل: �مس  ــن �ملســافرين، ابخرة دي ــرًة م ــد�ًد� كب ِمُل �لباخرة �أع ــار حَتْ ــّوة �لُبخ ُ بُق ــرَّ ــرٌة تُس ــفينٌة كب ــُر، َ� ــرة: �مجلع: ابِخر�ت وبَو�ِخ ــا ابِخ )3( �لبو�خــر، مفرده

ــزل. ــّرِك دي ــد�رة مبح ُ ــة �مل ّ ــق عى �لبو�خر �لتجاري يطل
)4( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع محمد �خلو�جة، بتارخي 2015/05/17م.
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ــهيد  ــه الش ــة أخي ــى رجول ــود ع ــد حمم ــهيد القائ ــو الش ــو أخ ــة)1( وه ــر اخلواج ــد عم ويؤك
يف طفولتــه فيقــول: »شــبَّ أخــي حممــود رجــاًل وهــو يف ســن الطفولــة، فلقــد كانــت طفولتــه 
رجولــة رغــم صعوبتهــا حيــث حتّمــَل مســؤوليِة اإلنفــاِق عــى البيــِت خاّصــًة يف ظــلِّ اعتقــاالت 
ــعر  ــه استش ــور إالّ أّن ــويت الذك ــن إخ ــاين م ــود الث ــه املول ــن أّن ــم م ــى الرغ ــررة، ع ــدي املتك وال
ــدٍر  ــن أيِّ مص ــث ع ــره يبح ــذ صغ ــكان من ــه، ف ــى إخوت ــت وع ــى البي ــة ع ــؤولية الكامل املس
ــت يف ذاك  ــي كان ــزة الت ــاء غ ــب إىل مين ــي، كان يذه ــه ألم ــال ويعطي ــل امل ــي حيصِّ ــرزق لك لل
ــي  ــاس الت ــأل األكي ــها، ويم ــكر فيكنس ــمنت والس ــة باإلس ــر املحّمل ــتقبل البواخ ــت تس الوق
بحوزتــه باإلســمنت ويبيعــه ويــأيت بثمنــه لوالدتنــا التــي مــن جانبهــا كان هلــا دور كبــري يف زرِع 
ــت  ــث كان ــرًيا، حي ــاًل صغ ــذ أْن كاَن طف ــخصيته من ــؤولية يف ش ــل املس ــِة وحتم ــاِت الرجول س
دائــًا تشــجعه وترفــع مــن معنوياتــه، وكثــرًيا مــا كانــت تــردد قوهلــا لــه: أنــت يــا حممــود رجــل 
البيــت وعمــوده القــوي، فــكان يســتحرض معــاين هــذه العبــارة فيهــّب نشــًطا ويغــدو إىل مينــاِء 
غــزة أو إىل حســَبِة الســمك فيــأيت ببعــض األســاك لتصنــع منهــا طعاًمــا إلخوتــه. لقــد أصبــح 
ــا أن نســتمع  ــة تعودن ــذ البداي ــد يف ســجون االحتــالل. من ــاب الوال حممــود كاألب يف ظــْل غي
إليــه ونشــاوره يف كلِّ يشء، وأْن نتلقــى توجيهاتــه ونصائحــه وارشــاداته، وهكــذا ألغــى أخــي 
حممــود طفولتــه؛ ليتحمــل مســؤولية إخوتــه، فنشــأ رجــاًل قبــل أن يبلــغ ســنَّ الرجــال، متحلًيــا 
ــو  ــره وه ــذ صغ ــة من ــال واملقاوم ــري والنض ــا للخ ــجاعة، حمًب ــرأة والش ــة واجل ــات الرجول بصف
ــاعدة  ــة مس ــه فرص ــاح اهلل ل ــد أت ــاف، وق ــار واألصن ــف األع ــن خمتل ــار م ــع الكب ــل م يتعام
ــْن هلــم الطريــق، ومل  ــأْن يكــون هلــم كّشــاًفا يســري أمامهــم يؤّم فدائيــي فلســطني عــام 1970 ب
يكــن قــد جتــاوز العــارشة مــن عمــره. أتذكــره يــوم أْن تــرك الدراســة وهــو يف الصــف الســادس 
ــد  ــود أح ــدم وج ــده، وع ــال وال ــبب اعتق ــرية)2(، بس ــدِة الط ــِل يف بل ــَب للعم ــي، وذه االبتدائ
ــود،  ــن حمم ــي ع ــأل أم ــجن، س ــن الس ــدي م ــرج وال ــا خ ــية، وعندم ــا املعيش ــي احتياجاتن يلّب
ــا، إالّ أْن  ــه ذهــب إىل الطــرية للعمــل فيهــا، فــا كان مــن أيب احلريــص عــى تعليمن ــه أن فأخبت
قــام مبكــًرا يف اليــوم التــايل، وذهــب إىل املــكان الــذي يعمــل فيــه حممــود، بعــد أن ســأل عنــه، 
فالتقــاه وقــال لــه: ملــاذا يــا ولــدي تركــت املدرســة والدراســة؟ فأنــت مــا تــزال طفــاًل صغــرًيا 
عــى العمــل)3(. فقــال لــه حممــود: يــا والــدي، واهلل إين أحــب الدراســة واملدرســة وأحــب أن 
ــا أو مهندًســا، ولكنــي أحــب أن أســاعدك، وأســاعد أمــي يف تربيــة إخــويت الذيــن  أكــون طبيًب

خوتــه �ذلكــور، مو�ليــد عــام 1963، حاصــل عــى درجــة �ملاجسســتر يف �حلقــوق، مــارس همنــة �حملامــاة يف مكتــب  )1( هــو معــر �خلو�جــة ترتيبــه �لر�بــع بــني �إ
خــاص بــه ملــدة 6 �ســنو�ت، مــن عــام 1990-1996م بعدهــا توظــف يف وز�رة �لمتويــن، مقابــة خشصيــة مــع معــر �خلو�جــة بتــارخي 2015/05/11م.

)2( �لطــرة يه مدينــة عربيــة ومجيــع �أهلهــا مســلمون تقــع مضــن �ملثلــث �جلنــويب، مت الاعــرت�ف هبــا مكدينــة عــام 1991م، ويه اثلــث �أكــر مدينــة يف منطقــة 
�ملثلــث بعــد مدينــة �أم �لفحــم. ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة.

)3( معظــم �لأطفــال مــا بــني �لســابعة و�خلامســة عــرشة مــن ذكل �جليــل اكنــو� يذهبــون �إىل �لعمــل يف �لأر�يض �لزر�عيــة �لــي ��ســتصلحها �لهيــود مــن �لأر�يض 
نفــاق عــى �أرستــه. �حملتــة يف �لإجــاز�ت �لصيفيــة، وكثــر مهنــم تــرك �دلر��ــة ليتــوىل مســؤولية �لإ
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ال تقــدر بمفــردك عــى تربيتهــم وتعليمهــم؛ ألّن احِلمــل ثقيــل عليــك وهــو فــوق طاقتــك، فــا 
كان مــن أيب إالّ أّن احتضنــه وضّمــه إىل صــدره قائــاًل لــه: مــا عليــك يــا ولــدي، فــاهلل يعيننــي 
ــزل  ــري احتياجاتكــم ومســتلزماتكم. وعــادا إىل املن عــى رزقكــم وتربيتكــم وتعليمكــم، وتوف
والتحــق حممــود باملدرســة ومل يتبــَق عــى موعــد امتحانــات آخــر الســنة ســوى أســبوع واحــد 
ــا اســمه فــارس الرشيــف  ــا لن ــه مــن املدرســة، إالّ أنَّ قريًب فقــط، األمــر الــذي تســبب يف فصل
ــة بــني النــاس، وهــو اآلن أب لزوجتــي، كان عــى عالقــة  ــه االجتاعي ــه مكانت ــو طــالل( ل )أب
قويــة بمديــر املدرســة الــذي يعــرف بـــ )ســعدي اللولــو( ومتكــن مــن إعــادة حممــود إىل صفــوف 
الدراســة بعــد أن تشــّفَع لــه. واصــل أخــي حممــود تعليمــه يف الســنوات التاليــة، وكان حيصــل 

ــه يف أيِّ جامعــة خيتارهــا«)1(.  ــه ألْن يــدرس أيِّ ختصــص يرغب لت ــة أهَّ عــى درجــات عالي

ــب  ــخص صاح ــد ش ــل عن ــود أْن يعم ــي حمم ــاول أخ ــاًل: »ح ــدث قائ ــد)2( فتح ــوه أمح ــا أخ أم
ــه  ــه مل يوفــق يف ذلــك، فــأرصَّ حممــود عــى أن حيصــل عــى رزق ــل أجــر بســيط إالّ أّن منــوف)3( مقاب
مــن كنــس اإلســمنت عــن املينــاء، وذاَت يــوٍم وضــع القائمــون عــى العمــل يف املينــاء حارًســا هيودًيــا 
اســمه )شــاؤول( يركــب ســيارة صغــرية مــن نــوع فــورد ملنــع األطفــال والشــباب مــن دخــول امليناء، 
نجــح هــذا اليهــودي يف مهمتــه ومتكــن مــن منــع األطفــال مــن الدخــول، لكــن حممــود أرصَّ عــى 
دخــول املينــاء، فقــال يل وألخــي عمــر: ســنذهب إىل املينــاء بعــد أذان الفجــر، وصلنــا للمينــاء وقــت 
الفجــر، فقلــت لــه: إننــا ال نــرى شــيًئا فالظــالم خييــم علينــا، فقــال: ال ختافــوا أنــا أعــرف كل شــب 
يف هــذه املنطقــة، وســأتأكد لكــم مــن وجــود احلــراس اليهــود عــى بــرج احلراســة، فالتقــط حجــًرا 
صلًبــا صغــرًيا مــن عــى األرض ورضب بــه إحــدى زاويــا بــرج املراقبــة احلديــد، فأصــدرت صوًتــا 
ومل يســمع أو يــرى حركــة ألحــد، فقــال لنــا توكلــوا عــى اهلل ال يوجــد أحــد مــن احلــراس، عبنــا 
امليــاه ســباحة يف حمــاذاة املينــاء، وغطســنا يف امليــاه وســبحنا إىل أْن وصلنــا إىل حتــت املينــاء وجلســنا 
عــى إحــدى جســورها للراحــة لبعــض دقائــق، ثــم صعدنــا عــى رصيــف املينــاء عــن طريــق 
ــى  ــاًل ع ــه كان ثقي ــمنت، إالّ أن ــس إس ــا كي ــد من ــل كل واح ــا، ومح ــى جوانبه ــة ع ــارات املعلق اإلط
أخــي عمــر فأخــذ يبكــي، فقــال لــه حممــود: كــْن رجــاًل، أخذنــا األكيــاس وخرجنــا هبــا مــن حتــت 
املينــاء وذهبنــا هبــا إىل رجــل صاحــب مقهــى اســمه )عاشــور( وتــم بيعــه اإلســمنت، وأخذنــا ثمنــه 
وأعطينــاه ألمنــا. وذات مــّرة كانــت البواخــر حمملــة بالســكر، فأمرنــا حممــود بأخــذ أكيــاس نايلــون 
معنــا وكنــس الســكر عــن املينــاء مــن فــوق لفــوق كــي ال يتســخ، وكنـّـا إذا امتــألت األكيــاس نســبح 
ونحــن نحملهــا يف امليــاه وقّلــا كان الســكر يبتــل لشــّدة إحكامنــا إغالقــه. ويف أحــد األيــام نصــب 

)1( مقابة خشصية مع معر �خلو�جة، مسجة ومكتوبة بتارخي 2015/05/11م. 
)2( هــو �أمحــد عرفــات �خلو�جــة، مو�ليــد 1964/12/27م وهــو �أخ للشــهيد محمــود �خلو�جــة، معــل يف �لتجــارة، وهــو �لآن مــوزع لأنبيــب غــاز �لطهــ�ي عــى 

�ملنــازل، مقابــة خشصيــة مــع �أمحــد �خلو�جــة بتــارخي 2016/02/29م. 
)3( �ملنوف: هو عبارة عن ر�فعة ترفع �لإمسنت و�لرمل و�حلجارة للبيوت �لعالية. 
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اليهــود لنــا كمينـًـا، فبمجــرد أن دخلنــا امليــاه، وإذا بإطــالق الرصــاص علينــا مــن كل مــكان واجتــاه، 
فدخلنــا حتــت املينــاء وانبطحنــا عــى جســورها، وبقينــا يف املــكان أكثــر مــن ســت ســاعات مــن بعــد 
أذان الفجــر حتــى الســاعة العــارشة قبــل أذان الظهــر، كل هــذه األعــال كان يقــوم هبــا أخــي حممــود 

وهــو بعــد مل يتجــاوز الرابعــة عــرشة مــن عمــره«)1(.

وعــن رجولــة الشــهيد القائــد حممــود يف طفولتــه يقــول مهــدي عــروق)2(: »الشــهيد حممــود 
حتّمــل املســؤولية وهــو ابــن ســبع ســنوات أو أقــل مــن ذلك، فهــو جــاري وابن حــاريت وصديق 
طفولتــي، أعرفــه جيــًدا كــا أعــرف نفــي، لقــد كان رجــاًل وهــو صغــري، مل أره طفــاًل يف حيــايت، 
كان يشــتغل وهــو صغــري يف أيِّ عمــٍل ُيتــاح لــه، ال أقــول لــك إّنــه كان َيلــمَّ اإلســمنت مــن عــى 
املينــاء أو يســاعد الصياديــن لكــي يعطــوه بعــض الســمك، بــل كان يذهــب أيًضــا وهــو مل ينــِه 
املرحلــة االبتدائيــة بعــد إىل موقــف )ناحــل عــوز()3( فيشــتغل يف زراعــة وخلــع البصــل وقطــف 
البنــدورة والبطيــخ والشــام، وتعشــيب وتســميد وقطــف البتقــال. أنــا اآلن يف اخلمســينيات 
مــن عمــري، ولســت مــن تنظيــم حممــود اخلواجــة فأنــا ابــن حركــة فتــح، أقــول وأشــهد اهلل عــى 
مــا أقــول: »الشــهيد حممــود يســتحق أن ُيصنــع لــه نصــب تــذكاري يف أعــرق وأعظــم وأمجــل 

األماكــن يف فلســطني«)4(.

وعــن صفــات الرجولــة التــي حتــّى هبــا الشــهيد حممــود يف طفولتــه وهو صغــري حيدثنا الســيد 
عــي الصّبــاح)5( قائــاًل: »يف ســنوات الســبعينيات وأنــا يف الصــف األول اإلعــدادي يف مدرســة 
الرمــال اإلعداديــة، رضبنــي األســتاذ مــريب الصــف الســادس االبتدائــي صفعــة عــى وجهــي 
ــي أمــام  ــايل أوقفن ــوم الت ــه باحلجــارة، ويف الي ــاب املدرســة ورمجت ــه عــى ب بغــري حــق، فانتظرت
تالميــذ الصــف الســادس وأخــذ يعــزرين، وقــال للشــهيد حممــود الــذي كان عريًفــا للفصــل: 
أحــرض يل عصــا لكــي أؤدبــه وأعلمــه كيــف حيــرتم مدرســيه، فذهــب حممــود وتأخــر كثــرًيا يف 
إحضــاره للعصــا، وأثنــاء ذلــك تأســفت لألســتاذ واعتــذرت لــه كثــرًيا، وإذا بمحمــود حيــرض 
ومعــه عصــا قصــرية جــًدا ال تصلــح للعقــاب أو للــرضب، وكان متعمــًدا يف ذلــك، فقــال لــه 
األســتاذ: أنــا أعلــم أنــك تعمــدت يف إحضــارك هلــذه العصــا الصغــرية؛ ألنــه صديقــك وجــارك 
ــاًل: »يف عــام  ــه قائ ــاح حديث ــي الصب ــع ع ــه«. ويتاب ــوت عن ــاحمته وعف ــا س ــك، وأن ــن حارت واب

)1( مقابة خشصية مع �أخيه �أمحد بتارخي 2016/02/09م. وعند �لتقاء �لباحث ب�أخيه معر �أكد هذه �حلادثة. 
ــد�ت  ــيخ رضــو�ن، واتجــر مع ــن �ــان مــرشوع �لشس ــد 1965/11/06م يف خمــمي �لشــاطئ، وهــو �لآن م ــد �لرحــمي عــروق، مو�لي )2( هــو همــدي عب

ــارخي 2016/03/09م. ــة بت ــة خشصي ــباكة، مقاب �لسس
)3( هو �حلاجز �أو �لبو�بة �لرشقية �لفاصة بني قطاع و�أر�يض �لامثنية و�لأربعني.

)4( مقابــة خشصيــة مــع همــدي عــروق بتــارخي 2016/03/19م. مثــل هــذ� �لــالم قــاهل �لــر�وي �أمحــد �لــرابر �أثنــاء مقابــة �لباحــث هل لأخــذ شــهادته عــن 
�لشــهيد محمــود �خلو�جــة.

ــوةل للشــهيد محمــود يف خمــمي  ــاء �لطف ــة �لإ�ــامية، و�أحــد �أصدق ــات يف �جلامع لكرتوني ــين �إ ــد 1959/08/26م ف ــو بكــر( مو�لي ــاح )�أب )5( هــو عــي �لصب
ــارخي 2016/03/19م. ــة بت ــة خشصي ــيخ رضــو�ن، مقاب ــن �ــان �لشس ــو �لآن م �لشــاطئ، وه
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1973م حينــا كنــُت أنــا والشــهيد حممــود يف املرحلــة اإلعداديــة، ذهبــت معــه ذات يــوم بعــد 
انتهــاء الــدوام املــدريس إىل مينــاء غــزة كالعــادة لتجميــع اإلســمنت عــن رصيفهــا)1(، التحقــُت 
بمجموعتــه التــي يرتأســها وأصبحــت أحــد أعضائهــا وعنارصهــا، بوصولنــا إىل املينــاء وجدنــا 
عليهــا عــدًدا كبــرًيا مــن احلــراس الصهاينــة ملنــع األطفــال مــن االقــرتاب منهــا، فأمرنــا حممــود 
باجللــوس حتــت أحــد املراكــب الراســية عــي رمــال الشــاطئ، فجــاءت جمموعــة مــن احلــراس 
ــا  ــا، الحظه ــض علين ــاء القب ــا إللق ــرى خلفن ــة أخ ــْت جمموع ــا، واّلتّف ــا لتلهيتن ــت أمامن ووقف
ــا  ــا بأنفســنا فلحــق بن ــه أْن ألقــوا بأنفســكم يف البحــر، فألقين ــا بأعــى صوت حممــود، فــرخ فين
ــوف )الرافعــة(  احلــراس عــى مركــب صغــري يتحــرك بواســطة املجــداف، ومعهــم ســائق املن
وهــو مــن أصــل عــريب، إالّ أننــا كنــا كالســمك نســبح يف البحــر فلــم يتمكنــوا مــن اللحــاق بنــا، 
ــا بالســباحة حتــت املينــاء  بعدهــا ابتكــر حممــود أســلوًبا للتضييــق عــى احلــراس اليهــود، فأمرن
ــا مســك قبضــة مــن  ــارزة مــن عــى جوانبهــا وطلــب مــن أحدن ــد الب ــان احلدي والتعلــق بقضب
ــون يف  ــر يك ــراس، واآلخ ــوه احل ــا يف وج ــاح وإلقاءه ــاه الري ــوف باجت ــده والوق ــمنت بي اإلس
فمــه مــاًء ينفضــه يف وجــه اليهــودي بعــد اإلســمنت مبــارشة، ابتكــر حممــود هــذه الطريقــة ومل 

يتجــاوز عمــره حينهــا الثانيــة عــرشة مــن العمــر. 

ويتابــع حديثــه قائــاًل: »عنــد بلــوغ الشــهيد حممــود ســن الثالثــة عــرشة التــزم بالصــالة والذهــاب 
إىل املســاجد، وانقلبــت حياتــه ظهــًرا عــى عقــب، فأصبحــت كل أقوالــه وأعالــه وأفعالــه هلل، وأخــذ 
يدعــو كل مــن يلتقيــه للصــالة يف املســجد وكان حيافــظ عــى صــالة الضحــى وصــالة األوابــني)2(، 
وكان يدعــوين هلــذه الصــالة مــا بــني صــالة املغــرب والعشــاء، قائــاًل يل: تعــال معــي نصــلِّ صــالة 
ــي  ــرب يص ــالة املغ ــرض ص ــن أداء ف ــاء م ــد االنته ــجد بع ــه يف املس ــي وقت ــكان يق ــني، ف األواب
جمموعــة مــن ركعــات النوافــل، أو قارًئــا للقــرآن أو جالًســا مــع الشــباب يف جلســة فقهيــة أو جلســة 
تفســري لبعــض آيــات مــن ســور القــرآن الكريــم، أو حديــث مــن أحاديــث رســولنا الكريــم، وهكــذا 
ــادي  ــر أو يف ن ــاطئ البح ــى ش ــه ع ــلَّ وقت ــي ج ــد أن كان يق ــود بع ــهيد حمم ــاة الش ــت حي أصبح
خدمــات الشــاطئ، وعــى الرغــم مــن قلــة دراســته بســبب أعالــه الكثــرية وتواجــده بــني الشــباب 

)1( ذهــاب �لشــهيد محمــود �خلو�جــة �إىل �ملينــاء لأخــذ مــا يتســاقط عــى رصيفهــا مــن �لإمسنــت، تلكــم فهيــا �لكثــر مــن �لــرو�ة �إىل درجــة �أنــين �أجريــت 
مقابــات مــع �أكــر مــن مائــة مــن �أبنــاء خمــمي �لشــاطئ مجيعهــم ذكــر �أحــد�ث وقصــص �لشــهيد محمــود عــى �ملينــاء كأن محمــود قــى حياتــه لكهــا يف ذكل �ملــان.. 
آابهئــم، واكن �ذلي يذهــب هنــاك مــن يتحــى بصفــات �لرجــال،  نفــاق عــى �لعائــة ملســاعدة � و�لأطفــال �ذليــن يذهبــون �إىل �ملينــاء اكنــو� يستشــعرون مســؤولية �لإ

فــم يكــن �ذلهــاب عيبــًا، �أو ممــن ي�أخــذ شــيئًا ليــس مــن حقــه. 
كثــار مــن صــاة �لســن مــا بعــد صــاة �ملغــرب، قائــًا يل: هــذه صــاة �لأو�بــني، ولكــن بعدمــا كــرت  )2( يقــول عــى �لصبــاح: »اكن �لشــهيد محمــود يدعــوين لاإ
تــرحج دليَّ �أن صــاة �لأو�بــني يه صــاة �لضحــى:. وعــن متســك �لشــهيد ابلسســنة يقــول غــازي لبــد: »اكن �لشــهيد محمــود مــن �أو�ئــل �لشســباب �ذليــن �أطلقــو� حلــامه، فهــو 
مل حيلقهــا �أبــد�أ بعــد �أن نبتــت عــى وهجــه، وعندمــا �عتقــل عــام 1982م يف �لســجون �لصهيونيــة، رفــض �أن حتلــق حليتــه، حيــث �أنــه مــن �أنظمــة �لســجن �ملتبعــة، �أن حيلــق 
للســجني شــعر ر�أ�ــه وحليتــه، و�فقهــم �لشــهيد محمــود عــى حلــق ر�أ�ــه، وملـّـا �أر�دو� حلــق حليتــه رفــض رفضــًا قاطعــًا، و�أخــذ يقاتــل �لســجانني �لهيــود، مفــا اكن مهنــم يف 
آخــرون بر�أ�ــه حــى متكنــو� مــن حلــق حليتــه رمغ �أنفــه، وهــذ� لكــه مــن شــدة متســكه بسســنة ر�ــول هللا صــى هللا عليــه  ّل �أن ربطــو� يديــه وقدميــه، و�أمســك � �لهنايــة �إ
ل بعــد �أن  و�ــم. كــا اكن �لشــهيد محمــود يعيــد �لوضــوء �أكــر مــن مــّرة فــان �لســّجان ي�أتيــه وهــو يتوضــ�أ ويرضبــه عــى ظهــره، فــا يقــوم �لشــهيد محمــود عــن �لوضــوء �إ

تطمــن نفســه، ب�أنــه قــد حــاز عــى �لطهــارة«. مقابــة خشصيــة مــع غــازي لبــد بتــارخي 2016/02/28م.
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ــق كــرة القــدم، وســّباًحا ماهــًرا،  ــا لفري ــا للفصــل، ورئيًس ــل الطــالب وعريًف ــه كان مــن أوائ إالّ أن
ــادي خدمــات الشــاطئ عــى الرغــم مــن صغــر ســنّه، كان هــو  ــد يف ن ومســؤواًل عــن غرفــة احلدي
ــر  ــود يف نظ ــهيد حمم ــا الش ــاًل: »أّم ــه قائ ــاح حديث ــي الصّب ــع ع ــذه األمكنة«.ويتاب ــم يف كل ه الزعي
الدكتــور الشــهيد إبراهيــم املقادمــة)1( فأقــول: »واهلل عــى مــا أقــول شــهيد، إّنــه يف عــام 1999 تــم 
اعتقــايل يف ســجون الســلطة الفلســطينية فوجــدت عــى احلائــط بجانــب )رسيــر( الدكتــور إبراهيــم 
املقادمــة صــورة للشــهيد حممــود اخلواجــة ونبــذة بســيطة عــن حياتــه، فقلــت للدكتــور أراك معّلًقــا 
صــورة للشــهيد حممــود اخلواجــة، فأخــذ الدكتــور يذكــر مناقــب الشــهيد وينعتــه بأفضــل الصفــات، 
حتــى ظننـّـت أنــه ينعــت قائــًدا عظيــًا مــن قــادة وأبنــاء حركــة محــاس، فقلــت لــه يــا دكتــور هــذا الذي 
تتكلــم عنــه قائــد يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي، فأخــذ يثنــي عليــه ويذكــر حماســنه ومواقفــه الوطنيــة 
ــهيد  ــه: الش ــه بقول ــة حديث ــور املقادم ــى الدكت ــة، وأهن ــجون الصهيوني ــل الس ــة داخ ــة والصلب الثابت

حممــود زعيــم وبطــل وصاحــب قــرار، وقائــد مــن قــادة الشــعب الفلســطيني العظــام«)2(.

أمــا األخ حممــود عطــوة)3( فيتحــدث عــن رجولــة الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة 
ــره، كان  ــن عم ــرشة م ــة ع ــن الثالث ــود س ــاوز حمم ــل أْن يتج ــول: »قب ــه فيق يف طفولت
يســعى إلعالــة أرستــه وتوفــري لقمــة العيــش هلــا، مــن خــالل بيعــه لإلســمنت الــذي 
كان يكنســه مــن عــى رصيــف مينــاء غــزة، كان ينتظــر الســاعات الطــوال حتــت املينــاء 
منتظــًرا اللحظــة التــي يســهو فيهــا احلــّراس فينقــضَّ عــى الكيــس وينــزل بــه إىل أســفل 
ــا الفرصــة املناســبة للخــروج بــه. ذات  رصيــف املينــاء ويضعــه عــى جســورها متحينً
يــوم حلقــه حــراس املينــاء الصهاينــة وهــو حيمــل كيًســا إســمنتًيا أثقــل مــن وزنــه اقرتبــوا 
منــه وكادوا أن يمســكوا بــه، إالّ أّنــه ألقــى الكيــس بعنــف عــى األرض فتمــزق الكيس 
وانتثــر اإلســمنت عــى األرض وهــرب بعيــًدا ومل يتمكنــوا مــن إلقــاء القبــض عليــه، 
وبعــد أْن ابتعــدوا عــاد إىل اإلســمنت ومللمــه ومجعــه وأخــذه وباعــه ملــن اشــرتاه »)4(.

وبصــدد احلديــث عــن رجولــة الشــهيد القائــد حممــود واملعانــاة التــي عاشــها يف طفولتــه يقــول 
جــاره وابــن حارتــه قاســم مّحــاد)5( يف شــهادته: »لقــد كان الشــهيد حممــود رجــاًل قبــل أوانــه، رجــاًل 
يف كل مراحــل حياتــه، رجــاًل يف طفولتــه ورجــاًل يف صبــاه وشــبابه، كان الــُكْل هيابــه وحيســب 
بر�هــمي �أمحــد خــادل �ملقادمــة مو�ليــد 1952/05/14م يف مدينــة غــزة، �أحــد قــادة فلســطني وقائــد مــن قــادة �لإخــو�ن �ملســلمني �لعظــاء، طبيــب  )1( هــو �إ
بر�هــمي �ملقادمــة، فكــره وهجــاده،  بــرشي، وهل مؤلفــات �أشــهرها »كتــاب معــامل يف �لطريــق �إىل فلســطني«، لا�ــزت�دة �نظــر: �أبــو �لعمريــن، �أمــر، �لشــهيد �دلكتــور �إ

فلســطني، مركــز �لتــ�أرخي و�لتوثيــق �لفلســطيين، ص24. 
)2( مقابــة خشصيــة مــع عــي �لصبــاح بتــارخي 2016/03/19م. اكن �لشــهيد محمــود كثــرً� مــا يثــين عــى �دلكتــور �بر�هــمي �ملقادمــة و�صفــًا �ايه ب�أنــه مفكــر 

خاصــًا. حركــة �لإخــو�ن يف قطــاع غــزة و�أنــه مــن �أكــر قادهتــا تو�ضعــًا و�إ
)3( هو محمود �إ�اعيل عطوة، مو�ليد 1957/04/24م يف معسكر �لشاطئ، رجل �أعال واتجر عقار�ت، مقابة خشصية بتارخي 2016/03/29م.

)4( مقابة خشصية مع محمود عطوة بتارخي 2016/03/29م.
)5( هــو قــامس �أمحــد محمــد حــاد، مو�ليــد معســكر �لشــاطئ يف عــام 1960م، يبلــغ مــن �لعمــر 55 عامــًا، اكن مــن مر�فقــي محمــود �خلو�جــة يف �لصغــر، ومــن 
�ذليــن اكنــو� يذهبــون معــه �إىل �ملينــاء لــّمِ وكنــس �لإمسنــت مــن عــى مينــاء غــزة، عنــوة وحتــداًي حلــر�س �ملينــاء مــن �لهيــود. مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/05/01م.
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حســابه، رغبتــه وحّبــه يف مســاعدة أرستــه دفعتــه للبحــث عــن الــرزق ولقمــة العيــش، حيــث كان 
يذهــب إىل كل مــكان ليلتقــط لقمــة عيشــه، وعيــش عائلتــه الكثــرية العــدد، وذات األبنــاء الصغــار، 
ــاح وقبــل الذهــاب إىل املدرســة إىل مراكــب الصيــد عــى شــاطئ بحــر  ــُت أذهــب معــه يف الصب كن
ــن، أو بعــد تنظيــف  ــذي كان يقــع مــن مراكــب الصيادي ــن، ال غــزة هاشــم لنلتقــط ســمك الردي

ــا نســميه )اخلريطــة( ونأخــذه ألهلنــا«)2(. شــباك الصيــد)1(، نضعــه يف كيــس كنّ

ويقــول أمحــد اللحــام)3(: »نشــأ الشــهيد حممــود رجــاًل مكافًحــا مــن صغــره، مل يعــش 
ا حيــب العمــل، ويكســب  طفولتــه البتــة لتحملــه مســؤولية نفســه وإخوتــه. كان نشــيًطا وجمــدًّ
ــه هــذه العــادة وهــي االعتــاد عــى النفــس، وذلــك بســبب العــوز  قرشــه بيــده، وتعلمــُت من

ــها«)4(. ــا نعيش ــي ُكنُّ ــة الت ــة الصعب ــة االقتصادي ــر واحلال والفق

ــد  ــى حمم ــه، حيي ــن حارت ــاره واب ــول ج ــا يق ــُذ أْن كان صبًي ــؤولية من ــه باملس ــن إحساس وع
ــاه وشــبابه، كان ُيعــرْف يف  ــه وصب ــا يف طفولت النحــال)5(: »كان الشــهيد حممــود شــجاًعا وقوًي
منطقــة املينــاء بالزعيــم، حيــث كان حيــّوط كمّيــة كبــرية مــن اإلســمنت املتســاقط عــى رصيــف 
املينــاء مــن األكيــاس املمزقــة، فــكان إذا مــا ســقط يشء، يكــون األرسع إليــه منـّـا مجيًعــا، حيّوطــه 

بقدمــه ويقــول هــذه الكومــة يل وملجموعتــي«)6(. 

وعــن رجولتــه يف طفولتــه وصعوبــة احليــاة املعيشــية واملعانــاة واألخطــار التــي كان حممــود 
يتعــرض هلــا مــن أجــل توفــري لقمــة العيــش لــه وإلخوانــه، حيدثنــا رزق البيــاري)7( فيقــول: »عندمــا 
اعتقــل أبــوه يف الســجون الصهيونيــة، وضاقــت ســبل العيــش بــاألرسة واألبنــاء، فرضــت الظــروف 
عــى الشــهيد حممــود أن يكــون رجــاًل قبــل األوان، ومــن ثــمَّ عليــه أن يكافح مــن أجل لقمــة العيش؛ 
ــاء وســيلة للــرزق، أمجــع  ــاء غــزة التــي كانــت تســتقبل مــواد البن فقــرر أن جيعــل مــن عملــه يف مين
ــات،  ــري واإلخطبوط ــمك والدواق ــد الس ــات صي ــا هواي ــنا مًع ــه. مارس ــاء طفولت ــك أصدق ــى ذل ع

لقاءه يف �لبحر لرخص مثنه. )1( اكن �لسمك يف ذكل �لوقت كثرً�، دلرجة �أن بعض �لصيادين اكن يعاود �إ
)2( يقــول قــامس، عندمــا كــرن �أكــر اكن هنــاك مينــاء غــزة، �ذلي يسســيطر عليــه الاحتــال �لصهيــوين �لبغيــض، حيــث اكنــت تــ�أيت �لســفن و�لبو�خــر محمـّـة 
عــى ظهرهــا �لإمسنــت و�لســكر يف بعــض �لأحيــان. اكن يقــع كثــر مــن �لإمسنــت عــى �لأرض فكنـّـا نكنســه ون�أخــذه عنـّـوًة؛ لأنَّ عــال وحــر�س �ملينــاء مــن �لصهاينــة 
ــاء �لهيــود �ألقــو� �لقبــض عــى �لشــهيد محمــود، فبــدًل مــن �أْن  ــر ذ�ت مــّره �أنَّ حــّر�س �ملين ــا.. �أتذك ىل �أهلن ــا نبيعــه ونذهــب ابلنقــود �إ ــا مــن ذكل.. كنّ ــو� مينعونن اكن
يستســم هلــْم �أخــذ يرضهبــم ويعــّض ب�أ�ســنانه �لأيــّدي �لــي متســك بــه.. بعــد �أن كــرن �أكــر كنَّــا نذهــب مــع و�دله للعمــل د�خــل �خلــط �لأخــرض يف مصنــع للمعلبــات 
فــان �لشــهيد محمــود مبثابــة �لأخ �لكبــر لنــا يوهجنــا وحيــّل مشــ�لكنا ويتصــدى لأّيِ خشــص يضايقنــا، مقابــة خشصيــة قــامس �أمحــد مّحــاد، بتــارخي 2015/05/01م. 

)3( هــو �أمحــد حســن �أمحــد �للحــام )�أبــو �حلســن( مو�ليــد 1962م يف معســكر �لشــاطئ يف مدينــة غــزة، وهــو �بــن خــال محمــود �خلو�جــة، �أي �أم محمــود 
تكــون معتــه، وهــو مــدرس ملــادة �لتــارخي للمرحــة �لثانويــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/05/16م. 

)4( مقابة خشصية مع �أمحد �للحام بتارخي 2015/05/16م.
)5( هــو حيــى محمــد �ــامل �لنحــال �ــان خمــمي �لشــاطئ، مو�ليــد 1965م اكن جــارً� حملمــود يف �خلــمي، وشــاهدً� عــى �لكثــر مــن حيــاة محمــود �لطفوليــة، 

ــارخي 2015/05/13م. ــة بت ــة خشصي مقاب
)6( مقابة خشصية مع حيى محمد �امل �لنحال بتارخي 2015/05/13م. 

)7( هــو �لاتــب رزق �لبيــاري �ــان ومو�ليــد معســكر �لشــاطئ، وهــو مــن كــو�در حركــة فتــح، ومعــل يف هجــاز خمابــر�ت �لســلطة �لفلســطينية، وهــو 
جــار وصديــق طفــوةل للشــهيد محمــود �خلو�جــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/04/12م.
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والبحــث عــن القواقــع وأبــو جلمبــو الصخــري يف الشــقوق واملخابــئ الصخريــة، ومًعــا التقينــا يف 
رحلــة الكفــاح والبحــث عــن الــرزق ونحــُن مــا زلنــا صبيــة فقــد كنّــا بعــد الــدوام املــدريس نســعى 
إىل مينــاء غــزة البدائــي حيــث كانــت ترســو الســفن املحّملــة بالبضائــع بعيــًدا عــن الشــاطئ بعمــق 
يناســب أحجامهــا ومحولتهــا، وكان للمينــاء رصيفــان بعمــق بســيط داخــل البحــر، يســمح أن ترســو 
ــا اإلســمنت وهــو  عــى جانبيــه اجلــروم)1( التــي تقطرهــا اللنشــات عائــدة حمّملــة بالبضائــع، وغالًب
األكثــر، وأحياًنــا الســكر، واللســان الشــايل مــازال باقًيــا يف مينــاء غــزة احلــايل، شــاهًدا عــى مــا كان 
ــة  ــات حتــدٍّ وتربــص وانتظــار، وحمايل ــدور عــى األرض ويف البحــر مــن مواقــف وحكاي جيــري وي
ــل  ــازالت ب ــري من ــا جت ــاء، وأحياًن ــراس املين ــالل ح ــود االحت ــع جن ــجاعة ورصاع م ــرأة وش وج
مناوشــات يف اخلفــاء. ويف ســاعات الظهــرية كنّــا نعمــل كأطفــال يبحثــون بإخــالص وصــدق عــن 
ــا نؤخــذ  ــا نــارس ذواتنــا ولربــا مــن حيــث ال نــدري كنّ لقمــة عيــش كريمــة، ويف ذات الوقــت كنّ
إىل احلكايــة األوىل ووجــع التفاصيــل والتــي تتجــى فيهــا اإلنســانية بــكل معانيهــا وأبعادهــا، جمّســدة 
ــل واجلــرأة  ــاة، وفرضــه بــكل ســبل احلي ــا يف احلي ــة الــراع والتحــدي مــن أجــل تأمــني حقن رحل
والشــجاعة. كنّــا نعتــب أّنــُه حــق لنــا أن نعتــاش مــن كنْــس أرضيــة األرصفــة مــن اإلســمنت املنثــور 
ــى  ــمنت ع ــاس اإلس ــض أكي ــاقط بع ــر أْن تتس ــا ننتظ ــك كنّ ــة، كذل ــة واملبلل ــاس املمزق ــن األكي م
الطريــق مــن عربــات النقــل، حيــث كانــت ثقيلــة احلمولــة، وكنـّـا نرتصدهــا عــى الطريــق الصاعــد، 
حيــث تبطــئ العربــات وهتتــز، وحــني ُنحــارَص ممــن حيــرس املينــاء مــن جنــود االحتــالل، ونتيقــن أنَّ 
ال جمــال للهــرب، نختــار أْن نلقــي بأنفســنا يف البحــر، تعانقنــا األمــواج املضطربــة وكأهّنــا تواســينا 
ــى  ــاد ع ــإرصار وعن ــدة ب ــة جدي ــّجل جول ــوم نس ــا يف كل ي ــي، كنّ ــذي ال ينته ــراع ال ــة ال يف رحل
مواصلــة اللعبــة اخلطــرة، التــي أظهــرت مالمــح الشــخصية الرجوليــة القياديــة العامــرة باإلنســانية 
ــة  ــار، والصبي ــال الكب ــن األطف ــا م ــم فريًق ــذي كان يتزع ــود ال ــجاع حمم ــل الش ــي البط ــد الصب عن
ــر وغــريه هــو  ــه مــن إســمنت مبعث ــا حيتوي ــه وم ــا علي ــكل م ــاء ب ــويب للمين العــال، فالرصيــف اجلن
حــق قــارص عليــه وعــى فريقــه، وال أحــد جيــرؤ أن يتجــاوزه أو ينافســه. األمــور عنــده وبيــده مرتبــة 
بنظــام يعطــي اجلميــع احلــق يف الفرصــة، وهــذا األمــر كان معروًفــا ومســّلًا بــه لــدى كافــة األطــراف 

التــي تعمــل يف املينــاء«)2(. 

وعــن رجولتــه وشــجاعته يف طفولتــه يقــول نافــذ األعــرج)3(: »حدثنــي والــد الشــهيد 
حممــود عــن شــجاعته وجرأتــه يف طفولتــه، فقــال: كنــت أعمــل داخــل اخلــط األخــرض حارًســا 
يف إحــدى الــورش واملصانــع يف عــام 1974، حيــث جــاءين صاحــب ورشــة احلــدادة املقابلــة 

)1( ويهَّ عبــارة عــن مر�كــب خشــبية خضمــة و�لــي تقطرهــا �للنشــات، �جلــرم هــو عبــارة عــن مركــب خشســيب يف جحــم متو�ــط، ليــس هل حمــرك �أو ماكينــة، 
لتحركــه، بــل اكن جيــر مــن قبــل �ملر�كــب �لكبــرة �ملســاة )�للنشــات( واكنــت عبــارة عــن حلقــة �لوصــل بــني �لســفينة �لكبــرة وبــني �لشــاحنات.

)2( مقابة خشصية مع رزق �لبياري بتارخي 2015/05/12م.
)3( �سبق ترمجته.
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ــتي  ــرس ورش ــة، فاح ــذه الورش ــارس يف ه ــت ح ــال يل أن ــل وق ــها باللي ــي أحرس ــة الت للورش
ــو  ــل، وه ــي إىل العم ــود مع ــذ حمم ــت آخ ــت، فكن ــة فوافق ــرة إضافي ــك أج ــا أعطي ــا، وأن أيًض
صغــري مل يتجــاوز الرابعــة عــرشة مــن عمــره، كنــت إذا حــلَّ املســاء، أتركــه وحــده يف احلراســة 
وأذهــب للبيــت. يف إحــدى الليــايل شــاهدته امــرأة هيوديــة مــن اجلــريان وهــو يتحــرك متنقــاًل 
ــذه  ــي ه ــاح جاءتن ــتني، ويف الصب ــني الورش ــارع ب ــا للش ــاًل قاطًع ــرشة لي ــة ع ــاعة الثاني يف الس
اليهوديــة قائلــة يل: مــن هــذا الطفــل الــذي كان يتحــرك متنقــاًل بــني الــورش، يمــي يف الليــل 
ــع القلــب فيهــا مــن شــدة اخلــوف، فقلــت هلــا:  ــي ينخل ــة الت ــة املخيف الدامــس يف هــذه املنطق
إنــه ابنــي ولــن تصدقينــي إذا قلــت لــك إنــه مل يتجــاوز الرابعــة عــرشة مــن عمــره، فاســتغربت 

ــرًيا، وفتحــت فمهــا اندهاًشــا جلــرأة حممــود وشــجاعته، ورباطــة جأشــه«)1(.  كث

هــذه األحــداث واألوضــاع االقتصاديــة الصعبــة عاشــها الشــهيد حممــود قبــل أن يتجــاوز الثالثــة 
ــح مــن رواد املســاجد، األمــر  ــه وأصب ــزم بصلوات ــه يف هــذه الســّنْ الت عــرشة مــن عمــره، حيــث إّن
ــن  ــى املؤم ــَم الفت ــكان نع ــه، ف ــاه خالق ــات جت ــن واجب ــه م ــا علي ــد أن أدرك م ــه بع ــري حيات ــذي غ ال
امللتــزم، القــدوة يف ســلوكه ومــا يدعــو إليــه، عــى حــّد قــول أخيــه عمــر)2( الــذي حيدثنــا عــن هــذه 
ــن  ــِم م ــى الرغ ــًدا ع ــة ج ــت واضح ــالة كان ــود يف الص ــي حمم ــزام أخ ــة الت ــول: »بداي ــة فيق البداي
ــا نائمــني يف بيتنــا الــذي بنتــه وكالــة الغــوث لالجئــني، املكــون مــن غرفتــني  غرابتهــا، أذكــر أننــا كنّ
ــا نســميه قــاع الــدار، تســاقطت  مســقوفتني بالقرميــد، وأثنــاء نومنــا يف حــوش البيــت، وهــو مــا كنّ
ميــاه األمطــار علينــا يف حــوايل الســاعة الثالثــة قبــل الفجــر، ممــا كان ســبًبا يف اســتيقاظنا مــن نومنــا، 
ــا  وجرينــا مرعــني للدخــول إىل الغرفــة املخّصصــة لنــا بســبب شــّدة املطــر، وأثنــاء حماولــة كٍل منّ
تغطيــة نفســه بــا وقــع حتــت يديــه مــن غطــاء، قــال لنــا حممــود: وهــَو مل يتجــاوز الثالثــة عــرشة مــن 
عمــره، واهلل يــا أوالد إننــي حلمــت حلــًا رأيــت فيــه نفــي ُأصــّي وأنــا البــس مالبــس بيضــاء، فــا 
كان منــه بعــد ســاعه ألذان الفجــر، إالّ أْن هنــَض ملقًيــا الغطــاء عــن نفســه وقــام برعــة واغتســل 
بميــاه املطــر التــي كنّــا نحتفــظ هبــا بصفائــح قديمــة إضافــًة إىل األواين اخلاّصــًة بالعجــني والغســيل، 
ــيخ  ــجد الش ــت بمس ــك الوق ــرف يف ذل ــذي كان يع ــريب ال ــجد الغ ــر يف املس ــالِة الفج ــارع لص وس
موســى، وصــّى صــالة الصبــح، ومــن يومهــا داوم عــى الصــالة وغــدا مــن رواد املســاجد، وأصبــح 
الطالــب امللتــزم يف مدرســته املتفــوق يف دراســته واحلاصــل عــى الدرجــات العليــا يف خمتلــف 
ــه يف  ــزه بــني أقران ــًة إىل متي ــة، إضاف ــات واللغــة اإلنجليزي املــواد الدراســية وخاّصــة مــاديت الرياضي
شــخصيته القياديــة القويــة، التــي كانــت تقــف وتتصــدى للطــالب ذوي األخــالق الفاســدة الذيــن 
ــذ مــن أجــل  ــة أو املشاكســني الذيــن يعاكســون ويضايقــون إخواهنــم التالمي يســبون الــذات اإلهلي
أخــذ حاجياهتــم وأغراضهــم، فــكان يوســعهم رضًبــا ويعيــد احلــق لصاحبــه، فــكان مؤدًيــا لفريضــة 

)1( مقابة خشصية مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/02م. ولقد �أكدت و�دلة �لشهيد محمود هذه �لرو�ية.
)2( �سبق ترمجته. 
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األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــن خــالل دعــوة كل مــن يلقــاه صغــرًيا كان أو كبــرًيا للصــالة 
ــه  ــق قيام ــن طري ــجد ع ــور إىل املس ــه للحض ــاء جيل ــبال وأبن ــجيع األش ــعى إىل تش ــجد، وس يف املس

ــا إخوتــه وأبنــاء جريانــه وحارتــه لالنضــام إليــه«)1(. بتشــكيل فريــق كــرة قــدم داعًي

ــزام  ــة االلت ــة)2(: »بداي ــاعيل هني ــتاذ إس ــول األس ــاجد يق ــه يف املس ــه والتزام ــن بدايات وع
ورحلــة اإليــان للشــهيد حممــود اخلواجــة كانــت قويــة وصافيــة، أذكــر إســباغه للوضــوء 
بشــكل جيــد، وإذا دخــل إىل الصــالة تشــعر بخشــوعه، فــكان يطيــل ركوعهــا وســجودها، وإذا 
قــرأ القــرآن قــرأه بصــوت مجيــل. عــى مــا يف ظاهــره مــن شــّدة وقــوة وصالبــة، إالّ أّنــه حيــي 
خلــوق ذو عاطفــٍة جياشــة، يبكــي يف كثــري مــن املواقــف اإلنســانية واملواطــن التــي يبكــي فيهــا 
املخلصــون اخلاشــعون. الشــهيد حممــود مــن العصاميــني باملعنــى اإلنســاين، وباملعنــى الدينــي 
الرشعــي، ممــن حيملــون الديــن بقــوة، فهــو مــن الذيــن أخــذوا الكتــاب بقــوة، ومــع ذلــك كان 
بســيًطا يف حياتــه، ويف ملبســه ومأكلــه ومســكنه، كان حيــب أمــه ووالــده كثــرًيا، يفتخــر ويعتــّز 
ــارج  ــى خ ــه، أو حت ــراه يف بيت ــا ن ــا كنّ ــذا م ــب، وه ــس احل ــه نف ــت تبادل ــي كان ــرًيا، الت ــه كث بأم
ــة باحلــق  ــا. حيــب احلــوار والنقــاش، ســمة املجادل ــا، ليــس مغلًق ــا واجتاعًي البيــت، كان مثقًف
موجــودة فيــه، كان يطيــل وقفــات أو جلســات احلــوار والنقــاش، عــى مــا كان قــدر الشــهيد 

ــا متفاعــاًل مــع مــن حولــه ومــع اليوميــات«)3(.  ــه كان متواضًع حممــود وعلــوِّ مكانتــه إالّ أّن

وحيدثنــا الســيد عــادل عــوض)4( عــن عالقتــه مــع الشــهيد حممــود يف طفولتــه وشــبابه 
ــا مــع  فيقــول: »تعرفــُت عــى الشــهيد حممــود يف معســكر الشــاطئ منــذ فــرتة الطفولــة، ربطتن
ــهيد  ــّى الش ــة، حت ــة محام ــدة األصلي ــب والبل ــة النس ــات، وصل ــاء واألمه ــة اآلب ــا عالق بعضن
ــه  ــه وبأخالق ــجاعته وقوت ــز بش ــة، ومتي ــة والرجول ــات الزعام ــكل صف ــره ب ــن صغ ــود م حمم
وتدينــه، والتزامــه بالصــالة يف املســاجد، وبعالقاتــه االجتاعيــة الواســعة، وخدمتــه لآلخريــن 
وتقديــم املســاعدة بغــري حســاب، فحــاز عــى حمبــِة النــاس لــه. كان شــهًا وكريــًا، إذا ركبــت 
معــه يف ســيارة أو تناولــت معــه الطعــام يف مــكان مــا، كان يســارع بدفــع األجــرة، وذات يــوم 
تقابلــت معــه يف كافترييــا اجلامعــة اإلســالمية، فبــادر بدفــع ثمــن الطعــام عنــي وعــن أصدقائي، 

)1( مقابــة خشصيــة مــع معــر �خلو�جــة بتــارخي2015/5/11. و�أكــد هــذ� �لــالم �بــن معتــه �أمحــد �للحــام يف �ملقابــة �لشــخصية �لــي �أجر�هــا �لباحــث معــه 
بتــارخي 2015/5/16.

�ــاعيل عبــد �لســام �أمحــد هنيــة، رئيــس وزر�ء �لســلطة �لفلســطينية �لســابق، ونئــب رئيــس �ملكتــب �لسســيايس حلركــة �ملقاومــة �لإ�ــامية حــاس. وكنيتــه  )2( �إ
»�أبــو �لعبــد«. ودل عــام 1963 يف خمــمي �لشــاطئ وشــغل منصــب رئيــس وزر�ء فلســطني، بعــد فــوز حــاس ب�أغلبيــة مطلقــة يف �نتخــاابت �جمللــس �لترشيعــي �لفلســطيين 
عــام 2006، مث �أقــاهل رئيــس �لســلطة �لفلســطينية محمــود عبــاس يف 14 يونيــو 2007م فصــار يلقــب مــن قبــل �أغلــب �أهجــزة �لإعــام و�لســلطة �لفلســطينية برئيــس �حلكومــة 
ىل �أن يــم منــح �حلكومــة �لــي لُكــف بتشــكيلها �ــام فيــاض �لثقــة مــن �جمللــس �لترشيعــي �لفلســطيين،  �ملقــاةل �لقامئــة بترصيــف �لأعــال حســب �دل�ســتور �لفلســطيين، �إ

مقابــة خشصيــة ومكتوبــة بتــارخي 2015/12/02م.
)3( مقابة خشصية ومكتوبة مع �إ�اعيل هنية بتارخي 2015/12/02م. 

)4( هــو عــادل محمــد عــوض، مو�ليــد 1961/09/20م يف خمــمي �لشــاطئ، مــرشف ومســؤول خمــازن �لكتــب �خلاصــة بــواكةل �لغــوث، يف غــرب غــزة، مقابــة 
خشصية بتــارخي 2016/02/22م.
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كان يتمتــع بشــهامة وغــرية، حيــث إنــه ذات يــوم شــاهد شــاًبا يعاكــس إحــدى بنــات اجلامعــة، 
فنصحــه وعــزره قائــاًل لــه: أتــرىض أن يعاكــس الشــباب أختــك أو أمــك؟ فتعجبــت مــن إجابــة 
الشــاب بــأن قــال لــه نعــم، وال تتدخــل فيــا ال يعنيــك، فــا كان مــن حممــود إالّ أْن ســحبه إىل 

جانــب الطريــق وأخــذ بتأنيبــه وتعزيــره عــى قلــة حيائــه وانعــدام غريتــه«)1(. 

ــد حممــود فيقــول: »كان الشــهيد حممــود  ــة الشــهيد القائ ــاد عروق)2(عــن طفول ــا زي وحيدثن
اخلواجــة مــن أعنــد وأشــد وأقــوى األطفــال يف معســكر الشــاطئ، صــور الزعامــة بــكل 
ــأة يف  ــنًا. فج ــه س ــب من ــى األك ــه، حت ــه وخيافون ــه هيابون ــاء جيل ــه، كل أبن ــّى في ــا تتج مالحمه
ــجد  ــريب )مس ــجد الغ ــاد املس ــي ويرت ــح يص ــع، أصب ــل ودي ــب إىل مح ــرشة انقل ــة ع ــن الثالث س
الشــيخ موســى غبــن(، وأضحــى مــن خــرية أشــبال وفتيــة معســكر الشــاطئ، يف هــذا الســن 
ــه فــّرغ  توّجــه حممــود إىل نــادي خدمــات الشــاطئ ملارســة الرياضــة بمختلــف أنواعهــا، ولكنّ
ــة  ــى درج ــح ع ــل وأصب ــمه وانصق ــى جس ــا انبن ــان م ــام، ورسع ــال األجس ــة ك ــه لرياض نفس
عاليــة مــن اللياقــة، قــوة شــخصيته وحســن خلقــه وحمافظتــه عــى صالتــه دفعــت الكثــري مــن 
األشــبال والشــباب للتقــرب منــه، األمــر الــذي ســاعده يف دعوهتــم للصــالة يف املســجد، 
فالتــزم الكثــري مــن األطفــال والفتيــان والشــباب عــى يديــه يف الصــالة. عضالتــه املفتولــة التــي 
كان يســتعرضها يف صالــة كــال األجســام جعلــت الكثــري مــن رواد النــادي يلقبونــه بالبطــل، 
ــام  ــه. يف ع ــر عضالت ــى ال تظه ــعة حت ــس الواس ــس املالب ــروره كان يلب ــح غ ــه لكب ويف حماولت
1978-1977م حصــل الشــهيد حممــود عــى لقــب مــدرب لرياضــة كــال األجســام يف 
ــة الرياضــة تعــجُّ باألشــبال والشــباب املنضبطــني  ــادي خدمــات الشــاطئ، وأصبحــت صال ن
ــون  ــا إالّ املنفلت ــد أْن كان ال يرتاده ــة، بع ــة والطاع ــود باملحب ــون ملحم ــن يدين ــني الذي واملؤدب
الذيــن كانــوا يتفاخــرون ويتباهــون أمــام غريهــم ليــس بعضالهتــم بــل بتفننهــم بســب الديــن 
والــذات اإلهليــة. أثنــاء دراســته يف املرحلــة الثانويــة يف مدرســة الكرمــل، اســتهان أحــد 
ــال  ــي ذراعــه، فق ــة ليثن ــأيت إىل الطاول ــه أن ي املدرســني بعضــالت الشــهيد حممــود، فطلــب من
ــه  ــذي قبل ــدي ال ــى التح ــدرس أرصَّ ع ــتاذي، إالّ أنَّ امل ــت أس ــحب فأن ــا منس ــود: أن ــه حمم ل
ووافــق عليــه حممــود مرغــًا وبعــد تــردد احرتاًمــا ألســتاذه، مــع بدايــة التحــدي أطــاح حممــود 
بيــد املــدرس وطرحهــا عــى الطاولــة، مــن هــذه اللحظــة صــادق املــدرس تلميــذه الــذي دعــاه 
إىل نــادي خدمــات الشــاطئ، فلبــى املــدرس الدعــوة وأذكــر يومهــا أننــي حــرضت إىل النــادي، 
ــه،  ــة لقميص ــد خلع ــود بع ــالت حمم ــاهد عض ــا ش ــتاذ عندم ــّي األس ــة يف عين ــت الدهش ورأي
ــع  ــال« ورف ــة لألثق ــورة املخصص ــار »املاس ــال يف الب ــارات األثق ــع إط ــود يف وض ــذ حمم وأخ

)1( مقابة خشصية مع عادل عوض بتارخي 2016/02/22م.
)2( هــو زايد عبــد �لرحــمي عــروق، مو�ليــد 1960/01/05م يف معســكر �لشــاطئ، جبــو�ر بيــت �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، ومــن كــو�در حركــة فتــح، وهــو 

�لآن مــن �ــان يح �لشســيخ رضــو�ن، وخمتــار لبــدة حامــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/03/09م.
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ــا أســتاذي، فقــال  حينهــا 110 كجــم ثــالث مــرات، ثــم قــال للمــدرس: ارفــع هــذا الثقــل ي
ــا حممــود، فأنــت منــوف )رافعــة( خمّصــْص حلمــل األثقــال، وضحــك  ــا ي ــار فارًغ ــي الب أعطن
اجلميــع، حينهــا قــال الشــهيد حممــود للحارضيــن هــذا أســتاذي القديــر الــذي أحرتمــه وجيــب 

ــره«)1(. ــه وتقدي ــا احرتام ــم مجيًع عليك

ــود اخلواجــة  ــرف الشــهيد حمم ــرية)2(: »ُع ــو عم ــه يقــول حممــد أب ــه يف طفولت وعــن رجولت
ــت ألعــب معــه رياضــة كــرة القــدم يف أزقــة  برجولتــه وزعامتــه منــذ الطفولــة، منــذ أْن كن
وشــوارع خميــم الشــاطئ، ثــم تطــور األمــر وســعى لتشــكيل فريــق كــرة قــدم للحــارة حيــث 
كنــت ضمــن فريقــه الــذي كان يتحــدى بــه فــرق احلــارات املجــاورة. مل يكــن حممــود يف طفولتــه 
يتحمــل اهلزيمــة مــن الفــرق األخــرى، فــكان يتعصــب ويغضــب إذا اهنــزم فريقــه، ويطالــب 
ــة،  ــق املدرس ــف وفري ــق الص ــب يف فري ــا كان يلع ــرى، ك ــرة أخ ــة م ــر باملنازل ــق املنت الفري
وبالرغــم مــن لعبــه ونشــاطاته الكثــرية كان مــن املتفوقــني يف دراســته، وكان أكثــر اجتهــاًدا منــي 
ومــن الكثــري مــن أصحابــه وأقرانــه عــى الرغــم مــن رؤيتــي لــه دائــًا يف مالعــب احلــارة. كان 
الشــهيد حممــود مــن صغــره يتمتــع بــكل صفــات القيــادة والزعامــة والرجولــة، عندمــا كبنــا 
وفتحــت أنــا حمــل ميكانيكــي للســيارات، كان كثــرًيا مــا يــأيت عندي إىل املحــل لتصليح ســيارته، 
ويــّر عــى إعطائــي األجــرة عــى الرغــم مــن رفــي أخذهــا بســبب املعرفــة والصداقــة، كنــت 

ــه«)3(.  ــه الصــدق واإلخــالص يف كل أقوالــه وأعالــه ومعامالت أرى في

وعــن الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة حيدثنــا فائــق أبــو حطــب)4( فيقــول: »اتصف الشــهيد 
حممــود منــذ طفولتــه بــكل صفــات الرجولــة، فأنــا أتذكــره وهــو يســعى للحصــول عــى قــوت 
نفســه وأرستــه، وأتذكــره بطــاًل يف رياضــة كــال األجســام، وعامــاًل يف وكالة الغــوث لالجئني، 
لقــد كان الشــهيد حممــود رجــاًل اجتاعًيــا بامتيــاز، حيــرتم ذاتــه وحيــرتم النــاس وخيتلــط ويتعامــل 
مــع خمتلــف الفئــات العمريــة، كانــت ســمعته ومكانتــه بــني معارفــه أقــوى مــن وزيــر أو رئيــس، 
ــن  ــرتب م ــل أن يق ــبوع، قب ــام األس ــر أي ــاء أكث ــل الكهرب ــام حم ــدي أم ــوس عن ــأيت للجل كان ي
املحــل بأكثــر مــن عرشيــن مــرًتا ينادينــي قائــاًل: آه يــا خمتــار أبــو حممــد جاهــزة القهــوة، فأقــول 
ــا لــو يــوم تكاســلت عــن عملهــا أقــوم وأعملهــا مــن أجلــك يــا حبيــب األمــة  لــه جاهــزة، أن
والشــعب، كان إذا جلــس وســمعه أبنائــي الصغــار يتســابقون للجلــوس يف حضنــه، كان حيــب 
ــة أو  ــدي إذا رأى طفل ــس عن ــو جال ــعور، كان وه ــس الش ــه نف ــم يبادلون ــرًيا وه ــال كث األطف

)1( مقابة خشصية مع زايد عروق مكتوبة ومسجة بتارخي 2016/13/09م. 
)2( هو محمد عبد �لرحمي �أبو معرة، مو�ليد 1962/01/12م يف خممي �لشاطئ، ميانييك �سيار�ت. مقابة خشصية بتارخي 2016/03/18م.

)3( مقابة خشصية مع محمد �أبو معرة بتارخي 2016/03/18م.
)4( هــو فايــق محمــد �أبــو حطــب، مو�ليــد 1953/07/02م يف معســكر �لشــاطئ، متقاعــد، بعــد �أن اكن معــهل يف رشكــة �لكهــرابء يف قطــاع غــزة. مقابــة 

خشصيــة بتــارخي 2016/03/17م.
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طفــاًل مــن طلبــة املــدارس يبكــي أثنــاء ذهابــه للمدرســة، يقــوم للطفــل يراضيــه ويمســح عــى 
رأســه، ويتمشــى معــه إىل املدرســة حتــى يــرىض الطفــل ويبتســم. معســكر الشــاطئ مــن أول 
ــة يف مســجد  ــر مــن خطب ــه أكث ــل الشــهيد حممــود، حــرضت ل ــوم مل خيــر مث ــا أنشــئ إىل الي م
ــود االحتــالل املســجد مــن  ــا جن ــه أقــول يف نفــي ســيقتحم علين ــاء ســاعي خلطبت ــان، أثن عن
ــت  ــم تنص ــة وإذا تكل ــه هيب ــى ل ــة، كان إذا مش ــه الثوري ــه وعبارات ــوة كالم ــته وق ــدة محاس ش
ــب  ــه جي ــرة، أمثال ــل آخ ــًدا، كان رج ــا أب ــل دني ــن رج ــاره، مل يك ــه وق ــت ل ــه، وإذا صم لكالم
ــي  ــال، واهلل إنن ــا لألجي ــدوة ونباًس ــوا ق ــخ، ليكون ــم التاري ــي خيلده ــم لك ــجل آثاره أن ُتس
ــاء  ــة مــع األنبي كنــت أحبــه وأحــب كالمــه وجلســاته، وأمتنــى عــى اهلل أن جيمعنــي بــه يف اجلن
والصديقــني والشــهداء، وأنــا أطمــع بذلــك لقــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: »حيــرش 

املــرء مــع مــن أحــب«)1(. 

وحيدثنــا ماهــر املســحال)2( عــن الشــهيد حممــود اخلواجــة فيقــول: »أنــا مــن أصدقــاء 
ــد كان  ــاطئ، لق ــكر الش ــة يف معس ــر رجول ــه األكث ــاهلل أن ــهد ب ــود، أش ــهيد حمم ــة للش الطفول
رجــاًل يف طفولتــه وصبــاه وشــبابه، حيــث كان يتزعــم الفــرق واملجموعــات الرياضيــة يف 
احلــارة، بعــد أن استشــهد مل يــأِت مثلــه يف معســكر الشــاطئ، أنــا أكــب منــه بســنة، ولكنــي كنــت 
أراه دائــًا كبــرًيا، أكــب منــي بكثــري، لدرجــة أننــي يف مرحلــة الشــباب كنــت أقــول لــه يــا عــم 
حممــود. كان بطــل املدرســة، ال يقــف أمامــه أحــد مهــا كانــت قوتــه أو كــبت عائلتــه، الــكل 
كان هيابــه، حتمــل مســؤولية املــروف عــى إخوتــه وأخواتــه وهــو صغــري، خــرج مــن املدرســة 
وهــو يف الصــف الســادس مــن أجــل العمــل، ثــم عــاد هلــا بعــد ســنة، عــى الرغــم مــن أنــه كان 
مــن الطلبــة املتفوقــني يف دراســتهم، وفارًضــا شــخصيته يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف 
ــاًل والتــزم بالصــالة جعــل مــن أعظــم  ــرة، عندمــا كــب قلي جمــال كــرة القــدم، والتنــس والطائ
مهامــه وواجباتــه األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وحماربــة الفســاد يف املقاهــي واخلــارات، 
كان أينــا وجــد منكــًرا أو فســاًدا مهــا كان فاعلــه يتصــدى لــه وينهــاه عــن فعــل املنكــر، برغــم 
ــكل  ــل ب ــكلة يقات ــه مش ــت علي ــه إذا فرض ــالمي إالّ أن ــه اإلس ــايل والتزام ــه الع ــه وذوق أخالق
ــالل  ــش االحت ــود جي ــم جن ــام 1987م، حط ــت ع ــي اندلع ــة األوىل الت ــة. يف االنتفاض رشاس
بــاب بيتــي، فجــاءين الشــهيد حممــود حامــاًل األدوات والعــّدة ومــا يلــزم مــن منشــار وشــاكوش 
ــيَّ  ــه ع ــه واطمئنان ــاعدين يف إصالح ــد أن س ــه إالّ بع ــب إىل بيت ــه، ومل يذه ــامري إلصالح ومس
وعــى أوالدي، كــا أّنــه فــرض عــى وكالــة الغــوث أثنــاء االنتفاضــة األوىل توزيــع الكابونــات 
واملســاعدات عــى كلِّ بيــوت معســكر الشــاطئ، وشــارك بنفســه يف توزيــع هــذه املســاعدات، 

)1( مقابة خشصية مع فايق �أبو حطب بتارخي 2016/03/17م. 
ــة. مقابــة خشصيــة بتــارخي  �ــاعيل �ملســحال مو�ليــد 1959/01/01، صديــق للشــهيد محمــود يف �لطفــوةل و�ملرحــة الابتد�ئيــة و�لإعد�دي )2( هــو ماهــر �إ

2016/03/17م. 
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وأحــرض يل منهــا كيــس طحــني وبطاطــني. وعندمــا أخــذ امللثمــون ترحيــي الــذي ال يســمح 
يل بالذهــاب للعمــل إالّ بــه، جــاءين وعــرض عــّي املســاعدة. كان الشــهيد حممــود غيــوًرا عــى 
كل أبنــاء وبنــات معســكر الشــاطئ، يتمنــى وحيــب هلــم الســعادة، وحيــب أن يرتقــي هبــم. كــا 

أنــه شــجعني وحثنــي عــى الصــالة والصــوم يف شــهر رمضــان«)1(. 

ويصــف مهــدي عــروق)2( الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة قائــاًل: »ذات يــوم مــن 
أيــام ســنة 1977م اشــرتك الشــهيد حممــود يف مســابقة حمليــة يف رياضــة كــال األجســام 
ضمــن إطــار نــادي خدمــات الشــاطئ، ومل حيصــل عــى مرتبــة متميــزة، فكتــم غيظــه، 
ــاء خروجــه وهــو مــاٍش، ومل  ــة عابــس الوجــه ولبــس مالبســه أثن وخــرج مــن الصال
ــه  ــمَّ إىل خارج ــن ث ــادي وم ــاحة الن ــرج إىل س ــة، خ ــل الصال ــا داخ ــر أْن يرتدهي ينتظ
ــوا  ــن ذهــب. مل يســتطع أن يتجــرع اهلزيمــة وغضــب رغــم أن منافســيه كان ومل أدِر أي
أكــب منــه ســنًا وأقــدم منــه بكثــري يف ممارســة هــذه الرياضــة. كان مــن النــوع الــذي ال 
يســتوعب اهلزيمــة أبــًدا، أشــهد بــاهلل أنــه شــخصية متميــزة عّمــن ســواها يف أخالقــه 
ــا  ــا وصعًب ــراه يف مواقــف عنيًف ــة، ت ــه صفــات متضارب ــه، كانــت في ــه ومعامالت وعادات
ــن  ــا ع ــًدا. أم ــا ج ــرى هادًئ ــف أخ ــات اهلل ويف مواق ــت حرم ــة إذا انتهك ــًدا، خاص ج
التزامــه بالصــالة واملســجد فأذكــر أنــه التــزم هبــا قبــل أبنــاء جيلــه وأصحابــه، وأصبــح 
يدعــو أبنــاء جيلــه خاصــة أصحابــه القدامــى إىل الصــالة والذهــاب إىل املســجد، كان 
ــة احلميــدة، كنــت  ــه وأحــب ممشــاه وأخالقــه العالي ــد اهلل عــى حــق، واهلل إين أحب يعب
أفتخــر بالوقــوف معــه عــى الرغــم مــن أننــي مل أكــن أصــي بعــد. مــا مــن مــّرة يــراين 
فيهــا إالّ يكــون هــو الــذي يبــدؤين بالســالم ويســألني عــن صــاليت وعالقتــي بــاهلل، بعد 
ــه الشــهيد  مــا التزمــت بالصــالة كنــت أحــب أن أذهــب إىل املســجد الــذي يصــي في
حممــود، حــرضت لــه أكثــر مــن خطبــة يف مســجد عنــان، كنــت أحــب أن أســمع كالمــه 
وخطبــه الشــبابية والثوريــة واحلاســية، هــو يكــبين بخمــس ســنوات تقريًبــا إالّ أننــي 

كنــت أشــعر أنــه يكــبين كثــرًيا«)3(. 

ويقــول عبــد الفتــاح عليــان)4(: »كان الشــهيد حممــود ذلــك الصبــي القــوي العنفــواين املؤدب، 
املحبــوب مــن اجلميــع تلــك العنفوانيــة التــي انفجــرت إىل بــركان ثــوري واٍع لــكل قضايــا 

)1( مقابة خشصية مع ماهر �ملسحال بتارخي 2016/03/17م. 
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع همدي عروق بتارخي 2016/03/09م.
)4( هــو عبــد �لفتــاح يونــس عليــان، مو�ليــد خمــمي �لشــاطئ بتــارخي 1957/06/03، يف طفولتــه وشســبابه اكن جــارً� للشــهيد محمــود و�بــن حارتــه، ينمتــي حلركــة 
�لتحريــر �لفلســطيين )فتــح(، مديــر عــام يف وز�رة �لرتبيــة �لتعلــمي، ومعيــد يف جامعــة �لأزهــر �ــابقًا، ويعمــل حاليــًا معيــدً� يف جامعــة فلســطني يف قســم �لصحافــة 

و�لإعــام، مقابــة خشصيــة مــع عبــد �لفتــاح عليــان بتــارخي 2017/04/08م.
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ــه  ــه وجبوت ــطني، كان لعنفوان ــري فلس ــن الكب ــك الوط ــاطئ( ولذل ــم الش ــري )خمي ــم الصغ املخي
طعــم خــاص؛ ألنــه كان خيلــق مــن تلــك الصفــات بطولــة، وقــد كان حممــود ذلــك البطــل. لكــي 
تكتمــل شــخصيته الفــذة بــدأ حياتــه ببنــاء جســمه حيــث بــدأ يتــدرب عــى محــل األثقــال، وأنشــأ 
نادًيــا صغــرًيا ليكــون بدايــًة لتجّميــع الشــباب الواعــي الثــوري الــذي رفــض كل تلــك التنظيــات 
للتجّمــع حــول حممــود. كان الشــهيد حممــود شــاًبا متدينًــا ورًعــا ولكــن بغــري تعصــب، جتمعــت 
يف شــخصيته مالمــح الوطــن والديــن، هــذا الثنائــي هــو شــخصية حممــود. كان الــكل حيرتمــه، 
مــن يعــرف انتــاءه ومــن ال يعرفــه، ويبــدو أن املســئولني يف وكالــة الغــوث عرفــوا انتــاء حممــود 
ــاًل  ــة الغــوث وبقــي عام ــة يف وكال ــه رفــض، رفــض املناصــب املغري ــوا اســتقطابه، ولكن فحاول
بســيًطا يف أزقــة خميــم الشــاطئ الــذي أحبــه حتــى الرمــق األخــري، مل يكــن يعــرف الكثــري مــن أبنــاء 
املخيــم أنَّ هــذا العامــل البســيط هــو الــذي يرســم خريطــة الشــباب يف املخيــم. هــو الــذي يعيــد 
هيكلــة األزقــة يف املخيــم بشــباب وطنــي جديــد، متديــن ملتــزم. كنــت يف ذلــك الوقــت أنتمــي 
ــا، كان  ــًدا عنّ ــه يف نفــس الوقــت كان بعي ــا، ولكن ــا من يف شــبايب حلركــة فتــح، وكان حممــود مقرًب
ــا أكثــر منــا، مل نكــن نعــرف أنــه يرســم خطواتــه  قريًبــا مــن جلســاتنا يف احلــارة إالّ أنــه كان متدينً
إىل اجلنــة. ممــا كان يميــز حممــود يف طفولتــه وصبــاه وشــبابه مســاعدته للصغــري والكبــري وخاصــة 
ــي  ــة الت ــا إىل الطعم ــب مًع ــا نذه ــتينيات كن ــال يف الس ــن أطف ــر ونح ــوم، أتذك ــف واملظل الضعي
ــف  ــري ونص ــف صغ ــن رغي ــون م ــا املك ــوت يومن ــتلم ق ــني، نس ــة الالجئ ــة إلغاث ــأهتا الوكال أنش
ــه مل يكــن يــأكل نصيبــه، حيــث كان جيمعــه ليعطيــه  مــوزة أو تفاحــة، ولكــن الغريــب يف حممــود أنَّ
المــرأة عجــوز كفيفــة ليــس هلــا أبنــاء وال أقربــاء يعيلوهنــا. رمحــه اهلل لقــد كانــت الرمحــة غريزيــة 
يف نفســه. يف هنايــة كالمــي أقــول: الشــهيد حممــود ظاهــرة مميــزة يف طفولتــه وصبــاه وشــبابه ويف 

استشــهاده، رحــم اهلل حممــود، فقــد كان حممــوًدا«)1(.

ويقــول مــازن هنيــة)2(: »نشــأُت أنــا والشــهيد حممــود يف املســجد الغــريب، كنـّـا نــواة املســجد 
ــاًل يف العمــل الدعــوي بأشــكاله املختلفــة، ســواء كان  ــا شــوًطا طوي ــا مــع بعضن األوىل، قطعن
ذلــك داخــل املســجد أو خارجــه، األخ الشــهيد حممــود كان يتميــز بغريتــه القويــة عــى الديــن 
ــم،  ــاء أليِّ تنظي ــا انت ــس لدين ــد، لي ــني ألح ــري منتم ــجد غ ــا يف املس ــه، كنّ ــجاعته واندفاع وبش
كنـّـا شــباًبا حتركنــا الغــرية عــى اإلســالم، كان بينــي وبينــه كل وّدْ واحــرتام، كان حمرتًمــا ومهاًبــا 

بشــخصيته القويــة بــني النــاس«)3(. 

)1( مقابة خشصية مع عبد �لفتاح عليان بتارخي 2017/04/08م.
ــون،  ــة �لرشيعــة و�لقان ــا بلكي ــة �دلر��ــات �لعلي ــارخي 1960/08/06م، رئيــس جلن ــد معســكر �لشــاطئ بت ــة، مو�لي ــاح هني �ــاعيل مصب ــازن �إ )2( هــو م

ــارخي 2015/12/02م. ــة بت ــة خشصي ــون، مقاب ــة و�لقان ــتاذية يف �لرشيع وحاصــل عــى درجــة �لأ�س
آنــذ�ك يغلــب عــى �لعمــل  )3( مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوبــة مــع مــازن هنيــة بتــارخي 2015/12/02م. هــذ� الكم دقيــق حيــث اكن �لعمــل �لفــردي �

�مجلاعــي يف جمــال �دلعــوة.
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ويقــول صــالح مطــاوع)1( يف شــهادته: »لقــد كان الشــهيد حممــود أنموذجــا متفــرًدا، اعتمــد 
ــه  ــه وجريان ــراد عائلت ــه بأف ــية، ربطت ــاة القاس ــلِّ احلي ــئتها يف ظ ــه وتنش ــة نفس ــه يف تربي ــى نفس ع
وكل مــن عرفهــم أســمى معــاين املحبــة واإلخــاء. كان مــن القالئــل الذيــن اســتطاعوا التوفيــق 
واجلمــع بــني عــدٍد مــن األعــال، والــبوز واملشــاركة الواضحــة يف احليــاة العامــة، ومحــل مهــوم 
ــا إىل اهلل يف كل األماكــن يف الشــارع والســوق واملدرســة والعمــل،  األهــل والوطــن. كاَن داعًي
ال يــدع فرصــة للخــري صغــرية كانــت أم كبــرية إالّ وحيــاول أن يكــون لــه فيهــا نصيــب، ال يــرّدْ 
طلــب أحــد، وال يبخــل عــى إنســان يف مســاعدٍة يطلبهــا منــه، خدوًما، حيــب مســاعدة اآلخرين. 
كان ممــن ينطبــق عليهــم قولــه تعــاىل: حجسٱ خك لك مك جل  حل خل مل جحس ]احلــر: 9[، 
ــي  ــه الت ــه الشــخصية ومواهب ــة إىل قدرات ــري، ويعطــف عــى الصغــري. هــذا باإلضاف حيــرتم الكب
كانــت ســبًبا يف أْن يكــون أحــد الشــخصيات االجتاعيــة والوطنيــة املرموقــة والبــارزة يف خميــم 
ــاء،  ــّزِة واإلب ــن الع ــا لب ــدة رشب منه ــن أرسة جماه ــو اب ــك؟ فه ــون كذل ــاذا ال يك ــاطئ، ومل الش

والكرامــة والفخــار«)2(. 

ــة  ــي واإلعــدادي يف املــدارس التابعــة لوكال ــه األوىل االبتدائ ــا عــن تعليمــه: فقــد تلقــاه يف مراحل أّم
الغــوث لالجئــني يف خميــم الشــاطئ، وعــن هــذه املرحلــة يقــول حممــد عــي)3(: »اجتمعــت أنــا والشــهيد 
حممــود اخلواجــة عــى مقاعــد الدراســة يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة، كان الشــهيد حممــود يف مراحــل 
ــا عــى تالميــذ فصلــه رغــم تغيبــه الكثــري عــن املدرســة بســبب عملــه والوضــع  دراســته املختلفــة متفوًق
االقتصــادي الــيء ألرستــه. لقــد كان عــى مــدار حياتــه وخمتلــف مراحلــه العمريــة متصًفــا بــكل صفــات 
الرجولــة وصاحــب شــخصيه قويــة، فارًضــا نفســه عــى اجلميــع، واجلميــع مــن طلبــة وتالميــذ املرحلــة 
االبتدائيــة واإلعداديــة خيشــونه وحيســبون لــه ألــف حســاب، حتــى مــدرس اللغــة اإلنجليزيــة آنــذاك وهو 
ــادة اللغــة  ــه يف م ــزه وتفوق ــه ومتي ــا شــديًدا لرجولت ــة قاســم كان حيــرتم الشــهيد حممــود احرتاًم مــن عائل
ــة  ــه وكان مــن الصعوب ــع ب ــة. كان الشــهيد حممــود صاحــب موقــف ورأّي حــْر يقــول مــا يقتن اإلنجليزي
ــاء املجمــع اإلســالمي أّن األســتاذ الفاضــل  ــن. ســبب التزامــه مــع شــباب وأبن أن خيضــع آلراء اآلخري
ــات  ــادي خدم ــن ن ــتقطابه م ــن اس ــنة 1975م م ــن يف س ــالمية متك ــة اإلس ــني اجلمعي ــا)4( أم ــل القوق خلي
الشــاطئ لــإلرشاف عــى رياضــة كــال األجســام يف نــادي اجلمعيــة اإلســالمية، وأظــن أنَّ تشــبثه بموقفــه 
وآرائــه كان ســبًبا لرتكــه اجلمعيــة اإلســالمية والتحاقــه بالدكتــور املفكــر فتحــي الشــقاقي وحركــة اجلهــاد 
غاثــة منكــويب  )1( صــاح مطــاوع مــن مو�ليــد 1958م، جــار قريــب جــدً� مــن بيــت �لشــهيد محمــود �خلو�جــة )�أبــو عرفــات(، مشــهور عنــه تو�جــده �ملبكــر لإ

ذ� حــل �أهــهل يف كــرب، مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوبــة بتــارخي 2015/06/14م. خمــمي �لشــاطئ �إ
)2( مقابــة خشصيــة مــع صــاح مطــاوع بتــارخي 2015/06/14م. و�أكــد هــذه �لصفــات مســر حسســين عــي �دليــين )�أبــو �أرشف( مو�ليــد 07/12/ 1953م، 

مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/10/21م.
)3( محمــد عــي مــن مو�ليــد 1961م، جــار للشــهيد محمــود �خلو�جــة، وصديــق طفولتــه ودر��ســته يف �ملرحــة الابتد�ئيــة و�لإعد�ديــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 

2016/03/20م.
ــر عــام 2005م، د�عيــة ومــرب �إ�ــايم، وقيــادي يف حركــة  بر�هــمي �لعبــد �لقوقــا مو�ليــد 1948/03/15م، تُــويف يف �لســادس و�لعرشيــن مــن �أكتوب )4( خليــل �إ

ــيخ �أمحــد اي�ــني، و�أ�ــس �مجلعيــة �لإ�ــامية بغــزة، �لباحــث. بعــاده عــام 1988م يعــد �لرجــل �لثــاين يف �حلركــة بعــد �لشس �ملقاومــة �لإ�ــامية )حــاس(، اكن قبــل �إ
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اإلســالمي حيــث إننــي أتذكــر موقًفــا كنــت شــاهًدا عليــه، متثــل بقيــام الشــهيد حممــود بتجميــع شــباب 
رياضــة كــال األجســام يف جلســة أســبوعية لقــراءة القــرآن، فجــاءه األســتاذ حممــد بــارود أحــد مؤســي 
اجلمعيــة اإلســالمية، وقــال لــه: مِلَ تعقــد مثــل هــذه اجللســات بــدون مشــورة إدارة اجلمعيــة أو الرجــوع 
إليهــا؟ فقــال لــه حممــود: هــذه جلســات قــرآن نعقدهــا وقتــا نشــاء ويف أي مــكان مــن املســجد، وقــراءة 
ــارود عــى موقفــه واحتجاجــه عــى انعقــاد  ــاج إىل إذن مــن أحــد، فــأرصَّ األســتاذ حممــد ب القــرآن ال حتت
اجللســة، وأرصَّ حممــود عــى رأيــه، ومــن أجــل هكــذا مواقــف تــرك الشــهيد حممــود اجلمعيــة اإلســالمية 
ــي  ــة. أمــا أحــداث اجلامعــة اإلســالمية الت ــور املفكــر فتحــي الشــقاقي وبأفــكاره الثوري والتحــق بالدكت
ــاء احلركــة  ــة يف املواجهــات مــع أبن وقعــت عــام 1979-1980م فلقــد كان الشــهيد حممــود رأس حرب
اإلســالمية ضــد التيــارات العلانيــة املطالبــة بتســمية اجلامعــة اإلســالمية بجامعــة غــزة أو أيِّ مســمى غــري 

مســمى اجلامعــة اإلســالمية«)1(. 

ــادة يف  ــة القي ــد صف ــة وجتس ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــن الش ــاري)2( ع ــا رزق البي وحيدثن
شــخصيته يف املرحلــة اإلعداديــة، فيقــول: »التقينــا مًعــا يف املدرســة وامللعــب يف العــام الــدرايس 
73-74م بمدرســة الرمــال اإلعداديــة)3( حيــث كان الشــهيد حممــود يف الصــف األول إعدادي 
»ج« وهــو عريــف الفصــل بــل يــكاد يكــون ممثــاًل عــن كل فصــول أول إعــدادي يف املدرســة. 
عالقاتــه مــع أقرانــه يف الفصــل كان فيهــا هيبــة ووالء، وكانــت عالقاتــه بالذيــن يكبونــه فيهــا 
نّديــة واحــرتام متبــادل، بــل واعــرتاف لــه هبــذا الــدور الرائــد والقائــد لــكل زمالئــه مــن فصــول 
األول اإلعــدادي، حتــى إنَّ إدارة املدرســة ومعلميهــا يتفهمــون هــذه املعادلــة ويعرتفــون هبــا 
ولصاحبهــا الطالــب حممــود الــذي جيّســْد دور الزعيــم القدوة يف الســلوك واملعاملــة واالنضباط 
واالجتهــاد، وهنــا أذكــر مكانتــه يف الرياضــة حيــث إنــه خــالل تصفيــات الــدور املــدريس قــّدم 
ــات الــذات، بأخــالق وفــن يقــود  حممــود شــخصية الريــايض الفدائــي املتحمــس للفــوز وإثب
حممــود فريقــه يف مبــاراة ال تنســى وهُيــزم بطــل الــدوري يف املبــاراة النهائيــة )حتصيــل احلاصــل( 
مــع بطــل الــدوري للمدرســة الصــف الثالثــة اإلعــدادي »ج« بنتيجــة 1-3 بــإرشاف وحتكيــم 
ــه بــروح  ــز زقــوت، وتقبــل حممــود اهلزيمــة عــى مضــض، إالّ أن ــد العزي األســتاذ الفاضــل عب
رياضيــة يتقــدم نحــو قائــد الفريــق اآلخــر فيأخــذه باألحضــان، مهنًئــا بالفــوز عــى الرغــم مــن 

أن حممــود مل حيتمــل اهلزيمــة ومل يســتوعبها«)4(. 

ويتابــع رزق حديثــه قائــاًل: »عرفتــه يف املرحلــة الثانويــة عــام 1976-1977م بمدرســة 
فلســطني الثانويــة، هــذه املدرســة التــي كانــت تعتــب مــن أكــب املــدارس الثانويــة يف مدينــة غــزة 

)1( مقابة خشصية مع محمد عي بتارخي 2016/03/20م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( تقع مدر�ة �لرمال �لإعد�دية يف يح �لرمال �لشايل، جبو�ر مدر�ة غزة �جلديدة، شارع �لنرص قرب عيادة �لرمال )�لسويدي( �أو مستشفى همدي للولدة.
)4( مقابة خشصية مع رزق �لبياري بتارخي 2015/05/12م.
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ــر  ــة ســامية بناظرهــا األســتاذ القدي ــا اســم مهــاب ومكان وأمههــا عــى اإلطــالق، وكان هلــا دوًم
صــادق حلــس)1( ووكيلهــا الفاضــل بــدر ياســني)2( ومدرســيها الرائعــني وطالهبــا الوافديــن إليهــا 
مــن كافــة أحيــاء ونواحــي وضواحــي مدينــة غــزة حيــث كانــت متثــل املدرســة الثانويــة األم. ويف 
ــتويات  ــة ومس ــة خمتلف ــاليب تربوي ــة وأس ــات متنوع ــى ثقاف ــة ع ــدة املنفتح ــواء اجلدي ــذه األج ه
متفاوتــة باملعيشــة والفهــم والســلوك، نجــح حممــود يف االحتفــاظ بشــخصيته ومكانتــه كعريــف 
للفصــول التــي انتقلــت معــه إليهــا مــن اإلعداديــة للثانويــة وبنفس الســمة واملالمــح طالًبــا ملتزًما، 
ــه عــى  ــه وهيبت ــذي يفــرض احرتام ــد املتواضــع ال ــايض املجتهــد، واإلنســان القائ شــخصية الري
زمالئــه يف املدرســة فأينــا يتواجــد يكــن زعيــًا. أذكــر حــني فرضــت ســلطات االحتــالل رســوم 
60 لــرية عــى تعبئــة اســتارات الثانويــة ألول مــرة عــام 1977م، ثــار طــالب املدرســة ورفضــوا 
القــرار وخرجــوا بمظاهــرة حاشــدة جابــت الشــوارع املحيطــة باملدرســة ووصلــت لشــارع عمــر 
ــا نــردد بأعــى حناجرنــا، 60 لــرية مــا فــِش 60 لــرية مــا فــِش،  املختــار تقاطــع مكتبــة روكــي كنّ
وقتهــا مــارس الطــالب ذواهتــم حتدًيــا إلجــراءات املحتــل وجســدوا اإلرادة الفلســطينية اخلالصــة 
ــوارع  ــارة يف الش ــر كان امل ــا أذك ــاته. يومه ــاليبه وسياس ــه وأس ــب وإجراءات ــل الغاص ــه املحت بوج
وأصحــاب املحــالت عــى اجلانبــني وســائقو الســيارات شــبه مندهشــني ملــا جيــري ومــا يســمعونه 
بعــد ســنوات مــن الســكون واهلــدوء خلــت بــال مظاهــرات وال حــرق إطــارات أو متاريــس عــى 
الطــرق، طــالب مدرســة فلســطني الراقيــة يتظاهــرون وتنتقــل العــدوى ملدرســة الشــهيد مصطفــى 
ــق  ــا وتفري ــالل وأجهزهتــا ملالحقتن ــوات االحت ــا هرعــت ق ــات، يومهــا أيًض ــة للبن حافــظ الثانوي
املتظاهريــن اشــتبك الطــالب بــكل محــاس وجــرأة بقــذف اجلنــود بــا وقــع حتــت أيدهيــم، تواصــل 
ــها  ــى رأس ــاندة ع ــة مس ــوات إضافي ــاءت ق ــاعات وج ــارع لس ــرة يف الش ــت املظاه ــهد وبقي املش
احلاكــم العســكري الصهيــوين للقطــاع، يف ذاك الوقــت تراجــع الطــالب إىل داخــل املدرســة 
وحّصنــت كل األبــواب وانتــرش الطلبــة يف كل زوايــا وأنحــاء ســور املدرســة وعربــات االحتــالل 
ومصفحاتــه مــراًرا وتكــراًرا حتــاول حتطيــم بــاب املدرســة احلديــدي فتنهــال عليهــا مــن كل صوب 
بــالط أرضيــة املدرســة، وتــم حصارنــا داخــل املدرســة لســاعة متأخــرة وبعــد حمــاوالت عديــدة 
مــن كل اجلهــات تــم اقتحــام املدرســة وإلقــاء القبــض عــى العــرشات مــن الطــالب. يــوم ال ُينســى 
يف زمــن صعــب يف مدرســة حتتــل املكانــة األوىل يف كل يشء، وكان الشــهيد حممــود هنــاك يومهــا 
حيــث شــارك يف كل يشء، كان حــارًضا وفاعــاًل مــع زمالئــه يف صــد حمــاوالت اقتحــام املدرســة. 
ــكل  ــي ب ــاف ويعط ــرتدد وال خي ــذي ال ي ــان ال ــد اإلنس ــخصية القائ ــْت ش ــا جتّل ــرة أيًض ــذه امل يف ه

حــب وود ويكــون خــري ســند عنــد الشــدائد ويف املوقــف الصعــب«)3(. 

)1( صادق محمد حلس، يح �لشجاعية، �لرتكان �وق �مجلعة، واكن رجًا حازمًا جدً�، اكنت مدر�ة فلسطني يف عهده من �أقوى مد�رس �لثانوية.
�ــاعيل اي�ــني، رجــل �لرتبيــة و�لتعلــمي، خمتــار بــدة �جلــورة، رجــل �لإصــاح بــني �لنــاس، �ذلي تــرك بصــات طيبــة يف �إصــاح ذ�ت �لبــني،  )2( بــدر �إ

فتحــاوي الانــاء وهــو شــقيق �لشســيخ �لشــهيد �أمحــد اي�ــني مؤ�ــس حركــة حــاس.
)3( مقابة خشصية، مع رزق �لبياري بتارخي 2015/05/12م.



57
الفصل األول

مولد الشهيد القائد محمود 
الخواجة وصفاته

ــاء  ــد إهن ــول: »بع ــته فيق ــل دراس ــود يف مراح ــهيد حمم ــن الش ــام)1( ع ــد اللح ــدث أمح ويتح
حممــود للمرحلــة اإلعداديــة انتقــل إىل مدرســة فلســطني الثانويــة )القســم العلمــي( حيــث كان 
ــل  ــا يف الفص ــه، أّم ــذ صف ــى تالمي ــل ع ــة األوائ ــن اخلمس ــوي م ــاين الثان ــه يف األول والث ترتيب
الثالــث الثانــوي فقــد حصــل عــى جممــوع عــاٍل يؤهلــه لدخــول كليــة الطــب«)2(، وبعــد 
حصولــه عــى الشــهادة الثانويــة التحــق الشــهيد حممــود للدراســة يف اجلامعــة اإلســالمية 
بمدينــة غــزة يف كليــة أصــول الديــن مفضــاًل الدراســة فيهــا عــى دراســة الطــب أو اهلندســة يف 
جامعــات أملانيــا واجلزائــر عــى الرغــم مــن حصولــه عــى منحــٍة وقبولــه يف تلــك البــالد. درس 
يف اجلامعــة اإلســالمية ومّثــَل الطلبــة يف جملــس طالهبــا، حيــث كان رئيــس اللجنــة الرياضيــة، 
وهــّزْت مواقفــه الشــجاعة وكلاتــه اجلريئــة أرجــاء اجلامعــة لتكشــف للقــايص والــداين حقيقــة 

ــه رجــل ســيايس ومناضــل وفدائــي ألبعــد الدرجــات. صاحبهــا بأّن

كان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة _رمحــه اهلل_ منظــًرا لألفــكار اجلهاديــة وذا ثقافــة 
عاليــة لقراءتــه الواســعة يف خمتلــف املجــاالت. لقــد كان يقــًرا كثــرًيا للشــهيد املفكــر ســيد قطــب 
ــرًيا حلجــة اإلســالم أيب حامــد الغــزايل،  ــرأ كث ــدوري أق ــا ب والشــيخ حممــد الغــزايل، وكنــت أن
وكنّــا نتناقــش ونتحــاور كثــرًيا، وكانــت ســاعات احلــوار والنقــاش معــه أحــى وأفضــل 
ســاعات حيــايت، مجعنــا القــدر يف فصــل واحــد، فــكان طالًبــا متفاعــاًل مــع زمالئــه ومدرســيه 
ــا يف مجيــع املســاقات خاّصــة مســاقي اللغــة اإلنجليزيــة  يناقشــهم وحياورهــم، لقــد كان متفوًق
ــد  ــوت)3(، وعن ــد الكحل ــز حمم ــر املتمي ــتاذ القدي ــها األس ــي كان يدّرس ــق الت ــفة واملنط والفلس
ذكــر مســاق الفلســفة الــذي درســناه يف الســنة اجلامعيــة الثانيــة يف ســنة 1982م يف كليــة 
ــة  ــة متثلــت بتزامــن امتحــان هــذا املســاق مــع اشــتداد مّحــى الدعاي ــن أذكــر حادث أصــول الدي
االنتخابيــة ملجلــس الطلبــة وكنــت أنــا والشــهيد القائــد حممــود منشــغلني باالنتخابــات وغــري 
مكرتثــني كثــرًيا باالمتحانــات، وبدخــول األســتاذ الفاضــل حممــد الكحلــوت لقاعــة الدراســة، 
ــا  ــة إنن ــه الطلب ــال ل ــا، فق ــد حممــود عــن املحــارضة، فســأل عنّ ــا والشــهيد القائ ــايب أن ــه لغي انتب
ــد  ــتاذ حمم ــا: إنَّ األس ــول لن ــة يق ــد الطلب ــا أح ــل إلين ــة، فأرس ــة االنتخابي ــغوالن يف الدعاي مش
ــادة، عندهــا اضطــررت  ــا إذا مل حتــرضا إىل االمتحــان فسرتســبا وحتمــال امل ــا مغلًظ أقســم يمينً
أنــا والشــهيد حممــود إىل التوجــه لقاعــة الفصــل ودخوهلــا لتقديــم االمتحــان عــى الرغــم مــن 
ــا مل نــدرس املــادة أو نطلــع عليهــا، إالّ أّن الشــهيد حممــود قــد حصــل عــى درجــة 18 مــن  أنن
ــًزا  ــا ومتمي ــد كان الشــهيد حممــود ذكًي ــا يومهــا عــى درجــة 12 مــن 20. لق 20 وحصلــت أن

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مع �أمحد �للحام بتارخي 2015/05/16م.

نــه  )3( اكن محمــد �لكحلــوت يف �ســنة 1982 حمــارضً� ملســاق �لفلســفة و�ملنطــق لطلبــة �أصــول �دليــن يف �جلامعــة �لإ�ــامية، وهــو فتحــاوي الانــاء حيــث �إ
�ــامية �جلامعــة �نتقــل �إىل جامعــة �لأزهــر وهــو �لآن حيمــل درجــة �دلكتــور�ه يف �لفلســفة. بعــد �ملشــ�لك و�لــرص�ع عــى �إ
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ومتفاعــاًل مــع الطلبــة واملحارضيــن، وحيصــل عــى درجــات عاليــة يف خمتلــف املســاقات عــى 
ــة  ــة اجلامعي ــة، ويف املرحل ــاطات الطالبي ــف النش ــغاله يف خمتل ــته النش ــة دراس ــن قل ــم م الرغ
ــروز دورهــا  ــري يف ب ــاع الكب ــه الب التحــق الشــهيد بحركــة اجلهــاد اإلســالمي رســميًّا، فــكان ل
ــة  ــوة احلّج ــه ق ــرف عن ــزة، وع ــاع غ ــق قط ــم مناط ــالمية ويف معظ ــة اإلس ــا يف اجلامع ومكانته
وســالمة املنطــق وصالبــة الشــخصية وقــوة الشــكيمة، لقــد كان ُمنّظــًرا وداعًيــا نشــيًطا لألفــكار 
ــوان  ــه األل ــت في ــامل اختلط ــطني يف ع ــالمي يف فلس ــاد اإلس ــة اجله ــا حرك ــي تبنته ــة الت اجلهادي

ــالت. ــرؤى والتحلي ــت ال وتباين

ــة  ــود القائم ــهيد حمم ــرأس الش ــاًل: »ت ــى)1( قائ ــاز مرجت ــا ممت ــة حيدثن ــة اجلامعي ــن املرحل وع
االنتخابيــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف انتخابــات جملــس طــالب اجلامعــة اإلســالمية يف أوائل 
الثانينيــات)2(، وكان لــه دوره املميــز يف نــرش الفكــرة التــي آمــن هبــا بعــد التقائه بالدكتــور املفكر 
ــن  ــالمية م ــة اإلس ــت باجلامع ــا التحق ــام 1985م عندم ــه يف ع ــت علي ــقاقي. تعرف ــي الش فتح
خــالل اللقــاءات التــي كان يعقدهــا الدكتــور فتحــي يف مســجد الكتيبــة)3( حيــث كان يلتقــي 
الدكتــور املؤســس مــع طلبــة كتلــة املســتقلني والتــي أصبحــت تعــرف فيــا بعــد باســم اجلاعــة 
اإلســالمية، وتعــرف اآلن باســم الرابطــة اإلســالمية. كان يومهــا الشــهيد حممــود جيلــس بــني 
يــدّي القائــد فتحــي بــكل هــدوء وتواضــع، ُيســلِّم عــى اجلميــع ويغمــر بحبــه وأخالقــه مجيــع 

احلارضيــن، ويســتمع باهتــاٍم بالــغ لــكل مــا يقولــه الدكتــور املؤســس«)4(.

ــاًل: »كان  ــا إســاعيل رضــوان)5( قائ ــة للشــهيد القائــد حممــود حيدثن وعــن املرحلــة اجلامعي
ــب  ــى املذاه ــه ع ــاب الفق ــرأ كت ــرًيا، ق ــرأ كث ــة يق ــة اجلامعي ــة يف املرحل ــود اخلواج ــهيد حمم الش
األربعــة، وكان يناقشــني يف مســائل فقهيــة كثــرية، يف نفــس الوقــت كان يقــرأ الكثري مــن الكتب 
الفكريــة ككتــب اإلمــام حســن البنــا خاّصــة كتــاب الرســائل، وكتــب ســيد قطــب ويف مقدمتهــا 
كتــاب )معــامل يف الطريــق( الــذي كان يــرشح كل نــص مــن نصــوص هــذا الكتــاب إلخوانــه، 
وهــو يتحــدث عــن طليعــة البــدَّ أن تكــون هلــذه األمــة لتعيــد هلــا أجمادهــا، وكان حيــب قــراءة 
ــح  ــل إىل رأيَّ واض ــل أْن يص ــن أج ــاوي م ــامل البهنس ــب س ــزايل، وكت ــد الغ ــيخ حمم ــب الش كت
ــم  ــى قواس ــاء ع ــة لاللتق ــة األم ــيع، وحاج ــيعة والتش ــن الش ــالم م ــف اإلس ــيعة، وموق يف الش

)1( ممتــاز مرجتــى: مــدرس يف �ملرحــة �لثانويــة، وهــو مــن �لرعيــل �لأول يف حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم و�أخــو �لشــهيد �متيــاز مرجتــى مــن شــهد�ء حركــة �جلهــاد 
�لإ�ــايم يف فلســطني، مقابــة خشصيــة مكتوبــة ومســجة بتــارخي 2015/05/14م.

)2( يف �أول جتربــة �نتخابيــة طابيــة للتيــار �جلهــادي يف �جلامعــة �لإ�ــامية بغــزة حقــق نسســبة %16 مقابــل %22 لتحالــف فتــح و�ليســار اكن ذكل يف �لعــام 
صــد�ر�ت حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، بــدون اترخي، ص6. 1981-1982. �نظــر: حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم يف فلســطني �حملتــة، �حللقــة �لأوىل، �إ

)3( �ملسمى �لآن مبسجد �لشسيخ ز�يد، وهو يقع يف منطقة �لكتيبة �لو�قعة غرب �جلامعة الا�امية.
)4( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع ممتاز بتارخي 2015/05/14م.

)5( �سبق ترمجته، مقابة خشصية بتارخي 2015/05/20م. 
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ــم  ــيعة)1(، رغ ــنة والش ــة الس ــّي األم ــني جناح ــل ب ــر والعم ــدة الفك ــى وح ــرتكة، كان يتمن مش
ــه كان صاحــب عقيــدة صافيــة، عقيــدة أهــل الســنة واجلاعــة. كانــت لديــه مكتبــة تشــتمل  أّن
ــة  ــب الفكري ــري مــن الكت ــخ، والكث ــه والتاري ــري والفق ــرآن والتفس ــوم الق ــه يف عل عــى اهتامات
والسياســية، حيــرص خــالل دراســته للبكالوريــوس عــى متابعــة دروســه، فحينــا كان ينشــغل 
ــنّيْ  ــا، وأب ــا أخذن ــه م ــول ل ــي ألق ــأيت لبيت ــارضة، ي ــه حم ــادي، وتفوت ــيايس أو اجله ــل الس بالعم
لــه ذلــك، كان حيــرص عــى املناقشــة واحلــوار مــع أســاتذته للوصــول إىل احلقيقــة واالرتقــاء 

ملســتوى الفهــم واملعرفــة«)2(.

ــود  ــهيد حمم ــع الش ــي م ــه: »مجعن ــال في ــذي ق ــه ال ــة)3( يف حديث ــو توه ــى أب ــك مصطف ــد ذل ويؤك
ختصــص أصــول الديــن يف اجلامعــة اإلســالمية، وذلــك يف أوائــل الثانينيــات وبالتحديد ســنة 1981م 
حيــث ملحــُت فيــه اتقــاًدا وتفاعــاًل مــع مــا ُيطــرح مــن مقــررات الديــن والدراســات اإلســالمية، كان 
ال يســّلم باملعلومــات بــأذن مفتوحــة فقــط، بــل كان يناقــش وحيــاور ربــا يقــف عنــد بعضهــا، ولذلــك 
ــة برغــم انشــغاالته الرياضيــة واالجتاعيــة والسياســية، ال يكتفــي يف  ــه العلمي ــا يف درجات كان متقدًم
دراســته وقراءتــه للكتــب املنهجيــة، هــذا مــا كنــت حتّســه وتشــعر بــه مــن خــالل كثــرة اســتدالله بأدلــة 
رشعيــة تدّعــم كالمــه، ويف أتــون دراســتنا اجلامعيــة كان هنــاك حــراك وطوفــان فكــري جيتــاح شــباب 
اجلامعــة حينهــا، والــذي اســتقطب الشــباب امللتــزم بــني حركتــني إحداهــا تابعــة للمجمــع إلســالمي، 
والثانيــة تابعــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي وكانــت تســمى بحركــة املســتقلني، التــي كان الشــهيد حممــود 
اخلواجــة حيمــل أفكارهــا بحاســة بالغــة، ويتصــدر حلقــات احلــوار والتنظري واملناقشــات، يدافــع عنها 
بــكل قــوة إىل احلــدِّ الــذي جعلــه مــن وجهــة نظــري يتحامــل أحياًنــا عــى بعــض مدرســيه املحســوبني 
عــى غــري اجتاهــه وذلــك متاهًيــا وحًبــا يف التيــار اجلهــادي اجلديــد الــذي كان حيمــل لــواءه املفكــر الكبري 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي _رمحــه اهلل_ وبعدهــا التحــق بالدراســات العليــا وحصــل عــى دبلــوم عــاٍل 
ــية  ــاقات الدراس ــف املس ــة خمتل ــة ومراجع ــوال لدراس ــاعات الط ــه الس ــس مع ــت أجل ــة. كن يف الرتبي
ــه عــن املحــارضات  خاّصــة قبــل موعــد االمتحــان بيــوم أو يومــني، كان عــى الرغــم مــن كثــرة غياب

أحّســه مســتوعًبا جلميــع املــواد واملســاقات، لذلــك حصــل عــى تقديــر امتيــاز«)4(.

اثرة �لفتنــة بــني �لشســيعة و�لسســنة مــرشوع غــريب صهيــوين لــرضب �لوحــدة �لإ�ــامية للهمينــة عــى �لعــامل �لإ�ــايم مــن  )1( اكن �لشــهيد محمــود يــرى �أن �إ
خــال �لتجزئــة و�لتفســخ، وهــو هــدف اثبــت ملــرشوع �لهمينــة �لغــريب، بــل و�أيضــًا مؤ�مــرة صهيونيــة تسســهتدف حايــة »�إرس�ئيــل« وتكريــس وجودهــا وتو�ــعها؛ 
ــيعة ملو�هجــة  ــنة و�لشس ــق �أكيــد للقضــاء عــى �ملــرشوع �لصهيــوين وكــذكل مــرشوع �لهمينــة �لغــريب، واكن يؤكــد عــى رضورة �لوحــدة بــني �لسس لأن �لوحــدة طري
ــية لصــاحل مــرشوع  �لهمينــة �لغربيــة �لــي ل تفــرق بــني مســم �ســين ومســم شســيعي، بــل تريــد رضب �لإ�ــام كديــن وحضــارة بــل تيار�تــه �لفكريــة و�لسسيا�س
اثرة �لزن�عــات �ملذهبيــة تكــون عــادة مو�كبــة لفــرت�ت الاحنطــاط و�لهزميــة يف اترخينــا.  قلمييــة �لعلانيــة �لتفســخية، واكن يــرى �أنَّ �لفتنــة و�لتفســخ و�إ �لتجزئــة و�دلوةل �لإ

)2( مقابة خشصية ومكتوبة مع �إ�اعيل رضو�ن بتارخي 2015/05/20م.
)3( هــو مصطفــى حســن �أبــو توهــة مو�ليــد عــام 1962م يف معســكر �لشــاطئ وهــو مــن �أصدقــاء رايضــة كــال �لأجســام للشــهيد محمــود �خلو�جــة و�أصدقــاء 
�دلر��ــة �جلامعيــة، حيــث مجعهتــم لكيــة �أصــول �دليــن، وهــو �لآن عضــو ر�بطــة علــاء فلســطني، ورئيــس قســم �أنشــطة �لوعــظ و�لإرشــاد بــوز�رة �لأوقــاف يف 

قطــاع غــزة، مقابــة خشصيــة مكتوبــة ومســجة بتــارخي 2015/12/21م.
)4( مقابة خشصية ومكتوبة مع مصطفى �أبو توهة بتارخي 2015/12/21م.
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ــم)1(:  ــاين ارحي ــول ه ــة يق ــاطه يف اجلامع ــة ونش ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــاع الش ــن أوض وع
ــة آذن  ــغل وظيف ــت أش ــا كن ــام 1981م حينه ــالمية ع ــة اإلس ــود يف اجلامع ــهيد حمم ــت بالش »التقي
يف اجلامعــة، وكان حممــود يــرأس كتلــة املســتقلني التابعــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي. كان الشــهيد 
ــه  ــه وكلمت ــه هيبت ــا، ل ــة، كان الرجــل األقــوى فين ــه بالشــجاعة والقــوة واالندفاعي ــز عــن أقران يتمي
عــب الوعــي والفهــم واإلقنــاع، نشــيًطا ومتحمًســا يف نــرش األفــكار اجلهاديــة التــي كان يدعــو إليهــا 
الدكتــور املفكــر فتحــي الشــقاقي مــن خــالل توزيعــه للمجــالت التــي تتبنــى وحتمــل هــذه األفــكار 
ــني  ــخصيته ب ــه وش ــه كيان ــا ل ــور. كان طالًب ــة الن ــالمي وجمل ــار اإلس ــالمية واملخت ــة اإلس كالطليع
الطلبــة عــى اختــالف انتاءاهتــم الفكريــة، فأذكــر أّنــه يف أحــداث مــا عــرف بيــوم األحــد األســود)2(، 
حيــث تطــورت املشــاكل وبلغــت أشــدها بــني أتبــاع حركــة فتــح وأتبــاع االجتــاه اإلســالمي الــذي 
ــا  ــا عالًي ــد مكاًن ــالح وصع ــود لإلص ــهيد حمم ــل الش ــالمي، تدخ ــع اإلس ــزة املجم ــه يف غ كان يمثل
وهــو كان بمثابــة البكــة التــي تتوســط اجلامعــة، وأخــذ يــرخ بأعــى صوتــه: اتقــوا اهلل يــا عبــاد اهلل 

ــض«)3(. ــم البع ــوا اهلل يف بعضك ــم، اتق يف جامعتك

ــع  ــُت م ــول: »درس ــان)4( فيق ــى علي ــا عيس ــايل حيدثن ــة الع ــوم الرتبي ــته يف دبل ــن دراس وع
الشــهيد حممــود اخلواجــة يف مرحلــة دبلــوم الرتبيــة العــايل يف اجلامعــة اإلســالمية، فــكان كثــرًيا 
مــا خيــوض مــع الطلبــة يف نقاشــات واســعة وطويلــة يف شــتى املجــاالت، فمــّرة جتــده يتناقش يف 
مســائل فقهيــة، وأخــرى يف قضايــا اجتاعيــة وسياســية، كان مــن صفاتــه حبــه ملناقشــة أســاتذته 
وطــرح آرائــه التــي يدعمهــا دائــًا باألدلــة، ســواء كانــت أدلــة رشعيــة مــن القــرآن والســنة، أو 
أدلــة بأبيــات شــعرية، أو بأدلــة تارخييــة مــن كتــب التاريــخ املختلفــة، كنــت أحــس أنــه دارس 
ــي  ــاهلل إنن ــب الســرية والتفســري، أقســم ب ــري مــن كت ــث والكث ــم واحلدي ــخ فلســطني القدي تاري
كنــت أرتــاح ملناقشــاته وأرائــه، وأشــعر بســعادة كــبى أثنــاء حضــوري جلســاته أو حلقــات 
نقاشــاته يف اجلامعــة. الشــهيد حممــود رجــل وقائــد يف كل مواقفــه كأنَّ اهلل مــا خلقــه إالّ ليكــون 
قائــًدا، حممــود واســع الثقافــة كأنــه موســوعة علميــة متــي عــى األرض، حممــود جمتهــد وذكــي 

وطمــوح جــًدا، ممــا أهَلــه ألن يتخــرج بتقديــر امتيــاز يف دبلــوم الرتبيــة العــايل«)5(.

رحــمي، مو�ليــد 1956/09/12م، �ملسســئول �لسســيايس حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم يف منطقــة �لزيتــون �ــابقًا، و�لآن مــرشف روضــات  )1( هــاين محمــد حســن �إ
مجعيــة د�ر �لهــدى. مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/03/08م.

�ــقاط �جلامعــة )هويــة  )2( مُسيــت هبــذ� الامس بســبب �لأحــد�ث �دل�ميــة �لــي وقعــت يف �جلامعــة �لإ�ــامية يف عــام )1982-1983( و�لــي اكن هدفهــا �إ
د�رة( وقــد �شــرتك فهيــا لك �لقــوى يف مو�هجــة الاجتــاه �لإ�ــايم و�ذلي يُعــرف بيــوم »�لأحــد �لأ�ــود«، وقــد �أعقبــه �أحــد�ث يف عــام 1985م مــع  وفلســفة و�إ

ــبيبة وعــام )1986-1987( مــع �جلهبــة �لشــعبية. �لشس
)3( مقابة خشصية مع هاين �رحمي بتارخي 2016/03/08م.

)4( هــو عيــى رمضــان عليــان، مو�ليــد 1955 يف معســكر �لشــاطئ، متقاعــد مــن �لتدريــس يف مــد�رس واكةل �لغــوث، وهــو مــن �أنصــار ومؤيــدي حركــة 
فتــح، ويذكــر يف شــهادته �أنــه مســع خطبــة مجعــة للشــهيد محمــود يف مســجد عنــان، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/12/06م.

)5( مقابة خشصية مكتوبة مع عيى عليان بتارخي 2015/12/06م.
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صفات الشهيد القائد محمود الخواجة وأخالقه
المبحث 

الثاني

إن جوهــر اإلســالم والتديــن احلقيقــي هــو األخــالق فهــي أوىل ثمــرات اإليــان والتقــوى، فــال 
يمكــن أن جيتمــع يف قلــب واحــد تقــوى اهلل ونقائضهــا مــن آفــات القلــب واللســان واجلــوارح.

فالتقــوى بمفهومهــا هــي يقظــة الضمــري، وهــي النقيــض الكامــل لــكل االنحرافــات 
الســلوكية والفكريــة. فثمــرة تقــوى اإلنســان تتمثــل يف منظومتــه األخالقيــة مــن صــدق ووفاء، 
وثبــات عــى احلــق وقولــه، واإلحســان والــب واألمانــة، والعفــة والطهــارة، وهتذيــب للقلــب 

ــة، والشــجاعة والفــداء، والزهــد والصفــاء... الــخ. ــة والتضحي واللســان، والرجول

الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة كان ممــن ترمجــوا أخــالق القــرآن إىل واقــع عمــي، وأخرجوهــا مــن 
بــني دفتــي املصحــف الرشيــف إىل ميــدان املارســة والتطبيــق، وكان مــن الذيــن أحســنوا االقتــداء بســنة 

النبــي األعظــم _صــى اهلل عليــه وســلم_ لرتاهــا ماثلــة يف ترفاتــه وســلوكه ومجيــع معامالتــه. 

لقــد متتــع الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة بصفــات محيــدة، وأخــالق رائعــة، ورجولــة نــادرة، رزقــه 
اهلل بقــوة اجلســد، فســخرها إلنصــاف املظلومــني وترســيخ احلــق والعــدل، ورزقــه بعقــل راجــح؛ فأعملــه 
ــوين،  ــدو الصهي ــات الع ــد مؤسس ــة ض ــة أمني ــه معرك ــأدار ب ــه اهلل ذكاء ف ــني، ومنح ــالح ذات الب يف إص

واســتخدم كل مــا آتــاه اهلل يف الدعــوة اإلســالمية واجلهــاد والثــورة، وتطهــري املخيــم. 

لــذا فقــد اســتحق الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة لقــب “القائــد اإلنســان« قبــل 
ــخصيته،  ــه وش ــر يف حيات ــذي يبح ــكري. فال ــد العس ــب القائ ــى لق ــدارة ع ــوز بج أن حي
ــَع  ــاَن مج ــذا اإلنس ــا، وأّن ه ــّى هب ــي حت ــه الت ــا لصفات ــا واقعًي ــت تصديًق ــا كان ــف أهّن يكتش
ــُه  َل ــا أهَّ ــاس، مم ــن الن ــريه م ــا غ ــف هب ــُدر أْن يتص ــا ين ــنة م ــات احلس ــال والصف ــن اخلص م
اإلنســان  تعــّرف عليــه. وإذا كان  أو  مــن جالســه  كِل  للحصــول عــى حمبــة واحــرتاِم 
هــو جممــوع صفاتــه، فــإنَّ مــن أحســن احللــل التــي يتحــى هبــا الشــخص، أن يتخّلــق 
حجسٱزن  باخللــق الطيــب، الــذي مــدح اهلل بــه رســوله حممــد صــى اهلل عليــه وســلم فقــال: 
4[، وإذا كانــت أمتــه حُمّتــًا عليهــا اتباعــه يف مجيــع مــا جــاء بــه  ]القلــم:  جحس   ىن  من نن 
ــاِب  ــن ب ــاد م ــة اجله ــة وراي ــِل األمان ــوا حلم ــن تقدم ــوص مم ــل اخلص ــرًكا، فأه ــاًل وت عم
حجسٱ  ٍّ     َّ      ُّ   ِّ      ّٰ رئ  تعــاىل:  لقولــه  املتابعــة،  أوىل يف حتقيــِق هــذه 
مث  زث  رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ 

.]32-31 ]آل عمــران:  نث جحس 
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والشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة )أبــو عرفــات( كان ذا شــخصية متيــزت بمزيــج غريــب 
ونــادر مــن الفطنــة والــذكاء والعــزة واجلــرأة واإلبــاء والتقــوى والزهــد والتواضــع، والراحة 
واإلخــالص يف القــول والعمــل، والشــجاعة واإلقــدام، والدفاع عن املســتضعفني واملظلومني، 
ــاِت  ــه يف كلِّ حمط ــْت ترافق ــرة َبقَي ــٍس مثاب ــرة ونف ــق وروٍح ثائ ــيٍّ عمي ــع وع ــة م ــات جمبول صف
ــة رفيعــة وصفــات  ــه مــن أخــالٍق عالي ــُع ب ــِه حتــى استشــهاده، عــالوة عــى مــا كاَن يتمت حيات
محيــدة، طبعــت عــى نــور مــن العلــم الربــاين، وهــذه واحــدة مــن صــور عظمــة اإلســالم الــذي 
ــل اإلســالم يف واقــع  ــى متث ــوره. فمت ــه ون ــن صنعهــم اهلل عــى هّدي ــى أولئــك الرجــال الذي ربَّ
ــا  ــذا م ــهاًل، وه ــوًرا وس ــون ميس ــة يك ــّزة والرفع ــبيل الع ــإنَّ س ــاًدا ف ــلوًكا واعتق ــخصية س الش
ــهيد  ــح)1(: »الش ــد صال ــارس حمم ــك ي ــول يف ذل ــود، يق ــد حمم ــهيد القائ ــى الش ــه ع ــم اهلل ب أنع
حممــود اخلواجــة ليــس إنســاًنا عســكرًيا فقــط، بــل هــو إنســان عــى درجــة عاليــة مــن األخــالق، 
تعــددت لديــه املواهــب جتــده مميــًزا يف ســلوكه وأخالقــه، مميــًزا باجلانــب االجتاعــي، واجلانــب 
لــُه وجعلــُه يتفــرُد  الدعــوي والفكــري واألمنــي، خملًصــا ألبعــد احلــدود، هــذا التعــدد أهَّ
برئاســة اجلهــاز العســكري الــذي تفــرد بتســميته بالقــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم(؛ ألنَّ 

هــذه الصفــات ليســت موجــودة يف أحــٍد غــريه«)2(. 

لقــد ُعــِرَف الشــهيُد بقــوة شــخصيته، وجرأتــه وصالبتــه والصــدع بكلمــة احلــق، وعــدم 
االعــرتاف بأنصــاف احللــول، كان يســتبعد املصلحــة الذاتيــة واملكاســب املؤقتــة، ويــرتك املجاملــة 
عــى حســاب رضــا اهلل، كان شــجاًعا يف مواجهــة الباطــل، والــذود عــن حيــاض اإلســالم ودعاتــه، 
كان مفتــاح شــخصيته العمــل لســعادة اإلنســان؛ بوجــه عــام، وحفــظ كرامــة اإلنســان املســلم عــى 
ــاة اهلل  ــب مرض ــه، وطل ــه ومنطلقات ــاس يف كل حتركات ــو األس ــالم ه ــوص، وكان اإلس ــه اخلص وج
_عــز وجــل_ هــو اهلــدف مــن كل أعالــه ألجــل ذلــك أجهــد نفســه للتحــي بالصفــات األخالقيــة 
ــم،  ــجاعة، واحلل ــخاء والش ــات: الس ــف كصف ــا احلني ــا دينن ــثَّ عليه ــالم، وح ــا اإلس ــر هب ــي أم الت
، والصــدق مــع اهلل ومــع النــاس، واإلخــالص والثقــة  والصــب، واالعتــدال، والزهــد، واجلــدِّ
ــب  ــرور والُعج ــن الغ ــد ع ــب والبع ــدم التك ــع وع ــة، والتواض ــية واملراقب ــني واخلش ــوكل واليق والت
، امْلُْؤِمــُن  ــنْيِ ــُق َمْشــُغوٌل بَِخْصَلَت ، َوامْلُنَافِ ــنْيِ ــُن َمْشــُغوٌل بَِخْصَلَت والكــب، كان دائــًا مــا يقــول: »امْلُْؤِم
بِاْلِعــَبِ َوالتََّفُكــِر، َوامْلُنَافـِـُق َمْشــُغوٌل بِاحْلَــْرِص َواألََمــِل«، ويقــول: »َمَثــُل امْلُْؤِمــِن َكَمَثــِل َرُجــٍل َغــَرَس 
ِمــَل َشــْوًكا، َوَمَثــُل امْلُنَافـِـِق َكَمَثــِل َرُجــٍل َزَرَع َشــْوًكا َوُهــَو َيْطَمــُع َأْن حَيُْصــَد  ــاُف َأْن حًتْ َنْخَلــًة َوُهــَو خَيَ
ِزيــِه إاِلّ َحَســنًًا، َوال ُتنـْـَزُل األَْبــَراُر َمنـَـاِزَل  مَتـْـًرا، َهْيَهــاَت َهْيَهــاَت، ُكلُّ َمــْن َعِمــَل َحَســنًا َفــإِنَّ اهلل ال جَيْ
ــر بحالــه  ــاِر«، وهــذا مــن بــركات النشــأة الصاحلــة يف بيئــٍة صاحلــة يف أرسٍة طيبــة، فأضحــى يؤثِّ اْلُفجَّ

)1( هــو ايرس محمــد صــاحل )مطــر( �أبــو �أ�ــامة، مو�ليــد معســكر �لشــاطئ بتــارخي 1959/02/11م، خــرجي قســم �أحيــاء علــوم طبيعيــة يف �جلز�ئــر، مــارس 
همنــة �لتدريــس يف �جلز�ئــر مــا يقــارب 14 �ســنة، وهــو �أ�ــر حمــرر قــى يف �لســجون �لصهيونيــة مــدة 17 �ســنة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/12/20م.

)2( مقابة خشصية مع ايرس صاحل بتارخي 2015/12/20م.
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ــه أبلــغ وتأثــريه أصــدق وأقــوى مــن قولــه وكالمــه، يقــول يف  ــه، فلســان حال ــْر بمقال ــا يؤّث ــَر ممّ أكث
ذلــك صديــق صبــاه مصطفــى أبــو توهــة)1(: »أعطــى الشــهيد حممــود اخلواجــة صــورة مجيلــة جــًدا 
لإلنســان املســلم املتمســك بعقيدتــه ورشيعتــه واملتاســك بدنًيــا وعقلًيــا، فكان بشــخصه وشــخصيته 
دعــوة صامتــة لكثــري مــن الشــباب للدخــول يف احلركــة اإلســالمية مــن هــذا البــاب الــذي قــْد يزهــد 
فيــه، ويفتقــر إليــه الكثــري مــن دعــاة اإلســالم وخطبــاء املنابــر، شــخصيته وشــخصه تغنــي عــن أقواله 
وكالمــه، تــرى فيــه الديــن يمــي بقــوة، ويتكلــم بقــوة، ويتفاعــل مــع األحــداث بقــوة«)2(، يصــدق 
فيــه قــول عمــر بــن كلثــوم: »كــم رجــل يعــد بألــف رجــل، وكــم مــن رجــال متــر بــال عــدد«، ولقــد 
ــاىل: حجسٱ رن زن  ــه تع ــا يف قول ــع أفعالن ــا م ــض أقوالن ــن أن تتناق ــاىل_ م ــبحانه وتع ــا اهلل _س حذرن
خئ مئ هئ جحس  ]الصف: 2-3[، وكان  من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ 

مــن أهــم الصفــات التــي حتــّى هبــا الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة: 

)1( اخللق الكريم: 
التحــي باألخــالق مــن أهــم مــا دعــا إليــه اإلســالم وحــثَّ عليــه، وال غــرو أْن أثنــى اهلل عــى 
ــَن الرســول  4[، وأعل جحس  ]القلــم:  ىن  من نن  زن  ــه: حجسٱ  ــه وســلم بقول رســولِه صــى اهلل علي
ــش  ــن عاي ــالق«)3(، وم ــكارم األخ ــم م ــت ألمت ــا بعث ــال: »إن ــالته، فق ــة رس ــن غاي ــم ع الكري
الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة ولــو قليــاًل ملــس فيــه اخللــق الــريّض، ووجــده مثــااًلً جمّســًدا ملــا 
يدعــو إليــه، فــكان ســلوكه مــرآة لدعوتــه، تشــعر أنَّ باطنــه كظاهــره، ورسيرتــه كعالنيتــه، ومل 
يكتــِف أْن ختّلــق وحتــّى بأحســن األخــالق وكفــى، بــل حــرص عــى زرعهــا يف أبنائــه وبناتــه 
وأبنــاء حارتــه وجريانــه، تقــول يف ذلــك ابنتــه مريــم)4(: »حــرص أيب عــى أْن نتحــى ونتخلــق 
باألخــالق احلميــدة فــكان دائــًا وأبــًدا حيثنـّـا عــى التخّلــق بأخــالق القــرآن مــن شــجاعة وإيثــار 
وكــرم وإقــدام وأن نقــول الصــدق، ولــو كان مــًرا. كان يكــّره لنــا الكــذب واخلــداع والنفــاق، 
أذكــر وأنــا يف ســنِّ التاســعة مــن عمــري، وكان يف ذلــك الوقــت منــع وحظــر التجــول مفــروض 
ــي  ــت ذاك: اذهب ــال يل أيب وق ــوين، ق ــالل الصهي ــوات االحت ــل ق ــن قب ــاطئ م ــم الش ــى خمي ع
ــب،  ــوف مل أذه ــّدة اخل ــن ش ــا م ــع، فأن ــن البائ ــك م ــِك وألخت ــات ل ــرتي حاج ــم واش ــا مري ي
واضطــررت أن أكــذب وقلــت لــه: ذهبــت ومل أجــده، فقــال يل يــا مريــم: أنــت مل تذهبــي! فأنــا 
كنــُت أتابعــك، وأخــذ يؤنبنــي، قائــاًل يل: الكــذب حــرام وال يليــق ببنــات الكــرام، فــال ختــايف 
وكــوين شــجاعة يف قــول احلقيقــة. كان حيــب أْن يــراين ُشــجاعة ال أخــاف مــن أحــد، فعندمــا 

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع مصطفى �أبو توهة بتارخي 2015/12/21.

)3( �أخرجــه �لبخــاري يف �لأدب، رمق 273، و�حلــامك يف مسســتدركه بــرمق 4187، وقــال: حصيــح عــى رشط مســم. و�أمحــد يف �ملسســند بــرمق 8729. و�أخرجــه 
�أيضــًا بنفــس �لسســند �بــن �ــعد يف �لطبقــات بــرمق 468.

)4( �سبق ترمجهتا.
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كان يــأيت اليهــود يف أوقــاٍت كثــرية إىل منزلنــا لتفتيشــه وزرع الرعــب يف قلوبنــا وختويفنــا، كنــُت 
أشــعر بخــوٍف شــديد، فــكان أيب يوقفنــي بجانبــه، ويقــول يل: ال ختــايف هــؤالء بــرٌش مثلنــا، ال 
خيتلفــون عنّــا إالّ بلبســهم العســكري ومحلهــم الســالح، ال تكــوين جبانــة وكــوين قويــة، وكان 
يقــول لوالــديت احلامــل يف شــهرها األخــري؛ وهــيَّ تعــد الطعــام لرجــال اجلهــاد واملقاومــة: اهلل 
يعطيــك العافيــة يــا أم عرفــات إن شــاء اهلل أجــرك عظيــم عنــد اهلل، فالــذي يعــد الطعــام ويطعــم 

املجاهديــن لــه أجــٌر عظيــم وأجــره كأجرهــم«)1(.

وتقــول مهــا الرشيــف)2(: »عهــدت عــى ابــن عمــي الشــهيد حممــود، أّنــه كان دائــًا حريًصــا 
ــرًيا، قبــل أْن خيــرج مــن البيــت حيــبُّ أْن َيســمع  ــه، كان يســرتيض أمــه كث عــى إرضــاء أمــه وأبي
دعاءهــا لــه ورضاهــا عليــه. كثــرًيا مــا كنــُت أصــاب بالدهشــة مــن عظيــم بــره بأمــه، لدرجــة ّأّنــه 
ــأيت موســم التــني  كان عندمــا خيــرج مــن البيــت يقبلهــا مــن خدودهــا ورأســها. وكان عندمــا ي
يقطــف ثمرهــا _شــجرة تــني مزروعــة يف بيتنــا_ وحيــرضه ألمه وأبيــه يف صحــٍن نظيٍف قائــاًل هلم: 
. كان والــده الــذي هــو عمــي ومحــاَي  التقطــت هــذا التــني لكــم وأحــب أن أطعمكــم إّيــاه بيــديَّ
ــه أخ وابنــا كبــري ناضــج، كنــت جتــده يف  يستشــريه يف كل يشء، يعــّده رجــل البيــت، يعاملــه كأّن
كل مناســبة اجتاعيــة. هــو مــن دون إخوتــه الــذي حــرَض مــع عمــي إىل بيتنــا ليخطبنــي مــن أيب 
وأهــي ألخيــه عمــر، وذهــَب بنفســه وأحــرض املــأذون)3(. كان عمــي يعتــبه الــذراع األيمــن لــه، 
ويف املقابــل كثــرًيا مــا كنــُت أســمع حممــود يقــول لوالــده: أنــت َمثــي األعــى وقــدويت. كــا كنــُت 
أالحُظــه كثــرًيا يــأيت بالفاكهــة لوالديــه عنــد أول نزوهلــا وبدايــة موســمها، يطعمهــا هلــا قبــل أن 
ــب، كان  ــكل غري ــال بش ــه لألطف ــود حب ــهيد حمم ــي يف الش ــه وأوالده. ويعجبن ــا لزوجت يطعمه
حينــو ويعطــف عليهــم كثــرًيا، جيمعهــم ويأخذهــم مــع أوالده يف رحــالت. كان حنوًنــا جــًدا عــى 
أوالدي، كثــرًيا مــا كان يأخذهــم إىل الــدكان ويشــرتي مــا طــاب مــن البســكويت واحللويــات، 
مــا كاَن يــرتك الطفــل إالّ ويشــرتي لــه. كان للشــهيد عــادة حيافــظ عليهــا وهــيَّ أن جيمــع إخوانــه 
ــع  ــه م ــو إخوت ــا كان يدع ــرًيا م ــداء. كث ــام الغ ــم طع ــع هل ــه ويصن ــة يف بيت ــوم مجع ــه كل ي وأخوات
ــا كان يســتضيف  ــرًيا م ــة، كث ــراد العائل ــع أف ــاول الطعــام، كان حيــب جتمي ــه لتن زوجاهتــم إىل بيت
أقربــاءه وأوالد عمــه وأخوالــه، وخاالتــه وعاتــه. كان حيــب اجلميــع، وكان اجلميــع حيبــه، كان 
فكاهًيــا جــًدا حيــُب أْن يضحــك ويــازح اجلميــع ولكــن لــه هيبــة ال تفارقــه لدرجــة أّنــه كان إذا 

)1( مقابة خشصية ومكتوبة ومسجة مع �بنته مرمي بتارخي 2015/05/16م.
)2( يهَّ همــا فــارس �لرشيــف، مو�ليــد عــام 1968 يف معســكر �لشــاطئ، ويهَّ زوجــة معــر �أخ �أبــو عرفــات، و�بنــة معــه، قريبتــه لأن عائــة �خلو�جــة و�لرشيــف 

عائــة و�حــدة، ويه بنــت خمتــار حامــة يف ذكل �لوقــت، مقابــة خشصية ومســجة، بتــارخي 2015/12/01م.
ــرت �أرستــه عــام 1948م و��ســتقر هبــم �ملقــام يف �أحــد خمــاميت مدينــة غــزة، �شســهتر  )3( �ملــ�أذون هــو �لشســيخ وجيــه ايغــي مــن قريــة �ملســمية �لكبــرة، مو�ليــد عــام 1948م جُهِّ
�لشســيخ ايغــي بنشــاطه الاجاعــي و�لنقــايب و�لسســيايس، ففــي �جملــال الاجاعــي يعتــر �لشســيخ ايغــي مــن �أبــرز وجــوه �لإصــاح و�لــر يف قطــاع غــزة وهل عاقــات �جاعيــة و��ــعة 
وقــد �ــاعد ذكل يف معــهل �لنقــايب فانتخــب عضــوً� يف جلنــة �ملعلمــني بــواكةل �لغــوث، ومــن �أنشــطته �لنقابيــة �لعلميــة مشــاركته يف ر�بطــة علــاء فلســطني �لــي �نتخــب رئيســًا لهــا لفــرع 

قطــاع غــزة، ويف عــام 1995م �نتخــب �لشســيخ ايغــي عضــوً� للمجلــس �لترشيعــي �لفلســطيين عــن د�ئــرة غــزة. )ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة(.



66
الفصل األول

مولد الشهيد القائد محمود 
الخواجة وصفاته

ــرى  ــا إن ي ــه م ــى أخوات ــديًدا ع ــرف، وكان ش ــُل الغ ــه ندخ ــاء إخوت ــُن نس ــا نح ــدار كنّ ــل ال دخ
غطــاء رأســها مل يســرت جــزًءا مــن شــعرها كان يقــوم بتنبيههــا«)1(.

، إالّ أّنــه إنســاين جــًدا لدرجــة أنــه كان يبكــي  ويقــول أخــوه عمــر)2(: »عــى قــدر مــا هــو عصبــيٌّ
ــه الغضــب  ــرًيا إذا تغّلــب علي كاألطفــال، وأســهل يشء عنــده االعتــذار إذا أخطــأ. وكنــت أراه كث
ــم  ــه. ورغ ــن أغضب ــل رأس م ــذًرا، ويقب ــأيت معت ــأ، وي ــاه يتوض ــور املي ــب إىل صنب ــا يذه ــان م رسع

ــاء، رسيــع اهلــدوء، والرجــوع إىل الصــواب«)3(. ــه كان شــديد احلي ــه إالّ أّن رسعــة وشــّدة غضب

وعــن ســلوكه وأخالقــه تقــول هويــدة الرشيــف)4(: »تزوجــت يف ســنة 1981م مــن 
ــة زواجــي بغرفــة صغــرية ال  يوســف اخلواجــة األخ األكــب للشــهيد حممــود، ســكنت يف بداي
تتجــاوز مســاحتها )3م×3م( يف بيــت العائلــة، مــع إخــوة زوجــي الذيــن يبلــغ عددهــم تســعة 
ــان وثــاين بنــات، إضافــة إىل عمــي وعمتــي، كان الشــهيد حممــود يف ذلــك الوقــت ســنة  صبي
ــلوكه،  ــه وس ــه وأخالق ــا يف أدب ــٍة ومثالًي ــالٍق عالي ــى أخ ــُه كان ع ــاهلل إّن ــهُد ب ــة، أش أوىل جامع
ــالث  ــاب ث ــرق الب ــد أْن يط ــت إالّ بع ــل البي ــا كان يدخ ــرتام، م ــكل أدٍب واح ــي ب كان يعاملن
ــا  ــا. عندم ــع يف البيــت كان حمجًب ــا ســاتر عــى الرغــم مــن أنَّ اجلمي ــا رب ي ــات ويقــول ي طرق
أنجبــت أبنائــي كان يالعبهــم، ويعطــف عليهــم ويتفقدهــم باحللويــات واهلدايــا. كثــرًيا مــا كان 
يفّســحهم يف ســيارته، ويشــرتي هلــم الساندويتشــات بالفالفــل، أعطــى أوالدي كل العطــف 
ــة ال  ــع بفكاه ــة، ويتمت ــب نكت ــه كان صاح ــرية إالّ أن ــه الكب ــن هيبت ــم م ــى الرغ ــان. ع واحلن

ــه«)5(. ــاره، رمحــه اهلل رمحــة واســعة وأســكنه فســيح جنات خترجــه عــن وق

ويقــول جمــدي بــدح)6(: »أشــهد للشــهيد حممــود بالصــدق واإلخــالص ومتيــزه بالوعــي الــذي 
ــاط  ــن االرتب ــر م ــج أكث ــرة واملنه ــا للفك ــوم، كان خملًص ــوة الي ــباب الدع ــن ش ــري م ــه كث ــر إلي يفتق
ــا يف نظرتــه إىل احلــركات والدعــوات اإلســالمية األخــرى،  باألشــخاص، كان نزهًيــا وموضوعًي
مل يعتمــد عــى التشــهري بقــدر مــا يعتمــد عــى الدليــل، لــه عالقــة مــع اجلميــع، كان يضحــي بوقتــه 
ــاء  ــاء أثن ــزم البن ــا يل ــل، وم ــارة والرم ــه للحج ــد محل ــه إىل ح ــل زمالئ ــن أج ــك م ــا يمل ــكل م وب

)1( مقابة خشصية ومسجة مع هما، زوجة �أخيه بتارخي 2015/12/01م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية، للمرة �لثالثة مع �أخية معر يف اترخي 12/01/م2015.
)4( يه هويــدة محمــد �أمحــد �لرشيــف، مو�ليــد 1962م يف مجهوريــة مــرص �لعربيــة، حاصــة عــى دبلــوم جتــارة قســم �ــكراترية، ويه زوجــة يو�ــف �لأخ 
�لأكــر للشــهيد محمــود، لهــا مــن �لأبنــاء 14 مســت �أحــدمه قســم، لشــدة حهبــا للعمــل �لعســكري وتــراكً ابلقــوى �لإ�ــامية �جملاهــدة »قســم« وهــو �لآن �ســنة �أوىل 

جامعــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/12/05م.
)5( مقابة خشصية مع هويدة �لرشيف بتارخي 2015/12/05.

ــبق و�أن جســن مــع �لشــهيد  ــدح مو�ليــد 1959م يف يح �لنــرص مبنطقــة �لرمــال رشق معســكر �لشــاطئ، وهــو �أ�ــر حمــرر �س )6( هــو جمــدي حســن ب
ــارخي  ــة بت ــة ومكتوب ــة خشصي ــمي غــرب غــزة، مقاب ــة يف وز�رة �لتعل ــرة �لفني ــر �دل�ئ ــام 1985م، وهــو �لآن مدي محمــود �خلو�جــة يف جســون الاحتــال �لصهيــوين ع

2015/12/21م.
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بنــاء بيتــي، وســّخر ســيارته اخلاصــة يف خدمتــي. الشــهيد حممــود خملــص صــادق، وإن كان عنــده 
ــًا مــع مــا  عصبيــة فرعــان مــا يــرىض ويتخــى عــن عصبيتــه ويرجــع إىل الصــواب، طبيعتــه دائ
يعتقــد أنــه احلــق ال يلــني وال يداهــن وال جيامــل، وهــذه صفــة أساســية كانــت موجــودة يف الشــهيد 
حممــود، ونحــن يف أمــسِّ احلاجــة إليهــا. كان _رمحــه اهلل_ شــديد احلــرص عــى االقتــداء بالرســول 

صــى اهلل عليــه وســلم وصحبــه الكــرام التخلــق بأخــالق القــرآن«)1(. 

وعــن أخالقــه داخــل الســجن يقــول حممــد الرشاحتــة)2(: »التقيــت بالشــهيد حممــود يف ســجن 
ــة  ــة والصالب ــه الزعام ــت في ــري رأي ــه نظ ــع علي ــا وق ــام 1987م، أول م ــر ع ــزي أواخ ــزة املرك غ
واألخــالق احلســنة، كان إنســاًنا مميــًزا حيــرتم نفســه وعقلــه وقناعاتــه ومجيــع مــن معــه يف الســجن، 
كان شــخصية صداميــة وعنيفــة يقــول رأيــه ويعلــن وجهــة نظــره وقناعاتــه أمــام اجلميــع وال هيــاب 
أحــًدا، كان رجــاًل اجتاعًيــا بامتيــاز، يتعامــل مــع كل األطيــاف التنظيميــة بــروح أخويــة، كان جيلــس 
معنــا نحــن أبنــاء املجمــع اإلســالمي جلســات ســمر، تــراه وديًعــا لطيًفــا، لكــن إذا انتهكــت حمــارم 
ــل،  ــام الباط ــا أم ــراه عنيًف ــداد، ت ــا األض ــع فيه ــخصية جتتم ــو ش ــبكان، فه ــور كال ــه كان يث اهلل أمام
ووديًعــا جــًدا مــع إخوانــه والصادقــني املخلصــني مــن أبنــاء وأتبــاع التنظيــات واحلــركات األخرى، 
ــار  ــراءة القــرآن وحفظــه، ويف حتضــري الطعــام وخدمــة املــرىض وكب ــه يف ق كان يتنافــس مــع إخوان

ــة الغرفــة، وتنظيــف احلامــات«)3(. الســن، ويف نظافــة األواين ومســح أرضي

)2( اإلخالص يف القول والعمل مع صحبته وأبناء جمتمعه: 
ــخصية  ــح الش ــن املصال ــرد م ــه إىل التج ــع بصاحب ــة يدف ــوة إياني ــه ق ــالص يف حقيقت اإلخ
ــواه  ــن س ــي م ــه اهلل، ال يبغ ــِه إالّ وج ــن عمل ــد م ــة، وأن ال يقص ــات الذاتي ــن الغاي ــع ع والرتف
جــزاًء وال شــكوًرا، وفــق قولــه ســبحانه وتعــاىل:  حجسٱ حت خت مت هت مث حج مج جح 
مح جخ مخ جس حسخس مس حص خص مص جض جحس ]األنعام: 162 - 163 [، واإلخالص إذا كان يف 
قلــِب مؤمــن أرشق بنــور احلكمــة، فيصبــح تفكــريه مســتقيًا ولســانه قوًيــا، وعملــه حكيــًا، ال 
يكــون فيــه التــواء وال اعوجــاج. فباإلخــالص تتفجــر طاقــات النفــس البرشيــة، وُتعطــي دفعــة 
قويــة إىل األمــام، وكان مــن أبــرز صفــات الشــهيد حممــود اخلواجــة اإلخــالص القــوي العميق، 
ــد  ــاب، جاه ــه الصع ــن أمام ــَل م ــن، وذّل ــه اآلخري ــب في ــذي حب ــب ال ــر العجي وكان هــو ال
نفســه، وجــدَّ واجتهــد يف إصالحهــا وهتذيبهــا بقيــام الليــل، وصيــام يومــّي االثنــني واخلميــس، 
ــى  ــل، حت ــالة النواف ــن األذكار وص ــاره م ــة، وإكث ــرآن الصباحي ــات الق ــى جلس ــة ع واملحافظ

)1( مقابة خشصية ومكتوبة مع جمدي بدح بتارخي 2015/12/21م. 
د�راًي يف مكتبــة �جلامعــة �لإ�ــامية، وهــو �أ�ــر حمــرر مــن صفقــة شــاليط، مقابــة خشصيــة  )2( هــو محمــد �لرش�حتــة، مو�ليــد 1957/03/05م، يعمــل �إ

ــارخي 2016/03/19. بت
)3( مقابة خشصية مع محمد �لرش�حتة بتارخي 2016/03/19م.
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ــهرة  ــن الش ــا مليادي ــرية جمانًب ــه القص ــى حيات ــادة، أم ــا وع ــه ُخُلًق ــالص يف أعال ــح اإلخ أصب
الكاذبــة، وأســباب الــرتف الرخيــص، مل يكــن مــن الذيــن يشــرتون النجــاح بثمــٍن بخــس، ومل 
ــة، كان يريــد أن يصــل إىل احلــق مهــا طــال طريقــه. كان يرفــض  جيعــل الوســيلة مــبرة للغاي
ــدس يف  ــق املق ــة يف احل ــول، وأْن ال جتزئ ــاف احلل ــه أنص ــه وبراجم ــن حيات ــى م ــاومة، وألغ املس

قتــال االحتــالل.

ــه ال  ــًدا، عهدت ــا ج ــود خملًص ــهيد حمم ــول: »كان الش ــة)1( فيق ــد العيل ــد املجي ــدث عب يتح
ــر  ــاء اعتكافــه يف املســجد يكث حيــب الظهــور وال الشــهرة يف عبادتــه وأعالــه وأقوالــه. كان أثن
مــن الذكــر والدعــاء وصــالة النوافــل، كان يعمــل بصمــت، ذات ليلــة شــاهدته جيلــس مقابــل 
بيــت أحــد قيــادات حركــة اجلهــاد اإلســالمي يتســامر مــع أحــد إخوانــه، فعلمــت بعــد ذلــك 
ــاع مهــم وخطــري ملجلــس شــورى احلركــة، لقــد ريضَّ الشــهيد  ــت اجت ــك البي ــه كان يف ذل أّن
حممــود لنفســه أن يكــون حارًســا إلخوانــه، وأشــهد بــاهلل أننــي أحسســت وشــعرت أنــه حيــرص 
ــذي  ــالمي ال ــل اإلس ــن العم ــرية م ــل كث ــه يف مراح ــت مع ــه. عمل ــى نفس ــه ع ــم كحرص عليه
يؤديــه بإتقــان، كنــت تــراه دائــًا يف حركــة دؤوب ذاهًبــا أو آيًبــا، حيــب االنضبــاط وحيــرص عــى 
االلتــزام باملواعيــد، تأخــرت ذات يــوم عــن موعــد كان حمــدًدا للقــاء واجتــاع لبعــض كــوادر 
ــخاص  ــن األش ــي. كان م ــدم التزام ــى ع ــا يل ع ــه مؤنًب ــع صوت ــًدا وارتف ــج ج ــة، فانزع احلرك
ــدة إرصاره  ــهولة، ولش ــا بس ــون عنه ــم وال يتنازل ــبثون بآرائه ــهم ويتش ــزون بأنفس ــن يعت الذي
عــى مواقفــه التــي كانــت صائبــة يف معظمهــا أطلْقــُت عليــه لقــب اجلنــرال، كان ذلــك يف عــام 

ــطني«)2(.  ــالمي يف فلس ــاد اإلس ــة اجله ــة حرك ــات انطالق 1983م أي يف بداي

ويقــول إســاعيل هنيــة)3(: »حيســب للشــهيد حممــود أّنــه مــن الســابقني الذيــن محلــوا مشــعل 
الدعــوة واجلهــاد، تربــى يف مرحلــة التأســيس، ومــا محلتــه مــن حتديــاٍت هائلــة، مل يصمــد أمامهــا 
إالّ املخلصــون، يمكــن أْن تطلــق عليــه أنــه مــن الغربــاِء يف ذلــك الوقــت، وأّنــه مــن القّلــة الذين 
انحــازوا إىل خيــار الدعــوة واإلســالم يف جــو مــيء باملنكــرات والعــادات املتناقضة مــع املفاهيم 
اإلســالمية واألخالقيــة، ومــن الذيــن واجهــوا ذلــك ليــس باللســان، بــل باليــد فهــو مــن الذيــن 

يغــريون املنكــر بيدهــم قبــل قلبهــم ولســاهنم، وكان مــن الذيــن أسســوا للمرحلــة«)4(.

حًقــا لقــد جتســدت يف الشــهيد القائــد حممــود صفــة اإلخــالص يف العمــل بالتزامــه بحديــث 
ــْم  ــَل َأَحُدُك ــبُّ إَِذا َعِم ــاىَل حُيِ ــه: »إِنَّ اهللََّ َتَع ــذي قــال في ــلم ال ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية للمرة �لثانية مع عبد �جمليد �لعية بتارخي 2015/12/06م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية ومسجة مع �إ�اعيل هنية بتارخي 2015/12/02م.
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ــع  ــه مل يرف ــا ألّي عمــٍل يارســه، كان يف صالت ــه كان متقنً ــاهلل أن ــُه«)1(، وأشــهد ب ــال َأْن ُيْتِقنَ َعَم
يديــه لتكبــرية اإلحــرام إالّ بعــد وقوفــه حلظــات باجتــاه القبلــة، يصفــي قلبــه وعقلــه ممــا يشــغله 
ويســتحرض اخلشــوع ثــم يكــب ويدخــل الصــالة التــي يتقــن ركوعهــا وســجودها، ومل أعهــد 

عليــه أنــه عمــل عمــاًل غــري متقــن. 

يف جامعتــه كانــت أبحاثــه كاملــة ومتقنــة، ويف عملــه كان خيــرج إليــه يف الصبــاح الباكــر ملتزًمــا 
بمواعيــده أكثــر مــن أيِّ شــخٍص كان، يف عائلتــه كان حريًصــا عــى ســمعتها وأخالقهــا يف املخيــم 
بــني النــاس، يقــول يف ذلــك حســن حممــد اخلواجــة)2(: »كان ابــن عمــي حممــود خملًصــا جــًدا لعائلــة 
اخلواجــة، كان يتفقدنــا ويتفقــد أبناءنــا باملســاعدة والنصيحــة والتوجيــه واإلرشــاد إىل طريــق 
الصــواب، وتشــجيع أبنائنــا عــى اجلــد واالجتهــاد يف العمــل والدراســة، وإذا حدثــت مشــكلة مــع 
أحدنــا كان ال يتأخــر عــن احلضــور ويــأيت ويبــادر إىل حلهــا. صــارت بيننــا وبــني أنــاس خالفــات، 
ــه  ــا بطريقت ، وحّله ــا يلَّ ــا اتركوه ــال لن ــا، فق ــى محله ــدر ع ــرية ال نق ــياء كث ــا أش ــوا منّ ــاس طلب والن

اخلاّصــة، لصدقــه وإخالصــه كانــت حتــّلْ املشــاكل عــى يديــه برعــة ال تتصــور«)3(. 

ــاًل:  ــة)4( قائ ــا زهــري العيل ــه حيدثن ــه وإخالصــه يف عمل ــه وأصدقائ وعــن مســاعدته إلخوان
ــري  ــز عــن الكث ــة نشــأة حركــة اجلهــاد اإلســالمي، كان الشــهيد حممــود اخلواجــة يتمي »يف بداي
مــن الشــباب بحبــه للعمــل اخلــريي ومســاعدته إلخوانــه، أتذكــر أننــي كنــُت معــه أنــا وحــوايل 
ــويس،  ــجد الس ــن مس ــب م ــه القري ــاء بيت ــور يف بن ــل عاش ــاعدة األخ كام ــوة يف مس ــرشة إخ ع
محلنــا معــه الرمــل واألحجــار والبــالط. كان الشــهيد حممــود ينجــز بعملــه مــا ال ننجــزه نحــن 
ــه،  ــه وقصارت ــه ســاعدته يف بنائ ــه لبيت ــاء بنائ ــه وإخالصــه. أثن ــج عــن صدق العــرشة وهــذا نات
وبعــد انتهائــه مــن البنــاء، أتــاين قائــاًل يل: هنــاك شــغلة وعمــل قصــارة يف بيــت شــخص يعــود 
لعائلــة حســونة، أخــذين عــى مــكان العمــل واتفقــت مــع صاحــب البيــت عــى األجــر، وإذا 
ــتغلت يف  ــت اش ــك، فأن ــاًل مع ــأكون عام ــا س ــاًل، فأن ــرض عام ــول يل ال حت ــود يق ــهيد حمم بالش
ــا فــأرصَّ عــى العمــل  ــه: هــذا ليــس بينن ــل، فقلــت ل ــا ســأرّد لــك اجلمي ــدون أجــر وأن ــي ب بيت
معــي بــدون أجــر، واشــتغل معــي وكان نشــيًطا وجمــًدا يف عملــه كأنــه اثنــان مــن العــال، أتعبنــي 

يومهــا مــن كثــرة مــا هــو نشــيط«)5(.

)1( �أخرجه �أبو يعى و�لطر�ين، وقد حصحه �لألباين يف �لصحيحة نظر� لشو�هده.
ايد(، �بــن مع �لشــهيد محمــود، وهــو مــن �ــان معســكر �لشــاطئ، وكثــرً� مــا كنــت تشــاهده مازمــًا للشــهيد محمــود،  )2( هــو حســن محمــد �خلو�جــة )�أبــو �إ

عــى �لــرمغ مــن فــارق �لســن بيهنــا، فهــو مــن مو�ليــد 1948م، مقابــة خشصيــة ومكتوبــة ومســجة بتــارخي 2015/5/16م.
)3( مقابة خشصية ومكتوبة ومسجة مع حسن محمد �خلو�جة بتارخي 2015/05/16م.

)4( هــو زهــر خليــل محمــد �لعيــة، مو�ليــد 1963/10/07م يف خمــمي �لشــاطئ، مقــاول بنيــان وهــو مــن كــو�در حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، مقابــة خشصيــة 
ــارخي 2016/02/21م. بت

)5( مقابة خشصية مع زهر �لعية بتارخي 2016/02/21م.
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)3( صاحب القلب احلي: 
قال تعاىل: حجسٱ خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى     ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ    ِّ     ّٰ رئ 
ــا، وعاطفــة  زئ مئ نئ جحس ]األنفــال: 2[ ولقــد أعطــى اهلل الشــهيد حممــود اخلواجــة قلًبــا حيًّ
ــو عــودة)1(:  ــد أب ــم، يقــول خال ــه القوي ــم، ولدين ــم، ولرســوله الكري جياشــة باحلــب هلل العظي
»إذا أردت أن أتكلــم عــن الشــهيد حممــود اخلواجــة فــإين أتكلــم عــن اإلنســان القــدوة واألخ 
احلبيــب واجلــار الكريــم، والشــيخ النقــي املخلــص الطاهــر صاحــب القلــب احلــي، فكثــرًيا مــا 
كنــت وأنــا طفــل صغــري أســمع الشــهيد حممــود يرتــل القــرآن بصــوت مجيــل، وإذا رآين يقابلنــي 
ــكن،  ــارة واملس ــاًرا يل يف احل ــًا، كان ج ــام إالّ مبتس ــن األي ــوم م ــوش، مل أره يف ي ــِه البش بوجه
وطــوال جمــاوريت لــه مل حتــدث أّي خالفــات بينــه وبــني اجلــريان. كان جــاًرا ودوًدا عــى الرغــم 
مــن قوتــه وعظيــم عضالتــه ومتتعــه بشــخصية ونفســية قويــة جــًدا، مل تأخــذه أبــًدا العــزة 
باإلثــم. كلمــة إنســان قّلــا جتدهــا متجســدة يف أحــٍد مثلــه، كان إنســاًنا بــكل معنــى الكلمــة، هــو 
قــدوة يل يف كل يشء، يف اإلنســان الســوّي املســتقيم، يف نفســيته وشــخصيته، يف دينــه وأخالقــه 
ــا كبــرًيا صاحــب قلــب كبــري  وعالقاتــه مــع النــاس وتعاملــه معهــم، كان صديًقــا صدوًقــا وأًب
ينبــض باحلــبِّ ألهلــه ولشــعبه ووطنــه وأمتــه، عندمــا كــبت وتعاملــت مــع الشــهيد حممــود 
تعاملــت معــه كأخ كبــري وقائــد وطنــي عظيــم، يتــرف بوعــي وحكمــة مــن منطلــق إســالمي 
ــرية  وليــس مــن منطلــق حــزيب. يف عــام 1990-1989م كنــت حــارًضا ملشــكلة ومشــاّدة كب
حدثــت بــني أبنــاء حركــة اجلهــاد اإلســالمي، وأبنــاء حركــة محــاس يف املســجد الغــريب، فجــاء 
الشــهيد حممــود، ومجــع الطرفــني يف غرفــة النســاء التابعــة للمســجد، فبــدأ حديثــه مــن منطلــق 
ــن  ــد ووط ــن واح ــاء دي ــن أبن ــا: »نح ــي أتذكره ــه الت ــرات حديث ــن فق ــًدا، م ــق ج ــوي عمي ترب
ــال اليهــود«.  ــد قت ــا الوحي واحــد ومســجد واحــد ومــرشوع واحــد«، »نحــن جماهــدون هدفن
ــد ال  ــي فق ــِش أمام ــق، وال مت ــرف الطري ــد ال أع ــي فق ــِش ورائ ــة: »ال مت ــه احلكيم ــن أقوال وم
ــا  ــواين أن ــا إخ ــال: »ي ــا«)2(، وق ــا بعًض ــَل بعضن ــي يكم ــواري لك ــي إىل ج ــن ام ــك، ولك أتبع
شــخصًيا تربيــت عــى يــدّي الشــيخ الداعيــة أمحــد ياســني)3(«. ذكــر حكايــات كثــرية يف اإلخــوة 
واإليثــار واملحبــة يف اهلل، والصــب عــى بعضنــا البعــض، مــع الرغبــة يف األجــر والثــواب، وختــم 
كالمــه بحديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم الــذي قــال فيــه: »ال يؤمــن أحدكــم حتــى 
حيــب ألخيــه مــا حيــب لنفســه«)4(، ومــا أن انتهــى مــن موعظتــه التــي أّثــرت فينــا كثــرًيا، حتــى 

)1( �سبق ترمجته، خشصية ومسجة بتارخي 2015/12/01م.
ــا �ألفــه مــن  ــة �لفلســفية عــر م ــهتر ابلكتاب )2( مقــوةل لأنيــس محمــد منصــور، مو�ليــد عــام 1924م، وهــو اكتــب حصفــي وفيلســوف و�أديــب مــرصي، �شس

ــة. )ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة(. ــاب �لقري ــر�آن حيــث حفظــه يف �ــن صغــرة يف كتٌ ــة مــع �لق ــه �لأدبي ــت بد�يت صــد�رت، اكن �إ
)3( �أمحــد اي�ــني، مو�ليــد عــام 1936م يف قريــة �جلــورة، وهــو مؤ�ــس حركــة حــاس �لفلســطينية، ��تشــهد بعــد صــاة �لفجــر يف معليــة صهيونيــة بتــارخي 

2004/03/22م. �نظــر: �أمحــد، حســن محمــد، �أمــر �لشــهد�ء �لشســيخ �أمحــد اي�ــني، مــرص، مركــز �لإعــام �لعــريب، 2008، ص13.
)4( متفق عليه، رو�ه �لبخاري ومسم، �نظر، �حلنبي، �بن رجب، جامع �لعلوم و�حلمك، جز�آن، مرص، مؤ�سة �لر�اةل، 2001م.
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ــض)1(،  ــا ال يغي ــه نبًع ــني جنبي ــل ب ــاين حيم ــان رب ــه إنس ــاهلل أّن ــهد ب ــوا. أش ــع وتعانق ــام اجلمي ق
وشــعلة ال ختبــو، قلبــه يفيــض عــى مــن حولــه، فيحركهــم مــن ســكون، ويبعــث فيهــم النشــاط 
ــه،  ــن قلب ــرج م ــه خي ــه، كالم ــه وأتباع ــى إخوان ــم ع ــري عظي ــه تأث ــول، ل ــل واخلم ــد الكس بع
فيدخــل قلــوب إخوانــه بــدون اســتئذان بســهولة ويــر ورفــق وحنــان، وهلــذا كان تأثــريه كبــرًيا 
ــَذر  ــد اهلل، حي ــن عن ــواب م ــر والث ــا يف األج ــوق، راغًب ــب وش ــم يف ح ــش معه ــه، يعي يف إخوان
اآلخــرة ويرجــو رمحــة ربــه. لقــد عــاش الشــهيد مهــوم أرستــه وعائلتــه، كــا عــاش مهــوم شــعبه 
وأمتــه عــى اتســاعها، حَييــا يف آالمهــا وآماهلــا، ال يشــغله هــم عــن هــم، وال فئــة عــن فئــة، هــذه 

العاطفــة جعلتــه يــويل عنايــة خاصــة ألصحابــه وأتباعــه املجاهديــن«)2(.

وعــن صاحــب القلــب احلــي يقــول صديقــه مصطفــى أبــو توهــة)3(: »كان الشــهيد حممــود 
صاحــب قلــب حــّي متصــل بــاهلل، قلبــه معلــق باملســاجد، شــديد االلتــزام بأوقــات الصــالة يف 
بدايتهــا، فــإذا مــا نــودي للصــالة ســارع إليهــا بشــوٍق ورغبــة شــديِدة، وال أنســى رؤيتــي لــه أنــه 
كان رسعــان مــا يشــّمر عــن ســاعديه للوضــوء، بمجــرد ســاعه لــألذان، ليكــون مواظًبــا عــى 
هــذه الشــعرية يف كل أوقاهتــا، الســّيا صــالة الفجــر يف املســجد الغــريب، ومــا كان هلــذا التعلــق 
أْن يــأيت مــن فــراغ، ولكنــه ثمــرة التعلــق بــاهلل _ســبحانه وتعــاىل_ حمبــة وإنابــة ورغبــة ورهبــة 
ــه  ــو غايت ــاهلل ه ــق ب ــّس أنًّ التعل ــت حت ــًدا، فكن ــوكاًل وذاًل وتعب ــا وت ــاًء وإخالًص ــا ورج وخوًفً

العظمــى، واهلل حســيبه«)4(. 

وعــن تعّلــق قلبــه باملســاجد يقــول إهيــاب البدرســاوي)5(: »الشــهيد حممــود اخلواجــة 
مــن الذيــن ينطبــق عليهــم حديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: »رجــل قلبــه معلــق يف 
ــت  ــاطئ كن ــم الش ــاجد خمي ــن مس ــجد م ــالة يف أيِّ مس ــب للص ــت أذه ــا كن ــاجد«)6( فأين املس
أراه أمامــي، كثــرًيا مــا رأيتــه يف املســجد الشــايل املعــروف اآلن بمســجد الشــيخ أمحــد ياســني 
قائــًا يف صالتــه التــي يطيــل ركوعهــا وســجودها يف خشــوٍع كامــل، فتبــني يل أنَّ هــذا الرجــل 
ــا أّكفــه  ــا رافًع ــه جيلــس مســّبًحا داعًي ــمَّ صالت صاحــب قلــٍب حــّي متصــل مــع اهلل، كان إذا أت
عالًيــا إىل الســاء مســتغفًرا، ثــمَّ ينــزل يديــه ضاًمــا إّياهــا إىل صــدره، ثــمَّ يــرُّ بكلتــا يديــه قريًبــا 

)1( ل ينقــص مــن مائــه، غــاَض �ملــاُء يَِغيُض غَْيضــًا وَمِغيضــًا وَمغاضــًا و�نْغــاَض: نَقــص �أو غــاَر فذهــب، قــال تعــاىل: حجسٱ مظ جع مع جغ مغ 
جف حف خف مف حق مق جك حكخك لك مك جل حل جحس ]هود: 44[.

)2( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع خادل عودة بتارخي 2015/12/01م.
)3( �سبق ترمجته.

)4( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع مصطفى، بتارخي 2015/12/21م.
بر�هــمي �لبدر�ــاوي مو�ليــد 1976/03/17م يف خمــمي �لشــاطئ، حاصــل عــى درجــة �لبالوريــوس يف �لرشيعــة �لإ�ــامية مــن �جلامعــة  هيــاب محمــد �إ )5( هــو �إ
�لإ�ــامية، معــل مر�فــق لدكتــور عبــد �لعزيــز �لرنتيــي ملــدة ثــاث �ســنو�ت، وهــو مــن كــو�در حركــة حــاس �لنشســيطة وخطيــب متطــوع دلي وز�رة �لأوقــاف، 

ومــدرب تمنيــة برشيــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/8/28م.
)6( �أي شــديد �حلــب لهــا، و�ملازمــة للجاعــة فهيــا، وليــس معنــاه دو�م �لقعــود يف �ملســجد، وهــذه جــزء مــن حديــث »�ســبعة يظلهــم هللا يف ظــهّل يــوم ل 

ل ظــهل« رو�ه �لبخــاري، حديــث رمق 1357، ومســم، حديــث رمق 1031. ظــل �إ
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ــُه يــّر يف دعائــِه إىل اهلل تعــاىل وال يريــد أْن يســمعُه أحــد، وكان ذلــك يف مجيــع  مــن فمــه وكأْن
صلواتــه. كنــُت كثــرًيا أقــول يف نفــي إنَّ هــذا الرجــل ســيكون لــُه عالمــَة صــدٍق ســيظهرها اهلل 
تعــاىل، فــكان موعــده مــع الشــهادة. مــن ســعِة صــدرِه وطهــارِة قلبــِه وعظيــم تواضعــه مل أشــعر 
يف يــوٍم مــن األيــام أنَّ هلــذا الرجــل رتبــة يف تنظيــم حركــة اجلهــاد اإلســالمي حيــث كان يظهــر 
للجميــع باإلنســان العــادي الــذي ال هــمَّ لــُه إالّ الصــالة والســعي عــى رزِق العيــال، إالّ أّنُه بعد 
استشــهاده تفاجــأت بــا لــه مــن شــأن عظيــم ومكانــة كبــرية يف قيــادة اجلنــاح العســكري حلركــة 
اجلهــاد اإلســالمي. مل تكــن هــذه املكانــة الســامقة)1( حتجــزه عــن األحبــاب واألصدقــاء الذيــن 
كان يقبــل عليهــم هبامتــه)2( وقلبــه، يلقاهــم بوجــٍه بشــوش تشــعر أنَّ احلــب الصــادق خيــرج مــن 
قلبــه عــى لســانه، دائــًا تــراه مبتســًا حــني يلقــاك وأثنــاء حديثــه معــك، ال متــل الوقــوف معــه 
رغــم أنــه مــن تنظيــم آخــر، ونحــن نعلــم أنَّ تنظيــم حركــة اجلهــاد اإلســالمي، وتنظيــم حركــة 
املقاومــة اإلســالمية »محــاس« متنافســان يف امليــدان، لدرجــة أن يصــل األمــر بينهــا إىل احلــّدة 
يف التعامــل ولربــا تصــل األمــور بينهــا إىل القطيعــة، لكــن الشــهيد القائــد حممــود رغــم شــدته 
ــب  ــامًلا صاح ــرى، مس ــات األخ ــن التنظي ــه م ــع إخوان ــة م ــق وحمب ــل برف ــه كان يتعام وعنفوان

قلــب حــيٍّ وطاهــر جتــاه كلِّ مــن عرفــه بَغــِض الطــرف عــن تنظيمــه أو انتائــه«)3(.

ويقــول حممــد أبــو حســني)4(: »منــذ عــام 1973م وأنــا أتــردد عــى املســجد الشــايل املســمى اآلن 
بمســجد الشــيخ أمحــد ياســني كنــت عندمــا أدخــل املســجد أرى الشــهيد حممــود اخلواجــة يســتقبلني 
بوجهــه البشــوش وابتســامته املرســومة عــى وجهــه، ويف عــام 1978م كنــت ابــن أربــع عــرشة ســنة، 
ــاء وقصــارة ودهــان وكان  ــم املســجد مــن بن ــه يقومــون برتمي وكان حممــود وجمموعــة مــن أصدقائ
ــام  ــض إم ــباب حتري ــض الش ــاول بع ــادة، ح ــو عب ــل أب ــارة خلي ــاء والقص ــوم بالبن ــذي يق ــا ال يومه
املســجد الشــيخ أبــو فــؤاد محــادة)5( عــى حممــود وصحبــه، إالّ أنــه لثقتــه بالشــيخ حممــود وشــدة حبــه 
لــه هنرهــم ومل يتجــاوب معهــم. وأنــا يف الصــف الثالــث اإلعــدادي أصبــت برصاصــات يف قدمــي 
مــن جنــود جيــش االحتــالل الصهيــوين ومكثــت يف املستشــفى عــّدة أيــام وكان الشــيخ حممــود يرتدد 
هــو وأصحابــه عــى زيــاريت وخرجــت مــن املستشــفى قبــل االمتحــان بأســبوع فجــاء الشــيخ حممــود 
لزيــاريت يف البيــت وســألني عــن دراســتي فقلــت لــه أنــا ضعيــف يف مــاديت اإلنجليــزي والرياضيــات 
ــت  ــات كان ــرتة االمتحان ــاء ف ــد انته ــي، وبع ــباب لتعليم ــن الش ــني م ــف اثن ــه إالّ أن كّل ــا كان من ف

جُر و�لنَّباُت وغُره �رتفع، عا وطال، قاموس �ملعجم �لو�سيط، �للغة �لعربية �ملعارص. )1( مَسق �لشَّ
)2( �لْهَاَمُة: �أعى �لر�أس �أو و�طه، هامة: ر�أس لك يشء. هامة: زعمي �لقوم، معجم �ملعاين �جلامع - معجم عريب عريب.

ــارخي  ــد يح �لشــجاعية بت ــد، مو�لي ــمي �أمحــد عاب بر�ه ــل �إ ــات خلي ــذه �لصف ــد ه ــارخي 2016/8/28م. ويؤك ــاب �لبدر�ــاوي بت هي ــع �إ ــة م ــة خشصي )3( مقاب
1961/4/22م، مقابــة خشصيــة مــع خليــل عابــد بتــارخي 2016/10/21م.

)4( هــو محمــد حشــادة �أبــو حســني، مو�ليــد 1965/7/13م يف خمــمي �لشــاطئ، يعمــل يف همنــة �لبنــاء وصيانــة �لبيــوت �لــي حتتــاج �إىل ترمــمي، مقابــة خشصيــة 
بتارخي 2016/12/30م.

ىل �أن توفاه هللا عن معر 87 �سنة تقريبًا. مامًا للمسجد �لشايل �إ )5( اكن مؤذًن و�إ
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ــا وصاحــب قلــب حــي  نتيجتــي يف هاتــني املادتــني ممتــازة. لقــد كان حممــود إنســاًنا طاهــًرا وصادًق
وصــاٍف متصــل مــع اهلل«)1(.

وعــن عبادتــه وخدمتــه إلخوانــه يقــول وليــد أبــو مــراد)2(: »كان الشــهيد حممــود مــن الشــباب 
الذيــن غالًبــا مــا يعتكفــون العــرش األواخــر مــن أيــام شــهر رمضــان يف املســجد األقــى، كان يســبق 
الشــباب إىل املســجد لرتتيــب املــكان هلــم قبــل حضورهــم وجميئهــم للقــدس ليكــون لديــه الوقــت 
ــا إذا ذهبنــا إلحيــاء ليلــة القــدر نجــده ينتظرنــا عــى مصطبــة صــبا وشــاتيال)3( التــي  خلدمتهــم، كنّ
ــاد  ــة اجله ــوادر حرك ــاء وك ــاء أبن ــا اللتق ــون مكاًن ــقاقي لتك ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــا الش اختاره
اإلســالمي يف املناســبات. ذات يــوم مــن شــهر رمضــان وقبــل أذان املغــرب بســاعة قلــت ملحمــود: 
ــة  ــن املقدس ــى األماك ــرف ع ــدس ألتع ــوارع الق ــول يف ش ــديدة يف أْن أجت ــة ش ــديَّ رغب ــي ل ــا أخ ي
واألثريــة يف املدينــة، فقــال يل: بــكل رسور لقــد وافقــت رغبتــك رغبتــي، فأخــذين معــه إىل شــوارع 
ــق وال  ــا شــيخ حممــود واهلل ســنضيع وســنضل الطري ــه: ي ــة، فكنــت أقــول ل ــدة وغريب وأماكــن بعي
نعــرف كيــف نعــود، فــكان يقــول يل: ال ختــف أنــا أعــرف الطــرق جيــًدا كــا أعرفهــا يف خميــم 
ــوارع  ــان يف ش ــكل اطمئن ــون ب ــة يتجول ــتوطنني الصهاين ــود واملس ــرى اجلن ــا ي ــاطئ، كان عندم الش
ــق جــًدا ويقــول يل:  ــه ويتعكــر مزاجــه ويســود وجهــه مــن الغضــب، ويتضاي القــدس، حيــرتق قلب
يــا وليــد، ملــاذا ال نخنــق هــؤالء اجلنــود ونأخــذ ســالحهم، هــؤالء الرشذمــة حيكموننــا ويســيطرون 
علينــا وعــى قدســنا، ويــؤرش عليهــم وهــو مــايٍش، وأنــا معــه يــكاد قلبــي يســقط عــى األرض مــن 
شــدة اخلــوف، فكنــت أرجــوه قائــاًل: يــا حممــود ال تــؤرش عليهــم وأنــت تتكلــم فالكثــري مــن اليهــود 
ــة كلهــا خــوف ورعــب ومل تكــن  ــت جول ــت معــه، فلقــد كان يفهــم العــريب، ندمــت جــًدا أين ذهب

ــة«)4(. ــة ســياحة واستكشــاف لألماكــن املقدســة أو األثري جول

وعــن صفــات اخلــري التــي يتحــى هبــا حممــود يقــول حممــد عــي)5(: »كان حممــود ضمــن جلنــة 
مشــرتكة مكونــة مــن أبنــاء خمتلــف التنظيــات العاملــة يف املخيــم مــن أجــل مســاعدة الجئــي 
وحمتاجــي خميــم الشــاطئ، فتــم عقــد اجتــاع لتوزيــع احلصــص عــى أعضــاء اللجنــة فكانــت 
حّصــة حممــود عــرش أرس، وكنــُت أنــا قــد قدمــت لــه قائمــة بخمــس عــرشة أرسة كلهــا حتتــاج 
ــا  ــع وأن ــى اجلمي ــاعدات ع ــال يل: وزع مس ــود إالّ أْن ق ــهيد حمم ــن الش ــا كان م ــاعدة، ف للمس
ســأكمل اخلمــس مــن جيبــي، وفعــاًل أوىف بوعــده. ويف عــام 1990م ذهبــت إىل الضفــة الغربيــة 

)1( مقابة خشصية مع محمد �أبو حسني بتارخي 2016/12/30م.
)2( هــو وليــد �أبــو مــر�د، مو�ليــد 1964/02/05م يف معســكر �لشــاطئ، موظــف رشكــة خاصــة، وهــو صديــق طفــوةل للشــهيد محمــود �خلو�جــة، مقابــة 

خشصيــة مكتوبــة ومصــورة بتــارخي 2016/02/20م.
)3( مصطبــة صــر� وشــاتيا: تقــع هــذه �ملصطبــة رشيق ز�ويــة حصــن �لصخــرة �جلنوبيــة �لرشقيــة، و�ملصطبــة حديثــة �لعهــد، ويف هنايــة �ســنة 1982م حولــت 

�إىل نصــب تــذاكري، ذكــرى لأرو�ح مذحبــي صــر� وشــاتيا �للبنانيتــني يف اترخي 1982/09/17م.
)4( مقابة خشصية مع وليد �أبو مر�د بتارخي 2016/02/20م.

)5( �سبق ترمجته.



74
الفصل األول

مولد الشهيد القائد محمود 
الخواجة وصفاته

للعــالج، وفــرتة غيــايب عــن البيــت كان منــع التجــوال مفروًضــا عــى خميــم الشــاطئ مــن قبــل 
قــوات االحتــالل الصهيــوين، فــكان الشــهيد حممــود يــأيت للبيــت ويســأل أمــي العجــوز عــن 

احتياجاهتــا والتزامــات البيــت ويقــدم هلــا وألوالدي املســاعدة فــرتة غيــايب«)1(.

)4( تواضعه: 
التواضــع خلــق محيــد، وجوهــر لطيــف، يــدل عى طهــارة النفــس ويدعــو إىل املحبــة واملودة 
واملســاواة، وهــو مــن أخــّص خصــال املســلمني املؤمنــني املتقــني قــال تعــاىل: حجسٱ ىم يم جن 
حن خن منىن ين جه مه ىه يه جي حي خيجحس ]آل عمــران: 159[، وهــو ثمــرة املعرفــة 
بــاهلل وبالنفــس، فــال يمكــن أن يتكــب إنســان عــرف ربــه وعــرف قــدر نفســه، ومل يكــن الشــهيد 
القائــد حممــود متكــًبا وال متعالًيــا عــى أحــد مــن النــاس، بــل كان حيــرتم اجلميــع صغــرًيا كان 
أم كبــرًيا، قوًيــا كان أو ضعيًفــا، يشــارك وجيامــل الفقــراء واملســاكني، وجيلــس مــع العــال 
البســطاء، خاصــة عــال النظافــة العاملــني يف منطقتــه وحارتــه حيــث كان حيــرض هلــم الشــاي 
مــن بيتــه، ويشــاركهم رشبــه وهــو جالــس معهــم، وال أكــون بعيــًدا عــن الصــواب إذا وصفــت 
الشــهيد حممــود، بأنــه إنســان شــعبي، يتعامــل وخيتلــط مــع كل فئــات الشــعب، إالَّ إنــه مــع هــذا 
ــى  ــه ع ــرى نفس ــب وي ــن يتك ــني االزدراء إىل كل م ــر بع ــاىل وينظ ــديد، كان يتع ــع الش التواض
اآلخريــن. تواضعــه هــذا رفــع مكانتــه يف املجتمــع، وقيمتــه بــني النــاس، تصديًقــا لقــول رســول 
ــُه اهللُ«)2(، قدوتــه يف ذلــك: رســول اهلل صــى  ــْن َتَواَضــَع هللِ َرَفَع اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: »َم
اهلل عليــه وســلم الــذي كان يــأكل مــع خادمــه ويشــرتي الــيء مــن الســوق بنفســه، وحيملــه 
بيديــه، ويبــدأ مــن يقابلــه بالســالم ويصافحــه، وال يفــرق يف ذلــك بــني صغــري أو كبــري، فنعــم 
القائــد _صلــوات اهلل وســالمه عليــه_ هــذا التواضــع الــذي حتــى بــه الشــهيد القائد حممــود كان 
ســببّا ودافًعــا يف أْن أحبــه عنــارصه وأتباعــه فأطاعــوه يف أمــره كلــه، وســمعوا كالمــه ونفــذوا 
توجيهاتــه وانقــادوا إليــه، فحقــق عــى أيدهيــم الكثــري مــن عظائــم األمــور، لقــد كان الواحــد 
مــن أعضــاء اجلهــاز العســكري إذا أمــره القائــد حممــود بأمــر ال يــرتدد يف تنفيــذه مهــا كانــت 
لديــه مــن أعــذار خاصــة، فأذكــر حادثــة يف هــذا املقــام متثلــت يف أنَّ أحــد املجاهديــن كان عليــه 
اختبــار يف الســاعة الثامنــة يف إحــدى مســاقات مــواد اجلامعــة اإلســالمية، وكان هنــاك موعــد 
ــكرية  ــة العس ــات الصهيوني ــد الدوري ــى أح ــار ع ــالق الن ــل يف إط ــة تتمث ــة جهادي ــذ مهم لتنفي
بعــد صــالة الفجــر، فــا كان مــن الشــهيد القائــد حممــود إالّ أن أمــر املجاهــد بالذهــاب لتنفيــذ 
العمــل العســكري ومــن ثــم الذهــاب لالمتحــان إذا كتــب اهلل لــه احليــاة فــا كان مــن املجاهــد 

إالّ أن ســمع وأطــاع دون مناقشــة أو إبــداء أيِّ أعــذار.

)1( مقابة خشصية مع محمد عي بتارخي 2016/03/20م.
َّــايِن، رمق �حلديث: 320. ــهَاِب، �لَْباُب �لث �ــام ويــب، مسســند �لشــهاب، �لُْجــْزُء �لثَّاِلُث ِمــْن ِكَتاِب ُمسْســنَِد �لّشِ )2( مو�ــوعة �حلديــث �لرشيــف عــى شســبكة �إ
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وعــن تواضعــه يقــول إســاعيل هنيــة)1(: »رحــم اهلل الشــهيد القائــد الشــيخ حممــود اخلواجــة 
فعــى قــدر مــا كان يشــغل مكانــة يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي، وأّنه املؤســس للقوى اإلســالمية 
املجاهــدة »قســم« إالّ أّنــه كان متواضًعــا ال يظهــر عليــه ذلــك، متفاعــاًل مــع اليوميــات ومل يكــن 

منعــزاًل، لذلــك تــمَّ اغتيالــه يف وضــح النهــار وهــو متوجــه نحــو عملــه«)2(.

ــت  ــول: »كن ــة فيق ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــع الش ــن تواض ــو هاين)3(ع ــق أب ــا رفي وحيدثن
أرى الشــهيد حممــود اخلواجــة وهــو يقــوم عــى خدمــة شــعبه بــكل تواضــع، فــكان ال يتكــب أن 
يقــوم بعملــه ووظيفتــه التــي قــّدر اهلل لــه أن يكــون فيهــا، حيــث عّينتــه وكالــة الغــوث لالجئــني 
ــة  ــن خدم ــورع ع ــكري كان ال يت ــاز عس ــى رأس جه ــو ع ــيط، وه ــل بس ــزة كعام ــاع غ يف قط
أهــايل خميــم الشــاطئ، وال يــرتدد يف ذلــك أبــًدا، فهــذا مــا أّثــر يف شــخصيتي أّيــا تأثــري، حيــث 
ــف  ــه عواص ــذي يواج ــت، ال ــد الثاب ــاء املجاه ــع يف كبي ــع التواض ــع م ــة جتتم ــمو والرفع الس
التحديــات، ولقــد كان هــذا العمــل ال يــرده أبــًدا عــن أداء دوره اجلهــادي مــع أّنــه يشــكل عليــه 

خطــًرا أمنًيــا مــن قبــل املخابــرات الصهيونيــة«)4(. 

وعــن تواضعــه ومســاعدته جلريانــه يقــول خالــد عــوض)5(: »هنــاك حادثــة تدلــل عــى أنَّ 
الشــهيد حممــود رجــل مبــادر ومتواضــع وعمــي وال يوجــد عنــده أي نــوع مــن الكبيــاء. أثنــاء 
بنــاء بيتنــا مــرَّ علينــا الشــهيد حممــود ونحــن نصــب باطــون لبعــض األعمــدة، فــا رأينــاه حتــى 
َر عــن ســاعديه ودخــل معنــا يف العمــل بــكِل جــٍد ونشــاط كأنــه يعمــل يف بيتــه، بقــي معنــا  شــمَّ
ــا مــن عملنــا. كان الــيء اجلميــل يف الشــهيد حممــود التواضــع وعــدم الكبيــاء،  حتــى انتهين
ــا بعلمــه أو ثقافتــه، عــالوة عــى أنــه قائــد. مــن وجهــة نظــري يف  ــُه يتميــز عنّ ــا نشــعر أّن مــا كنّ
الشــهيد حممــود أنــه مل يعــِط لنفســه أيِّ قيمــة متيــزه ســواء كان ذلــك يف املظهــر أم يف امللبــس، كان 

خيالــط مجيــع النــاس بــدون فــوارق، فأحبــه الكبــري والصغــري والغنــي والفقــري«)6(.

وعــن تواضعــه يقــول صــالح عــي صبــح)7(: »يف فصــل الشــتاء كانــت املنطقــة التــي نســكن فيهــا 
أنــا والشــهيد حممــود تغــرق بامليــاه، وكانــت امليــاه تدخــل البيــوت فتغــرق كل يشء يف املنــازل، فــا 
يكــون مــن الشــهيد حممــود إالّ أْن ينــزل يف هــذه امليــاه التــي اختلطــت بميــاه املجــاري فتغطيــه ألكثــر 
مــن نصفــه، كل ذلــك ألجــل مســاعدة الســكان مــن خــالل اإلخــالء أو تقديــم العــون هلــم، ســواء 

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية ومسجة مع �إ�اعيل هنية بتارخي 2015/12/02م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية مع رفيق �أبو هاين بتارخي 2015/06/06م.

)5( خــادل شــعبان عــوض، مو�ليــد 1964م يف معســكر �لشــاطئ، موظــف يف واكةل �لغــوث لاجئــني، و�أحــد كــو�در حركــة فتــح �لناشــطني فهيــا، مقابــة 
خشصيــة مكتوبــة ومســجة بتــارخي 2016/02/17م.

)6( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع خادل بتارخي 2016/02/17م.
)7( �سبق ترمجته.
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ــة  ــوين فارض ــش الصهي ــوات اجلي ــون ق ــك أن تك ــادف ذل ــار، وكان يص ــل أو النه ــك باللي كان ذل
منــع التجــول عــى املعســكر، كنــت وإيــاه ال نبــايل أو نرتاجــع عــن مســاعدة اجلــريان. كان حممــود 
نعــم األخ واجلــار والصديــق واحلبيــب، رحــم اهلل الشــهيد القائــد ومجيــع شــهدائنا البواســل، اللهــم 

احرشهــم مــع األنبيــاء والصديقــني وحســن أولئــك رفيقــا«)1(.

وعــن تواضــع الشــهيد القائــد حممــود يقــول عبــد اهلل أبــو كــرش)2(: »مــّرت عــيَّ فــرتة كنــت 
ــت أقــي  ــاس، وكن ــت الن ــه مــن مشــاكل، فاعتزل ــا تعرضــت ل ــرة م ــا جــًدا لكث ــا انطوائًي فيه
ــكان  ــادة، ف ــر والعب ــة للذك ــة بالصوفي ــة اخلاص ــراءة أو يف الزاوي ــت للق ــي يف البي ــم وقت معظ
ــال وأذكار يف  ــن أع ــه م ــا نارس ــش يف م ــم ويناق ــي يتكل ــس مع ــأيت إيلَّ وجيل ــود ي ــهيد حمم الش
ــي ارحتــت نفســًيا بعــض الــيء، كان _رمحــه  ــدّا إالّ بعــد أن يشــعر أنن ــي أب ــة وال يرتكن الزاوي
اهلل_ متواضًعــا تواضــع مــن يعــرف قــدره، يفقــه جيــًدا معنــى قولــه تعــاىل: حجسٱ خل مل ىل 
جي  ىهيه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
]الكهــف: 28[. وقولــه تعــاىل: حجسٱ خف  حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى    ٌّ    ٍّ    َّ جحس 

مف حق جحس ]احلجــر: 88[«.

ــة  ــج اجلامع ــب خري ــه الطال ــي أن ــرج، يكف ــّدث وال ح ــود َح ــهيد حمم ــع الش ــن تواض وع
ــزل متواضــع،  ــاًل بســيًطا)3( يقطــن يف من ــد جلهــاز عســكري مل يســتنكف أن يكــون عام والقائ
وينــزل إىل ســوق املخيــم بمفــرده وحيمــل أكيــاس النايلــون املعبــأة بالطعــام ألوالده وأرستــه، 
ال حيرســه أحــد وال حيمــل عنــه أحــد، يذهــب إىل البقــال ليلتقــط مــا حيتــاج بيديــه ثــم يذهــب 
ــطاء،  ــع البس ــأكل م ــه، وي ــه وعائلت ــار ألطفال ــام اإلفط ــرشاء طع ــل ل ــول والفالف إىل دكان الف
ــد جهــاز  ــه أمــام قائ ــا أّن ــال أحدهــم مطلًق جيالســهم وخياطبهــم ويتمشــى معهــم، ومل خيطــر بب
ــه يف كل حلظــة. ــدٍد يف حيات ــدو، ومه ــرتاتيجًيا عــى الع ــًدا وخطــًرا اس ــكل هتدي ــكري يش عس

وعــن تواضعــه تقــول ابنتــه مريــم)4(: »مــن أهــم الصفــات الواضحــة يف حيــاة أيب التواضــع 
ــه  ــده لوقوف ــل ض ــي، وعم ــة األجنب ــر الوكال ــه مدي ــر علي ــا تآم ــن، فعندم ــاعدته لآلخري ومس
ــه  ــل، وألّن ــن العم ــم م ــررت فصله ــي ق ــوث الت ــة الغ ــم وكال ــد ظل ــاء ض ــال الضعف ــع الع م
ــار  ــبب األمط ــم بس ــدوا أغراضه ــم وفق ــت منازهل ــن غرق ــوق م ــاعدة وحق ــب بمس كان يطال

)1( مقابــة خشصيــة ومكتوبــة مــع �لرفيــق صــاح صبــح بتــارخي 2015/05/03م. مســاعدة �لشــهيد محمــود للجــر�ن و�أهــل يح خمــمي �لشــاطئ، �أكدهــا �أكــر 
مــن ثاثــني رجــًا و�مــر�أة مــن �ــان خمــمي �لشــاطئ.

)2( عبــد هللا �أبــو كــرش، مــن مو�ليــد معســكر �لشــاطئ عــام 1961م، وهــو جــار وصديــق حملمــود مــن طفولتــه، وهــو مــن �جليــل �لأول حلركــة �جلهــاد 
ــة بتــارخي 2015/11/16م. ــية، مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوب �لإ�ــايم، يعمــل �لآن �ــائقًا يف مؤ�ســة خاصــة تعتــين ابلصحــة �لنفسس

ذ� اكن يعمــل مبهنــة دنيئــة يرفــض رفضــًا قاطعــًا �أن يعمــل يف حارتــه، ول حيــب �أن يــر�ه �أحــد مــن معارفــه �أو �أقاربــه،  )3( كثــر مــن �لنــاس خاصــة �لشســباب �إ
ولكــن يبــدو �أنَّ �أبــو عرفــات �أر�د مــن هــذ� �لعمــل هتذيــب نفســه وتربيهتــا.

)4( �سبق ترمجهتا.
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وطوفــان بالوعــات املجــاري، ولقولــه كلمــة احلــق متحدًيــا قــرارات وكالــة غــوث الالجئــني، 
فعاقبــه املديــر األجنبــي بــأْن وضعــه يف وظيفــة وعمــل بســيط ال يتناســب مــع مكانتــه وشــهادته 
ــه متيقــن أنَّ مــا وقــع عليــه مــن ظلــم وكيــد كان  العلميــة، فوافــق أيب بــكل رحابــة صــدر؛ ألنَّ
ــوك،  ــك حيب ــك لقوم ــن جانب ــة: »أل ــة القائل ــه احلكم ــق علي ــأيب تنطب ــري. ف ــة الغ ــبب خدم بس
وتواضــع هلــم يرفعــوك، وابســط هلــم يــدك يطيعــوك واْبُســْط هلــم وْجَهــَك ُيطِيُعــوَك«)1(، فــكان 

ــع، بتواضعــه وكرمــه«)2(. ــا ومســموع الكلمــة مــن اجلمي ــا مطاًع أيب حمبوًب

ــث  ــا حي ــع زّرًع ــة التواض ــي خصل ــود يف نف ــي حمم ــاعيل)3(: »زرع أخ ــوه إس ــول أخ يق
كنــت أراه وهــو قــدويت عامــاًل بســيًطا يف وكالــة الغــوث، كنــت كثــرًيا مــا أرافقــه ملســاعدته يف 
ــه إذا جــاء  عملــه، وكنــت أنــوب عنــه وأحــّل مكانــه عندمــا يذهــب يف مهاتــه اجلهاديــة إالّ أّن
، األمــر الــذي كان  ومل جيــدين قــد أتقنــت عمــي يقــوم بتوبيخــي وتعزيــري ورفــع صوتــه عــيَّ
حيزننــي ويغضبنــي، فــا يمــي مــن الوقــت الكثــري حتــى يــأيت ويعتــذر إيلَّ أنــا أخيــه الصغــري 
حتــى يرضينــي، ومــن أقوالــه يل: العمــل يــا أخــي أمانــة وحبيبنــا رســول اهلل _صــى اهلل عليــه 

ــُه«)4(.  ــاًل َأْن ُيْتِقنَ ــْم َعَم ــَل َأَحُدُك ــّب إَِذا َعِم ــاىل حُيِ وســلم_ يقــول: »إِّن اهلل َتَع

ويقــول عبــد اهلل أبــو كــرش)5(: »الشــهيد حممــود اخلواجــة متواضــع يف كل يشء، يف ملبســه 
ومأكلــه، مل يكــن حيــب أن يتأنــق يف امللبــس ويرفــض أن يــراه النــاس متميــًزا عنهم، لبســه بســيٌط 
جــًدا، طــوال حياتــه ال حيــب الظهــور، يتواضــع للصغــار وملــن هــم دونــه يف املكانــة واملرتبــة، 
حيــب األطفــال واألشــبال وخاصــة أبنــاء املســاجد حيــث كان حيدثهــم ويازحهــم، كان يــرى 
فيهــم األمــل، كان ينظــر لبعيــد، حيــث أصبــح معظــم هــؤالء الصغــار واألشــبال مّلــا كــبوا مــن 
أتباعــه يدّرســهم ويعلمهــم القــرآن يف اجلوامــع واملســاجد، كان _رمحــه اهلل_ ال حيــب التعــايل 
إالّ عــى املتكبيــن املتعجرفــني آخــًذا بمقولــة: »تكــبك عــى املتكــب حســنة وصدقــة«)6(، ومــن 
مواقــف التواضــع للشــهيد حممــود أنــه إذا ُدعــي إىل مناســبة، مــن غنــيٍّ وفقــري يف نفــس الوقــت، 
كان يذهــب إىل الفقــري، ويعتــذر للغنــي أو صاحــب املنصــب واملكانــة، وكان ال توجــد عنــده 
قدســية ألحــد مــن الرجــال، حيــث كان لــه رأّي خــاص بــه، وصاحــب موقــف يعــارض مــن 

)1( قول لأحد حكاء �لعرب وشاعر من قدماء �لشعر�ء يف �جلاهلية، يدعى حراثن بن �حلارث، ويكىن بذو �لإصبع �لعدو�ين.
)2( مقابــة خشصيــة ومكتوبــة مــع مــرمي �خلو�جــة بتــارخي 2015/05/16م. �حلــادث �ذلي جــري بــني �لشــهيد محمــود ومديــر واكةل �لغــوث �لأجنــيب حتــدث بــه 

�لعديــد مــن �لرحــال وخاصــة عــال �لــواكةل �ذليــن �أجــري معهــم �لباحــث مقابــات.
)3( �سبق ترمجته.

)4( �أخرجه �أبو يعى و�لطر�ين، وقد حصحه �لألباين يف �لصحيحة نظر� لشو�هده، رو�ه �لطر�ين يف �لأو�ط، رمق: 891.
)5( �سبق ترمجته.

)6( هــذه عبــارة مشــهورة عــى �ألسســنة �لنــاس ب�ألفــاظ خمتلفــة مهنــا: »�لتكــر عــى �ملتكــر حسســنة ويف لفــظ صدقــة«، وليســت حبديــث، ويهَّ حصيحــة، 
ذ� تكــرت عليــه تنبــه، ومــن هنــا قــال �لشــافعي تكــر عــى �ملتكــر مرتــني، وقــال �لزهــري  ذ� تو�ضعــت هل متــادى يف ضــاهل و�إ فالتكــر عــى �ملتكــر صدقــة؛ لأنــه �إ

�لتجــر عــى �أبنــاء �دلنيــا �أوثــق عــرى �لإ�ــام.
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ــي قــال فيهــا:  ــا«)1(، وهــو األمــر الــذي أكــده عــالء الصفطــاوي)2(، يف شــهادته الت ــراه خمطًئ ي
»أهــم صفــة ملســتها يف الشــهيد حممــود أثنــاء صحبتــي لــه صفــة التواضــع حيــث كان يف منتهــى 
التواضــع لدرجــة أنــه ريَض لنفســه وهــو قائــد عســكري رسي يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي أن 
يعيــل نفســه وأرستــه مــن خــالل عملــه البســيط يف قســم الصحــة والبيئــة، وهــذا قّمــة التواضــع 

والطهــر الثــوري والنقــاء اإلســالمي«)3(.

ــأيت  ــود ي ــا كان حمم ــي، وعندم ــط يف بيت ــور الب ــت أريب طي ــول: »كن ــر)4( فيق ــوه عم ــا أخ أم
لزيــاريت يقــوم بتقطيــع اخليــار أو قــرش البطيــخ بيــده أو يــأيت بــه مــن بيتــه مقطًعــا، وكان يازحنــي 
ــه خــْذّ مــا شــئت،  ــي بطــة، فكنــت أقــول ل ــا أخــي يكــون مــن نصيب ويقــول يل: إن شــاء اهلل ي
وبعــد مــا كــب البــط وأصبــح مــن اإلمــكان ذبحــه وأكلــه استشــهد أخــي حممــود فوزعتــه كلــه 
ــا آكل منهــا أتذكــر أخــي حممــود  ــَق إالّ بطــة واحــدة، فذبحتهــا وكنــت وأن عــن روحــه، ومل يب

ــه ُقتــل واستشــهد بينــا كان يشــتهي واحــدة منهــا«)5(. ألّن

ــع  ــا م ــود متواضًع ــاًل: »كان حمم ــاوع)6( قائ ــد مط ــالح حمم ــاره ص ــكالم ج ــذا ال ــد ه ويؤك
الصغــري والكبــري وعــى عالقــة جيــدة مــع مجيــع جريانــه، جمامــاًل هلــم يف كل املناســبات، كان إذا 

غرقــت احلــارة يكــون أول املغيثــني واملســاعدين للذيــن تــرضرت بيوهتــم وحاجياهتــم«)7(. 

ــا  وعــن تواضعــه يقــول إســاعيل رضــوان)8(: »كان الشــهيد حممــود _رمحــه اهلل_ متواضًع
بشــكل كبــري حيــث عــاش حالــة أبنــاء املعســكر وأوضاعــه الصعبــة، فقــد كان هــذا التواضــع 
بملبســه ومأكلــه وعملــه وتعاملــه مــع اآلخريــن واضًحــا، فعــى ســبيل املثــال، كان يتعامــل مــع 
الصغــار برأفــة وحمبــة، ويوقــر كبــار الســن واملشــايخ والعلــاء، وكان ال يتأفــف مــن العمــل يف 
أّي مهنــة مهــا كانــت وضيعــة ومتدنيــة، مــع أنــه كان حيمــل درجــة البكالوريــوس والدراســات 
العليــا، وخيتلــط برفــاق العمــل مــن العــال العاديــني بنفســية متواضعــة مهذبــة حيــث كان مثــاًل 
ــع داخــل اخلــط األخــرض وينقــل العــال إىل أماكــن عملهــم، كــا  يعمــل مــع والــده يف املصان
ــة وال يتكــب  ــاء، كان يعمــل يف أِّيِّ مهن عمــل يف البــالط والقصــارة وحفــر األساســات يف البن

)1( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عبد هللا �أبو كرش بتارخي 2015/11/16م.
)2( هــو عــاء �أ�ــعد �لصفطــاوي، مــن مو�ليــد مدينــة غــزة عــام 1962، قيــادي �ــابق يف حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، وصاحــب الامتيــاز و�حملــرر �ملســؤول 
جلريــدة »الا�ســتقال« �لناطقــة ابمس حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، تــرك �لعمــل �حلــريك يف �أول عــام 2002م و�أصبــح مستشــاًر� غــر متفــرغ للرئيــس �لفلســطيين �لر�حل 
ايرس عرفــات )�أبــو عــار( مــن عــام 2003-2004م �إىل حلظــة وفــاة �أبــو عــار، وهــو �لآن يف منصــب نئــب رئيــس مديــر عــام يف بديــة غــزة، مقابــة خشصيــة 

مســجة ومكتوبــة بتــارخي 2015/11/08م.
)3( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عاء �لصفطاوي بتارخي 2015/11/08م.

)4( �سبق ترمجته.
)5( مقابة خشصية ومكتوبة مع معر �خلو�جة بتارخي 2015/05/11م.

)6( �سبق ترمجته.
)7( مقابة خشصية ومكتوبة مع صاح مطاوع بتارخي 2015/06/14م.

)8( �سبق ترمجته.
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ــأكل أيِّ يشء، وال يتأفــف مــن أكل يشء، وال يطلــب  ــه متواضــع، كان ي ــك. يف مأكل عــى ذل
ــا، نفســه كانــت متواضعــة وال يتكلــف وال يتصنــع يف أيِّ أمــر مــن األمــور، طارًحــا  أكاًل ثمينً

التكلــف عــن نفســه، كان رجــاًل بســيًطا متواضًعــا«)1(. 

)5( الكرم واجلود: 
بــني الكــرم والتضحيــة ارتبــاط وثيــق وصلــة قويــة؛ فاملجاهــد جَيــوُد بنفســه _وهــذا غايــة 
اجلــود_ واإلنســان املتحــرر مــن شــهوة املــال، الباســط يــده يف أبــواب الــب واإلحســان، يكــون أقــدر 
عــى اجلهــاد، ملــا يؤّصلــه الكــرم يف النفــس مــن معــاين التضحيــة واإليثــار، وصاحــب الكــرم دائــًا 
مــا يكــون شــديد التــوكل عظيــم الزهــد قــوّي اليقــني بــاهلل، ولذلــك فــإن الكــرم مرتبــط باإليــان، 
ــحُّ  َتِمــُع الشُّ ظاهــره كــرم اليــد ودافعــه كــرم النفــس، لقــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: »ال جَيْ
ــة ذات  ــًدا«)2(، وأعظــم صــور الكــرم مــا يكــون مــع الفقــر واحلاجــة وقّل ــٍد َأَب ــِب َعْب َواإِليــَاُن يِف َقْل
ــردَّ  ــذي كان ال ي ــة ال ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــزة يف الش ــات املمي ــن الصف ــت م ــذه كان ــد، وه الي
أحــًدا يســأله، تقــول يف ذلــك زوجتــه أم عرفــات)3(: »مــا كان أحــد يــأيت لبيتنــا يطلــب شــيًئا فــريده 
ــو  ــه ه ــة، كأّن ــف دون مبالغ ــرام الضي ــعى يف إك ــًا، يس ــاًء كري ــًا معط ــدت أن أراه دائ ــي، واعت زوج
الضيــف والضيــوف هــم أصحــاب البيــت، فمثــاًل: أثنــاء بنــاء البيــت، ووجــود العــال عندنــا كان 
ــا  ــرًيا م ــة. كث ــري يف كل حلظ ــوة ورشاب العص ــاي والقه ــل الش ــام، وعم ــز الطع ــي جتهي ــب من يطل
ــاًل يل:  ــالمي، قائ ــاد اإلس ــة اجله ــوادر حرك ــاء وك ــال، أو ألبن ــه للع ــام ويقدم ــا الطع ــع عنّ كان يمن
أصــبي يــا أم عرفــات وصــّبي األوالد لكــي نطعــم العــال، وأنــا بــدوري أقــول ألبنائــي غــًدا إن 
ــاح يقطــف  ــني، كان كل صب ــت شــجرة ت ــا يف البي ــه. كان عندن ــا مثل شــاء اهلل ســأحرض لكــم طعاًم
التــني ويــوزع عــى كل واحــٍد منـّـا _أّي أبنــاء أرستــه_ حّبــة تــنٍي واحــدة ثــّم يضــع الباقــي يف صحــٍن 
ويقــول البنتنــا مريــم خــذي هــذا الصحــن وأعطيــه للجــريان، حتــى يف أوقــات منــع التجــوال مــن 

قبــل قــوات االحتــالل الصهيــوين«)4(. 

ويقــول حســن حممــد اخلواجــة)5(: »أتــى أقرباؤنــا مــن اخلــارج، فرحــب هبــم الشــهيد حممــود 
وأكرمهــم أّيــا إكــرام، حتــى إنــه قــدم ســاعته الشــخصية ألحدهــم، كــا اســتضافهم وأنــا معهــم 
يف بيتــه لتنــاول طعــام الغــداء أكثــر مــن مــّرة. ويف جانــب آخــر عندمــا رأى إرصار ابنــي البكــر 
إيــاد عــى الســفر إىل اجلزائــر إلكــال تعليمــه، وقــف الشــهيد حممــود إىل جانبــه مشــجًعا، ودعمه 
معنوًيــا ومادًيــا وأّيــده عــى الســفر عــى الرغــم مــن تــرددي بســبب قلــة حيلتــي وقلــة إمكانيايت، 

)1( مقابة خشصية مع ��اعيل رضو�ن بتارخي 2015/05/20م.
)2( حصيح �ن �لنسايئ. �لالابذي، حبر �لفو�ئد �ملسمى مبعاين �لأخيار، حديث مرفوع رمق 158، ص1. 

)3( �سبق ترمجته.
خوته. )4( مقابــة خشصيــة ومكتوبــة ومســجة مــع �أم عرفــات زوجــة �لشــهيد محمــود �خلو�جــة بتــارخي 2015/04/17م. هــذه �لرو�يــة �أكدهتا �أم �لشــهيد محمــود و�إ

)5( �سبق ترمجته.
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ــة  ــافر للدراس ــه يس ــى اهلل اترك ــوكل ع ــال يل: ت ــادي، ق ــع امل ــة الوض ــه صعوب ــتكيت ل ــا اش ومّل
ويكمــل تعليمــه ويثبــت ذاتــه، وســتفرج بــإذن اهلل، وسأســعى بــإذن اهلل لتوفــري املــال ولــو عــى 

نفقتــي اخلاصــة«)1(.

ــا يف  ــب منّ ــود أك ــهيد حمم ــجد كان الش ــن يف املس ــر ونح ــة)2(: »أتذك ــاعيل هني ــول إس ويق
الســن، كنـّـا نذهــب إىل بيتــه بعــد صالة العشــاء، نتســامر ونتحــدث ونتناقــش يف مســائل خمتلفة، 
وكان جيتهــد يف ضيافتنــا وإكرامنــا. عندمــا أعــاد بنــاء البيــت يف املخيــم شــاركناه يف محــل الرمــل 

واحلجــارة واإلســمنت وردمنــا معــه غرفتــني، ووقفنــا معــه يف هــذا اجلانــب«)3(. 

تقــول ســمرية الــبس)4(: »كانــت هنــاك عالقــات اجتاعيــة وجمامــالت يف الــراء والــرضاء 
بيننــا وبــني عائلــة الشــهيد حممــود اخلواجــة، أشــّد مــا لفــت انتباهــي مــن أخالقــه اجتهــاده يف 
إكرامنــا وإكــرام أبنائنــا الصغــار بتقديــم البســكويت واحللــوى هلــم، وإحضــار لعــب أطفالــه 
ليلعبــوا هبــا. رحــم اهلل شــهيدنا املحمــود يف كرمــه وشــجاعته وجرأتــه يف قــول احلــق ولــو عــى 
نفســه، وأشــهد بــاهلل أنــه لقائــد عظيــم لــو كتــب اهلل لــه احليــاة لــكان حــال جهادنــا أفضــل ممــا 

هــو عليــه اآلن بدرجــات كثــرية«)5(. 

وتقــول هويــدة الرشيــف)6( عنــد حديثهــا عــن كــرم الشــهيد القائــد حممــود: »فــرتة اعتقــال 
زوجــي يف التســعينيات كان الشــهيد حممــود يف بدايــة العــام الــدرايس يأخــذ أوالدي إىل الســوق 
ــا  ــي م ــك يعطين ــة لذل ــية، وكان إضاف ــس وقرطاس ــن مالب ــة، م ــوازم املدرس ــم ل ــرتي هل ويش
فيــه النصيــب مــن املــال ويقــول يل: يــا زوجــة أخــي هــل ينقصكــم يشء فأشــكره عــى عطائــه 
وكرمــه. ذات يــوم مــن األيــام اشــرتى ثــالث بطيخــات، فقــال البنــي حممــد أهيــا أكــب واحدة؟ 
ــارة عــن يشء،  ــه: أمحلهــا وخذهــا ألمــك. كان عندمــا خيــرج كّف فأشــار ابنــي عليهــا. فقــال ل
يقــول يل: أتريــدي طحينـًـا أو مــا يســاوي ثمنــه نقــوًدا، فأقــول لــه: أنــا أريــد نقــوًدا لكــي أرصف 
ــي  ــون يعطين ــي املــال وكيــس مــن الطحــني، وكان يف موســم الزيت عــى أوالدي، فــكان يعطين

زيتوًنــا وزجاجــة زيــت، لقــد كان معطــاًء كريــًا وجــواًدا«)7(.

ايد( بتارخي 2015/12/01م. )1( مقابة خشصية ومسجة مع حسن �خلو�جة )�أبو �إ
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية ومسجة مع �إ�اعيل هنية بتارخي 2015/12/02م.
)4( يه مســرة محمــد محمــود �لــرس )�أم صــاحل حشــيش(، مو�ليــد معســكر �لشــاطئ بتــارخي 1969م، اكنــت ل ت�ألــو هجــدً� يف خدمــة �أبنــاء �جلهــاز �لعســكري 
�ذليــن مكثــو� يف مــزنل زوهجــا ابلأشــهر و�لأايم مــن حتضــر طعاهمــم ورش�ء مــا يلزهمــم مــن �ألبســة، واكنــت حلقــة �لوصــل بيهنــم وبــني زوجاهتــم و�أولدمه، ويه 

زوجــة �لباحــث و�ملؤلــف للكتــاب، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/12/04م.
)5( مقابة خشصية مع مسرة )�أم صاحل( بتارخي 2015/12/04م

)6( �سبق ترمجهتا.
)7( مقابة خشصية مع هويدة �لرشيف بتارخي 2015/12/05م.
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وعــن تقديــره لتعــب العــال وإكرامــه هلــم يقــول زهــري العيلــة)1(: »عندمــا كنــت أشــتغل يف 
بيتــه يف البنــاء والقصــارة كان ال يبخــل عــى العــال ال بطعــام وال بــرشاب، وكانــت كاســات 
ــا تــرتى، واهلل مــا كان العــال يرغبــون يف انتهــاء العمــل عنــده.  الشــاي ورشاب العصــري تأتين
وعندمــا كنــت أذهــب إىل بيتــه أنــا وشــباب التنظيــم حلضــور النــدوات وجلســات العلــم التــي 
ــري  ــع العص ــدم للجمي ــه ويق ــا بنفس ــقاقي كان خيدمن ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــا الش كان يلقيه
ــن جــًدا عــى  ــا طعــام العشــاء. كان مــن الغيوري ــام كان يقــدم لن ــري مــن األي والشــاي، ويف كث
الديــن وعــى حركــة اجلهــاد اإلســالمي، والدليــل عــى ذلــك مواقفــه ونقاشــاته وكالمــه عــن 

أيديولوجيــة احلركــة وأفكارهــا كأنــه هــو مؤسســها«)2(.

ــود  ــهيد حمم ــا الش ــوة)3(: »دعان ــو عج ــادل أب ــول ع ــم يق ــم هل ــه وممازحته ــه لضيوف ــن إكرام وع
اخلواجــة ذات يــوم أنــا وجمموعــة مــن العــال لتنــاول طعــام الغــداء يف بيتــه، فقــال لــه البعــض: أال 
يوجــد عنــدك كــرايس وســفرة طعــام لكــي نجلــس عليهــا؟ فقــال هلــم الشــهيد: ال يوجــد عنــدي 
ــا،  ــا كان يتنقــل بينن ــاء أكلن ــد فيهــا خــرٌي وبركــة، وأثن أيًضــا مالعــق، وجلســة األرض واألكل بالي
ــا أخــذ يــرضب عــى  ــاء أكلن ــا املالعــق. أثن ــا بعــد أن قــدم لن ــا وتقديــم الطعــام لن ــًا عــى خدمتن قائ
ــاء  ــد االنته ــادة، وبع ــوا بزي ــام وتأكل ــزل الطع ــي ين ــم لك ــى ظهورك ــا: أرضب ع ــاًل لن ــا قائ ظهورن
ــرشب  ــت ت ــه: أن ــت ل ــرًيا، فقل ــوال( كث ــوكا ك ــب رشب )الك ــود حي ــهيد حمم ــام، كان الش ــن الطع م
الكــوكا كــوال كثــري، فأمســك حممــود قطعــة مــن اللحــم ووضعهــا يف فمــي قائــاًل: خــذ هــذه القطعــة 
مــن اللحــم وأغلــق فمــك هبــا، وال تتدخــل فيــا ال يعنيــك، فضحكنــا مجيًعــا وأكلنــا حتــى امتــألت 

ــه اآلن«)4(.  ــي آكل ــه فكأنن ــرين بالطعــام الــذي أكلت ــا. كالمــك ذّك بطونن

وعــن كرمــه يقــول وليــد أبــو مــراد)5(: »عندمــا كنــت أنــا والشــباب نعمــل عنــده يف البيــت، 
ــاء  ــع البنّ ــل م ــالط، ويعم ــل والب ــار والرم ــمنت واألحج ــع اإلس ــا يرف ــع أيدين ــده م ــت ي كان
ــا  والقّصــرْي والبليــط، وكان حيــرض لنــا الطعــام بنفســه، مــن كثــرة مــا يقدمــه لنــا مــن طعــام كنّ
نحــن العــال نشــعر كأنــه مل ُيبــِق منــه شــيًئا ألوالده، وكان أثنــاء تناولنــا للطعــام حيــرص عــى 
خدمتنــا، وأْن ال يقــوم أحــد منـّـا إال شــبعان، وإذا تأخرنــا يف العمــل ال يســمح ألحــد بالذهــاب 

إىل بيتــه دون تنــاول العشــاء«)6(.

هــذا خلــق الشــهيد حممــود فــإذا مل يكــن خلــق الكــرم يميــز العاملــني لنــرة اإلســالم فلــن 

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مع زهر �لعية بتارخي 2016/02/21م.

)3( هو عادل محمد حسن �أبو جعوة، مو�ليد 1961/07/12م يف معسكر �لشاطئ، مقابة خشصية بتارخي 2016/02/28م.
)4( مقابة خشصية مع عادل �أبو جعوة بتارخي 2016/02/28م.

)5( �سبق ترمجته.
)6( مقابة خشصية مع وليد �أبو مر�د بتارخي 2016/02/20م. هذه �لرو�ية �أكدها لك من معل يف بيته ومه كر.
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جتتمــع حوهلــم القلــوب، ولــن حيظــوا بالثقــة، وحــني تكــرم النفــوس وتتخلــص مــن رق الدنيــا 
ويصغــر يف عينهــا كل متــاع تنجــذب إليهــا القلــوب، وتعظــم يف األنظــار، وعندئــٍذ يكــون أهــاًل 

للتمكــني بــإذن اهلل تعــاىل. 

)6( ورعه: 
الــورع مــن الصفــات احلميــدة التــي تتمتــع هبــا النفــوس النــرية مــن أولئــك الرجــال الذيــن 
أنــار اهلل قلوهبــم فكشــفوا هبــذا النــور حقائــق الدنيــا وعرفــوا فناءهــا وزواهلــا فقّلــت رغبتهــم 
فيهــا حتــى احتاطــوا يف حالهلــا خوًفــا مــن الوقــوع يف حرامهــا، واشــتدت رغبتهــم يف اآلخــرة؛ 

ألهنــا الدائمــة والباقيــة، وقــد طّلــق بعضهــم الدنيــا كلّيــة كــا قــال اإلمــام الشــافعي)1(: 

إنَّ هلل عباًدا فطنــــــــــا           طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

نظروا فيها فلّا علمــوا          أهّنا ليـــست حلّي وطنــــــــا
جعلوها جُلّة واختـــذوا           صالح األعال فيها سفنا)2(

فــإذا كان التاريــخ قــد حفــظ لنــا ســرية رجــال خدمتهــم الدنيــا وانرفــوا عــن مظاهرهــا الباقــة 
ــر  ــة؛ إذا كان األم ــة املؤمل ــا شــيًئا ووجــد النهاي ــا مل جيدْه ــى إذا جاءْه ــاء حت ــي حيســبها الظمــآن م الت
كذلــك فإّنــه قــد يســّجل يف صفحاتــه رجــال اتصفــوا بصفــات محيــدة صنعهــم اهلل عــى عينــه منهــم 
ــق  ــدي إىل احل ــق هي ــار طري ــدى ومن ــباس ه ــون ن ــة، ليك ــات اخلواج ــود عرف ــد حمم ــهيد القائ الش
ــه كان  ــي بأّن ــأم عين ــاين وشــاهدته ب ــر فلســطني. عايشــته بجســدي وكي ــق حتري ــة وإىل طري والفضيل
زاهــًدا عازًفــا عــن الدنيــا مرتفًعــا عــن التاســها خاشــًعا تقًيــا أمينًــا، اجلهــاد يف ســبيل اهلل أكــب مّهــه، 
وحتريــر فلســطني مــن أيــدي الصهاينــة الغاصبــني هدفــه، كان _رمحــه اهلل_ يبنــي ســلوكه عــى اليقــني 
املجــرد ويطــرح مــا هــو مشــكوك يف خرييتــه انطالًقــا مــن حديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: 
»دع مــا يريبــك إىل مــا ال يريبــك«)3(، أّي دْع مــا تشــك فيــه مــن األقــوال واألعــال. وكان الشــهيد 
القائــد حممــود يقــول: »إنَّ هــذا احلديــث يدعــو إىل الطمأنينــة واليقــني وســالمة موقــف اإلنســان مــع 
ــاهلل _ســبحانه وتعــاىل_  ــه شــبهة ف ــرك اإلنســان مــا في ــإذا ت ــآل، ف ــاس يف احلــال ويف امل اهلل ومــع الن
يتــوىل أمــره وخيرجــه مــن ظلــات الشــك إىل نــور اليقــني، ويبــارك لــه يف احلــالل ولــو كان قليــاًل، 
ويرزقــه القناعــة وحيّصنــه مــن اآلثــام والــرشور التــي قــد ال ينفتــح باهبــا إالّ مــن طريــق االســتهانة 
ــردد  ــا ي ــرًيا م ــة«. كان كث ــالل باحلرم ــر احل ــه أم ــط في ــا خيتل ــام م ــى اقتح ــرأة ع ــبهة، واجل ــه ش ــا في ب
دريــس �لشــافعي �لقــريش، )150-204ه،767-820م(، هــو اثلــث �لأمئــة �لأربعــة عنــد �أهــل �لسســنة، وصاحــب �ملذهــب �لشــافعي يف �لفقــه  )1( هــو محمــد بــن �إ
�ــايم، ومؤ�ــس �أصــول �لفقــه، وهل ديــو�ن مــن �لشــعر. �نظــر: �ذلهــيب، محمــد بــن �أمحــد بــن عــامثن، �ــر �أعــام �لنبــاء، ج10، مؤ�ســة �لر�ــاةل، 2001م، ص5. �لإ

)2( ديو�ن �لشافعي، رمق �لقصيدة 9، ص143.
)3( حديث حصيح، �أخرجه �لنسايئ يف كتاب �لأرشبة، ابب �حلث عى ترك �لشسهبات، ج2، ص334.
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األثــر القائــل: »إذا أردت أمــًرا فضــع يــدك عــى صــدرك فــإنَّ القلــب يضطــرب للحــرام، ويســكن 
للحــالل«. واملســلم الــورع يــدع الصغــرية خمافــة الوقــوع يف الكبــرية، وإذا كانــت اجلــرأة مــن صفاتــه 
إالّ أهّنــا كانــت تتالشــى متاًمــا عنــد فعــل أو قــول ال يتأكــد مــن صحتــه أو إباحتــه، كان _رمحــه اهلل_ 
يقتــات مــن عمــل يــده، يعرتيــه اهلــمُّ والغــمُّ إذا أســاء أو أخطــأ يف حــق أحــد مــن إخوتــه ال هيــدأ لــه 
بــال وال يســتقر لــه حــال إالّ إذا استســمحه وتأســف لــه، يقــول يف ذلــك حممــد محيــد)1(: »مجعتنــي 
بالشــهيد حممــود مناســبة ثقافيــة مــع عــدد مــن اإلخــوة يف خميــم الشــاطئ، قــام خالهلــا األخ الشــهيد 
حممــود بتوجيــه بعــض اللــوم والنقــد ألحــد القائمــني عــى تلــك األمســية، وباملصادفــة قابلنــي يف 
اليــوم التــايل وأعــرب يل عــن أســفه وحزنــه الشــديد ملــا بــدر منــه جتــاه األخ، وأقســم يل أّنــه اســتغفر 
اهلل كثــرًيا يف قيــام الليــل وصــالة الفجــر، ودعــا لــألخ بــكل خــري، وعلمــت فيــا بعــد أّنــه تواصــل 

مــع األخ واعتــذر لــه واستســمحه عــّا بــدر منــه«)2(. 

أّمــا مــازن النخالــة)3(، فيقــول عــن ورع الشــهيد القائــد حممــود: »أشــهد بــاهلل أنَّ البطــل حممــود 
اخلواجــة صاحــب عزيمــة حديديــة، وصاحــب ورع وتقــوى، كان كثــري الصيــام يف غــري رمضــان، 
ــه انقطــع عــن صيامهــا، كان ال  ــام يومــيِّ االثنــني واخلميــس، مــا أحسســُت أّن ــا عــى صي مداوًم
يــرىض أْن يبلــع ريقــه خشــية أْن يفطــر تورًعــا، كان صيامــه صيــام الصادقــني، مــن شــّدة عزيمتــه 
ــن  ــف، ومل يك ــص ونظي ــه خمل ــبه أن ــق، أحس ــهد هلل باحل ــر، أش ــديدة احل ــام ش ــوم يف األي كان يص
ــب  ــار وال منص ــم وال دين ــا وال دره ــن دني ــث ع ــبيل اهلل، ال يبح ــهادة يف س ــن الش ــث إالّ ع يبح
ــي  ــك وال أزك ــبه كذل ــب، أحس ــى اهلل بالغي ــي، ورع خيش ــص تق ــل خمل ــال، رج ــهرة وال م وال ش
عــى اهلل أحــًدا، كان حريًصــا جــًدا عــى أن يرزقــه اهلل الشــهادة يف ســبيله، يبحــث عنهــا بــكل جــٍد 
ــعرت  ــام 1981م ش ــار)4( ع ــازي البب ــيخ حج ــة الش ــه بصحب ــّرة يف بيت ــه ذات م ــاد، زرت واجته
ــا  ــة: »أن ــكل رصاح ــال ب ــًرا، وق ــادي مبك ــل اجله ــول إىل العم ــًدا يف التح ــة ج ــة عالي ــده بجدّي عن
ســأذهب إىل )الطــْخ()5(«، وبالفعــل انفصــل عــن شــباب اإلخــوان )املجمــع اإلســالمي( يف العــام 
ــذه  ــوين، ه ــدو الصهي ــد الع ــاد ض ــه للجه ــكري، وحترق ــل العس ــتعجاله للعم ــة اس ــه، نتيج نفس

شــهادة للتاريــخ، وأشــهد بــاهلل عــى ذلــك، واكتبهــا يــا دكتــور ريــاض باخلــط العريــض«)6(. 

)1( محمــد حســن عبــد �لهــادي محيــد )�أبــو �حلســن(، حما�ــب يف وز�رة �لصحــة، و�ملــرشف �لعــام عــى مؤ�ســة همجــة �لقدس �لــي تعىن ابلشــهد�ء و�لأرسى.
)2( مقابة خشصية مع محمد محيد بتارخي 2015/05/05م.

)3( مــازن محمــد عــى �لنخــاةل، مو�ليــد عــام 1961م، �ــان منطقــة �لرمــال ابلقــرب مــن �ــوق فــر�س، وهــو مــن كــو�در و�أعضــاء حركــة حــاس �لنشســيطني، 
ر�فــق �لشــهيد محمــود �خلو�جــة فــرتة در��ســته �لبالوريــوس يف �جلامعــة �لإ�ــامية مــن عــام 1981-1985م، وهــو �لآن مسســئول �لأنشــطة �لامهنجيــة يف �جلامعــة 

�لإ�ــامية، واكن يف �أعــو�م 1979-1984م مسســئول �للجنــة �لرايضيــة يف جملــس �لطلبــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/05/11م.
ــًا يف �دلعــوة و�لتنظــر لفكــر �لإخــو�ن  ــه د�مئ ــيخ �أمحــد اي�ــني يعمتــد علي ــات، واكن �لشس ــباب �لإ�ــايم يف �لامثنين ــرابر، مــن �أنشــط �لشس )4( جحــازي �ل
�ملســلمني، اكن خطيبــًا مفوهــًا يف مســجد �لكتيبــة �ملســمى حاليــًا مبســجد �لشســيخ ز�يــد غــرب �جلامعــة �لإ�ــامية، تــوىل رئا�ــة جملــس طلبــة �جلامعــة �لإ�ــامية 

لأكــر مــن ثــاث �ســنو�ت، وتــويف غريبــًا يف �أوكر�نيــا عــام 2000م.
طاق �لرصاص عى �لصهاينة �حملتلني.  )5( �أي ��أذهب للعمل �لعسكري و�إ

)6( مقابة خشصية مع مازن �لنخاةل بتارخي 2015/05/11م.
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ــهيد  ــى الش ــول: »ارتق ــود فيق ــهيد حمم ــورع يف الش ــة ال ــاوي)1( صف ــالء الصفط ــد ع ويؤك
حممــود إىل قمــة الــورع، أال يكفــي شــهادة عــى ورعــه أنــه ســعى ألن يقــوت نفســه وعيالــه، وال 
يــأكل مــن أمــوال احلركــة، مقابــل أن يعمــل عامــاًل بســيًطا يف وكالــة الغــوث وهــو عــى رأس 

جهــاز عســكري؟! أليــس هــذا قمــة الــورع والطهــر اإلســالمي؟!«)2(.

وحيدثنــا حممــد احلــاج حممــد)3( عــن ورعــه قائــاًل: »صفــة الــورع ومالحمهــا كنــُت أشــاهدها 
ــل  ــوث حيم ــة الغ ــه يف وكال ــاء عمل ــاًل كان أثن ــود، فمث ــهيد حمم ــلوك الش ــة يف س ــة جلي واضح
كيســني مــن النايلــون يضــع يف أحدمهــا األوراق التــي يغلــب عــى ظنـّـه أهنــا حتتــوي عــى آيــات 
قرآنيــة أو أحاديــث نبويــة، وكان ال حيرقهــا إالّ بعــد االنتهــاء التــام مــن عملــه تورًعــا منــه عــى 
ــا  ــز حفًظ ــات اخلب ــه فت ــاين فــكان يضــع في ــا الكيــس الث إمتــام ســاعات دوام العمــل كاملــة، أّم
وإكراًمــا للنعمــة ويعطيــه بعــد انتهــاء ســاعات الــدوام ألصحــاب البيــوت الذيــن يربــون 
الدجــاج واحلــام أو أي نــوع مــن الطيــور أو الــدواب. كنــُت وأنــا أســري بجانبــه أســمعه يتمتــم 
كثــرًيا فدفعنــي الفضــول إىل ســؤاله، مــاذا تقــول يــا شــيخ حممــود وأنــت متــي؟ قــال: »أســتفيد 
مــن وقتــي وأغتنمــه يف التكبــري والتســبيح والتهليــل واالســتغفار«، فقلــت يف نفــي ملــاذا أنــا 
غافــل عــن هــذا األجــر، فأنــا إىل اآلن قــدوًة بالشــهيد حممــود أســّبح وأنــا نائــم وأنــا جالــس وأنــا 
مــاٍش[ أو راكــب، فأتذكــر الشــهيد حممــود فأدعــو لــه. كــا كنــُت أالحظــه يغــضُّ بــره عــن 
أّي فتــاة أو امــرأة متــّر مــن أمامــه _رمحــه اهلل_، لقــد كان آيــة يف الــورع والتقــوى عــى الرغــم مــن 

ممازحتــه لنــا، وتبســمه الدائــم يف وجوهنــا نحــن عــال النظافــة«)4(.

)7( األمانة: 
كان الشــهيد القائــد حممــود يبتعــد عــن كل مــا يمــس أمانتــه، أو خيــدش كرامتــه مــن ترفــات 
ماديــة أو معنويــة. كان ينــأى بنفســه عــن مقاربــة دوائــر الشــبهات عموًمــا، واملاليــة منهــا خصوًصــا، 
أو الوقــوع فيــا يمكــن أْن يقــع فيــه اآلخــرون مــن ترفــاٍت وأعــاٍل نفعيــة. كان حيافــظ عــى طهــارِة 
ــن  ــه م ــن مع ــى أرواح م ــن ع ــد املؤمت ــو القائ ــف ال وه ــجله، كي ــة س ــه، ونصاع ــاض كف ــه وبي نفس
ــارصه  ــه عن ــق ب ــى يث ــا حت ــه أن يكــون أمينً ــذا يتوجــب علي ــه، ل ــه ووطن ــراد، واملؤمتــن عــى دين األف
ــكري  ــازه العس ــن يف جه ــى أرواح املجاهدي ــا ع ــود أمينً ــد حمم ــهيد القائ ــد كان الش ــه. ولق وأتباع
ــن  ــد م ــد أْن يتأك ــكرية إالّ بع ــه عس ــذ عملي ــهادًيا لتنفي ــل استش ــه أرس ــه أن ــد علي ــه مل يعه ــث إّن حي
نجاحهــا وكان يقــول يل دوًمــا: »الشــخص االستشــهادي يف مقــام ولــدي وابنــي، ال أبعثــه إالّ بعــد 

)1( �سبق ترمجته. 
)2( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عاء �لصفطاوي بتارخي 2015/11/18م.

)3( هــو محمــد عبــد �لرمحــن مخيــس �حلــاج محمــد، مو�ليــد معســكر عــام 1954م، وهــو مــن عــال �لنظافــة �ذليــن معلــو� مــع �أبــو عرفــات يف نفــس هــذه 
ــارخي 2015/12/02م. ــة بت ــة خشصي ــة، مقاب �ملهن

)4( مقابة خشصية محمد �حلاج محمد بتارخي 2015/12/02م.
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أْن يطمئــن قلبــي لنجــاح العمليــة، وإننــي ســأفتخر بابنــي أْن ينــال إحــدى احلســنيني«، ولقــد صــدق 
الشــهيد القائــد حممــود، فعندمــا كان أبنــاؤه صغــاًرا نّظــم معظــم إخوتــه يف اجلهــاز العســكري، بــدًءا 
بأخيــه الكبــري يوســف وأخيــه حممــد وأخيــه حســن الــذي ُاعتقــل مــا يقــارب مخــس ســنوات بســبب 
انتائــه للجهــاز العســكري، وأخــوه يــارس مــن أوائــل مــن رمــى القنابــل عــى الثكنــات العســكرية 
ــع  ــوم بتوزي ــت تق ــي كان ــم الت ــه مري ــم بابنت ــاطئ، ونخت ــم الش ــى أرايض خمي ــة ع ــت مقام ــي كان الت
املناشــري والبيانــات وتوصيــل كثــري مــن األمانــات إىل مــن هيمــه األمــر، ومل تكــن قــد جتــاوزت بعــد 
عــرش ســنوات مــن عمرهــا، ويف هــذا الســياق يقــول يــارس صالــح)1(: »عــى الرغــم مــن أنَّ الشــهيد 
ــل  ــوم بعم ــك أْن أق ــا رأي ــال يل: »م ــا ق ــرًيا م ــه كث ــكري، إالّ أن ــاز العس ــى رأس اجله ــود كان ع حمم
استشــهادي، ممــا يدلــل عــى أن الشــهيد حممــود كان جمبــواًل بالفكــرة، وتســكنه الشــهادة، وكانــت 

قيادتــه للجهــاز العســكري هــَي التــي أّخــرْت استشــهاده«)2(.

ــه يقــول أمحــد اللحــام)3(: »كان الشــهيد حممــود حريًصــا جــًدا عــى أْن  وعــن أمانتــه ووفائ
يوصــل أمانــات وخمصصــات الشــهداء واملســاجني إىل أهليهــم قبــل ميعادهــا، حيــث إّنــه كان 
ــي األمــوال إذا تأخــر جميئهــا مــن اخلــارج، وإذا جــاءت األمــوال يرجــع  ــي ويقــرتض من يأتين
إيلَّ مبــارشة مــا اســتدانه منــي، عــى الرغــم مــن أنَّ عوائــل الشــهداء كانــت تشــتكي مــن عــدم 
وصــول األمــوال بالطريقــة الســليمة والصحيحــة قبــل الشــهيد القائــد حممــود، وكان يقــول يل: 

»هــذا حقهــم وجيــب علينــا أْن نوصلــه إىل بيوهتــم تقديــًرا واحرتاًمــا جلهودهــم«)4(.

وتقــول ســمرية الــبس)5( يف هــذا الســياق: »مــا رأيــت أحفــظ لألمانــة مــن هــذا اإلنســان، 
ــه  ــالحه وأموال ــي، وس ــكري كأبنائ ــاز العس ــاء اجله ــول أبن ــردد ويق ــمعه ي ــت أس ــا كن ــًا م دائ
ــه، هــذه أمــوال  ــة يف عنقــي، حمــرم عــيَّ اســتخدامها أو اســتغالهلا يف غــري مــا وقفــت علي أمان
ــة أمواهلــم، واحلمــد هلل مــا  ــا مــن زكاة أمــوال النــاس وصدقاهتــم لتطهــري أنفســهم وتزكي تأتين
ــري  ــه الكث ــد من ــي أوالدي وأرسيت ويزي ــي ويكف ــوث يكفين ــة الغ ــي بوكال ــن عم ــيَّ م ــود ع يع

ــني«)6(. ــد هلل رب العامل واحلم

وعــن أمانتــه وحرصــه عــى املــال العــام يقــول عــادل عــوض)7(: »اجتمعــت معــه يف العمــل 
ــت  ــن بي ــوث، م ــة الغ ــاعدات يف وكال ــات واملس ــع الكابون ــاص بتوزي ــوارئ اخل ــم الط يف قس

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مع ايرس صاحل بتارخي 2015/12/21م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية مع �أمحد �للحام بتارخي 2015/05/16م.

)5( �سبق ترمجهتا.
)6( مقابة خشصية مع مسرة �لرس بتارخي 2015/12/04م.

)7( �سبق ترمجته.



86
الفصل األول

مولد الشهيد القائد محمود 
الخواجة وصفاته

ــة التــي يتمتــع  حانــون شــال قطــاع غــزة، إىل رفــح جنوبــه، الحظــت مــدى احلــرص واألمان
هبــا الشــهيد حممــود يف احلفــاظ عــى املــواد التموينيــة التــي توزعهــا الوكالــة عــى املحتاجــني، 
ــراء  ــة الفق ــاس وخاص ــع الن ــق مجي ــن ح ــاعدات م ــوال ومس ــذه أم ــول: »ه ــا يق ــًا م وكان دائ
ــاس  ــن األكي ــزق م ــالح املم ــا، وإص ــا ومتابعته ــى ترتيبه ــه ع ــرشف بنفس ــن«، كان ي واملهّجري
منهــا، حتــى ال يندلــق يشء منهــا عــى األرض. حــرضت موقًفــا لــه مــع أمــه التــي حــرضت إىل 
املخــزن الســتالم املخّصــص هلــا مــن مــواد متوينيــة قبــل النــاس، فلــم تلتــزم بالطابــور املصطــف 
فيــه النــاس، وتقدمــت إىل املــوزع حيــث كان قريًبــا هلــا، إضافــة إىل وجــود ابنهــا حممــود وابــن 
عائلتهــا مديــر املخــازن وقتــذاك وليــد اخلواجــة، فــا كان مــن ابنهــا حممــود إالّ أْن أخــذ أمتعتهــا 
ــْن أســمح هلــا أْن تســتلم  ووقــف بجوارهــا عــى البــاب وقــال أمــام اجلميــع: »هــذه أمــي، ول
ــا قــد أخــذت األغــراض منهــا  قبلكــم، فــال فــرق بــني شــخص وآخــر، ومــن بــري هبــا هــا أن
ــد انتهــاء ســاعات  ــا بنفــي إيل البيــت عن لكــي أســتلم هلــا نصيبهــا آخــر النــاس، وســأمحله أن
ــي، كــا  ــأم عين ــي شــاهدته ب ــه حــدث أمامــي، وأنن ــه أشــهد اهلل أن عمــي«. هــذا املوقــف النزي
كان الشــهيد حممــود كثــرًيا مــا يتجــول بــني األكيــاس واملــواد التموينيــة ينظــر إىل تاريــخ إنتاجهــا 
ــاء  ــت انته ــان وق ــاف ح ــن األصن ــا م ــاهد صنًف ــوم ش ــذات ي ــا، ف ــاء صالحيته ــخ انته وتاري
صالحيتــه، فأخــب املديــر املســؤول بذلــك، فــا كان مــن املديــر إالّ أن حتــّرز عــى هــذا الصنــف 
ــه  ــي كان ال ينتب ــور الت ــذه األم ــه هل ــه وانتباه ــود حلرص ــهيد حمم ــكر الش ــاعدات، وش ــن املس م

إليهــا أحــد يف ذلــك الوقــت إالّ نــادًرا«)1(.

)8( أبو عرفات األخ: 
ــم األخ  ــكان نع ــوات، ف ــوة واألخ ــن اإلخ ــرش م ــة ع ــة ثاني ــود اخلواج ــهيد حمم كان للش
ــه  ــن حول ــع م ــل م ــره، يتواص ــري ويوق ــرتم الكب ــم وحي ــري منه ــى الصغ ــف ع ــا، يعط ــم مجيًع هل
منهــم، والبعيــد يف ســكنه عنــه. حيــرص جيــًدا عــى زيارهتــم، يســدي هلــم النصيحــة واملشــورة 
ويشــاركهم الفرحــة واألمل، تقــول أختــه ابتســام)2(: »كانــت حياتنــا ومعيشــتنا يف معســكر 
ــا، وكان أخــي  ــًدا وبنًت ــة عــرش ول ــة مــن ثاني ــل أيَّ أرسة فلســطينية مهجــرة مكون الشــاطئ مث
ــات، كان أخــي  ــت الصغــرى بالنســبة للبن ــُت البن ــا كن ــني إخــويت وأن ــل اجلوهــرة ب حممــود مث
حممــود حّبوًبــا عطوًفــا غــري متشــدد، يتســْم باالعتــدال يف كل يشء مــن خمتلــف شــؤون حياتــه 
العامــة واخلاّصــة، كان جيلــس معنــا حيدثنــا ونحدثــه، يســتفر عــن أفعالنــا ويومياتنــا، ويســألنا 
عــن أحوالنــا الشــخصية، يوجهنــا ويرشــدنا وينصحنــا وإذا مــا أخطــأ أحدنــا يعاقبــه وخياصمــه، 

)1( مقابة خشصية مع عادل عوض بتارخي 2016/02/22م.
)2( يهَّ �بتســام عرفــات �بر�هــمي �خلو�جــة، اكن معرهــا 14 �ســنة عندمــا ��تشــهد �أخوهــا �أبــو عرفــات، ويّه �لآن تعمــل بعقــد مؤقــت ابحثــة �جاعيــة يف 

مركــز متويــن �لشــاطئ، مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوبــة بتــارخي 2015/05/13م.
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ــان،  ــف وحن ــكل عط ــا ب ــا ويعاملن ــب علين ــدًدا، يص ــا أو متش ــًيا يوًم ــن قاس ــك مل يك ــع ذل وم
يعلمنــا ويوّصــل لنــا املعلومــة الدينيــة بــكل يــر وســهولة دون تزّمــت أو نفــور. ونحــُن بنــات 
ــا أنَّ  ــري دوًم ــار، وكان ي ــوة واإلجب ــا بالق ــٍد منّ ــى أح ــاب ع ــا احلج ــرض يوًم ــريات مل يف صغ
احلجــاب كــا أّنــه فريضــة عــى كل مســلمة إالّ أّنــه البــدَّ أْن يــأيت باإلقنــاع وعــن رىض، ولكنه يف 
املقابــل كان يعلمنــا أنــه رضورة وفــرض عــى كل مســلمة ولــه ميعــاد وتوقيــت معــني الرتدائــه. 
كان يــى أنَّ للطفولــة حقوًقــا، وأنَّ مــن حــق كل طفلــة وطفــل أن يعيــش ســنّه وحياتــه، وعــى 
ــا،  ــد طفولتن ــو وال يقي ــب وهل ــن لع ــة م ــا الكامل ــش طفولتن ــا لنعي ــا حريتن ــرتك لن ــك كان ي ذل
ــت إذا  ــون، كن ــق واألب احلن ــد كان يل األخ والصدي ــن أخ، فلق ــر م ــي أكث ــه مع ــت عالقت كان
طلبــت منــه شــيًئا يلبيــه يل برعــة، كان خيّصنــا نحــُن البنــات بكثــرٍي مــن احلنــان. حــدث معــي 
يوًمــا أننــي كنــت زعالنــة منــه، واهلل قبــل أن ينــام أتــاين وأرضــاين وأخــذين بحضنــه وقبلنــي، 
ــة  ــه حاج ــون مع ــا يك ــًدا، عندم ــه أب ــان مثل ــد إنس ــود ال يوج ــهيد حمم ــي الش . أخ ــديَّ ــل ي وقب
مثــل: حلويــات أو بســكويت أو غــريه، الزم يقســمها بيننــا وبــني أوالده. كانــت عالقتــه مــع 
أبيــه كعالقــة األخ بأخيــه ويعــده أيب كأّنــه أخــوه الصغــري يشــاوره يف كل يشء، إذا شــعر أخــي 
حممــود أنَّ أبــاه يف ضائقــة ماليــة، يــأيت لــه باملــال ويقــول لــه: »أرصف عــى البنــات وال تقــل هلــم 
ــل هلــا، هــي  ــان والتذّلْ ــب واحلن ــة احلــب وال ــه مــع أمــه عالق هــذا مــن حممــود«. كانــت عالقت
أمــه وأختــه، وبنتــه وصديقتــه، كان يازحهــا كثــرًيا وجيلــس يف حضنهــا، ويقــول هلــا: »مثــل مــا 
ــا أحــى  ربتينــي وأنــا صغــري وكنــِت تضعينــي يف حضنــك، بــدك اآلن تضعينــي يف حجــرك، ي
احللويــن أنــِت يــا أمــي، يــا مَثــي األعــى«. كانــت أمــي إذا احتاجــت أيِّ يشء ال تلجــأ ألحــد 
مــن إخــويت إالّ إليــه، يلبــي هلــا طلباهتــا برعــة. قبــل مــا يستشــهد بيــوم واحــد جــاء إىل بيتنــا 
وشــاهد أمــي حمنْيــة شــعرها فأخــذ بمداعبتهــا قائــاًل هلــا: »مــا هــذه احلــالوة يــا قمــر! مــن أيــن 
لــِك هــذا اجلــال؟!، ويــن راحيــه ومــن ويــن جايــه«، مــن بعدهــا أمــي وإىل اآلن مل حتــن شــعرها 
ــون  ــم واألب احلن ــري هل ــة األخ الكب ــد كان بمثاب ــوايت، فلق ــويت وأخ ــع إخ ــه م ــا عالقت ــًدا. أّم أب
ــى يدخــل الــرور إىل نفوســهم، جيتهــد أالّ حيــزن أحــد منهــم، ال  عليهــم، كان يازحهــم حت
يمّيــز أحدهــم عــن اآلخــر، حيــب الصغــري والكبــري. أّمــا عــن صلــِة الرحــم فحــدث وال حــرج، 
كنــت حتــّس أْن ال عمــل لــه إالّ صلــة األرحــام، يــزور اجلميــع منهــم بشــكل دائــم، حتــى إّنــه 

كثــرًيا مــا كان يــزور األمــوات يف املقابــر«)1(. 

)1( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع �بتسام عرفات �خلو�جة بتارخي 2015/05/13م.



88
الفصل األول

مولد الشهيد القائد محمود 
الخواجة وصفاته

وعــن جتــّي صفــة األخــوة يف الشــهيد حممــود ووقوفــه إىل جانــب إخوتــه يف تفريــج كرهبــم 
يقــول أخــوه أمحــد)1(: »يف عــام 1983 وبعــد خــروج أخــي حممــود مــن ســجنه مــن نفــس هــذا 
العــام، مــررت بوضــع مــادي صعــب، اضطــررت بســببه إىل بيــع ســياريت مــن أجــل رشاء بيــت 
ــا  ــرّي هب ــي أس ــار لك ــة آالف دين ــا إىل ثالث ــت حينه ــي، واحتج ــا وأوالدي وزوجت ــي أن يؤوين
ــي  ــل إعطائ ــٍق يل فاشــرتط عــيَّ مقاب ــة الغــاز وبيعــه وتوزيعــه، ذهبــت إىل صدي أعــايل يف تعبئ
ــا تــرددت ووقعــت يف حــرية كبــرية، وتداخلــت  ــًكا يف العمــل، أن املبلــغ أن يدخــل معــي رشي
اخليــارات مــع بعضهــا بــني العمــل بــدون رشكاء، وبــني الســكن واالســتقرار يف بيــت يؤوينــي 
أنــا وزوجتــي واألوالد، وأنــا حمتــاج لكليهــا، فتوجهــُت إىل بيــت أخــي حممــود الســاعة الثانيــة 
عــرشة والنصــف ليــاًل، وعرضــت عليــه مشــكلتي، قائــاًل لــه: »يــا أخــي حممــود أنــا عايز أســكن 
ــا بعــت ســيارة  ــا حــريان إذا أن ــار للعمــل، وأن ــة أالف دين ــز ثالث ــي الــذي اشــرتيته وعاي يف بيت
ــل عنــي حــرييت«،  ــا جئــت إليــك لتســاعدين وحتــل مشــكلتي وتزي العمــل أخــر شــغي، وأن
ــد  ــق بع ــافة الطري ــوة، ومس ــد قه ــي ألمح ــا: »اعم ــاًل هل ــه قائ ــى زوجت ــود ع ــادى حمم ــا ن وهن
مخــس دقائــق ســأكون عندكــم _إن شــاء اهلل_«. وفعــاًل ركــب ســيارته التــي كانــت مــن نــوع 
»رنــو« وغــاب عنــي مــا يقــارب مخــس دقائــق ورجــع وبحوزتــه املــال الــذي قــدره ثالثــة آالف 
دينــار، وأخــذين لغرفــة جانبيــة وجلســت أنــا وإيــاه لوحدنــا وأعطــاين املبلــغ كامــاًل، وقــال يل: 
»أســتحلفك بــاهلل أن ال تســتعجل الســداد، وإيــاك أن حتــرم أبنــاءك شــيًئا، ال أقــول لــك اخلبــز 
والطبيــخ، بــل ال حترمهــم تفاحــة وال مــوزة مــن أجــل توفــري املبلــغ، وتــرده إيّل«. وبعــد شــهر 
ونصــف تقريًبــا كان املبلــغ يف يــدي، وذهبــت بــه إليــه ألســدده، امتنــع مــن أخــذه، وقــال أهبــذه 
الرعــة تــرده؟ فقلــت لــه يــا أخــي كان يَل ديــون كثــرية عــى زبائنــي فســاعدين اهلل عــى مجعهــا 

هبــذه الرعــة، فأخــذ املــال وشــكرته كثــرًيا«)2(.

وعــن األخــوة يقــول أخــوه إســاعيل)3(: »كان أخــي حممــود بالنســبة يل هــو األب واألخ 
الكبــري، كان يتفاخــر يب أمــام أصدقائــه قائــاًل: »هــذا أخــي الصغــري أحّبــه ألين أرى فيــه 
ــرًيا، ويصحبنــي معــه يف معظــم املناســبات، كنــت أحــسُّ  ــه كث طفولتــي«. كان يأخــذين إىل بيت
وأنــا معــه باألمــن واحلنــان، عندمــا كنــت أزعــل منــه ألمــٍر مــا، كان يراضينــي برعــة ويقبلنــي، 
كنــت لــه بمثابــة االبــن املدلــل، عندمــا كنــت أمــي بجانبــه كنــت ال أهــاب مــن أَي يشء، ألن 

أخــي حممــود كانــت لــه مهابــة غريزيــة هيــاب منــه اجلميــع«)4(. 

خــوة �لشــهيد محمــود، ويعمــل موزعـًـا لأنبيــب غــاز �لطهــ�ي عــى  )1( هــو �أمحــد عرفــات �خلو�جــة، مو�ليــد 1964/12/27م، وهــو �لأخ �لأو�ــط مــن بــني �إ
�ملنــازل، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/02/29م.

)2( مقابة خشصية مع �أمحد �خلو�جة بتارخي 2016/2/29م. 
)3( �سبق ترمجته.

)4( مقابة خشصية مع �أخيه �إ�اعيل بتارخي 2015/12/15م.
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ــع  ــه كان جيم ــود أّن ــهيد حمم ــي يف الش ــف)1(: »كان يعجبن ــا الرشي ــه مه ــة أخي ــول زوج وتق
ــتطيع  ــية ال تس ــم سواس ــه، وكان يعامله ــالت مع ــم يف رح ــع أوالده ويأخذه ــه م ــاء إخوت أبن
ــة رائعــة يف هــذا  ــاك صف ــع. وهن ــه مــع اجلمي ــه، لتشــابه معاملت ــاء إخوت ــاءه مــن أبن ــز أبن أن متّي

ــداء«2. ــام الغ ــى طع ــة ع ــوم مجع ــائهم كل ي ــه ونس ــه إلخوت ــل يف مجع ــان، تتمث اإلنس

)9( ثقافته وحبه للقراءة: 
ــود  ــهيد حمم ــى الش ــذا اعتن ــة، ل ــم والثقاف ــال إالّ بالعل ــؤولية ال تن ــعور باملس ــة والش التوعي
اخلواجــة بنفســه فهذهبــا وثقفهــا بثقافــة العــر، وزودهــا بالفقــه اإلســالمي، فمنــذ أن التــزم 
ــالمي يف  ــاد اإلس ــة اجله ــه حلرك ــد انضام ــة بع ــوي خاّص ــاط الدع ــم يف النش ــجد وانتظ باملس
فلســطني، أصبــح حمًبــا للقــراءة واملطالعــة يف خمتلــف العلــوم الدينيــة واملعرفيــة، أضحــى 
يعشــق قــراءة كتــب الفكــر اإلســالمي الصحيــح املبنــي عــى العقيــدة الصحيحــة الصافيــة التــي 
مصدرهــا كتــاب اهلل وســنّة رســوله حممــد صــى اهلل عليــه وســلم، وعــن حــبِّ وشــغف الشــهيد 
حممــود بالبحــث العلمــي والقــراءة يقــول حســن أمحــد)3(: »مــن اجلديــر بالذكــر التحــدث عــن 
الشــغف العلمــي الــذي متيــز بــه الشــهيد حممــود اخلواجــة يف الســجن)4(حيث كان مواظبــّا عــى 
القــراءة، وكثــرًيا مــا جلســنا للحديــث يف مســاقات علميــة ُتــَدّرس يف اجلامعــة، لقد متيز الشــهيد 
بالبحــث عــن املعرفــة العلميــة، وكان تواًقــا لســاع املختصــني يف علــم النحــو والــرف وعلــم 

اللغــة، واالســتاع إليهــم ومناقشــتهم«)5(. 

وعــن ثقافتــه يقــول عبــد الرمحــن القيــق)6(: »تقابلــت مــع الشــهيد حممــود يف ســجن 
ين إليــه كثــرة  عســقالن عــام 1985م بعــد أْن تــمَّ ترحيلــه مــن ســجن غــزة املركــزي، مــا شــدَّ
قراءتــه ودراســته. دائــًا جتــده يقــرأ فــال تــكاد تــراه بــدون كتــاب إالّ وقــت ممارســته للتاريــن 
الرياضيــة، فرتتــب عــى ذلــك أّنــه أصبــح عــى درجــٍة كبــرية مــن الوعــي والثقافــة، وصــل إىل 
درجــة مميــزة يف قراءتــه مــن الدقــة والتدقيــق، كان هيتــم كثــرًيا باللغــة العربيــة ومصطلحاهتــا، 
ــب رأي  ــا وصاح ــة، كان ذكًي ــة العربي ــس اللغ ــى قوامي ــا ع ــده عاكًف ــا جت ــرًيا م ــك كث ــث إن حي
وصاحــب موقــف ال يســّلم بســهولة بــكل مــا يقــرأه، عقلــه وتفكــريه حُيــرتم، كنــُت أحــب ســاع 

)1( �سبق ترمجهتا.
)2( مقابة خشصية مع هما �لرشيف بتارخي 2015/12/01م.

ــر جمــة  ــادة حركــة فتــح، وممثلهــا يف معســكر �لشــاطئ، ورئيــس حتري )3( حســن محمــد �أمحــد، حاصــل عــى درجــة �دلكتــور�ه يف �للغــة �لعربيــة و�أحــد ق
�لســاحل �لتابعــة حلركــة فتــح، شــغل منصــب رئيــس قســم �لصحافــة و�لإعــام يف جامعــة غــزة �لقامئــة يف منطقــة �لزيتــون، وهــو �لآن رئيــس قســم �للغــة �لعربيــة 

يف جامعــة فلســطني، وهــو جــار قريــب جــدً� مــن بيــت �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/06/24م. 
)4( يف جسن غزة �ملركزي )�لرس�اي( قسم )ب(، مقابهل خشصية مع حسن �أمحد بتارخي 2015/06/24م.

)5( مقابهل خشصية مع حسن �أمحد بتارخي 2015/06/24م. معظم �لرو�ة �أكدو� عى �عة ثقافة �لشهيد محمود �خلو�جة.
)6( �أ�ر حمرر يف صفقة �لأحر�ر بعد �عتقال د�م 26 �سنة ونصًفا، طالب ماجسستر، مقابة خشصية مع عبد �لرمحن �لقيق بتارخي 2016/06/13م.



90
الفصل األول

مولد الشهيد القائد محمود 
الخواجة وصفاته

خطبــه، ومــا تتفتــق عنــه قرحيتــه مــن أبيــات الشــعر يف املناســبات املختلفــة، كان حيــب النقــاش 
ــا كنــت تشــاهدمها يتحــاوران ويتناقشــان  ــرًيا م ــم املقادمــة، فكث ــور إبراهي واحلــوار مــع الدكت
وينصتــان ألحاديــث بعضهــا، كان الشــهيد إبراهيــم املقادمــة حيبــه وحيرتمــه لثقافتــه الواســعة 

ــة«)1(. ــه الرجولي ــجاعته ومواقف ــق، وش ــه العمي ووعي

ــَز هبــا الشــهيد حممــود وكانــت  أمــا يوســف اخلواجــة)2( فقــد قــال: »مــن األشــياء التــي متّي
ــم  ــات العل ــني جلس ــه ب ــع وقت ــاه، توزي ــة لالنتب ــرتة والفت ــك الف ــخصيته يف تل ــة يف ش واضح
ــرًيا  والبحــث والقــراءة مــن جهــة والعمــل والرياضــة مــن جهــة أخــرى، حيــث كان يقــرأ كث
ويبحــث يف املصــادر واملراجــع عــن تفســري املعلومــات واألفــكار الغامضــة عليــه، وال ينســى 
ــن  ــمه م ــالت جس ــى عض ــة ع ــا للمحافظ ــد فيه ــا ويتقي ــا أوقاًت ــّدْد هل ــة حي ــن الرياض ــه م نصيب

ــة«)3(. ــة البدني ــن اللياق ــالل متاري خ

ــة  ــى درج ــود ع ــهيد حمم ــوة)4(: »كان الش ــود عط ــول حمم ــه يق ــة حفظ ــه ورسع ــن ثقافت وع
عاليــة مــن الوعــي والثقافــة، رسيــع احلفــظ لســور وآيــات القــرآن الكريــم حيــث حفــظ الكثــري 
مــن ســوره يف الســجن، فــذات مــّرة دخــل يف منافســة مــع األخ عبــد املعطــي أبــو معيلــق حــول 
مــن يكــون األرسع حفًظــا، فســبقه حممــود بحفــظ الكثــري مــن آيــات القــرآن الكريــم، فتعجــب 
عبــد املعطــي لقــوة ذاكرتــه وحفظــه، وكيــف تســنّى لــه أْن حفــظ هــذا الكــم مــن الســور يف هــذا 
الوقــت القصــري. كان حممــود يقــرأ الصفحــة مــن القــرآن مرتــني، ويقــول ألحــد إخوانه ســّمعها 
ــا، كنــُت كثــرًيا  يل، أنــا عــن نفــي فقــد ســّمعُت لــه الكثــري مــن الســور كان حفظــه قوًيــا ومتينً
مــا أســمع مــن الشــباب أن حممــود حيفــظ القــرآن عــن ظهــر قلــب، فلــم أنكــر عليهــم قوهلــم، 

الختبــاري لرعــة حفظــه أكثــر مــن مــرة«)5(. 

وحيدثنــا غــازي لبــد)6( عــن ســعة ثقافتــه وحفظــه لكتــاب اهلل فيقــول: »بــرع الشــهيد حممــود 
ــى  ــة ع ــنّة النبوي ــا بالس ــة، وكان ملتزًم ــة العربي ــرآن واللغ ــوم الق ــة يف عل ــوم خاّص ــّدة عل يف ع
مذهــب اإلمــام الشــافعّي، وحافًظــا لكتــاب اهلل، كثــرًيا مــا كنــت أختــبه وُأســّمع لــه ألتأكــد من 
حفظــه للقــرآن، كنــت أختــار ســور القــرآن مــن أّي جــزء، فيقرأهــا أمامــي بإتقــان وباألحــكام 
وبصــوٍت مجيــل، حتــى إ‘ّنــه مــن شــّدِة إتقانــه حلفظــه ســّمعت لــه كثــرًيا مــن ســوره )بالعكــس( 

)1( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عبد �لرمحن �لقيق بتارخي 2016/06/13م.
)2( هــو �أبــو عبيــدة �أحــد قيــاد�ت حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم وهــو مــن �ــان مدينــة رحف، �تفــق �مس عائلتــه مــع �مس عائــة �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، وليــس 

بيهنــم ر�بطــة دم �أو نســب.
)3( مقابة خشصية مكتوبة مع محمود عطوة بتارخي 2016/03/29م.

)4( �سبق ترمجته. 
)5( مقابة خشصية ومكتوبة مع يو�ف محمد �خلو�جة )�أبو عبيدة( بتارخي 2015/03/15م.

)6( �سبق ترمجته.
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أّي يبــدَأ القــراءة مــن آخــر كلمــة يف الســورة وينتهــي بالبســملة، وآخر ســورة أتذكر أين ســمعتها 
لــه حــْدًرا ســورة الذاريــات، كان حمبًّــا لســرية رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وســنته، حريًصا 
عــي االقتــداء بأثــره، فقيًهــا جــًدا حيــب الفقــه مــا تســأله ســؤااًل فقهًيــا إالّ وأجابــك عليــه إجابــة 
دقيقــة. كان خطيًبــا اســتمعت لــه ألكثــر مــن خطبــة يف مســجد حســن البنــا )عنــان(، كان مــن 
ــا لكبــار الســن  ــا وصديًق اإلخــوة املحافظــني عــى صــالة اجلاعــة، خاصــة صــالة الفجــر، حمًب
املتواجديــن يف املســجد، خاصــة مــؤذن وإمــام املســجد الشــايل أبــو فــؤاد محــادة، ومــؤذن وإمــام 
املســجد األبيــض أبــو حييــى عقيــالن، وهــم كانــوا حيبونــه وجيّلونــه، لدرجــة أهّنــم كانــوا يقفــون 
إىل جانــب الشــهيد حممــود أثنــاء نشــاطاته الدعويــة يف املســجد. كان حممــود وّقاًفــا عنــد حــدود 

اهلل، عندمــا تذكــره بــاهلل يلتــزم«)1(. 

وعــن ثقافتــه وقــوة حفظــه لســور القــرآن الكريــم يقــول وليــد أبــو مــراد)2(: »كان حممــود 
ــا  ــه م ــّمع ل ــي أْن أس ــب من ــا يطل ــرًيا م ــزًءا، وكان كث ــن ج ــن عرشي ــر م ــرآن أكث ــن الق ــظ م حيف
ــا ألحــكام القــرآن، ومــن شــّدة حفظــه واتقانــه لســور  حيفظــه لتثبيتــه. كان دقيــق احلفــظ، متقنً
القــرآن طلــب منــي ذات مــّرة أْن أســّمع لــه ســورة مريــم باملقلــوب، ليدلــل يل عــى قــوة حفظــه 
للقــرآن. هــذا ديــدن حممــود يف حياتــه، فمــن مبادئــه التزامــه بحديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم الــذي يقــول فيــه: »إنَّ اهلل حيــُب إذا عمــل أحدكــم عمــاُل أن يتقنــه«)3(، عندما كنّا نســتمع 
للدكتــور فتحــي الشــقاقي يف حمارضاتــه، كان الدكتــور يطلــب مــن احلارضيــن إبــداء آرائهــم أو 
تعليقاهتــم عــى كالمــه، وكان حيثنــا ويقــول لنــا: »مــن منكــم لديــه مداخلــة فليتحــدث«، فــكان 
إذا حتــدث الشــهيد حممــود يكــون كالمــه دقيًقــا وواضًحــا بخــالف بعــض األشــخاص الذيــن 

كانــوا يتكلمــون ملجــرد الــكالم حيــث ال يفهــم مــن كالمهــم يشء«)4(. 

وكان أهــم مــا حيتــل فكــر الشــهيد القائــد حممــود هــو أن فلســطني أرض وقــف إســالمي وليــس 
مــن حــق أيِّ شــخص أْن يســاوم أو يفــاوض عــى ذرِة تــراٍب مــن تراهبــا الطاهــر؛ ألهنــا ليســت ملــًكا 
ألحــد، وأنَّ فلســطني مــن بحرهــا إىل هنرهــا ملــك لإلســالم وأهلــه، وهــي مركــز الــراع بــني احلــق 
والباطــل. ومــن مبادئــه الثابتــة أنَّ املســلم املجاهــد ال يعــرف للتعصــب احلــزيب والفئــوي طريًقــا، بــل 

إنَّ هــذا املســلم حيــب أخــاه مــن منطلــق إيــاين بحــت؛ ألنَّ اهلل عــز وجــل وّص بذلــك. 

ــاز مرجتــى)5(: »كان الشــهيد حممــود واســع  ــِه يقــوُل ممت ــه، وســعِة ثقافت ــِه ملرحلت وعــن وعّي
ــاهدته  ــا ش ــذا م ــاته، ه ــه ومناقش ــاء حوارات ــا أثن ــا واضًح ــة وبياًن ــة قوّي ــك حّج ــة، يمتل الثقاف

)1( مقابة خشصية مع غازي لبد بتارخي 2016/02/28م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( �أخرجه �أبو يعى و�لطر�ين، وقد حصحه �لألباين يف �لصحيحة نظرً� لشو�هده.
)4( مقابة خشصية مع وليد �أبو مر�د بتارخي 2016/02/20م.

)5( �سبق ترمجته. 
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ــة يف  ــل الطالبي ــادة الكت ــوز وق ــع رم ــا م ــي كان يعقده ــة الت ــوارات الفكري ــرات واحل يف املناظ
ــالمية«)1(. ــة اإلس اجلامع

وعــن ثقافتــه يقــول يــارس صالــح)2(: »الشــهيد حممــود عنــده قــدرة وفهــم راٍق لإلســالم، 
يدلــل عــى أقوالــه باآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الصحيحــة. أتبــاع حــزب التحريــر 
ــى  ــود ع ــدرات حمم ــن ق ــتفادة م ــوار لالس ــوس واحل ــود للجل ــهيد حمم ــون إىل الش ــوا يأت كان
طــرح مواقفــه، إْن دلَّ هــذا عــى يشء فإّنــا يــدّل عــى أّنــه مميــز وصاحــب طاقــة فكريــة عاليــة، 
ــة  ــة يف اجلامع ــل الطالبي ــباب الكت ــه ش ــوف يف وج ــى الوق ــادر ع ــد الق ــو الوحي ــود ه كان حمم

ــة مــن الوعــيِّ والفكــر«)3(.  ــا وعــى درجــة عالي اإلســالمية، كان فعــاًل مثقًف

وممــا يدلــل عــى وعيــه وســعة ثقافتــه دخولــه يف مناقشــات وحــوارات مــع شــباب مــن حــزب 
ــام  ــال ع ــة)4(: »يف اعتق ــو عرمان ــن أب ــك حس ــول يف ذل ــم، يق ــة عليه ــة احلّج ــجن وإقام اهلل يف الس
ــام  ــاين ع ــزب اهلل اللبن ــن ح ــباب م ــطة بش ــجن ش ــة يف س ــود اخلواج ــهيد حمم ــى الش 1985م التق
1987م، ودخــل معهــم يف حــوارات ونقاشــات حــول معتقداهتــم وأفكارهــم الشــيعية، كان 
يناقشــهم كأنــه متخصــص يف املذهــب الشــيعي حيــث إّنــه ناقشــهم يف الكثــري مــن املســائل الفقهيــة 
املتعــددة، لدرجــة أهنــم عجــزوا عــن مناقشــته، وقالــوا لــه: »نحــن ســنّة ولســنا شــيعة«، فغضــب 
منهــم الشــهيد حممــود كثــرًيا الســتخدامهم التقيــة يف أقواهلــم وأفعاهلــم حتــى أوصله غضبــه لدرجة 
مــن الشــجار لعــدم صدقهــم ووضوحهــم وحســمهم ملواقفهــم، األمــر الــذي أّدى لنقلــه وترحيلــه 
إىل ســجن عســقالن الــذي فــرض نفســه فيــه بقــوة، والتــزم التزاًمــا حديدًيــا بأنظمــة الغرفــة حيــث 

كان متفاعــاًل مــع كافــة املســاجني وخاصــة شــباب حركــة اجلهــاد يف كل يشء«)5(. 

وعــن ثقافتــه وفقهــه يف الديــن يقول نافذ األعرج: »عائلتي هلا مدرســة لتعليم ســياقة الســيارات، 
وفتحــوا املجــال أمــام النســاء والفتيــات للتدريب عى الســياقة، فأمجعــت عائلتي أْن أكــوَن أنا مدرب 
النســاء، متنّعــت وقلــُت سأســأل عن احلكــم الرشعي، فلــم أذهب ملشــايخ احلركة أو مشــايخ اجلامعة 
أو األزهــر، بــل ذهبــت إيل حممــود وســألته عــن احلكــم الرشعــي، فقــال يل: »إذا أنــت امتنعــت عــن 
تدريــب النســاء فإنــك ســترتك تدريبهنَّ لغــري الثقات، بل أدخل هــذا املجال ويا حبــذا أْن يكون معها 

حُمــرم مرافــق هلــا«، فاقتنعــُت بكالمــه، فهــو الفقيــه يف نظــري الــذي أثــق بــه واطمئــن لفتــواه«)6(. 

)1( مقابــة مكتوبــة مــع ممتــاز مرجتــى بتــارخي 2015/05/14م. ولقــد �أكــد �لــر�وي وليــد خــادل حلــس، مو�ليــد 1971/02/19م الكم ممتــاز قائــًا: »�أشــهد 
ابهلل �أنــه حلــق«، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/10/21. و�أكــد ذكل توفيــق بكــر قنيطــة، مو�ليــد 1964/11/07م، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/10/21م.

)2( �سبق ترمجته.  
)3( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع ايرس صاحل بتارخي 2015/12/21م.

)4( �سبق ترمجته.
)5( مقابة خشصية مع حسن �أبو عرمانة بتارخي 2016/03/25م. 

)6( مقابة خشصية مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/06م.
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وعــن ســعة ثقافتــه يقــول مجيــل أبــو رمضــان)1(: »الــذي كان جيلــس مــع الشــهيد حممود يشــعر أّنه 
جالــس مــع فقيــه متخصــص، كان شــديد احلــبِّ ملــادة الفقــه، يف اجللســات واحلــوارات واملســابقات 
التــي كانــت تعقــد يف املســجد كان ملحمــود حضــوٌر واســع يف اإلجابــة عــن املســائل الفقهيــة التــي 
يعجــز أغلبنــا عــن إجابتهــا، حــرضت لــه حــوارات ومناقشــات مــع أتبــاع حــزب التحريــر، وأبنــاء 
التكفــري واهلجــرة، لقــد أعطــى حممــود قــوة للحركــة اإلســالمية، وليــس حلركــة اجلهــاد اإلســالمي 

فقــط، كان يدافــع عــن اإلســالم بإخــالٍص بعيــًدا عــن احلزبيــة«)2(.

ــك  ــود يمتل ــهيد حمم ــر)3(: »كان الش ــم مط ــول نعي ــه يق ــه وذاكرت ــوة حفظ ــه وق ــن ثقافت وع
ــوب،  ــورى باملقل ــورة الش ــُه س ــّمعُت ل ــي س ــوم أنن ــر ذات ي ــادي، أتذك ــري ع ــرة وذكاء غ ذاك
مــن آخــر كلمــة فيهــا حتــى انتهــى إىل البســملة، وذهبــت ذات يــوم معــه إىل صديقــه إســاعيل 
رضــوان وكاَن مــن األوائــل يف دراســته اجلامعيــة، فقــال لــه إســاعيل: »أنــا أقــرأ كل يــوم حــوايل 
ثــاين ســاعات اســتعداًدا لالمتحانــات، وأنــَت مــن كثــرة انشــغالك يف الدعــوة اإلســالمية ليس 
لديــك وقــت للقــراءة، ولكنــي أعجــُب منــَك كيــف حتصــل عــى درجــاٍت عاليــة وبامتيــاز«، 
«. لقــد كان لــدى الشــهيد حممــود خلفيــة  فقــال لــه الشــهيد حممــود: »هــذا مــن فضــل اهلل عــيَّ
ــا، كان يف  ــاوًرا ناجًح ــا وحم ــث، وكان مثقًف ــه واحلدي ــري والفق ــرآن والتفس ــوم الق ــرية يف عل كب
ــركات  ــاع احل ــعبية، وأتب ــة الش ــح، واجلبه ــة فت ــار حرك ــاع وأنص ــوادر وأتب ــاور ك ــة حي اجلامع

ــر، والتكفــري واهلجــرة«)4(. واألحــزاب اإلســالمية كاإلخــوان املســلمني وحــزب التحري

)10( اإلنسان القدوة)5(: 
القــدوة مــن أهــم املوضوعــات التــي تلعــب دوًرا كبــرًيا يف اجتاهــات وســلوك النــشء والشــباب 
ــا ونفســًيا  واجلنــد واألتبــاع، وهــيَّ مــن أنجــح الوســائل املؤّثــرة يف إعــداد اجلنــود وتكوينهــم خلقًي
واجتاعًيــا؛ ذلــك ألنَّ القائــد هــو املثــل األعــى يف نظــر جنــوده، واألســوة الصاحلــة يف عيــون أتباعــه، 
ــا مــن حيــث يشــعر أو ال يشــعر. مــن هنــا كانــت القــدوة عامــاًل  يقلدونــه ســلوكًيا وحياكونــه خلقًي
ــا خلوًقــا كريــًا شــجاًعا  كبــرًيا ومؤثــًرا يف صــالح اجلنــدي أو إفســاده، فــإْن كان القائــد صادًقــا أمينً
عفيًفــا حــاكاه اجلنــود، وصــدق مــن قــال لعمــر بــن اخلطــاب: »عففــت فعّفــْت رعيتــك ولــو رتعــَت 
ــاِج كــرى وســواريه جعــل  ــا ُأيِت إىل عمــر بت ــح قــال: »مّل ــن أيب نجي ــة عــن اب لرتعــوا«)6(، ويف رواي

)1( مجيل �أبو رمضان )�أبو �أمحد( »�مس حريك« مقابة خشصية مسجة ومكتوبه بتارخي 2016/02/28م.
)2( مقابة خشصية مع مجيل �أبو رمضان بتارخي 2016/02/28م.

)3( هو نعمي مطر نعمي محمد طه مطر، مو�ليد 1965/07/02م يف معسكر �لشاطئ، مقابة خشصية بتارخي 2016/02/29م. 
)4( مقابــة خشصيــة مــع نعــمي مطــر بتــارخي 2016/02/29م. ويؤكــد عــوض �ــلامين قــامس قريقــع، مو�ليــد 1957/03/27م مــن يح �لشــجاعية و�لعضــو يف 

�للجنــة �لقضائيــة يف حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، مقابــة خشصيــة مــع عــوض قريقــع بتــارخي 2016/10/21م.
ِّباعه و�لتَّشسبُّه �أو �ِلْقِتد�ء به. )5( ما هو ِمثايّل يُمكن ِ�ت

)6( رو�ه �لبهيقي يف �لسن �لكرى:١٣٠٣٣. ويف رو�ية: فقال هل عي بن �أيب طالب: »اي �أمر �ملؤمنني َعَفْفَت فََعفُّو� ولو َرتَْعَت لََرتَُعو�«.
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ُيقلبــه بعــوٍد يف يــده ويقــول: واهلل إنَّ الــذي أدَّى إلينــا هــذا أَلمــني، فقــال رجــٌل: يــا أمــري املؤمنــني: 
ــَت«)1(. وأصــول  ــوا. قــاَل: َصَدْق ــَت َرَتُع ــَت إىل اهلل، فــإذا َرَتْع ي ــؤدُّون إليــك مــا أدَّ ــَت أمــنُي اهلل ي أن
ــني  ــع إىل أصل ــه، ترج ــده وأتباع ــة جلن ــدوة طيب ــلم ق ــد املس ــا القائ ــون هب ــي يك ــة الت ــدوة الصاحل الق
كبرييــن: حســن اخللــق، وموافقــة العمــل للقــول؛ ألنَّ النفــس جمبولــة عــى عــدم االنتفــاع بــكالم 
مــن ال يعمــل بعملــه، وال يوافــق فعلــه قولــه. وكان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة قــدوة حســنة 
القتدائــه برســول اهلل صــى اهلل عليــه، فأفعالــه توافــق أقوالــه، واضًعــا نصــب عينيــه اآليــة الكريمــة 
التــي كان يرددهــا عــى لســانه كثــرًيا حجسٱ رن زن من نن ىن ين ٰى ري جحس  ]الصــف: 2[، 
تتحــدث أختــه مليــاء عــن صفــة القــدوة يف أخيهــا الشــهيد حممــود قائلــة: »اختــذُت أخــي حممــود قــدوة 
ــهيد  ــم الش ــم: خالك ــول هل ــه، فأق ــه وأعال ــه وأخالق ــن أوصاف ــه وع ــم عن ــًا أحدثه ــي، فدائ ألبنائ
حممــود هــو الــذي علمنــي الصــالة، وأنــا يف الصــف الرابــع االبتدائــي، وكان يشــجعني عليهــا وعــى 
لبــس املنديــل واحلجــاب، وإذا التزمــت كان يعطينــي فلوًســا، وكان يأخــذين معــه إىل البحــر، وملــا 
أصبحــت يف املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة، كان ال حيبــذ ذهــايب إىل أفــراح صديقــايت وال أقربائــي وال 
اجلــريان حيــث كان معظمهــا يف ذلــك الوقــت يســودها اختــالط النســاء بالرجــال، وكان يعوضنــي 
عــن ذلــك بأخــذي معــه إىل أماكــن أرّفــه هبــا عــن نفــي، وحيــرص عــى إســعادي. عندمــا تزوجــت 
ــأيت  ــة زواجــي مــع أبيكــم يف خانيونــس، فــكان خالكــم حممــود ي يف عــام 1984م ســكنت يف بداي
ــوًيا  ــه مش ــي ب ــاج كان يأتين ــى الدج ــار، حت ــه واخلض ــة بالفواك ــلَّة مليئ ــاًل س ــبوع، حام إىلَّ كل أس
ــا بالســلفان، وعندمــا انتقلــت مــن خانيونــس وســكنت يف معســكر الشــاطئ بالقــرب مــن  وملفوًف
جامــع الســويس خلــف العيــادة العســكرية، كان يــأيت لزيــاريت باســتمرار، وألنكــم حتبــون البيــض 
ــدين  ــاد كان يعي ــة البيــض. يف املناســبات الســعيدة واألعي ــده كرتون ــأيت حامــاًل يف ي ــرًيا مــا ي كان كث
ــات  ــه أم عرف ــت زوجت ــه وكان ــت إىل بيت ة ذهب ــرَّ ــو فســتق غــري مقــرش، ذات م ويعيدكــم ومعــه كيل
عاملــه كيكــة بمــرشوب الســتار البتقــايل، فأعجبنــي طعمهــا، وشــكرت ملحمــود وزوجتــه مذاقهــا، 
فــا كان مــن أخــي حممــود بعــد حــوايل ثالثــة أيــام إال أن جــاءين هــو وزوجتــه، حمــرًضا معــه كافــة 
لــوازم الكيكــة وقــال ألم عرفــات: »اعمــي هلــا الكيكــة بالبتقــال لكــي تــأكل منهــا هــي وزوجهــا 
وأبناؤهــا«، فشــكرته كثــرًيا وقلــت لــه ملــاذا أتعبــت نفســك؟ فقــال: ال يــا أختــي بــل هــذا يســعدين 
ــود  ــباب وجن ــني الش ــاطئ ب ــكر الش ــات يف معس ــاك مواجه ــّرة كان هن ــدري، وذات م ــرشح ص وي
االحتــالل، وكنــت أنــا يف الســوق، فأصابتنــي رصاصــات مطاطيــة، فذهبــت مرعــة إىل بيتــي، واهلل 
ــاين  ــى لس ــريته ع ــايل، س ــى ب ــًا ع ــود دائ ــي حمم ــذا أخ ــت. ه ــي يف البي ــود أمام ــي حمم ــدت أخ وج
ــه.  ــوا مثلــه وتتصفــوا بصفات ــًة هلــم: هــذا خالكــم أمتنــى عــى اهلل أن تكون أتكلــم هبــا ألبنائــي، قائل

بحديثــي ألبنائــي عــن أخــي حممــود أصحــح ســلوكهم وأعــدل أخالقهــم وأقومهــا«)2(. 

)1( رو�ه �لبهيقي يف �لسن �لكرى:١٣٠٣٣.
)2( مقابة خشصية مع ملياء �خلو�جة �أخت �لشهيد محمود بتارخي 2015/06/14م.
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وعــن جتســد صفــة القــدوة يف الشــهيد حممــود حيدثنــا جــاره وصديــق طفولتــه رزق 
البيــاري)1( قائــاًل: »كان حممــود مثــااًل للشــباب امللتــزم مــع بدايــة الثانينــات مــن القــرن املــايض، 
ونقطــة اســتقطاب وجــذب للشــباب، تثريهــم شــخصيته املتحمســة الواثقــة فــال يتحــرك إالّ 
ــه أمريهــم يســتمعون  ــه كأن والعــرشات معــه، وال يســتقر يف مــكان إال والعــرشات حييطــون ب
إليــه بقناعــة راســخة وطواعيــة متناهيــة، فحــني عــوديت مــن مــر يف صيــف الســنة الثانيــة مــن 
اجلامعــة جــاءين حممــود ليســّلم عــيَّ مهنًئــا بالســالمة وبرفقتــه العــرشات مــن الشــباب يتقدمهــم 

ــه معلمهــم وقدوهتــم«)2(.  بثقــة واتــزان وكأن

أدرك الشــهيد املجاهــد حممــود أنَّ القائــد احلقيقــي هو الــذي يرحم وحينو ويعطــف عى اآلخرين 
ــب  ــه، طي ــدوة إلخوان ــادي ق ــوري واجله ــه الث ــة وعنفوان ــخصيته القوي ــم ش ــكان رغ ــم، ف وحيرتمه

القلــب معهــم، حمبوًبــا مــن مجيعهــم، حمًبــا ملســاعدة الفقــراء واملســتضعفني، وخدمــة النــاس.

يقــول نايــف أبــو نحــل)3(: »الشــهيد حممــود نمــوذج حيتــذى وقــدوة ُيقتــدى هبــا، كان دائــًا 
ــأيت باإلســمنت  ــم الشــاطئ حيــث كان ي ــن، خاصــة ســكان خمي ــن خلدمــة اآلخري مــن املبادري
واحلصمــة والرمــل مــن وكالــة الغــوث ويــأيت بأصدقائــه الذيــن كنــت أحدهــم ويقــوم برصــف 
الشــوارع الفرعيــة بــني البيــوت، كــا كان يوقــر وحيــرتم كبــار الســن، كثــرًيا مــا كان جيلــس مــع 
جــديت ذات الثانــني عاًمــا يازحهــا ويضاحكهــا مــن أجــل إدخــال الــرور إىل قلبهــا، أقوهلــا 
ــدويت يف  ــام، ق ــال األجس ــة ك ــدويت يف رياض ــود كان ق ــهيد حمم ــزاز: إن الش ــر واعت ــكل فخ ب
ــو  ــم أب ــا ع ــه إالّ ي ــول ل ــري وال أق ــل كب ــه كرج ــل مع ــت أتعام ــاس، كن ــع الن ــل م ــة التعام كيفي
عرفــات عــى الرغــم مــن أننــي وإيــاه أبنــاء جيــل واحــد، كنــت أشــعر أنــه أكــب منــي بخمــس 

ســنوات عــى األقــل«)4(. 

يقــول أمحــد اللحــام)5(: »عــى الرغــم مــن أن حممــود ال يكــبين إالّ بســنتني، إالّ إننــي كنــت 
أراه أكــب منــي بكثــري، واختذتــه قــدوة يل يف أقــوايل وأفعــايل فارســت الرياضــة مثلــه، وكنــت 
أحــاول أن أقلــده يف كل يشء يف أخالقــه ويف صالتــه، يف الرياضــة، يف الصــدق والوفــاء، 
وإيصــال احلقــوق إىل أهلهــا، ويف إغاثــة امللهــوف والتوســعة عــى األصدقــاء املعريــن، وقــول 
ــا كان  ــا، ك ــا وأحوالن ــة يف كل أعالن ــذ بالعزيم ــة يف األخ ــد صعوب ــًرا. نج ــو كان م ــق ول احل

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مع رزق �لبياري بتارخي 2015/04/12م.

ــنة 1979م  )3( نيــف حســن �أبــو حنــل، مــن مو�ليــد 1960/11/26م، مــن �أبطــال قطــاع غــزة يف رايضــة كــال �لأجســام فــرتة �لامثنينيــات، �شــرتك �س
مــع �لشــهيد محمــود �خلو�جــة يف بطــوةل كــال �لأجســام عــى مسســتوى فلســطني، وهــو �لآن رئيــس قســم الا�ســتقبال و�لطــو�رئ يف مستشــفى �لنــرص للأطفــال، 

مقابــة خشصيــة بتــارخي 2017/01/12م.
)4( مقابة خشصية مع نيف �أبو حنل بتارخي 2017/01/12م.

)5( �سبق ترمجته.
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الشــهيد حممــود يســعي ألن يفجــْر مــا يف مكنــون نفوســنا مــن طاقــات املقــدرة واإلبــداع، كان 
قــدوة حســنة لنــا وملــن حولــه، رشيًفــا صادًقــا موثوًقــا بــه، مؤمنـًـا بــاهلل، والؤه هلل، ثــمَّ لفلســطني 

وحلركــة اجلهــاد اإلســالمي«. 

ــدوة  ــود ق ــهيد حمم ــود: »الش ــد حمم ــهيد القائ ــا للش ــد ذكره ــف عن ــوى الرشي ــول رض وتق
لنــا مجيًعــا ولعائلــة اخلواجــة خصوًصــا. أعالــه البطوليــة عــادت علينــا باخلــري والــبكات، أنــا 
تزوجــت عــى ســمعة الشــهيد حممــود، أيب وأمــي وافقــوا عــى زواجــي يف غــزة التــي قدمــت 
إليهــا وأنــا يف غايــة الســعادة لكــوين ســأرتبط بعائلــة الشــهيد القائــد حممــود الــذي أحببتــه مــن 
دون أن أراه، مــن كثــرة افتخــار أيب وأمــي بــه، فهــم ألصقــا وعلقــا صورتــه عــى كل حائــط مــن 
ــود،  ــهيد حمم ــوالت الش ــن بط ــرًيا ع ــويت كث ــا وإخ ــي أن ــر. أيب كان حيدثن ــا يف م ــان بيتن حيط
ــطني«.  ــراالت فلس ــن جن ــرال م ــة، وجن ــف الصعب ــل املواق ــود رج ــهيد حمم ــا: »الش ــاًل لن قائ
كان بحــق رجــاًل يف زمــن غابــت فيــه الرجولــة، وتطأطــأت فيــه اجلبــاه واهلمــم، كان يؤمــن أنَّ 
نشــوة النــر تنبــئ عنهــا حجــم التضحيــات، وغــزارة شــالالت الدمــاء. مــن بــركات الشــهيد 
عــيَّ قبــويل يف العمــل عــى ســمعته، مديــر جممــع الشــفاء أبــو مصعــب زقــوت يف املقابلــة قــال 
ــة  ــن عائل ــت م ــال يل أن ــاي ق ــه أخ حل ــه إن ــت ل ــا قل ــود«، فعندم ــهيد حمم ــة الش ــت قريب يل: »أن
أصيلــة ســمعتها طيبــة، فالشــهيد حممــود رفــع رؤوس اجلميــع، بعدهــا بأســبوع توظفــت، أنــا 
أفتخــر بــني رفيقــايت يف العمــل بأننــي قريبــة الشــهيد حممــود، إذا ســألنني عــن عائلتــي أقــول: أنــا 
مــن عائلــة اخلواجــة عــى الرغــم أنَّ اســمي يف بطاقتــي رضــوى الرشيــف، اجلميــع يف العمــل 
يقولــون يل ال يوجــد مثــل عمــك الشــهيد حممــود، أنــا فخــورٌة جــًدا أنَّ أوالدي ينتســبون لعائلــة 
القائــد الشــهيد حممــود اخلواجــة، وأنَّ عمهــم حممــود اخلواجــة، وإن شــاء اهلل أوالدي يصــريون 

مثلــه يــا رب العاملــني. دعائــي إىل اهلل أن جيمعنــي بــه يف جنّاتــه العليــا«)1(.

)11( أمره باملعروف وهنيه عن املنكر: 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر هــو القطــب األعظــم يف الديــن، واملهّمــة التــي ابتعــث 
ــة وشــاعت  ــو طــوي بســاطه وأمهــل علمــه وعملــه لفشــت الضالل اهلل هلــا النبيــني أمجعــني، ل
اجلهالــة وضاعــت البــالد وهلــك العبــاد، فنعــوذ بــاهلل أْن تســتويل عــى القلــوب مداهنــة اخللــق، 
وتنمحــي عنهــا مراقبــة اخلالــق، وأْن يسرتســل النــاس يف اتبــاع اهلــوى والشــهوات اسرتســال 
البهائــم، وأْن يعــّز عــى بســاط األرض مؤمــن صــادق ال تأخــذه يف اهلل لومــة الئــم، فــال معــاذ 
ــًا بشــأن املســلمني حريًصــا  ــد حممــود مهت ــه. ولقــد كان الشــهيد القائ ــه وال ملجــأ إال إلي إال ب
عــى إيصــال اخلــري إليهــم وكــفِّ الــرش عنهــم ملتزًمــا بواجــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن 

)1( مقابة خشصية مع رضوى �لرشيف بتارخي 2015/12/05م ولقد �أكد زوهجا عرفات �خلو�جة رو�يهتا.
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املنكــر امتثــااًل لقولــه ســبحانه وتعــاىل: حجسٱ ىل يل ام مم رن زن من نن 
]آل عمــران: 104[، فحــرص عــى أن يكــون مــن دعــاة  ىن ين ٰىري زي مي ني جحس 
اخلــري التزاًمــا بقولــه تعــاىل: حجسٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من 

ىن ين جهمه جحس  ]النســاء: 114[.

يقــول إســاعيل هنيــة)1( يف شــهادته عــن الشــهيد القائــد حممــود: »كانــت انطالقتــه اإليانيــة 
ــاب  ــن أخــذوا الكت ــن بإخــالص، مــن الذي ــن حيملــون الدي ــة، كان مــن الذي ــة نقّي ــة صافي قوي
ــر  ــاة األم ــن دع ــود م ــهيد حمم ــد كان الش ــم«)2(، فق ــر بأيدهي ــريون املنك ــن يغ ــن الذي ــوة، م بق
ــا  ــِة بِِقَياِمَه ــِذِه األُمَّ ــَة َه ــَط َخرِييَّ ــد َرَب ــه أنَّ اهلل َق ــه وإدراك ــر لوعي ــن املنك ــيِّ ع ــروف والنه باملع
ــنَي  ــاِت امُلؤِمنِ ــصِّ ِصَف ــن َأَخ ــَح َأنَّ ِم ــنيَّ َووض ــه َب ــِر، َوأنَّ ــِن امُلنَك ــِي َع ــُروِف َوالنَّه ــِر بِامَلع بِاألَم
ــاىل: حجسٱ من ىن ين جه مه ىه  ــاَل تع ــم، َق ــاُه َعنُه ــم َوِرَض ــِه هَلُ ــاِت َرمَحتِ َوُموِجَب

.]110 ]آل عمــران:  جحس  ىييي  مي  خي  حي  جي  يه 

حيدثنــا عمــر اخلواجــة)3( عــن اتصــاف أخيــه الشــهيد القائــد حممــود هبــذه الصفــة واخلصلــة 
وقيامــه هبــذه الفريضــة قائــاًل: »يف الســبعينيات كانــت عــادة ذهــاب النــاس إىل البحــِر يف يــوم مــا 
يســمى )بشــمِّ النســيم()4( أمــًرا شــعبًيا، بــل كان ذلــك اليــوم إجــازة رســمية تعطل فيهــا املدارس 
ــم  ــذوا أبناءه ــات أْن يأخ ــاء واألمه ــادة اآلب ــن ع ــة، وكان م ــات احلكومي ــال واملؤسس واألع
ــاطئ  ــئ الش ــر، فيمتل ــاطئ البح ــى ش ــتجام ع ــر لالس ــاح الباك ــذ الصب ــا_ من ــوًرا وإناًث _ذك
بالنــاس، األمــر الــذي يــؤدي إىل االختــالط بــني الشــباب والبنــات والرجــال والنســاء، وكثــرًيا 
مــا كان اآلبــاء يعانــون مــن حتــّرش الشــباب ببناهتــم. أقــول بــكل تأكيــد إنَّ يــوم )شــّم النســيم( 
انتهــى يف عهــد الشــهيد حممــود الــذي كان يذهــب مــع إخوانــه مــن أبنــاء املســاجد إىل البحــر 
حامــاًل مكــب الصــوت يف يــده داعًيــا النــاس إىل اخلــري، مبينـًـا هلــم أنَّ مــا يفعلونــه حــرام وخمالف 
ــول يف  ــار«)5(، ويق ــة يف الن ــة وكل ضالل ــة ضالل ــة وأنَّ كل بدع ــوم بدع ــذا الي ــرشع، وأنَّ ه لل
ــا عــن املنكــر،  ذلــك إســاعيل رضــوان)6(: »رأيتــه يف كثــري مــن املواقــف آمــًرا باملعــروف ناهًي
ومل خيــف يف اهلل لومــة الئــم. كان يف ظــلِّ األوضــاع التــي أفســد فيهــا االحتــالل اجليــل مــا بــني 

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع مازن هنية بتارخي 2015/12/02م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( عيــد مش �لنسســمي مــن �أعيــاد �لفر�عنــة، مث نقــهل عهنــم بنــو �إرس�ئيــل، مث �نتقــل �إىل �لأقبــاط بعــد ذكل، وصــار يف �لعــرص �حلــارض عيــًد� شــعبًيا حيتفــل 
حلــاق قطــاع غــزة ابلإد�رة �ملرصيــة  بــه كثــر مــن �أهــل �لبــاد �لعربيــة وخاصــة مســلمي مــرص و�أقباطهــا وغــرمه. و�أصبــح مــن �لأعيــاد �لرمسيــة يف قطــاع غــزة بعــد �إ

عــام 1949م وفقــًا لقــر�ر جامعــة �دلول �لعربيــة. 
)5( مقابــة خشصيــة مــع معــر �خلو�جــة بتــارخي 2015/05/11م. واكن �لباحــث مــن �لشســباب �ذليــن شــاركو� مــع محمــود �خلو�جــة مــن �أجــل �لأمــر ابملعــروف 

و�لهنــ�ي عــن �ملنكــر. ويقــول و�ئــل �محلارنــة: �أشــهد ابهلل �أنــين كنــت و�أن صغــر �أخــرج مــع �لشــهيد محمــود �أثنــاء هنيــه عــن �ملنكــر يف مــومس مّش �لنسســمي.
)6( �سبق ترمجته.
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النكبتــني، ومــا بعدمهــا، وأغــرق شــعبنا باملخدرات، التــي انترشت بــني الشــباب يف الثانينيات، 
فــكان يقــف بشــجاعة ليقــاوم ذلــك وليمنــع انتشــارها وانتشــار الرذائــل بــني الشــباب، وكان 
كثــري مــن الشــباب املنحرفــني يف معســكر الشــاطئ خيشــون الشــهيد حممــود اخلواجــة، حيــث 
كان بالقــرب مــن ســوق خميــم الشــاطئ شــّلة مــن شــباب اهلــوى جيلســون يبتاعــون املخــدرات، 
فــكان الشــهيد حممــود يذهــب إيل ذلــك املــكان فــإذا مــا رأى هــذه التجمعــات يتوجــه إليهــم 
ــام  ــن أي ــوم م ــم. ويف ي ــل إليه ــل أن يص ــون قب ــوا هيرب ــان كان ــن األحي ــري م ــم، ويف كث ويرضهب
شــهر رمضــان املبــارك، رأى شــاًبا يفطــر جهــاًرا يف هنــار رمضــان فذهــَب إليــه الشــهيد حممــود 
وأخــذ بنصحــه، وإذا بالشــاب يرفــع صوتــه عليــه، فــا كان مــن حممــود إالّ أن أّدبــه. كان _رمحــه 
اهلل_ غيــوًرا عــى اإلســالم حريًصــا أالّ تنتهــك حمارمــه، وكان يغــار عــى عرضــه ورشفــه. ربــا 

فــّر بعــض مــن ال يعرفــه هــذا حــّدة أو تعصًبــا، ولكــن هــذه قــوة للحــق وحرقــة لدينــه«)1(.

وعــن هنيــه عــن املنكــر وحماربتــه لبيــوت الفســاد يقــول أخــوه أمحــد)2(: »ذات يــوم يف عــام 1980 
تقريًبــا، قــال يل أخــي حممــود: »أنــا أريــد أن تشــاركني يف مهمــة، هــل عليــك يشء؟« قلــت لــه: »لــو 
ــة  ــا يف حمارب ــر والســكني، وســنبدأ عملن ــا أتفــرغ لــك«، فقــال يل: »أحــرض يل اجلنزي عــيَّ عمــل فأن
الفســاد مــن منطقــة الشــجاعية«، الغريــب يف أخــي حممــود أنــه كان يعــرف كل املحــالت التــي تبيــع 
ــك بنعــم،  ــإذا أجاب ــه عــن اخلمــرة، ف ــت تدخــل املحــل وتســأل صاحب ــال يل أن اخلمــور يف غــزة، ق
اجعلــه يــأيت لــك بزجاجــة وفاوضــه عــى ثمنهــا بأســلوب اســتفزازي يكــون مــبًرا للقتــال معــه، 
ــا لتصــل  ــا أدخــل املحــل وأبــدأ يف النقــاش واحلــوار مــع صاحبــه ومــا أْن ترتفــع أصواتن فكنــت أن
إىل حــّد الســباب يتدخــل أخــي حممــود فيمســك بزجاجــة اخلمــر فيكرهــا، وأشــري لــه إىل مــكان 
اخلمــر فيذهــب إليــه ويكــره، قائــاًل للرجــل: »هــذه املــّرة األخــرية التــي أجــد عنــدك فيهــا مخــًرا«، 
وبعــد االنتهــاء مــن التكســري خيــرج حممــود مــن املحــل بــكل كبيــاء، غــري خائــف ال مــن هيــود وال 
مــن أصحــاب املحــالت، وال مــن يقــف مــن خلفهــم. هكــذا كان يفعــل مــع بائعــي اخلمــور عــى 

الرغــم مــن وجــود جنــود االحتــالل الصهيــوين يف غــزة«)3(.

ــالة يف  ــة بالص ــود اخلواج ــهيد حمم ــزام الش ــة الت ــك: »بداي ــان)4( يف ذل ــد حّس ــول عاه ويق
ــوه  ــاًبا يدع ــا أو ش ــا رأى صبًي ــنًة، كان إذا م ــرشة س ــالث ع ــارب ث ــا يق ــره م ــجد، كان عم املس
إىل الصــالة، قائــاًل لــه: »ملــاذا ال تصــي؟، تعــال معــَي إىل املســجد ألداء صــالة الفريضــة«. كان 
لــه تأثــري قــوي عــى الشــباب، وكانــت شــخصيته حمبوبــة، واهلل العظيــم لقــد هــدي عــى يديــه 
ــا  ــوٍم واقًف ــت ذات ي ــد: »كن ــول عاه ــر يق ــٍف آخ ــالة«. ويف موق ــباب إىل الص ــن الش ــري م الكث

)1( مقابة خشصية ومكتوبة مع �إ�اعيل رضو�ن بتارخي 2015/05/20م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مع �أخيه �أمحد بتارخي 2016/02/29م.
)4( �سبق ترمجته. 
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مقابــل منزلنــا، وإذا باثنــني مــن الشــباب يمشــيان عــى الطريــق، وإذا بأحدمهــا يســب الــذات 
ــتغيث  ــاب يس ــار الش ــى ص ــا، حت ــعه رضًب ــا ويوس ــود يرتكن ــهيد حمم ــا بالش ــة، فتفاجأن اإلهلي
ــاًل: »إننــي أتــوب واهلل أتــوب«، وهــذا الشــاب الــذي كان يــرخ ويســتغيث عــى  باملــارة قائ
مــا رأيتــه كان أكــب ســنًا مــن الشــهيد حممــود، إالّ أنَّ حممــود كان ال هيــاب أحــًدا البّتــة. شــاهد 
هــذا احلــدث رجــل كبــري يف الســن فقــال ملحمــود يــا شــيخ حممــود ملــاذا تتعــب نفســك؟ غــرّيْ 
املنكــر يف قلبــك، فقــال لــه حممــود: إذا كنــت قــادًرا عــى أن أغــريه بيــدي فلــاذا أجتــاوز التغيــري 
باليــد واللســان وأقفــز عنهــا وأذهــب إىل التغيــري بالقلــب؟ ســأغري املنكــر بيــدي إن شــاء اهلل مــا 
اســتطعت«)1(، أليــس احلديــث يقــول: »مــن رأى منكــم منكــرا فليغــريه بيــده، فــإن مل يســتطع 

فبلســانه، فــإن مل يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف اإليــان«)2(.

ويقــول أمحــد اللحــام)3(: »كان الشــهيد حممــود وهــو ابــن مخــس عــرشة ســنًة يــارس الرياضــة يف 
نــادي خدمــات الشــاطئ، كان ملتزًمــا بدينــه وعبادتــه، وكان عــى أخــالق عاليــة، إالّ أّنــه كان عنيًفــا 
جــًدا مــع كل مــن خيالــف الــرشع، إذا ســمع أحــًدا يســب الــذات اإلهليــة أو يفطــر يف هنــار رمضــان 
ــا. يف أحــد املــرات اصطــدم مــع جمموعــة مــن الشــباب اشــتهروا بالعربــدة والتطــاول  يوســعه رضًب
ــة  ــم وقل ــوء أدب أحده ــم لس ــدى هل ــود تص ــاًبا، إالّ أنَّ حمم ــم حس ــب هل ــكل حيس ــاس، ال ــى الن ع

حيائــه وإفطــاره يف هنــاِر رمضــان، ومتاديــه يف ســب الــذات اإلهليــة«)4(.

ــة  ــود يف املرحل ــهيد حمم ــع الش ــُت م ــدي)5(: » درس ــد اخلال ــول خال ــر يق ــن املنك ــه ع ــن هني وع
اإلعداديــة، كان يف هــذه املرحلــة يمتلــك جســًا رياضًيــا ضخــًا وقوًيــا. وعهــدُت عــى الشــهيد أنــه 
مــن الشــباب الذيــن محلــوا الديــن بقــوة، كنــت أستشــعر كأنَّ محايــة الدين مســؤوليته وحــده، وأنَّ اهلل 
وهبــه الصحــة واجلســم القــوي لكــي حيمــي محــى اإلســالم، ويــرضب كل مــن يتطــاول عــى الديــن، 
ــا، كان يف مدرســة  فــكان يــا ويــل مــن يســب الديــن أو الــذات اإلهليــة مــن الطــالب، يشــبعه رضًب
ــذ يف  ــد التالمي ــة، وإذا أح ــذات اإلهلي ــب ال ــة أن يس ــن الطلب ــد م ــرأ أح ــة، ال يتج ــال اإلعدادي الرم
مدرســة غــزة اجلديــدة يســب الديــن أو الــذات اإلهليــة، يــأيت بعــض التالميــذ وخيــبون حممــود بــأن 
فالًنــا قــد ســب الديــن، فــكان حممــود يقفــز عــن احلائــط الفاصــل بــني املدرســتني ويتوجــه إىل مــن 
يشــري عليــه التالميــذ أنــه هــو مــن ســب الديــن، فيســتفر منــه وبعــد أن يتأكــد مــن أنــه تطــاول عــى 

الديــن يوســعه رضًبــا، لقــد كان مــؤدب املدرســتني«)6(. 

)1( مقابة خشصية ومكتوبة مع عاهد حسان بتارخي 2015/05/12م.
)2( رو�ه مسم.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية ومكتوبة مع �أمحد �للحام بتارخي 2015/05/16م.

)5( �سبق ترمجته.
)6( مقابة خشصية ومكتوبة مع خادل �خلادلي بتارخي 2016/06/09م.
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ويقــول مصطفــى أبــو توهــة)1(: »كان تديــن الشــهيد حممــود اخلواجــة يتميــز باحليويــة 
واحلــرارة، إىل حــّدْ أّنــه كان جريًئــا بــال حســاب للعواقــب مهــا كانــت، وقــد حــدث أيّن كنــت 
مرافًقــا لــه يف أحــد شــوارع خميــم الشــاطئ فحصلــت مشــادة بينه وبني أحد الشــباب املســتهرتين 
لقيامــه يف الشــارع بأفعــاٍل وحــركاٍت ختــرج عــن اآلداب العامــة التــي تفرضهــا آداب الطريــق، 
ــروره  ــة لغ ــاب النصيح ــل الش ــم يتقب ــه، فل ــى ترف ــا ع ــه حمتجًّ ــا ل ــهيد واعًظ ــتوقفه الش فاس
وإعجابــه بقوتــه وعضالتــه، فوصــل النقــاش والعــراك اللفظــي إىل االشــتباك باأليــدي. كان 
الــراع عنيًفــا إىل درجــة أن أصيــب الطرفــان بخــدوش وجــروح، ومل يتوقفــا إالّ بعــد أْن تكاثــر 

النــاس عليهــا وفصلــوا بينهــا«)2(. 

ــة)3(: »يف أواخــر ســنوات  ــه للمنكــر يقــول مــازن هني ــه عــى اإلســالم ومقاومت وعــن محيت
ــوا يف حوارهــم  ــاك حــوار بــني جمموعــة مــن الشــباب، وتطرق الســبعينيات حــدث أْن كاَن هن
ــط  ــاي خ ــن ج ــن أي ــأل: م ــم يس ــٍد منه ــوات املجــاري، وإذا بواح ــاه وقن ــن مي ــم ع وحديثه
ــن  ــاّي م ــذا ج ــاري ه ــط املج ــخص: خ ــال ش ــاري، فق ــده إىل املج ــرًيا بي ــذا؟ مش ــاري ه املج
اإلســالم، فســمعه الشــهيد حممــود فهجــم عليــه بالــرضب الشــديد، وصــارت مشــكلة كبــرية 
ــا وحممــود يف نظــارة مركــز رشطــة الشــجاعية ومل  ــا، جراءهــا اعتقلــُت أن أنــا رصُت فيهــا طرًف

ــالح«)4(.  ــال اإلص ــل رج ــد تدخ ــا إالّ بع ــرج منه نخ

وعــن أمــره باملعــروف وهنيــه عــن املنكــر يقــول يوســف النحــال)5(: »قبــل االنتفاضــة 
ــرٍي  ــه، وكان يف كث ــق هبــم حول ــن يث األوىل كان الشــهيد حممــود حيــاول أن جيمــع الشــباب الذي
مــن األوقــات يصطحبهــم معــه إىل األماكــن املشــبوهة التــي ُيلعــب فيهــا القــار وتتعاطــى فيهــا 
املخــدرات، يأمرهــم باملعــروف وينهاهــم عــن املنكــر، ذات مــّرة كنــت مــع الشــباب، فقلــت 
ــكارى  ــني وس ــاس مدمن ــل ن ــي نقات ــكان لك ــذا امل ــا إىل ه ــاي بن ــَت ج ــود، أن ــيخ حمم ــا ش ــه ي ل
ــا: »ال تفعلــوا شــيًئا وال تقاتلــوا أحــًدا  ــاس ال نقــدر عليهــم، فقــال لن وحشاشــني، هــؤالء الن
قفــوا جانًبــا إذا حدثــت مشــكلة«، فــكان يتصــدى هلــم وحــده، ونحــن واقفــون كأن األمــر ال 
ــم  ــع منه ــذي يتوق ــني ال ــؤالء املدمن ــاًبا هل ــب حس ــاب وحيس ــا كان هي ــُث أنَّ معظمن ــا، حي يعنين

ــدًرا«)6(. ــرضر غ ال

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع مصطفى �أبو توهة بتارخي 2015/12/21م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع مازن هنية بتارخي 2015/12/21م.

)5( هو يو�ف محمد �لنحال، مو�ليد 1960/04/14م يف معسكر �لشاطئ، مقابة خشصية بتارخي 2015/02/17م.
)6( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع يو�ف �لنحال بتارخي 2015/02/17م.
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ــة  ــل انتفاض ــراد)1(: »قب ــو م ــد أب ــول ولي ــر يق ــه للمنك ــجاعته يف مواجهت ــه وش ــن جرأت وع
ــذا  ــض، كان ه ــع األبي ــف اجلام ــوق خل ــا يف الس ــريب كالًب ــار ي ــد التج ــام 1987م كان أح ع
الرجــل عامــل عنــرت وقبضــاي، اجلميــع خيافــه وهيابــه وحيســب لــه ألــف حســاب، رواد املســجد 
ــه أبعــد كالبــك مــن خلــف  ــه، ومل يتجــرأ أحــد منهــم أن يقــول ل ــوا أيًضــا هيابون األبيــض كان
اجلامــع، حتــى إنــه ذات يــوم ذهــب إليــه األســتاذ والشــيخ القديــر حممــد شــمعة)2( )أبــو حســن( 
ليأمــره برفــع كالبــه، إالّ أنــه رفــض ورّد عــى الشــيخ بــكل غطرســة وقلــة أدب رغــم أنفــك يــا 
شــيخ شــمعة وأنــف مجيــع مــن يف املســجد ســتظل الــكالب وأحذركــم أن تكلمــوين يف هــذا 
املوضــوع، علــَم الشــهيد حممــود هبــذا املوقــف، وعــدم احــرتام الرجــل للشــيخ القديــر حممــد 
ــوم  ــب ك ــس بجان ــو جال ــه وه ــل علي ــاء، فدخ ــالة العش ــد ص ــه بع ــارشة ل ــب مب ــمعه، فذه ش
البطيــخ، فقــال لــه حممــود: مرحًبــا يــا رجــل، فــردَّ عليــه أهــاًل وســهاًل يــا شــيخ حممــود، فقــال لــه 
حممــود: عامــل حالــك حكومــة وبطــل، وترفــض أن ترفــع هــذه الــكالب عــن حائــط اجلامــع، 
ــا  ــا شــيخ حممــود ســأرفعها احرتاًم ــه: حــارض ي اســتغربت مــن جــواب الرجــل الــذي قــال في
وتقديــًرا لــك ولــو أمرتنــي بــأن أذبــح لــك ولــًدا مــن أوالدي ملــا تــرددت فأنــا ال أرد لــك طلًبــا 
أبــًدا، امهلنــي إىل الغــد وســتأيت وال تــرى كلًبــا واحــًدا، وتــرى املــكان نظيًفــا ومفروًشــا برمــل 
البحــر النظيــف، اســتغرب اجلميــع مــن رّدْ الرجــل ومــن جوابــه املــؤدب، وفعــاًل مــا جــاء الغــد 

ــا للمــكان«)3(.  إالّ وكان رافًعــا للــكالب ومنظًف

ــام شــهر رمضــان كان شــخص يف  ــة أخــرى حدثــت يف أحــد أي ــاك حادث ــد هن ويقــول ولي
ــه  ــت أخالق ــاًبا، كان ــد حس ــابه ألح ــدم حس ــه، وع ــه وعربدت ــهور بقوت ــاطئ مش ــكر الش معس
ســيئة، ال متــتَّ بــأيِّ صلــة ألخالقنــا وعاداتنــا، فهــو مــن العــال الذيــن يعملــون عنــد اليهــود 
داخــل اخلــط األخــرض، متخلــق بأخالقهــم وعاداهتــم، ال يصــي وال يصــوم، ويفطــر يف هنــار 
شــهر رمضــان جهــاًرا، التقينــا بــه ذات يــوم أنــا والشــهيد حممــود ونحــن قادمــون مــن خــارج 
املعســكر قبــل أذان املغــرب بنصــف ســاعة بالقــرب مــن قهــوة غبــن)4( جنــوب املعســكر، وبيــده 
ســيجارة يدخنهــا عــى املــأل، ذهــب إليــه حممــود وتكلــم معــه بــأدب، يــا رجــل الدنيــا رمضــان 
والنــاس صيــام، احــرتم مشــاعر النــاس الصائمــني، إذا بليتــم فاســترتوا، إذا عايــز تدخــن دخــن 
يف بيتــك بعيــًدا عــن أعــني النــاس، كان الشــاب البــس جالبيــة، وكان رده عــى حممــود بــكل 
وقاحــة أغــرب عــن وجهــي قرفــان مــن كل املشــايخ أمثالــك، أبعــد عنــي مــش قــادر أشــوف 
ــا بأحكــي معــك بــكل أدب وذوق، احــك معــَي  ــا رجــل عيــب، أن أحــد، فقــال لــه حممــود: ي

)1( �سبق ترمجته.
)2( محمــد حســن مشعــة مــن رمــوز �لتيــار �لإ�ــايم يف قطــاع غــزة، ومــن مؤ�ــي حركــة �ملقاومــة �لإ�ــامية )حــاس( ورئيــس جملــس �لشــورى فهيــا. 

صابتــه جبلطــة دماغيــة عــن معــر يناهــز 76 عاًمــا. ثــر �إ ودل ببــدة �جملــدل عــام 1935م، وتــويّف يف 2011/06/10م �إ
)3( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع وليد �أبو مر�د بتارخي 2016/02/02م.

)4( قهــوة غــن اكنــت تقــع يف �لطــرف �جلنــويب مــن خمــمي �لشــاطئ، ويه ل وجــود لهــا �لآن، وموقعهــا �لســابق جنــوب �لعيــادة �لعســكرية خبمســني مــرًت� تقريبًا.
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بــأدب، فقــال ملحمــود: إذا مــا بــدك تذهــب مــن هنــا ســأفتح يف وجهــك شــوارع هبــذا املــوس 
فــا كان مــن الشــهيد حممــود إالَّ أن شــده مــن صــدره بعنــف وعــضَّ عــى أســنانه، وقــال لــه: 
أنــت عايــز تفتــح يف وجهــي شــوارع، خــذ ورضبــه رضبــات متتاليــة عى وجهــه بقبضتــه القوية، 
واجتمعــت النــاس حوهلــا وكلهــا شــاتة بالقبضــاي الــذي يــرضب أمــام أعينهــم، الــذي أخذته 
احلميــة وأخــرج املــوس مــن عــى جنبــه، وكاد أن يرضب حممــود يف رقبتــه، إالّ أنَّ حممــود بفضل 
اهلل وكرمــه انتبــه ومتكــن مــن تفــادي الرضبــة وأمســك بيــده وضغــط عليهــا بشــّدة حتــى ســقط 

املــوس منهــا، واســتغرب اجلميــع حينــا قــال لــه حممــود: اذهــب فقــد عفــوت عنــك«)1(.

)12( قوة الشخصية: 
لقــد متيــَز الشــهيد حممــود بشــخصيته القويــة منــُذ أْن كاَن صغــرًيا واســتمرت هــذه الصفــة مالزمــة 
ــخصيته،  ــوة ش ــى ق ــل ع ــي تدّلْ ــف الت ــض املواق ــد بع ــوه حمم ــروي أخ ــهيًدا، ي ــي اهلل ش ــه إىل أن لق ل
فيقــول: »يف ذات يــوم مــن أيــام عــام 1973م كان زيــاد)2( بيــاع اجلرائــد واملجــالت، يبيــع اجلريــدة يف 
منطقــة عائلــة بكــر جنــوب خميــم الشــاطئ، وإذا بمجموعــة مــن أوالد هــذه العائلــة، حياولــون رسقــة 
نقــود زيــاد، فذهــب إليهــم أخــي حممــود، بعــد أن خلــع القشــاط )احلــزام( مــن عــى وســطه، وأخــذ 
ــه يف ذلــك الوقــت مل يكــن يــؤدي فريضــة الصالة  برضهبــم وأعــاد للضعيــف حقــه، عــى الرغــم مــن أنَّ
لصغــر ســنه، حيــث وقعــت هــذه احلادثــة، وهــو يف الصــف الســادس االبتدائــي«)3(. ويقــول حممــد 
ــل أن يســافر أخــي حممــود ألداء فريضــة  ــة أخــرى حدثــت يف عــام 1981م قب ــاك حادث أيًضــا: »هن
احلــج بأربعــة أيــام، حدثــت حادثــة مــع جنــود حــرس احلــدود أثنــاء رجوعــه إىل البيــت بعــد أن أهنــى 
ــل،  ــن عام ــن عرشي ــر م ــة بأكث ــدر واملحمل ــو تن ــوع بيج ــن ن ــَي م ــي ه ــيارته الت ــع بس ــه يف املصن عمل
_وهــذا خمالــف للقانــون_ أوقفــه جنــود حاجــز »ناحــل عــوز«، فنظــروا إىل هــذا الكــم الكبــري مــن 
العــال، فقالــوا ملحمــود مــا هــذا؟ أنــت ســائق أتوبيــس، فقــال حممــود: نعــم أنــا ســائق أتوبيــس. فقال 
ــال حممــود للعــال وال  ــاذا ق ــزل مــن الســيارة عــى األرض، ال أدري مل ــع ين اليهــودي للعــال اجلمي
أحــد منكــم ينــزل مــن الســيارة، فقــال لــه اليهــودي مــاذا تقــول: أنــت جمنــون ترفــض تنفيــذ األوامــر، 
نحــن حــرس احلــدود )مشــار قفــول( أي نحــن الرعــب، فقــال: وأنــا حممــود، فهجمــوا عــى حممــود 
ــاجرة  ــن املش ــاء م ــد االنته ــم، وبع ــة منه ــده أيِّ رضب ــل جس ــه ومل تص ــم بيدي ــدى هل ــوه، فتص ليرضب
وقــف حممــود وشــبك يديــه قائــاًل هلــم اآلن كل منكــم يــرضب مــا يشــاء عــى صــدري فقــط حتــى ال 
أتصــدى لــه، يقــول أبــو عدنــان بســتان، واهلل شــاهدت هــذا املوقــف مــن بدايتــه حتــى تعبــت أيــدي 
ــه، قــل البنــك  ــوا ل ــو حممــود وقال ــود أب ــه عــى صــدره، بعــد ذلــك أوقــف اجلن اليهــود وهــي ترضب

)1( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع وليد �أبو مر�د بتارخي 2016/02/02م.
ــد  ــع �جلر�ئ ــاح لبي ــن �لصب ــان خيــرج م ــل، ف ــف عق ــان وضعي نســان غلب ــو �إ ــة، وه ــة وغني ــة �أصي ــدي عائ ــو هوي ــة �أب ــدي، وعائ ــو هوي ــو زايد �أب )2( ه

ــاع �جملــات. ــزايد بي ــاس ب ــني �لن ــرف ب و�لصحــف، وع
)3( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع �أخيه محمد �خلو�جة بتارخي 2015/05/17م.
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حممــود كل ديتــه رصاصــة يف رأســه، فلــا التقــى أيب بمحمــود قــال لــه: يــا حممــود أنــا ال أريــد تنقــل 
العــال، جلوســك يف البيــت راحــة يل أكثــر، وكان قــرار أيب يف صالــح حممــود؛ ألنــه بعــد أربعــة أيــام 

كان موعــده الذهــاب إىل مكــة ألداء فريضــة احلــج«)1(. وأكــد هــذه الروايــة صابــر أمحــد)2(.

ويواصــل أخــوه حممــد حديثــه قائــال: »يف ســنة 1980م كان أخــي حممود يشــتغل مع والدي 
ــع للبطاطــا وآخــر للبصــل  ــع، أحداهــا مصن ــة مصان ــذي كان مســؤواًل عــن العــال يف ثالث ال
ــا يف  ــل العــال صباًح ــع كان مســؤواًل عــن توصي ــة لشــغله يف املصن وثالــث للدجــاج، وإضاف
ــم. ذات  ــن أعاهل ــم م ــد انتهائه ــاء بع ــم يف املس ــم إىل بيوهت ــع وإعادهت ــد إىل املصن ــيارة الوال س
يــوم كان أخــي حممــود يعمــل بالليــل يف الفــرتة املســائية، وكان املســؤول عــن مجيــع العــال يف 
املصنــع هيودًيــا اســمه »إفــرام«، كان ذا شــخصية وبنيــة قويــة، وكان حمبوًبــا عنــد مجيــع العــال، 
ــب العــال وأخــذ يســب عليهــم، فلــم حيتمــل حممــود هــذه اإلهانــة فلحــق  إالّ أّنــه ذات يــوم أنَّ
ــه فهــرب اليهــودي واتصــل بالرشطــة لكــي تعتقــل حممــود، حــرضت الرشطــة إىل  ــه ليرضب ب
ــودي  ــول لليه ــم يق ــاف منه ــة أو خي ــن الرشط ــوارى م ــن أن يت ــداًل م ــود ب ــع وإذا بمحم املصن
»إفــرام« أمامهــم أتتطــاول عــى العــال العــرب وتســب عليهــم وتشــتمهم؟ واهلل ألخلــع لــك 
ــداًل مــن أن يغضــب اليهــودي »إفــرام«، أو يتهــدد  عينيــك مــن وجهــك. الغريــب يف األمــر ب
ــا  ــة، ويقــول نحــن عــال ونمــزح مــع بعضن ــازل عــن القضي ــه يتن حممــود أمــام الرشطــة، إذا ب
البعــض. »إفــرام« هــذا جــاءين بعــد أســبوع قائــاًل: »أريــد عمــل تصليحــات يف بيتــي وحمتــاج 
لعامــل هيــدم يل بعــض احليطــان وخيّلــع البــالط، وحيفــر بعــض القواعــد لصّبــة العمــدان، وال 
يقــوم هبــذا العمــل بجــدارة إالّ أخــوك حممــود، وهــذه فرصــة منــي ملصاحلتــه وتطييــب خاطــره 
ــت  ــس الوق ــل، ويف نف ــن العم ــه ع ــت ل ــود وقل ــت ملحم ــه. ذهب ــي وإكرام ــتضافته يف بيت باس
قلــت ملحمــود أخشــى أن يكــون ناصــب لــك كمــني، ويريــد أن يغــدر بــك، وإالّ ملــاذا يريــدك 
لوحــدك؟ فضحــك حممــود وقــال: ال تقلــق، أنــا أعــرف بالرجــال، وهــذا اليهــودي ليــس مــن 
مراجــل أن يغــدر يب وســأذهب للعمــل يف بيتــه بعــد االتفــاق معــه عــى األجــر، فتــمَّ االتفــاق 
ــرام« وأهنــى العمــل  ــت »إف ــدة عــن شــهر، ذهــب حممــود لبي ــد امل ــني بــرشط أالّ تزي ــني االثن ب
بأســبوع واحــد، وضاعــف لــه األجــر ضعفــني، وســألت حممــود عــن أســلوبه ومعاملتــه، فقــال 
يل: كانــت ممتــازة وأنــا مــن جانبــي كنــت مرتاًحــا جــًدا يف العمــل ألنَّ البيــت فــارغ مــن الســكان 

فكنــت ال أرى إالّ »إفــرام« حيــرض يل كل مــا أطلبــه مــن أغــراض ومســتلزمات العمــل«)3(.

)1( �ملقابة نفسها بتارخي 2015/05/17م.
ذ� يب و�أن ومجيــع �لــراكب يف �لسســيارة نشــاهد محمــود �خلو�جــة عــى �حلاجــز  )2( صابــر �أمحــد قــال: »بعــد �نهتــايئ مــن معــي مســاًء د�خــل �لأرض �حملتــة �إ
وجنــود الاحتــال مــن حــرس �حلــدود حميطــون بــه مــن لك جانــب يرضبونــه ب�أيدهيــم �أثنــاء حديهثــم معــه ومحمــود و�قــف يتصــدى لرضابهتــم اكلأ�ــد غــر مت�أثــر 
لهيــم بــدون مبــالة كأهنــم �أقــز�م لك ذكل لكونــه يمتتــع بشــخصية قويــة وجســم راييض قــوي«. صابــر �أمحــد معيــد لكيــة �لصحابــة وهــو مــن �دلعــاة  برضهبــم، ينظــر �إ

و�خلطبــاء �ملشــهورين يف قطــاع غــزة، مو�ليــد خمــمي �لشــاطئ يف اترخي 1966/05/03م، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/05/29م.
)3( مقابة خشصية مع �أخيه محمد �خلو�جة بتارخي 2016/02/27م.
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ــر)1(:  ــوه عم ــول أخ ــود يق ــهيد حمم ــا الش ــع هب ــي كان يتمت ــخصية الت ــوة الش ــن ق وع
ــة صفعنــي عــى وجهــي، بســبب قيامــي  ــة احلارن ــا صغــري أّن شــاًبا مــن عائل »أتذكــر وأن
بعمــل معــني ال أتذكــره بالضبــط، فقلــت لــه: ســآيت لــك بأخــي حممــود، فقــال يل: أأنــت 
أخــو حممــود اخلواجــة، وأخــذ يراضينــي ويتأســف يل، وأتــى يل بمــرشوب الكــوكا كــوال 
ــاوز  ــت ال يتج ــك الوق ــود يف ذل ــي حمم ــه يل. كان أخ ــود برضب ــي حمم ــب أخ ــى ال أخ حت
ــه حســاًبا  ــه وحيســبون ل ــه وهيابون ــة أوالد احلــارة خيافون ــة عــرشة مــن عمــره، غالبي احلادي
وكان الكثــري منهــم شــباًبا كبــاًرا. هــذه الشــخصية القويــة كان يفرضهــا أيًضــا عــى طــالب 
ــه  ــُه في ــق ريــايض مــن فــرق املدرســة وإْن مل يكــْن ل املدرســة حيــث كان يلعــب يف أّي فري
ــة أنَّ  ــق، لدرج ــك يف الفري ــكان ل ــه ال م ــول ل ــني أْن يق ــن املدرس ــرأ أّي م ــكان، ومل يتج م
األســاتذة مــا كانــوا يرضبونــا كباقــي التالميــذ، وكذلــك كبــار احلــارة، فقــط ألننــا إخــوة 

ــود«)2(. حمم

وعــن قــوة شــخصيته يقــول منــري أبــو شــهلة)3(: »كنــت وأنــا صغــري وعمــري ال يتجاوز 
ــات مــن أســكمو وكــوكا كــوال عــى شــاطئ البحــر يف منطقــة  ــع املرطب ــة عــرشة أبي الثالث
مينــاء غــزة. أثنــاء بيعــي كنــت أتعــرض للمضايقــات والرقــة مــن قبــل أشــخاص أكــب 
منــي، فــذات مــّرة شــاهدهم الشــهيد حممــود وهــم حياولــون رسقتــي وأنــا أســتغيث فهجــم 
عليهــم كاألســد الــكارس وأخــذ يرضهبــم، ثــّم قــال يل: أنــا هنــا دائــًا وأنــت يف محايتــي فــإذا 
حــاول أحــد مضايقتــك فأخــبين وأنــا ســأكر لــك رأســه، رمحــه اهلل كان يقــف إىل جانبــي 

وينــرين«)4(. 

ــام عــام 1976م عمــل أخــي حممــد)6(  ــوم مــن أي ــار)5(: »يف ي ويف ذلــك، يقــول أمحــد البب
ــا  مشــكلة مــع جمموعــة مــن الشــباب الصايــع الذيــن يقضــون معظــم أوقاهتــم يف الشــوارع، مّل
ــن  ــًدا م ــا حش ــكلة فرأين ــكان املش ــَي إىل م ــود مع ــيخ حمم ــا الش ــذت جارن ــك أخ ــت بذل علم
النــاس، والشــباب الذيــن رضبــوا أخــي حممــد أكثــر مــن ســبعة ومعهــم عــّي، فقلــت ملحمــود 
ــا إن  ــا هنــرب وإالّ ســتتكر رؤوســنا، ف ــا بن ــف نواجههــم هي ــر ومعهــم عــّي كي هــؤالء ُكث
ســمع منــي حممــود كلــات الضعــف واهلــوان أخذتــه العــّزة ومل ينتظــر، وتوجــه إليهــم مرًعــا 

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مع معر �خلو�جة بتارخي 2015/05/11م.

)3( هــو منــر معــر حســن �أبــو شــهة، مو�ليــد 1960/10/11م، مــن �ــان خمــمي �لشــاطئ، وينمتــي �إىل حــزب �لشــعب �لفلسطيين الاشــرت�يك �ذلي هــو 
�متــد�د للحزب �لشسيوعي �لفلسطيين �لســابق، ويعــرف ابختصــار )حشــف(، وهــو فصيــل مــن فصائل منظمــة �لتحريــر �لفلســطينية. مقابــة خشصيــة مــع منــر 

بتــارخي 2017/01/24م.
)4( مقابة خشصية مع منر �أبو شهة بتارخي 2017/01/24م.

بر�همي �لرابر، مو�ليد 1958/10/07م يف معسكر �لشاطئ، اترخي �ملقابة 2016/03/05م. )5( هو �أمحد �إ
ن �لشــهيد محمــود تصــدى للجميــع واكن حيمــل  ل �أنــه قــال: �إ )6( �لتقــى �لباحــث مــع محمــد �بر�هــمي �لــرابر يف اترخي 2016/09/12م و�أكــد هــذه �حلادثــة، �إ

�لو�حــد مهنــم ويلقيــه عــى �لآخــر كــا نشــاهد �أبطــال �لار�تيــه يف �لأفــام �لهنديــة و�لياابنيــة.
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ودخــل معهــم يف عــراك جنــوين، وحينــا رأيــت أن املعركــة صعبــة عــى الشــيخ حممــود تقدمــت 
ــا  ــح بينن ــل الصل ــن أج ــال م ــباب والرج ــن الش ــارة م ــل امل ــال وتدخ ــه يف القت ــرتكُت مع واش

ــا البعــض«)1(.  ــا عــن بعضن فأبعدون

وعــن جرأتــه وشــجاعته يقــول نائــل اخلطيــب)2(: »يف يــوم مــن أيــام انتفاضــة عــام 1987م، 
كنــت متواجــًدا أنــا وجمموعــة مــن عــال وكالــة الغــوث يف الســاحة الواقعــة أمــام مكاتــب متوين 
معســكر الشــاطئ ننظــر إىل عــال البطالــة الذيــن مــن ضمنهــم الشــهيد حممــود اخلواجــة وهــم 
يقومــون بتوزيــع املعونــات واملســاعدات والكابونــات عــى مــن حيتاجهــا مــن فقــراء املخيــم، 
وإذا بنــا نتفاجــأ بخمســة مــن امللثمــني يدخلــون علينــا يف مركــز التمويــن، حيمــل اثنــان منهــم يف 
أيدهيــم مسدســات، وأخــذوا هيــددون ويتوعــدون، قائلــني لنــا إنكــم ال توزعــون املســاعدات 
عــى النــاس بالعــدل، تعطــون األغنيــاء وترتكــون الكثــري مــن الفقــراء، ارتبــك مجيــع احلارضيــن 
مــن املوظفــني والعــال، وإذا بنــا نــرى حممــود اخلواجــة بــدون أن يتكلــم بحــرف، هيجــم عليهــم 
ــزن  ــل خم ــارم إىل داخ ــكل ص ــم بش ــف ويدخله ــحبهم بعن ــم ويس ــني منه ــاب اثن ــك بثي ويمس
صغــري خــاص باملكانــس والعربــات واملكاتــب القديمــة، ويلحــق الثالثــة اآلخريــن بإخواهنــم 
ــمَّ  ــق، ث ــس دقائ ــارب مخ ــا يق ــم م ــث معه ــم ومك ــاب عليه ــود الب ــق حمم ــزن ويغل ــل املخ داخ
فتــح البــاب، وإذا بامللثمــني اخلمســة، خيرجــون هرولــًة متجهــني ناحيــة بــاب مركــز التمويــن 
ــر يف املنطقــة، هــذا موقــف جــريء جــًدا، يف الوقــت الــذي  ــر هلــم أي أث ــه، ومل ن ليخرجــوا من
كانــت فيــه األمــور منفلتــة، وملثــم واحــد كفيــل بــأن يغلــق ســوًقا كامــاًل، تفاجأنــا مــن حركــة 
حممــود الــذي مل نتوقعهــا أبــًدا. عــال الوكالــة املتواجــدون أحاطــوا بالغرفــة خوًفــا عــى حممــود 
ــق  ــرية والذهــول والقل ــة مــن احل ــا يف حال ــة، فوقعن ــا فوجدوهــا مغلق وحــاول البعــض فتحه
زالــت بعــد خروجهــم، ســألنا الشــيخ حممــود مــا الــذي حــدث، فقــال: أقوهلــا لكــم باختصــار 
إهنــم خرجــوا مــن عندنــا ولــن يعــودوا هلــذا املــكان أبــًدا. فيــا بعــد ســألته بينــي وبينــه مــا الــذي 
ــأكر  ــا س ــة هن ــرة ثاني ــم م ــيأيت منك ــن س ــم م ــت هل ــم وقل ــم وتَوعّدهت ــال: هددهّت ــدث؟ فق ح

قدمــه، هــذا موقــف شــاهدته بــأم عينــي واهلل عــى مــا أقــول شــهيد«)3(.

 ويقــول توفيــق رضــوان)4( متحدثــّا عــن اتصــاف الشــهيد حممــود بقــوة الشــخصية: 
ــا يف  ــأكل بطيًخ ــي رأيــت جمموعــة مــن الشــباب ت ــْت يف أنن ــي، متّثل ــأمِّ عين ــة شــاهدهتا ب »حادث

بر�هــمي �لــرابر بتــارخي 2016/03/05م، يؤكــد هــذه �حلادثــة �لأ�ســتاذ �دلكتــور خــادل �خلــادلي خــادل يونــس �خلــادلي، �ذلي  )1( مقابــة خشصيــة مــع �أمحــد �إ
قــال يف شــهادته: كنــت شــاهد عيــان عــى حادثــة �ملســجد �لغــريب )مــع محمــد �لــرابر( عندمــا تصــدى �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، حلــو�يل 15 خشًصــا وقــام بــرضب 

بر�هــمي �لــرابر يف اترخي 2016/06/09م. �لبعــض وهــرب �لآخــرون، مقابــة خشصيــة مــع محمــد �إ
)2( هــو نئــل شــوكت �خلطيــب )�أبــو هجــاد( مو�ليــد 1960/03/06م يف معســكر �لشــاطئ، موظــف يف واكةل �لغــوث، مقابــة خشصيــة بتــارخي 

2016/03/13م.
)3( مقابة خشصية مع نئل �خلطيب بتارخي 2016/03/13م. 

)4( �سبق ترمجته.
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ــا  شــهر رمضــان قبــل أذان املغــرب، جماهريــن باإلفطــار، فتقــدم إليهــم الشــهيد حممــود واعًظ
ــخ  ــة البطي ــب صيني ــه يقل ــأت ب ــم تفاج ــان، ث ــهر رمض ــة ش ــم حلرم ــى انتهاكه ــم ع ــّذًرا هل وحم
ــاًل مــن قيمتهــم بســبب تبجحهــم ومكابرهتــم، ومل  عليهــم فاتســخت وجوههــم وثياهبــم مقل
يســتطع أحــد أن يــرد عليــه أو يفعــل شــيًئا. وحادثــة أخــرى أقســم بــاهلل أهنــا حدثــت أمــام عينــي 
ــكع يف  ــالق يتس ــد األخ ــاب فاس ــاك ش ــه كان هن ــت يف أّن ــان، متّثل ــهر رمض ــام ش ــر أي يف أواخ
الشــارع، جياهــر بالتدخــني يف شــهر رمضــان قبــل صــالة العــر، فتقــدم إليــه الشــهيد حممــود، 
آمــًرا إّيــاه أْن يرمــي الســيجارة، خمافــة عقــاب اهلل، وإذا بالشــاب يقــول لــه: أنــت لســت بــريب، 
ورفــع خنجــًرا وأشــهره يف وجــه الشــهيد حممــود، فــا كان مــن حممــود إالّ أْن هجــم عليــه 
وجــرده مــن خنجــره، وإذا يب أشــاهد الشــاب بعــد حلظــة بســيطة جــًدا حتــت حممــود ممــدًدا عــى 

ــود«)1(. ــه حمم ــي، فرتك ــوك ال تقتلن ــي أرج ــاًل ال تقتلن ــتغيث قائ ــي ويس األرض يبك

وعــن شــجاعته وقــوة شــخصيته يقــول خالــد اهلبيــل)2(: »قبــل االنتفاضــة األوىل عــام 
1987م، كنــت يف ميــدان فلســطني يف غــزة املســمى )بالســاحة( وتصــادف أن كان هنــاك 
ــاء وجــوده ســمع شــاًبا مســتهرًتا مــن عائلــة كبــرية )مشــهورة  الشــهيد حممــود اخلواجــة، وأثن
بكثــرة مشــاكلها( يســب الــذات اإلهليــة، فاعتــدى عليــه حممــود اخلواجــة بالــرضب، فتجمعــت 
ــون  ــت جمن ــه: أن ــني ل ــه قائل ــذوا يلومون ــاب، وأخ ــن الش ــود ع ــدت حمم ــا، وأبع ــاس حوهل الن
تعــادي تلــك العائلــة بــرضب ابنهــم، ال أنــت وال أهلــك عــى قدرهــا، فــكان رده عليهــم بــكل 

ــا ال أخــاف مــن أحــد ألين مــع اهلل«)3(.  هــدوء، أن

وعــن شــجاعته وقــوة شــخصيته يقــول نافــذ أبــو عبيــد)4(: »ذات يوم مــن أيام عــام 1980-
1981م، وأثنــاء عملــه ونقلــه لعــال والــده يف الفــرتة املســائية مــن مصنــع البطاطا داخــل مدينة 
ســدوروت)5( يف ســيارة والــده مــن نــوع بيجــو تنــدر، كنــت وقتهــا راكًبــا معــه يف الســيارة وكان 
ذلــك الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، بوصولنــا إىل بيوتنــا يف منطقــة الشــيخ رضــوان، 
وإذا باثنــني مــن الشــباب يقفــان عــى جانبــي الطريــق، أشــاروا إليــه بأيدهيــم يريــدون الركــوب 
لتوصيلهــم، فتوقــف وقــال هلــم اركبــوا، ســأوصلكم إىل بــرج الشــفاء وتكملــوا بعدهــا 
طريقكــم، حيــث أن طريقــي إىل بيتــي تتجــه غرًبــا، عندمــا وصلنــا بالســيارة إىل بــرج الشــفاء، 

)1( مقابهل خشصية مع توفيق رضو�ن بتارخي 2015/05/22م.
ــارخي  ــة بت ــة خشصي ــة غــزة، مقاب ــال يف بدي ــس شــعبة �لرم ــو�در �جلهبــة �لشــعبية، وهــو رئي ــن ك ــد 1963/09/23م م ــل، مو�لي )2( هــو خــادل محمــد �لهبي

2016/02/24م.
)3( مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوبــة مــع خــادل بتــارخي 2016/02/24م. وهــذه �حلادثــة يؤكدهــا محمــد �لــرابر �ذلي �أقســم ابهلل �هنــا حدثــت �أمــام عينيــه، 

مقابة خشصية مع محمد �لرابر بتارخي 2016/09/14م. 
)4( نفــذ حســني �أبــو عبيــد )نوجيــع(، مو�ليــد 1960/09/12م، �ــان معســكر �لشــاطئ، رفيــق وزميــل للشــهيد يف �ملرحــة الابتد�ئيــة، رجــل �أعــال، 

مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/06/22م.
نشاء دوةل �لكيان �لصهيوين مبارشة.  )5( �أقميت �سنة 1951م عى �أر�يض قرية جند �لي طرد �اهنا يف 13 �أاير/مايو 1948م، قبل �إ
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ــا  ــباب أوصلن ــه الش ــردَّ علي ــا، ف ــي إىل هن ــوا فطريقــي تنته ــوا انزل ــباب تفضل ــال حممــود للش ق
ــم  ــم لبيوتك ــن توصيلك ــدي م ــع عن ــباب ال مان ــا ش ــود، ي ــهيد حمم ــم الش ــال هل ــا، فق إيل بيوتن
ــم،  ــم إيل بيوهت ــد أن أوصله ــال أري ــي ع ــل، ومع ــوال اللي ــي ط ــق لعم ــب ومره ــي متع ولكن
فقالــوا: يــا ســواق نحــن فــالن وفــالن مــن عائلــة كــذا، ورغــم أنفــك ســتوصلنا إىل بيوتنــا وإالّ 
ــأة  ــود فج ــف حمم ــات، فتوق ــذه الكل ــوا هب ــم تكلم ــك، ه ــيارتك ورأس ــا س ــاك وحطمن رضبن
ونــزل مــن خلــف عجلــة القيــادة، وتوجــه إليهــم ووقــف أمامهــم قائــاًل هلــم: عايزيــن تنزلــوا 
ــود  ــكهم حمم ــيقتلك، فأمس ــرورك س ــه: غ ــوا ل ــم، وقال ــزة باإلث ــم الع ــوا: فأخذهت وإالّ تنرضب
وأنزهلــم مــن الســيارة بعنــف وأخــذ برضهبــم حتــى أســال الدمــاء مــن وجوههــم، وقــال هلــم: 
يــا جبنــاء، أنــا حممــود عرفــات اخلواجــة وبيتــي بالقــرب مــن نــادي خدمــات الشــاطئ، وأعــى 
مــا يف خيلكــم اركبــوا، والرجــل فيكــم يدخــل معســكر الشــاطئ، أقســم بــاهلل أنَّ هــذه العائلــة 
بعــد يومــني أرســلوا لعائلــة اخلواجــة يستســمحوا خاطرهــم وخاطــر حممــود رغــم أن أبناءهــم 
هــم الذيــن رُضبــوا، ألّنــه أركبهــم جماًنــا، وهــم الذيــن بــدؤوا باإلســاءة، وهــم معروفــني لــدى 

عائلتهــم بأخالقهــم وأفعاهلــم الفاســدة«. 

ــي  ــة الت ــخصيات املهم ــال والش ــن الرج ــة م ــود اخلواج ــهيد حمم ــه: »الش ــذ قول ــع ناف ويتاب
تركــت بصمــة واضحــة يف خميــم الشــاطئ، بأعاهلــم وأخالقهــم وشــخصياهتم العمالقــة، 
ــى  ــري ع ــي بكث ــب من ــه أك ــه أن ــت أحّس ــه، كن ــاء جيل ــن كل أبن ــف ع ــود كان خيتل ــهيد حمم الش
الرغــم مــن أننــي وإيــاه يف ســن واحــدة، كان كالشــامة يف املخيــم واحلــارة واملدرســة، كنـّـا نحــن 
ــل منتــرشة  ــه الرذائ ــت في ــذي كان ــًا يف الوقــت ال ــه، كان رجــاًل شــهًا كري ــه نحتمــي ب أصحاب
يف معســكر الشــاطئ والشــباب يتفاخــرون بمعاكســة الفتيــات، ورشب الدخــان واحلشــيش، 
كنــت حتّســه أنــه أخــذ عــى عاتقــه إصــالح املخيــم، وأن املخيــم مــن مســؤوليته، ال يــرى فاســًدا 

ــه وزجــره عــن فســاده«)1(.  إالّ وســعى لوعظــه ونصيحت

ــل  ــاة؛ ألهنا الدلي ــة يف مســرية احلي ــة فعلي ــم اإلنســان أن لقــوة الشــخصية أمهي ــد أن يعل الب
القاطــع عــى ثقــة اإلنسان بنفســه وقدرتــه عــى النجــاح، وهــي مــن أســباب حــب النــاس هلــذا 

اإلنســان وثقتهم فيــه واعتادهــم عليــه واختــاذه قــدوة ومثــاًل حيتــذى بــه.

)13( الدعوة للوحدة وإصالح ذات البني: 
كان الشــهيد حممــود ابــن خميــم الشــاطئ، عرفــه كل مــن فيــه بشــهامته وأخالقــه ورجولتــه، 
كانــت لــه عالقــات واســعة مــع الكثرييــن مــن شــباب ورجــال وشــيوخ خميــم الشــاطئ 

)1( مقابة خشصية مع نفذ �لأعرج بتارخي 2016/06/02م.
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رغــم اختــالف توجهاهتــم وانتاءاهتــم السياســية)1(، حريًصــا جــًدا عــى أْن يســود الوفــاق 
ــة العاملــة عــى الســاحة  ــاع الفصائــل الوطني ــم الشــاطئ خاصــًة بــني عنــارص وأفــراد وأتب خمي
ــل  ــني الفصائ ــالح ب ــالح لإلص ــان اإلص ــّرة يف جل ــن م ــر م ــارك ألكث ــك ش ــطينية، لذل الفلس
ــرية)2(  ــو عم ــر أب ــا زاه ــة، حيدثن ــل االنتفاض ــا يف ظ ــا بينه ــف في ــت ختتل ــي كان ــالت الت والعائ
عــن حمبــة الشــهيد القائــد حممــود وتفاعلــه مــع خمتلــف أطيــاف الشــعب الفلســطيني فيقــول: 
ــا  ــت أن ــة، كن ــود اخلواج ــهيد حمم ــح للش ــة فت ــاء حرك ــن أبن ــا، نح ــا واحرتامن ــدة حبن ــن ش »م
والشــهيد رفيــق صيــام وبعــض كــوادر حركــة فتــح نخــرتق منــع التجــوال ونذهــب إىل بيــت 
الشــهيد حممــود نســاعد العــال يف بنائــه وقصارتــه رغــم أنــه كان معتقــاًل يف ســجون االحتــالل 

ــل«)3(.  ــل املعتق ــن داخ ــالماته م ــا س ــث لن ــوين، وكان يبع الصهي

ويتحــدث مجــال العقيي)4(عــن قيــام الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة بمهمــة إصــالح ذات 
البــني فيقــول: »يف الثانينيــات مــن هــذا القــرن وصــل اخلــالف بــني كٍل مــن خليــل القوقــا)5( 
ــى أنَّ  ــازي اّدع ــع حج ــاءات م ــدى اللق ــده، يف إح ــا اهلل_ إىل أش ــازي الببار)6(_رمحه وحج
خليــل يتكلــم عنــه بســوء، كنــت أنــا وعبــد الــرؤوف الضابــوس)7( مــن طــرف حجــازي 
مؤيديــن لــه ضــْد خليــل يف كلِّ يشء، باعتبارنــا مــن أبنــاء مســجد الكتيبــة القائم عليــه حجازي، 
حينهــا ذهبنــا مــع الشــهيد حممــود اخلواجــة إىل بيــت خليــل لكــي ندينــه ونطلــب منــه االعتــذار 
حلجــازي، وإذا بمحمــود اخلواجــة يمســك بدفــة احلديــث، وحيولــُه متاًمــا إىل اإلصــالح، وأخــذ 
يتكلــم بــكالم كّلــه مــدح وإعجــاب مــن قبــل حجــازي بخليــل، واســتطاع أْن يتعامــل بحكمــة 
مــن خــالل كالمــه الطيــب الــذي بــنّي فيــه عظمــة اإلخــوة واستشــهد يف حديثــه بآيــات قرآنيــة 
وأحاديــث نبويــة حتــثُّ عــى اإلصــالح وتبــني فضلــه وعظيــم أجــره، أذكــر مــن اآليــات التــي 
قرأهــا قولــه تعــاىل: حجسٱ يم جن حن خن منىن جحس ]األنفــال: 1[، وقولــه تعــاىل: حجسٱ جخ 
مخ جس حس خس مس جحس ]احلجــرات: 10[، وقــال جــلَّ وعــال: حجسٱ مل ىل يل جم 
114[، وقــول  ]النســاء:  جحس  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 
رســول اهلل صــى اهلل وســلم: »أال أخبكــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام والصــالة والصدقــة؟ 

)1( حى قيل لو �جمتعت مع عرشة من �لناس، لوجدت مهنم تسعة يعرفون محمود �خلو�جة، �لباحث.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مع ز�هر �أبو معرة بتارخي 2016/02/21م.
)4( جــال �لعقيــي مــن �أو�ئــل �أعضــاء وعنــارص �لإخــو�ن �ملســلمني يف قطــاع غــزة، ومــن �أبنــاء �جملمــع �لإ�ــايم، ومؤ�ــي حركــة حــاس يف قطــاع غــزة، 
ن مديــر عــام يف وز�رة �لشســباب و�لرايضــة يف غــزة، مقابــة  وهــو �أمــني عــام �حتــاد رايضــة �لننشــاكو يف قطــاع غــزة، وهــو مــن �أبطــال �لعــامل يف هــذه �للعبــة، وهــو �لآ

خشصيــة ومكتوبــة ومســجة بتــارخي 2015/11/05م. 
)5( �سبق ترمجته.

)6( �سبق ترمجته. لقد اكن �لشسيخ جحازي �لرابر من �لشخصيات �لهامة يف حينه �لي �أثرت كثرً� يف �لشسباب �ملسم.
ــيخ جحــازي  ــه لأمــراك اكن مــن رو�د مســجد �لكتيبــة �ذلي اكن يؤمــه �لشس ــرؤوف �لضابــوس، مو�ليــد عــام 1964م، قبــل ذهاب )7( هــو �ملهنــدس عبــد �ل
�لــرابر، وقــد تــويّف مبــرض �لرسطــان يف شــهر فر�يــر مــن عــام 2016م، ولقــد قــام �لباحــث بزايرتــه يف بيتــه قبــل شــهر مــن وفاتــه بصحبــة الا�ســتاذ جــال �لعقيــي.
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قالــوا: بــى، قــال: إصــالح ذات البــني، وفســاد ذات البــني احلالقــة«. وقــال أيًضــا: »ُكلُّ 
ــٌة«)1(،  ــنْيِ َصَدَق ــنْيَ اْثنَ ــْمُس: َتْعِدُل َب ــِه الشَّ ــُع فِْي ــوٍم َتْطُل ــٌة ُكلُّ َي ــِه َصَدَق ــالَمى ِمَن النَّاِس َعَلْي ُس
ــا  ــد أن كدن ــنا بع ــدأت نفوس ــا، وه ــا طيًب ــم كالًم ــى أن نتكل ــا ع ــه، أجبن ــاعنا حلديث ــد س عن
ــود  ــهيد حمم ــم الش ــازي تكل ــا إىل حج ــد أن رجعن ــل بع ــض، يف املقاب ــا البع ــع بعٌضن ــتبك م نش
بــكالم طيــب حلجــازي، وأنَّ خليــل ال يذكــره إالّ بخــري، وإذا بــدَر منــه كالم فإنــه يعتــذر عنــه، 

فهــو ال يكــّنْ إالّ كّل االحــرتام حلجــازي، حتــى وصــل األمــر بينهــا إىل اإلصــالح«)2(. 

ــه  كان الشــهيد القائــد حممــود _رمحــه اهلل_ مــن دعــاة الوحــدة واملحبــة واملــودة والتوحيــد؛ ألّن
ــان  ــام األم ــي ص ــول اهلل ه ــد رس ــه اال اهلل حمم ــة ال إل ــول راي ــاف ح ــدة وااللتف ــرى أنَّ الوح كاَن ي
والــدرع احلامــي لــكل املجاهديــن يف مقارعــة العــدو الصهيــوين، وكان مــن كلاتــه الشــهرية: 

ــا«)3(.  ــن أرضن ــه م ــوين الجتثاث ــدو الصهي ــع الع ــط م ــرتاتيجية فق ــية واإلس ــا األساس »معركتن

ويتحــدث رفيــق أبــو هاين)4(عــن جتّســد دعــوة الشــهيد حممــود اخلواجــة للوحــدة وســعيه 
إلصــالح ذات البــني فيقــول: »يف شــهر رمضــان املبــارك، يتجمــع املســلمون يف املســاجد، 
ــُت عــى الشــهيد حممــود اخلواجــة  ــد تعرف ــرش األواخــر مــن رمضــان، ولق ــا يف الع وخصوًص
ــه  ــني، كان _رمح ــد ياس ــجد أمح ــّمى اآلن بمس ــايل، امُلس ــجد الش ــات املس ــه اهلل_ يف جنب _رمح
اهلل_ مواظًبــا عــى قيــام الليــل، ال يفــّرق بــني فصيــل وفصيــل، وال جتــّره النعــرات احلزبيــة نحــو 
املقاطعــة والشــقاق، بــل كان كأيِّ واحــٍد مــن الشــباب يف املســجد الشــايل، يصــي ويقــوم الليــل 
معهــم وجيلــس معهــم يف حلقــات الذكــر وقــراءة القــرآن، ال يصــّده كــون املســجد الشــايل تابًعا 
إلدارة تنظيــم محــاس)5(، بــل بالعكــس متاًمــا كنــت أظنّــه أحــد شــباب محــاس، ولقــد تفاجــأت 
ــت أن  ــخصًيا، وعلم ــَر يفَّ ش ــا أّث ــذا م ــالمي، وه ــاد اإلس ــادات اجله ــد قي ــه أح ــك بأّن ــد ذل بع
ــباب  ــد وش ــن الواح ــاء الوط ــني أبن ــرق ب ــو ال يف ــه، وه ــا يف حيات ــر هل ــم ال أث ــة والتنظي احلزبي
املســجد الواحــد، لقــد كان الشــهيد حممــود _رمحــه اهلل_ شــخصية جامعــة، جتمــع وال تفــرق، 
ــه مل يفكــر يف  توحــد وال تشــتت«)6(. ومــن حرصــه عــى الوحــدة وحرمــة الــدم الفلســطيني أّن
إشــهار الســالح يف وجــه مــن يــأيت العتقالــه مــن أبنــاء أجهــزة الســلطة الفلســطينية، يقــول يف 
ذلــك غــازي لبــد)7(: »مــن مفاهيــم الشــهيد حممــود األساســية والدينيــة والسياســية، أنَّ الــدم 

)1( رو�ه �لشسيخان. قال �لنووي رمحه هللا تعاىل، ومعىن تعدل بيهنا تصلح بيهنا ابلعدل.
)2( مقابة خشصية ومكتوبة ومسجة مع جال �لعقيي، بتارخي 2015/05/11م. 

)3( �ملقابة نفسها.
)4( �سبق ترمجته.

)5( هناك �لتباس مع �لر�وي، حيث مل يكن �مس حاس معروفًا يف ذكل �لوقت، بل اكن يطلق عى شسباب حاس شسباب �جملمع �لإ�ايم.
)6( مقابــة خشصيــة مــع رفيــق �أبــو هــاين بتــارخي 2015/06/06م. مــن هنــا اكن �ختيــار �مس �جلهــاز �لعســكري حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم )�لقــوى �لإ�ــامية 

�جملاهــدة( بغــض �لنظــر عــن الانــاء�ت �حلزبيــة حيــث اكن طمــوح �لشــهيد محمــود صهــر مجيــع �لقــوى �لإ�ــامية يف بوتقــة و�حــدة.
)7( �سبق ترمجته، اترخي �ملقابة 2016/02/28م.
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الفلســطيني حمــّرم، وخــط أمحــر ال يمكــن جتــاوزه مهــا كانــت األســباب، لذلــك عندمــا كان 
ــه يكــون جمهــًزا مالبســه يف شــنطة، وخيــرج  ــون العتقال ــاء أجهــزة الســلطة الفلســطينية يأت أبن
ــة  ــري مهم ــال أخ ــة أو أع ــات يف اجلامع ــه امتحان ــا إذا كان علي ــج، أّم ــم دون أّي ضجي معه
كان خيتفــي عــن أنظارهــم وال يبيــت يف بيتــه حتــى ينهــي أشــغاله أو امتحاناتــه. يف أحــد أيــام 
التحقيــق يف ســجون الســلطة، ســمعت املحقــق يقــول لــه أنــت »جهــاد إســالمي«، فــرّد عليــه 
حممــود أنــا لســت »جهــاد إســالمي«، فأعــاد املحقــق كالمــه أكثــر مــن مــرة، وحممــود يقــول لــه 
ــا لســت »جهــاد إســالمي« فقــط، بــل  ال، وبعــد املــرة الرابعــة أو اخلامســة قــال لــه حممــود: أن
ــذي  ــد اهلل ال ــالمي«، وأمح ــاد إس ــه »جه ــذي أتنفس ــي ال ــي ونف ــري يف عروق ــي جت ــي الت دمائ

ــارين وجعلنــي يف صــف اجلهــاد ومقاومــة االحتــالل«)1(. اخت

تعــد الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية يف نظــر وفكــر الشــهيد حممــود ركيــزة مــن ركائــز مقومــات 
هــذا الوطــن ومســلمة مــن مســلات تطــوره وتقدمــه ودليــاًل قاطًعــا عــى تالحــم هــذا الشــعب؛ 
إذ تظهــر لنــا الوحــدة الوطنيــة قصــة التالحــم بــني أبنــاء هــذا املجتمــع مــن تاريــخ آبائنــا وأجدادنــا 
إىل يومنــا هــذا، وهلــا دور كبــري ومهــم يف نــرش األمــن وتوفــري احليــاة االقتصاديــة الســعيدة ألبنــاء 
الوطــن، ونــرش املحبــة بــني الناس. ويعــرف مفهــوم الوحــدة الوطنيــة بأنــه: »احتــاد جمموعــة مــن 
البــرش يف الديــن واالقتصــاد واالجتــاع والتاريــخ يف مــكان واحــد وحتــت رايــة حكــم واحــدة«. 
وهــذا مــا يتميــز بــه جمتمعنــا بأهنــم يدينــون بالديــن اإلســالمي وهلل احلمــد وهــو مــن أهــم الروابــط 
رئ زئ مئنئ ىئ  التي جتمع سكان أي جمتمع من املجتمعات قال تعاىل: حجس      ُّ    ِّ   ّٰ 
يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث مث 
نث ىث يث ىفيف ىق يق اك لك مك ىك يك جحس ]آل عمــران: 103[. ومــن مقومــات 
ــالف،  ــقاق واخل ــف والش ــذ العن ــن، ونب ــاء الوط ــني أبن ــة ب ــة واأللف ــرش املحب ــة ن ــدة الوطني الوح
ــا الوطنيــة وهــي  ونــرش لغــة املحبــة والتســامح والرتابــط والتكاتــف؛ ألهنــا جــزء مهــم مــن قيمن
مــن القيــم التــي حيتاجهــا جمتمعنــا كبــاًرا وصغــاًرا. كيــف ال وقــد أمرنــا ديننــا اإلســالمي بإزالــة 
األذى مــن الطريــق وبنــرش االبتســامة بيننــا، وإن كل نفــس رطبــة فيهــا صدقــة، وأن االبتســامة يف 
وجــه اآلخــر صدقــة، وأنَّ رســولنا حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ هــو خــري قــدوة لنــا، كــا أننــا 
مطالبــون بنــرش لغــة التســامح بيننــا، وأن اهلل بعثنــا مبرشيــن وليــس منفريــن، وأن شــعارنا الدعــوة 
ــا  ــا كأفــراد ومجاعــات، وأن نشــعر أبناءن باحلكمــة واملوعظــة احلســنة، وأن ننــرش لغــة احلــوار بينن
ــه احلــق يف املشــاركة  ــأن الوطــن هــو وطــن اجلميــع؛ ألن مــن يعيــش عــى أرض هــذا الوطــن ل ب
ــع مــن يعيــش عــى أرضــه  ــه واملســامهة يف التفاعــل مــع جمتمعــه وخاصــة أن مجي ــاء حضارت يف بن
ــه واجبــات ولــه حقوق. وتعــد مشــاركة  ــا علي يديــن بالديــن اإلســالمي وهلل احلمــد، وأنَّ كل من

)1( مقابة خشصية مع غازي لبد بتارخي 2016/02/28م. 
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املواطــن يف تطويــر وطنــه واملحافظــة عــى اســتقراره وإنجازاتــه وحمبتــه ألفــراده ولعلائــه مقوًمــا 
ــن  ــى أم ــه ع ــالل حرص ــن خ ــن م ــة املواط ــى وطني ــة، وتتج ــا الوطني ــات وحدتن ــن مقوم ــًا م مه
ــراده  ــني أف ــة ب ــرش املحب ــري يف ن ــي ودوره الكب ــي والزمن ــادي واالجتاع ــري واالقتص ــه الفك وطن
ــه  ــه أو إعاقت ــون هدم ــن حياول ــي مم ــاء الداخ ــة البن ــد محاي ــا تع ــه. ك ــره وعلائ ــوالة أم ــاء ل والدع

واجًبــا عــى كل فــرد؛ ألن الوطــن للجميــع.

ــي)1(: »عندمــا يقــع ظلــم عــى إنســان، أو  ــم احللب وعــن إصــالح ذات البــني يقــول إبراهي
تســلب منــه حقوقــه حيتــاج إىل شــخص يعتقــد أنــه ســريفع عنــه هــذا الظلــم، ويعيــد لــه حقــه، 
كان الشــهيد حممــود قــوة األرض العادلــة التــي يطمــع فيهــا أولئــك، ومل يغلــق بابــه يف وجه أحد 
منهــم، ويقصــده كل املظلومــني وأصحــاب احلقــوق والضعفــاء، وقــد ذهبنــا إليــه أنــا والشــهيد 
بشــري الدبــش يف صيــف 1991م حلــل مشــكلة ورفــع ظلــم وقــع عــى أحــد الشــباب، وكان 
حممــود بمثابــة قــاٍض، يمثــل قــوة حــق وعــدل وإنصــاف، فوجدنــا بيتــه مليًئــا باألشــخاص هــذا 
يعــرض قضيتــه، وحممــود يســتفر منــه عــن التفاصيــل ويطلــب منــه باقــي األدلــة والشــهود، 
والثــاين يعــرض مشــكلة أخــرى بتفاصيلهــا، وحممــود يطلــب منــه أن يمهلــه كــي يــرى الطــرف 
ــا  ــاين والثالــث كذلــك. واقــرتب الوقــت مــن أذان املغــرب حتــى غــادر اجلميــع فتوجــه لن الث
مبتســًا قائــاًل: مــاذا أفعــل لكــم؟! األمــر كــا تــرون. هكــذا كان بيــت حممــود جملًســا للقضــاء 
واســتاع الشــكاوى مــن اجلميــع، ويكفيــه فخــًرا أن الضعيــف واملظلــوم وصاحــب احلــق 

الســليب كان يطمــع كثــرًيا يف قوتــه وعدلــه وإنصافــه.

ــرًيا مــا كان أخــي الشــهيد حممــود يصلــح  ــه يقــول أخــوه حســن)1(: »كث  ويف املوضــوع ذات
ــون  ــه وال خيرج ــني يف بيت ــع املتخاصم ــالت، كان جيم ــراد أو العائ ــن األف ــني م ــني املتخاصم ب
ــن  ــوع م ــق ن ــوذه لتحقي ــه ونف ــتخدم هيبت ــا يس ــرًيا م ــون. كان كث ــم مرتاض ــده إالّ وه ــن عن م
العدالــة االجتاعيــة، يــأيت إليــه أنــاس ضعفــاء يســتنجدون بــه لــرد حقوقهــم أو لرفــع الظلــم 
ــاس، وإذا  ــأن يظلــم أيَّ أحــٍد مــن الن عنهــم. كان عــى مســتواه الشــخي ال يســمح لنفســه ب
ــب  ــن طل ــع ع ــه، وال يمتن ــاء ل ــن أس ــف مل ــوب ويتأس ــع وين ــد كان يرج ــاوز احل ــه جت ــعر بأن ش
الــرىض واملســاحمة مــن أيِّ شــخص شــعر أنــه تعــدى حــدوده معــه، حتــى ولــو كان الشــخص 
ضعيًفــا أو وضيًعــا بــني النــاس. كان يقــف يف وجــه الظلــم بــكل أبعــاده، ال يقبــل أن َيظلــم أو 

ــم«)2(.  ُيظل

ــة يف مدر�ــة بيــت دجــن رشق  ــوم �لعام ــادة �لعل ــد 1970م، مــدرس مل ــاد الا�ــايم، مو�لي ــة �جله ــاء حرك ــيب، �أحــد �أبن �ــاعيل طــه �حلل بر�هــمي �إ )1( �إ
ــارخي 2017/11/24م. ــة بت ــة خشصي ــزة، مقاب ــب متطــوع يف مســاجد شــال غ ــز، وخطي ــور عزي ــام مســجد �لشــهيد �أن م ــو �إ �لشــجاعية، وه

)2( مقابة خشصية مع �أخيه حسن بتارخي 2015/08/14م.
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ويف الســياق نفســه يقــول مجال عليــان)1(: »مواقف الشــهيد حممــود اخلواجــة املرشفة ظهرت 
مــع بدايــة معرفتــي بــه، يف أول يــوم ســكنت فيــه احلــارة، حيــث إين تشــاجرت أنــا واجلــريان، 
بســبب اجلرافــة التــي كانــت تنقــل الــردم مــن البيــت وتضعــه خــارج املنطقــة، حمتجــني بأهنــا 
تضايقهــم وتزعجهــم، فــأرادوا أن يعرقلــوا عملهــا، وقــد فعلــوا ذلــك طمًعــا يف رشاء البيــت 
ــم  ــت أحده ــة فرضب ــاظ النابي ــيَّ باأللف ــدوا ع ــم، اعت ــاًرا هل ــي ج ــرتيته، وال يريدونن ــذي اش ال
ــا  ــف موقًف ــالح، ووق ــود لإلص ــهيد حمم ــل الش ــة، تدخ ــل اجلّراف ــف عم ــى توقي ــن أرصَّ ع مم
مــرّشف، وأجــب اجلــار املعتــدي عــى التأســف واالعتــذار، وقــال بــا أن بيــت عليــان مهــّدم، 
فبيتــي بمثابــة بيــت عليــان، وســتجلس عائلــة عليــان يف بيتــي، وســتدخلون عليهــا معتذريــن 
ــه وشــكرناه عــى  ــي ومتــت املصاحلــة يف بيت ــك أرضــاين وأرىض عائلت معرتفــني باخلطــأ، وبذل

ــة«)2(. حســن الضياف

ــن  ــز الدي ــول ع ــود يق ــهيد حمم ــا الش ــع هب ــي كان يتمت ــني الت ــالح ذات الب ــة إص ــن صف وع
البيــاري)3(: »كنــت أشــتغل يف بنــاء بيــت ألحــد العائــالت الكبــرية، أثنــاء العمــل حــدث 
ــا أقــول هلــم: بــاٍق يل عندكــم مــن املــال  خــالف بينــي وبينهــم عــى مــا تبقــى يل مــن أجــرة، أن
ســبعة آالف شــيكل وهــم يقولــون: ســددنا لــك كل مــا علينــا مــن مــال، بنــاًء عــى حســابات 
املهنــدس املــرشف عــى البنــاء. تطــور األمــر وحدثــت مشــاكل كبــرية بينــي وبينهــم، وجــاؤوين 
عــى الــدار رافعــني أصواهتــم بالــراخ عــيَّ لتخويفــي وإرهــايب، أنــا فعــاًل خفــت؛ ألننــي ال 
أنــا وال عائلتــي نســتطيع الوقــوف يف وجــه هــذه العائلــة، فقلــت هلــم: أعطــوين باقــي حســايب 
حتــى أكمــل لكــم بنــاء بيتكــم، فقالــوا يل: أعطينــاك كل أجــرك فلقــد أخذتــه مســبًقا، ومل 
ــا ال خشــب وال دّعامــات، وال أي يشء مــن  ــَق لــك يشء مــن احلســاب، وليــس لــك عندن يب
أدوات البنــاء، والنــاس بيننــا وبينــك، وبــا أنَّ الشــيخ حممــود اخلواجــة جــار يل ســمع الــراخ 
فتدخــل يف احلــال حلــلِّ املشــكلة بينــي وبينهــم عــى الريــع، فوّجــه هلــم احلديــث قائــاًل: أنتــم 
أبنــاء عائلــة كريمــة وأصيلــة، وال يليــق بكــم هــذا املوقــف، إن شــاء اهلل ســتحّل األمــور عــى 
أفضــل مــا يكــون، وبعــد أن اســتوضح الشــيخ حممــود عــن املوضــوع منــي ومنهــم أخذنــا إىل 
بيتــه، وقــدم لنــا الضيافــة، وتكّلــم كل منـّـا وأدىل بحجتــه، فقالــوا لــه: يطالبنــا عــز الديــن باملــال 
ــا أيِّ  ــه يف ذمتن ــس ل ــابه ولي ــع حس ــى مجي ــد انته ــاب، لق ــن حس ــه م ــا ل ــاه كل م ــن أعطين ونح
فلــس؟ وأنــا بــدوري قلــت: بــاٍق يل عندكــم حــوايل ســبعة آالف شــيكل، فقــال الشــيخ حممــود: 
بينكــم املهنــدس الــذي أرشف عــى البنــاء، فقالــوا لــه: نحــن موافقــون عــى حضــور املهنــدس، 
ــال  ــل، وق ــكان العم ــه إىل م ــرضه مع ــدس وأح ــت املهن ــه إىل بي ــود بنفس ــهيد حمم ــب الش فذه

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع جال عليان بتارخي 2016/02/16م.

)3( �سبق ترمجته.
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لــه: لــو ســمحت يــا مهنــدس أْن تكّيــل )تقيــس أو حتســب( عمــل املقــاول أبــو عــالء، فوافــق 
برعــة احرتاًمــا للشــهيد حممــود، فعمــل حســاباته، فوجــد أنــه متبــٍق يل ســبعة آالف شــيكل، 
فقــال الشــهيد حممــود ألفــراد العائلــة: لــو ســمحتم أعطــوين اآلن حســاب الرجــل، فألزمهــم 
ــب،  ــى جن ــالء ع ــو ع ــوا أب ــم: اترك ــال هل ــني، فق ــى دفعت ــوال ع ــه األم ــوا: نعطي ــع، فقال بالدف
ــا موافــق عــى أن يكــون العطــاء عــى دفعتــني،  ــا األمــوال، وأن واحلســاب عنــدي، أعطــوين أن
ــاحنة  ــرض ش ــم، فأح ــي ال تلزمك ــه الت ــب وكل أدوات عمل ــذ اخلش ــاحنة ألخ ــآيت بش ــا س وأن
ــاض والشــهيد بشــري الدبــش معــه، وســاعدمتوين  ــا شــيخ ري ــا اخلشــب، وكنــت أنــت ي ومّحلن
ــًدا،  ــاًل جدي ــي عم ــوا من ــم طلب ــى إهن ــالم حت ــكلة بس ــت املش ــاء وانته ــع أدوات البن ــل مجي بنق
فقــال هلــم الشــهيد حممــود، االتفــاق عــى العمــل اجلديــد ســيكون بينــي وبينكــم، ومــا حتتاجونه 
ــم  ــه، وت ــم ب ــذي أطالبك ــا ال ــم أن ــالء منك ــو ع ــه أب ــا حيتاج ــه، وم ــل ب ــا أتكف ــالء أن ــو ع ــن أب م

االتفــاق عــى ذلــك«)1(.

ــُت  ــث كن ــكلة، حي ــي مش ــت مع ــام 1990م حدث ــك: »يف ع ــاري)2( يف ذل ــي البي ــول ع ويق
أشــتغل يف البنــاء أنــا وعــايل يف دار أحــد األفــراد يف احلــارة، يف هنايــة األســبوع طلبــت دفعــة ماليــة 
لكــي أعطــي عــايل أجرهتــم، فحدثــت مماطلــة مــن صاحــب البيــت، قائــاًل يل: ال يوجــد مــَع مــال 
لكــي أعطيــك أجــرة العــال، دخلــت معــه يف نقــاش حــاد وارتفعــْت أصواتنــا فتجمــع النــاس مــن 
حولنــا، فحــرض الشــهيد حممــود عــى ارتفــاع أصواتنــا، مســتفًرا عــن أســباب املشــكلة، فطرحــت 
ــه أن  ــه، ومل يعجب ــود بكالم ــهيد حمم ــع الش ــم يقتن ــه، فل ــت حجت ــب البي ــرح صاح ــي، وط حجت
أذهــب أنــا وعــايل الثانيــة إىل بيوتنــا هنايــة األســبوع بــدون أجرتنــا، فســألني الشــيخ حممــود كــم 
أجــرة هــؤالء العــال؟ فقلــت لــه مــن 200-300 دينــار، فقــال انتظــرين مخــس دقائــق، فذهــب إىل 
بيتــه وأحــرض 300 دينــار، وقــال يل أعــِط عالــك أجرهتــم، وأنــا بانتظــار الســداد بعــد أن يعطيــك 
صاحــب البيــت أجرتــك أنــت وعالــك، وفعــاًل ســارع صاحــب البيــت بدفــع مــا عليــه مــن مــال، 

فــرددت املبلــغ للشــهيد حممــود بعــد ثانيــة أيــام تقريًبــا«)3(. 

وعــن صفــة املبــادرة يف اإلصــالح يقــول أكــرم مقــداد)4(: »لقــد تــمَّ رصــف الطريــق الواقــع 
أمــام بيتــي وعمــل )رصيــف( لــه بعــد أن كان ترابًيــا، بفضــل الشــهيد حممــود واجتهــاده وذهابــه 
ــام العــال بإشــعال  ــة العمــل يف الشــارع ق ــد بداي ــة، عن ــة والبلدي ــني الوكال ــردده املســتمر ب وت
ــة )القــار( يف وســط الشــارع، ممــا آذاين وآذى أهــل بيتــي، خاصــة  النــريان حتــت براميــل الزفت
أختــي املصابــة بمــرض الربــو، فخرجــت للمقــاول أرصخ عليــه، وتطــور الــراخ إىل شــجار 

)1( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عز �دلين �لبياري بتارخي 2016/02/18م.
)2( �سبق ترمجته، مقابة خشصية بتارخي 2016/02/08م.

)3( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عي �لبياري بتارخي 2016/02/08م.
)4( هو �أكرم محمد عبد هللا مقد�د، مو�ليد 1969/03/11م يف خممي �لشاطئ، مقابة خشصية بتارخي 2016/02/21م.
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ــا الشــديدة أزعجــت اجلــريان الذيــن  ــا. ارتفــاع أصواتن ــا عــى بعضن ــا إىل أن امتــدت أيدين بينن
ــا عــن  ــا وأبعدن ــا لإلصــالح، فتوســط بينن كان مــن بينهــم الشــيخ حممــود الــذي حــرض مرًع
ــا عــى حجــر، وطلــب  ــا عــى جانــب الطريــق وجلــس كل واحــٍد منّ ــا البعــض، وأخذن بعضن
مــن كل واحــد منّــا أن حيــج حجتــه، فســألني قائــاًل: يــا أبــو حممــد هــل أشــعَل املقــاول النــريان 
قبــل ذلــك؟ فقلــت لــه: ال، ثــم قــال: هــل أخبتــه أّنــه يوجــد عنــدك أخــت يف الــدار مريضــة 
بالربــو؟، فقلــت لــه: ال، فقــال يل: وملــاذا تقاتــل الرجــل أثنــاء تأديتــه عملــه وواجبــه؟ فهــو ال 
يعلــم أّنــه يســبب لــك رضًرا، فأداننــي وأنــا صديقــه وجــاره وأنصــف املقــاول الــذي مل يعرفــه 
ــه بالــكالم الطيــب اللطيــف أن  ــو حممــد أنــك أخبت ــا أب مــن قبــل. وقــال يل: األصــل منــك ي
ــل  ــود للرج ــيخ حمم ــف الش ــه، وتأس ــك وتقاتل ــع صوت ــل أن ترف ــك قب ــريان يؤذي ــعاله للن إش
واعتــذر لــه نيابــة عنــي، وطلــب منــه إشــعال النــريان يف مــكان آخــر، ثــم وّجــه الــكالم يل قائــاًل: 

اذهــب واعمــل شــاي للمقــاول وعّالــه«)1(. 

ــز الشــهيد حممــود  ــا حممــود: »أهــم مــا كان يمّي ويقــول عبــد اهلــادي أبــو خوصــة)2( واصًف
صفــة االلتــزام يف كل مناحــي احليــاة، يف صدقــه وقدرتــه عــى اســتيعاب اآلخــر مهــا اختلــف 
معــه يف انتائــه الســيايس، كان واســع الصــدر يف فهــم اآلخــر، وعــادًة مــا ُيشــعر اآلخــر أّنــه عــى 
حــق. هــو قائــد مجاهــريي مــن الدرجــة األوىل حيــث كان هيتــم لقضايــا النــاس، وكانــت لديــه 
القــدرة عــى توصيــل أفــكاره ورســالته الوطنيــة واالجتاعيــة واألخالقيــة، كان يتمتــع بأخــالق 
عاليــة ورفيعــة، مل يكــن متعّصًبــا أبــًدا النتائــه الســيايس أمــام اآلخريــن، ودوًدا ولطيًفــا مــع كل 
أطيــاف اللــون الســيايس، كثــرًيا مــا يازحنــي بــكل لطــف وود قائــاًل يل: أنــت شــيوعي، ولكــن 

فيــك انتــاء للوطــن«)3(.

ــد  ــة عن ــعبه، وخاص ــاء ش ــد أبن ــة عن ــع ثق ــة موض ــود اخلواج ــهيد حمم ــد كان الش ــا لق حًق
ــارص  ــاء وعن ــادة وأعض ــن ق ــًيا م ــه سياس ــني مع ــى املختلف ــاطئ، حت ــم الش ــكان خمي ــل وس أه
وكــوادر التنظيــات والفصائــل األخــرى، بــل كان موضــع أرسارهــم، فكثــريُا مــا كانــوا 
ــالح ذات  ــعيًدا بإص ــة. كان س ــل والعائلي ــة ب ــاكلهم التنظيمي ــلِّ مش ــل حل ــه التدخ ــون من يطلب
البــني بــني األقــارب خاصــة وبــني أبنــاء املخيــم عامــة عــى اختــالف توجهاهتــم وانتاءاهتــم بــل 

ــع. ــتوعب اجلمي ــدرات تس ــكات وق ــه بمل ــم، لتمتع وأخالقه

)1( مقابة خشصية مع �أكرم مقد�د، مسجة ومكتوبة بتارخي 2016/02/08م.
)2( هــو �أحــد قــادة �حلــزب �لشســيوعي �لفلســطيين )حــزب �لشــعب( اكن مســؤوًل عــن لك مــا خيــص �لعمــل �مجلاهــري، عــى �ملسســتوى �لرمســي مضــن 
�نائــه للحركــة �لوطنيــة، يبلــغ مــن �لعمــر 72 �ســنة، معــل مديــرً� مجلعيــة بنــك �دلم �ملركــزي، وهــو �لآن صاحــب ديــو�ن )مقعــد( متفــرغ لاإصــاح بــني �لنــاس، 

مقابــة خشصيــة مــع عبــد �لهــادي �أبــو خوصــة بتــارخي 2015/05/02م.
)3( مقابة خشصية مع عبد �لهادي �أبو خوصة بتارخي 2015/05/02م. 
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)14( حبه لآلخرين ونرصته للضعيف واملظلوم: 
حــب اآلخريــن ضــد األنانيــة وحــب النفــس، وهــو صفــة ســامية وخلــق رفيــع جيعــل مــن 
يتصــف بــه يلتفــت إىل مــن حولــه مــن أتبــاع أو أنصــار، وهيتــم هبــم وبأحواهلــم، ويؤثرهــم عــى 
نفســه، حتــى تســود بينــه وبينهــم األلفــة واملحبــة والتفاهــم والتــوادد والتواصــل، وهــي صفات 
املؤمنــني التــي جيــب أْن يتحــى هبــا اإلنســان املســلم لقــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: 
ــبُّ لنفســه«)1(، وقال: »ألن يمــي أحدكــم مــع  ــه مــا حُيِ ــبَّ ألخي ــى حُيِ ــْم حتَّ ــُن أحُدُك »ال ُيؤِم
أخيــه يف قضــاء حاجتــه؛ أفضــل مــن أن يعتكــف يف مســجدي هــذا شــهرين«)2(، وقــال: »َأَحــبُّ 
وٌر ُتْدِخُلــُه َعــَى ُمْســِلٍم، َأْو َتْكِشــُف  النَّــاِس إىَِل اهللَِّ َأْنَفُعُهــْم لِلنَّــاِس، َوَأَحــبُّ األَْعــَاِل إىَِل اهللَِّ رُسُ
َعنـْـُه ُكْرَبــًة، َأْو َتْطــُرُد َعنـْـُه ُجوًعــا، َأْو َتْقــِي َعنـْـُه َدْينـًـا«)3(، وكان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجة 
حيــب اجلميــع ويتعامــل مــع أبنــاء منطقتــه وخميمــه وجمتمعــه عــى اختــالف طبقاهتــم، تقــول يف 
ذلــك شــائقة اخلالــدي)4(: »كنــت ســاكنة أنــا وزوجــي عبــد الفتــاح الطاعــن يف الســن لوحدنــا 
يف الــدار، كانــت مســاحة دارنــا 300م، كان بعــض اجلــريان طمعانــني يف الــدار، كان الشــهيد 
ــا  ــي لن ــا ويلب ــا يســاعدنا وخيدمن ــأيت إلين ــرًيا، وكان صاحــب زوجــي، كان ي ــا كث حممــود يزورن
بعــض حاجاتنــا التــي ال نســتطيع القيــام هبــا لكــب ســننا، عندمــا علــم حممــود مــن زوجــي أنَّ 
اجلــريان طمعانــني يف الــدار، قــام بجمعهــم وقــال أمامهــم: جــرياين األعــزاء أشــهدكم بأننــي 
ــن أيِّ  ــد م ــة أيب، ال أري ــو بمثاب ــدي فه ــاح اخلال ــد الفت ــاج عب ــق احل ــد أن يضاي ــمح ألح ال أس
ــه  ــع بيت ــب ببي ــاح ال يرغ ــد الفت ــاج عب ــدار. احل ــع ال ــوع بي ــه موض ــرح أمام ــم أْن يط ــٍد منك أح
أو أن يشــرتي مــن أحــد داره، كــا ال أســمح أليٍّ كان بمضايقتــه أو التضييــق عليــه، كــا كان 
هنالــك أحــد اجلــريان وهــو رجــل كبــري يف الســن وذو مكانــة يف املنطقــة يــأيت بحاويــات القامــة 
ــه  ــب إلي ــذا؟ فذه ــت ه ــه: مل فعل ــول ل ــد أن يق ــتطيع أح ــا، وال يس ــاب دارن ــام ب ــا أم ويضعه
ــة،  ــّرة ثاني ــا م ــك إذا عملته ــام بيت ــأضعها أم ــه: س ــاًل ل ــك، قائ ــن ذل ــه م ــود ومنع ــهيد حمم الش
وفعــاًل عندمــا وضــع هــذا الرجــل احلاويــات أمــام بيتنــا قــام الشــهيد حممــود ووضعهــا أمــام 
بيتــه، وقــال لــه حممــود: هــؤالء الكبــار أمــي وأيب فــال تؤذهــم، وبعدهــا مل يضــع ذلــك الرجــل 
احلاويــات أمــام بيتنــا إىل يومنــا هــذا. وكان حممــود كثــرًيا مــا يســاعد زوجــي احلــاج عبــد الفتــاح 
وحيمــل عنــه أغــراض املــؤن«)5(، حًقــا لقــد متثلــت صفــة اإلنســانية يف الشــهيد القائد حممــود من 

خــالل منفعتــه وخدمتــه للنــاس، دون انتقائيــة أو حتيــز.
)1( رو�ه �لبخاري ومسم. 

)2( �أخرجه �حلامك، ص 270-269.
)3( �ملعجم �لكبر للطر�ين، حديث رمق 13646. 

)4( شــائقة �خلــادلي، �مــر�أة جعــوز تبلــغ مــن �لعمــر 75 �ســنة، ويه زوجــة للشســيخ عبــد �لفتــاح �خلــادلي �ذلي يبلــغ مــن �لعمــر 80 �ســنة، ويه جــارة لبيــت 
�لشــهيد محمــود �خلو�جــة، مقابــة خشصيــة مــع شــائقة �خلــادلي بتــارخي 2015/11/08.

)5( مقابة خشصية مع شائقة �خلادلي بتارخي 2015/11/08.
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وعــن نرتــه إلخوانــه يقــول حممــود عطــوة)1(: »يف حــوايل ســنة 1977م اعتــدت جمموعــة 
شــباب ينتمــون لعائلــة كبــرية عــى أحــد الشــباب مــن أصدقائــه، فاصطحــب حممــود جمموعــة 
ــوال يف  ــع التج ــبيهة بمن ــة ش ــد حال ــة، وأوج ــذه العائل ــارة ه ــا إىل ح ــه هب ــباب وتوج ــن الش م
ــور  ــاع إالّ بحض ــدأ األوض ــود، ومل هت ــوان حمم ــة وعنف ــة برشاس ــباب العائل ــة ش ــارة، ملعرف احل

بعــض كبارهــم فأرضــوه واستســمحوه«)2(. 

وعــن مســاعدته لآلخريــن يقــول ســامل الوكيــل)3(: »الشــهيد حممــود مــن أهــل الديــن 
والصــالح، حيــب عمــل اخلــري، وحيــب أن يعــّم اخلــري عــى اجلميــع، كان عندمــا يــوزع 
ــد أن  ــدار، وبع ــاب ال ــرق ب ــه، ويط ــا بنفس ــاس، حيمله ــن الن ــا م ــن حيتاجه ــى م ــاعدات ع املس
ــدم  ــد، كان يق ــن أح ــكًرا م ــر ش ــة وال ينتظ ــب برع ــرج يذه ــت خ ــب البي ــن أن صاح يطمئ
ــه  ــارة بــدون فــرق، معاملت ــه، يســاعد مجيــع املحتاجــني يف احل املســاعدة دون أن يظهــر نفس
الطيبــة فرضــت احرتامــه عــى الكبــري والصغــري، فــكان إذا دعــا أحــًدا للصــالة اســتجاب لــه، 

وإذا نصــح شــخًصا أخــذ بنصيحتــه«)4(.

وعــن مســاعدته للنــاس يقــول أكــرم مقــداد)5(: »ذات يــوم أتــى بمســاعدات مــن وكالــة 
الغــوث ليوزعهــا عــى بيــوت احلــارة، نزاهــة منــه أنزهلــا يف بيتــي، وشــّكَل جلنــة مــن شــباب احلــارة 
تتــوىل توزيعهــا، أنــا كنــت أحــد أفرادهــا، قمنــا بتوزيــع البطاطــني واحلرامــات وأكيــاس الطحــني 
ــا متأكديــن مــن عدالــة ونزاهــة الشــهيد حممــود ورفضــه للمحســوبية والظلــم،  بالعــدل؛ ألننــا كنّ
واهلل مل يدخــل بيتــه ولــو قّشــة منهــا. كانــت إحــدى جرياننــا امــرأة عجــوز محــل بنفســه إىل بيتهــا 
نصيبهــا مــن املســاعدات، وكان كثــرًيا مــا يأخذهــا معــه يف ســيارته إىل الســوق، يتســوق هلــا ويعــود 
ــرًيا مــا جيلــس مــع  ــزل أغراضهــا وحيملهــا بنفســه ويدخلهــا إىل دارهــا. كان كث هبــا إىل بيتهــا وين
أيب الكبــري يف الســن أمــام دارنــا، يتســامر معــه يضحكــه ويازحــه مــن أجــل إدخــال الــرور إىل 

ــًا يســألني عنــه إذا تأخــر عــن احلضــور إىل جملســه«.  نفســه، كان أيب حيبــه، وكان دائ

ــز  ــوث مراك ــة الغ ــت وكال ــوام 1989-1990م افتتح ــدي)6(: »يف أع ــمري اجل ــول س ويق
مؤقتــة يف املــدارس الواقعــة يف األحيــاء الفقــرية لتوزيــع أكيــاس طحــني عــى املعوزيــن واألرس 
املحتاجــة، ذهبــت إىل املدرســة ألســتلم كيًســا مــن الطحــني كغــريي، وإذا بالشــهيد حممــود هــو 

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مع محمود عطوة بتارخي 2016/03/29م.

)3( هو �امل شعبان �لوكيل مو�ليد 1946م يف مدينة ايفا، همنته خياطة وحياكة �ملابس، وهو �لآن متقاعد عن �لعمل، اترخي �ملقابة 2016/02/20م. 
)4( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع �امل �لوكيل بتارخي 2016/02/20م. اكن �لر�وي �أكرم مقد�د جالًسا �أثناء حديث �امل �لوكيل ف�أكد الكمه. 

)5( �سبق ترمجته.
بر�هــمي �جلــدي، مو�ليــد 1961/02/12م يف يح �لشــجاعية، وهــو رئيــس مجعيــة فلســطني �خلريــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي  )6( هــو مســر عــي �إ

2016/02/16م.
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ــجيلها، فتدافعــت  ــن لتس ــات التموي ــع، يســتلم مــن النســاء بطاق ــة التوزي املــرشف عــى عملي
النســاء عليــه حتــي تــّم حــرشه مــا بــني الطاولــة واحلائــط وهــو يقــول أمهــايت أخــوايت النظــام 
اهلــدوء الــكل سيســتلم ويأخــذ حقــه، والنســاء يف تدافعهــن مســتمرات وال حيــاة ملــن تنــادي 
ــة البــاب وكان خلفهــا حــوايل  ــه وبــني النــاس ناحي ــة التــي بين ــه إالّ أن دفــع الطاول فــا كان من
مائــة امــرأة، فقلــت لــه يــا شــيخ حممــود ملــاذا تتعــب نفســك مــع أنــاس ال يســتحقون التعــب 
ــن  ــا ســمري هــذا واجــب عــيَّ ول أتركهــم وتعــال معــّي إىل البيــت نــرشب الشــاي، فقــال يل ي
أغــادر هــذا املــكان حتــى أعطــي اجلميــع حقــه، فوقفــت بجانبــه أســاعده فــكان ال يألــو جهــًدا 
يف مســاعدة الفقــراء واملحتاجــني والنســاء وكبــار الســن. ويف نفــس هــذه األعــوام التقيــت معــه 
يف بيــت صديقنــا جهــاد أبــو العــون املجــاور ملســجد طــارق بــن زيــاد شــال أبــراج الكرامــة، 
كان الشــهيد حممــود يســاعده يف حفــر القواعــد لتجهيزهــا لصــب الباطــون، يومهــا كان حممــود 

يعمــل وحيفــر بــكل حيويــة ونشــاط كأنــه ســبعة رجــال«)1(. 

وعــن حســن معاملتــه ومســاعدته لآلخريــن يقــول ســعيد مقــداد)2(: »جــاءين الشــهيد 
حممــود لكــي أبنــي لــه يف بيتــه، بعــد أن علــم أننــي عاطــل عــن العمــل لعــدم توفــر أي يشٍء مــن 
ــا أعلــم أنــه أتــاين لكــي يســاعدين بطريقــة غــري مبــارشة، اتفــق معــي  أدوات البنــاء عنــدي، أن
عــى أجــريت أواًل، ثــم قــال: سأشــرتي لــك عــّدة وأدوات البنــاء وعندمــا نصــل إىل احتياجــك 
للخشــب سأشــرتيه لــك، شــهادًة هلل كانــت أيــام عمــي عنــده مــن أحــى األيــام يف حيــايت، هلــا 
نكهــة خاصــة، متثلــت بكثــرة الشــباب املســاعدين لــه، مل أتعــب ومل اتضايــق، أو أنتظــر وقــت 
انتهــاء العمــل، كان الشــباب حيملــون األحجــار ويرتبــون كلَّ يشء مــن أمامــي، مــا عــّى إال أْن 
أصّحــْح وضــع احلجــر بامليــزان، كان يكرمنــا باملــأكل واملــرشب، كنــت أحــب ســاع أغــاين أم 
كلثــوم فالحظــت تضايقــه الواضــح فأغلقــت الراديــو ومل أحــرضه معــي، فأنــا براحــة أحــب 
ســاع األغــاين وخاصــة أثنــاء عمــي. بعــد أيــام ســمعني الشــهيد حممــود وأنــا أغنــي للمغنيــة أم 
كلثــوم فتضايــق أيًضــا، وظهــر ذلــك واضًحــا عــى وجهــه، فقلــت لــه: أنــا أغنــي أغانيهــا التــي 
متــدح هبــا رســول اهلل _صــى اهلل عليــه وســلم_، فأســمعته مقطــع األغنيــة التــي تقــول فيهــا: 
»حتــى بلغــت ســاًء ال يطــار هلــا عــى جنــاح... وال يســعى عــى قــدم« فلــا تأكــد أننــي أمــدح 
أغــايّن الرســول _صــى اهلل عليــه وســلم_ ســمَح يل أْن أغنــي. لســوء حظــي عندمــا وصل عمي 
إىل احتياجــي للخشــب اعتقــل الشــهيد حممــود، وكان هــذا هــو االعتقــال اإلداري، ذهبــت يف 
الصبــاح كعــاديت للعمــل، فأخــبين أخــوه عمــر أنَّ حممــود قــد اعتقــل، اكفهــر وجهــي وحزنــت 
ــال  ــايل وق ــوم الت ــر يف الي ــوه عم ــاءين أخ ــه، فج ــزين علي ــّدة ح ــن ش ــل م ــن العم ــذرت ع واعت

)1( مقابة خشصية مع مسر �جلدي بتارخي 2016/02/16م.
)2( هــو �ــعيد �ــهر�ج مقــد�د، مو�ليــد 1948/011/02م، مــن معســكر �لشــاطئ ومقــاول بنيــان، وهــو �ذلي بــىن بيــت �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، مقابــة 

خشصيــة مكتوبــة بتــارخي 2016/02/20م.
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يل: أكمــل عملــك فأخــي حممــود ســيوفيك أجــرك، وأي يشء مــن مــواد البنــاء تنقــص عليــك 
ســأحرضها لــك، وفعــاًل قبــل خروجــه مــن الســجن كان كل أجــري قــد أخذتــه. غريــب أمــر 
هــذا الرجــل يف أخالقــه الكاملــة وأعالــه وأفعالــه الكثــرية الطيبــة، لقــد جــاءه رجــل ذات يــوم 
إىل املنــزل يطلــب منــه مســاعدة، الشــيخ حممــود يبنــي وليــس عنــده يشء، فحمــل لــه مــن بيتــه 
كيــس طحــني عــى كتفــه، وأنزلــه إىل ســيارته وأوصلــه هبــا إىل بيتــه. الحظــت عليــه أيًضــا أنــه 
رغــم شــجاعته وجســارته ال يكلــم امــرأة إالّ وعينــاه إىل األرض، مل أره ينظــر إىل وجــه امــرأة 

قــط أو يطيــل معهــا الــكالم«)1(. 

وعــن إحساســه بجريانــه ومســاعدته للغــري يقــول حممــد عبــد املالــك)2(: »أيــام مــا كنــت أبنــي يف 
بيتــي مــرَّ عــيَّ الشــهيد حممــود وأنــا بأحــّكْ يف رأيس، فأحــبَّ أْن يازحنــي فقــال يل: يــا أبــو طــارق: 
ــال، وإذا كان  ــغل الب ــرًيا ويش ــف كث ــاء يكل ــك، فالبن ــتحك برأس ــا س ــرًيا م ــاًل فكث ــك مه ــاًل علي مه
ينقصــك بعــض املــال فأنــا عــى اســتعداد. يقــول الشــهيد حممــود هــذا الــكالم لشــهامته ونخوتــه، 
فأنــا أعلــم أنــه مديــن وغــري قــادر عــى إكــال بنــاء بيتــه، فالبنـّـاء الــذي يبنــي يف بيتــي هــو نفســه الــذي 
بنــى بيتــه وهــو عــامل بأوضاعــه املاديــة، وكان الشــهيد حممــود عندمــا كان ينتهــي مــن عملــه بوكالــة 
الغــوث يــأيت عندنــا ويســاعدنا ويرفــع مــن معنوياتنــا. وعندمــا غرقــت احلــارة، غــرق بيتــي لكونــه 
منخفًضــا عــن مســتوى الشــارع العــام، ومســقوًفا بالقرميــد، اســتيقظت يــوم أن غرقــت احلــارة يف 
ــا إيل  ــل ارتفاعه ــاه وص ــني، واملي ــات نائم ــوق الفرش ــني ف ــي عائم ــاهدت أبنائ ــل وش ــف اللي منتص
ــف األخ  ــي موق ــف مع ــه ووق ــّمًرا مالبس ــي مش ــود إىل بيت ــهيد حمم ــرض الش ــة، ح ــف اخلزان منتص
ألخيــه، فســاعدين يف إخــراج أبنائــي وإخــراج مــا هــو رضوري مــن البيــت، وســاعدين يف ترتيــب 
أوضاعــي، واتصــل بالوكالــة وبالكثــري مــن املؤسســات اخلرييــة، التــي أحــرضت معونــات أرشف 
عــى توزيعهــا الشــهيد حممــود، وقتهــا أحــرض يل حــوايل أربعــني بطانيــة ومــواد غذائيــة ولــكلِّ واحــد 

مــن املترضريــن مثــي«)3(. 

وعــن مســاعدته لآلخريــن يقــول غــازي لبــد)4(: »عندمــا كنــت أبنــي وأصلــح يف بيتــي كان 
ــل  ــار والرم ــل األحج ــردم ومح ــدم وال ــاعديت يف اهل ــباب ملس ــه الش ــرض مع ــود حي ــهيد حمم الش
أثنــاء إعــادة بنائــي للمطبــخ واحلــام، وســاعدين أثنــاء ســقفها بالباطــون. كــا أنــه وأصدقــاءه 
ــه وتنظيفــه  مــن الشــباب ســاعد الشــيخ حممــود ســالمة لكــب ســنه يف رصــف الشــارع وترتيب

أمــام بيتــه«.

)1( مقابة خشصية مع �عيد مقد�د بتارخي 2016/02/16م. �لكثر من �لرو�ة �أكدو� هذه �لرو�ية و�أشهرمه ز�هر �أبو معرة وصاح مطاوع.
)2( محمــد مجعــة عبــد �ملــاكل )�أبــو طــارق(، مو�ليــد 1958/09/18م، يف معســكر �لشــاطئ، وجــار قريــب حملمــود �خلو�جــة، مقابــة خشصيــة مــع محمــد عبــد 

�ملــاكل بتــارخي 2016/02/21م.
نه حلق. )3( مقابة خشصية مع محمد عبد �ملاكل بتارخي 2016/02/21م. �أجريت هذه �ملقابة حبضور و�دله مجعه عبد �ملاكل �ذلي قال �أشهد ابهلل �إ

)4( �سبق ترمجته.
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 )15( اجلرأة والشجاعة النادرة يف قول احلق: 
ال غرابــة يف أن الشــهيد القائــد حممــود كان شــجاًعا وجريًئــا يف إعــالن مــا يعتقــده حًقــا؛ ألنه 
قــد اســتكمل األســباب التــي تســّلحه هبــذه اجلــرأة مــن ورع مشــهود، وإبــاء مرتفــع، واســتهانة 
ــن  ــد)1( ع ــوه حمم ــا أخ ــم، حيدثن ــة الئ ــذه يف اهلل لوم ــن ال تأخ ــذا كان مم ــا. هل ــا ومظاهره بالدني
ذلــك قائــاًل: »إن صفــة اجلــرأة جتســدت يف أخــي الشــهيد حممــود منــذ أْن كان صغــرًيا مســتداًل 
عــى ذلــك بقولــه: كانــت العــادات يف الســبعينيات أْن يطــرق الرجــال عــى األبــواب ويدخلــوا 
إىل داخــل الــدار مبــارشة قبــل أن يــأذن هلــم أحــد مــن املوجوديــن يف الــدار بالدخــول، فــذات 
يــوم وحممــود)2( أخــي يف البيــت جــاء خمتــار بلــدة محامــة إىل بيتنــا وطــرق البــاب ودخــل مبــارشة 
وإذا بنــا نتفاجــأ بــه واقًفــا أمامنــا يف وســط الــدار، فوقــف لــه أخــي حممــود بــكل جــرأة ورجولة، 
قائــاًل لــه: مــن ســمح لــك بالدخــول يــا خمتــار؟ فــردَّ عليــه املختــار قائــاًل: يــا حممــود أنــا طرقــت 
البــاب ودخلــت، فقــال لــه حممــود: ولكنــا مل نــأذن لــك بالدخــول هّيــا يــا كبرينــا وتــاج رؤوســنا 
ــأذن لــك بالدخــوًل  ــى ن ــّرة أخــرى وال تدخــل حت ــاب م ــدار واطــرق الب ارجــع إىل خــارج ال
حتــى تكــون ملتزًمــا بقولــه تعــاىل: حجسٱ جف حف خف مف حق مق جك حك خك لك 
مك جل حلخل مل هل جم حم خمجحس ]النــور: 27[، هــذا كالم اهلل وأمــره لنــا وجيــب 
ة باإلثــم، وقــال بعــد معاتبتــه ملحمــود، أنــا يــا حممود  عليــك أن تلتــزم بــه، فأخــذت املختــار العــزَّ

جاهــز ألن أجلــس معــك مــع مــن شــئت، وإذا كان لــك حــق عنــدي أعطيــك إّيــاه«)3(.

وعــن جرأتــه يف قــول كلمــة احلــق يقــول نائــل اخلطيــب)4(: »أثنــاء تزعــم الشــهيد حممــود لــإلرضاب 
ضــد وكالــة الغــوث مــن أجــل مصلحــة عــال البطالــة، أرســل املديــر مندوًبــا أجنبًيــا عــى أســاس طمأنــة 
العــال، حتــدث هــذا املنــدوب واجلميــع صامــت، وإذا بالشــهيد حممــود يقــف مــن بــني اجلميــع ويقــول 
لألجنبــي: وعــودك كلهــا كاذبــة، وكل مــا وعــدت بــه مل تلتــزم بــه. كفــاك هــراء وكثــرة كالم فأنــت تتكلــم 
ــا عــى الرغــم مــن أنــه  مــع رجــال، فيجــب عليــك أن حترتمهــم وحتــرتم عقوهلــم! فــكان شــجاًعا وجريًئ
عامــل بطالــة جديــد يف التمويــن، إالّ أّنــه كان يأمــر املوظفــني بالتعاطــف مــع األرس. مفاجــأة للجميــع أن 
يتحــدث عامــل عــريب هبــذا األســلوب لرجــل أجنبي مــوكل ومفوْض مــن قبل املديــر. كان يقــول هلم بكل 
رصامــة ســاعدوا النــاس وقفــوا إىل جانــب الفقــراء، إالّ أنه بالرغــم هذه الشــدة والرامة التــي اتصف هبا 

حــاز حممــود عــى احــرتام اجلميــع، وأصبــح بعــد فــرتة بســيطة مســؤواًل عــن جمموعــة مــن العــال«)5(. 

)1( �سبق ترمجته.
)2( اكن معر محمود يف ذكل �لوقت 13 �سنة، مقابة خشصية مع محمد �خلو�جة يف اترخي 2015/06/12م.

)3( اكنــت نظــرة �لشســيخ محمــود مــن نحيــة دينيــة، واكنــت نظــرة �خملتــار، هــذه يه �لعــاد�ت و�لتقاليــد، عــى �عتبــار �أنــه خشــص مــن �لعائــة، مقابــة خشصيــة 
مــع محمــد �خلو�جــة يف اترخي 2015/06/12م.

)4( �سبق ترمجته.
)5( مقابة خشصية مع نئل �خلطيب بتارخي 2016/03/13م. هذه �لرو�ية �أكدها �أيضًا �لر�وي معر دويك. 
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املنكــر يقــول حممــود عطــوة)1(: »فــرتة  وعــن شــجاعته وقــوة شــخصيته يف مواجهــة 
الثانينيــات حيــث كانــت اجلبهــة الشــعبية يف أوج نشــاطها، شــاهد حممــود ثالثــة مــن كوادرهــا 
ــاس، فتوجــه إليهــم  ــون الســجائر يف هنــار شــهر رمضــان، بأســلوب يســتفز مشــاعر الن يدخن
الشــهيد حممــود وبــدون ســؤال وال جــواب أخــذ الســجائر مــن أيدهيــم وفركهــا حتــت قدميــه. 
أســلوبه وطريقتــه هــذه فاجأهتــم وفاجــأت كل مــن شــاهده، وحــاول زعيمهــم التصــدي 
ملحمــود واالعتــداء عليــه فأوقفــه حممــود عنــد حــده، فالتــزم الباقــي اهلــدوء، وتعجــب النــاس 
كيــف للشــهيد حممــود أن يقــوم هبــذا العمــل مــع عنــارص وكــوادر مــن اجلبهــة الشــعبية، الذيــن 

ــم«)2(. ــى رضاه ــاهم ويتمن ــع خيش كان اجلمي

وعــن جســارته وشــجاعته وقــوة قلبــه يقــول خالــد عــوض)3(: »رجعتنــي يا شــيخ ريــاض ثالثني 
ــًدا،  ــن أنســاه أب ــرية يف نفــي، فهــذا الرجــل ل ــرك الشــهيد حممــود أشــياء كب ــد ت ســنة للخلــف، لق
ــا  ــا مكلفــني أن ــام شــهر 12 مــن ســنة 1991م كنّ ــاًل يل يف العمــل، ففــي أحــد أي ــا وزمي كان صديًق
والشــهيد حممــود وجمموعــة مــن الزمــالء، يف برنامــج طــوارئ تابــع لوكالــة الغــوث إلغاثــة وخدمــة 
ــا يــًدا واحــدة،  الفقــراء واملحتاجــني يف منطقــة خميــم رفــح، عملنــا مــع بعضنــا بــروح الفريــق، فكنّ
ــوايل  ــرب بح ــالة املغ ــل ص ــل قب ــكان العم ــا إىل م ــم، وصلن ــن املخي ــز متوي ــا ملرك ــوم توجهن ــاين ي ث
الســاعة الســتقبال شــاحنات الوكالــة املحملــة بالتمويــن والبطاطــني املخّصصــة للمحتاجــني، كان 
هنــاك حشــد مــن النــاس ينتظــر هــذه املســاعدات لعّلــه يصيبــه يشء منهــا. أحــد الشــباب املتواجديــن 
ــه تســّلق إحــدى الشــاحنات املحملــة بالبطاطــني،  ــه ســلوك خاطــئ متثــل يف أن يف املــكان صــدر من
حمــاواًل أْن حيــدث اربــاًكا وفــوىض يف املــكان، فــا كان مــن الشــهيد حممــود إالّ أْن رصخ عليــه 
بصــوٍت عــاٍل طالًبــا منــه النــزول مــن عــى ظهــر الشــاحنة، مبينًــا لــه أنَّ هــذه املســاعدات أصبحــت 
ــا  ــعبنا وجمتمعن ــادات ش ــالق وع ــع أخ ــاىف م ــه يتن ــوم ب ــا تق ــاس، وأنَّ م ــن الن ــني م ــًكا للمحتاج مل
ــه: ســأحرض لــك القــوى  ــاًل ل ــه الــكالم، وأخــذ هيــدد حممــود، قائ األصيــل إالَّ أنَّ الشــاب مل يعجب
الضاربــة التابعــة إلحــدى الفصائــل الفلســطينية، وفعــاًل غــاب الشــاب وبعــد مــا يقــارب الســاعة 
فوجئنــا بحضــور جمموعــة مــن امللثمــني إىل مركــز التمويــن، حــني حضورهــم كان الشــهيد حممــود 
يــؤدي فــرض صــالة املغــرب، أخــذ بعــض احلارضيــن هيولــون يف األمــر رافعــني أصواهتــم بقوهلــم 
يــا رب اســرت، لقــد جــاء امللثمــون، يعنــي يــا شــيخ حممــود قــد ضعــت ورحــت يف ألــف داهيــة إالّ أن 
الشــهيد حممــود اســتمر يف صالتــه، ومل نالحــظ عليــه أيِّ ارتبــاك، وأكمــل صالتــه عــى أكمــل وجــه 
بــكل خشــوع واطمئنــان. انتهــى مــن صــالة الفــرض، ومل ينظــر إىل امللثمــني، ووجــه كالمــه بــكل 
بــرود للعــال املتواجديــن طالًبــا منهــم التــزام الصمــت واهلــدوء، وكأّنــه ال يوجــد أي أحــد ينتظــره، 

)1( �سبق ترمجته. 
)2( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع محمود عطوة بتارخي 2016/03/29م. 

)3( �سبق ترمجته.



121
الفصل األول

مولد الشهيد القائد محمود 
الخواجة وصفاته

ودخــل يف صــالة الســنة، وبعــد انتهائــه مــن الصــالة كانــت املفاجــأة مــن الشــهيد حممــود بتوجهــه 
مبــارشة إىل الشــباب امللثمــني قائــاًل هلــم: مــن قائدكــم ومســؤولكم فأشــاروا إىل أحدهــم، فتوجــه 
ــا،  ــاب عليه ــق الب ــة وأغل ــرية جانبي ــة صغ ــّده إىل غرف ــده، وش ــن ذراع ي ــاه م ــًكا إّي ــود ماس ــه حمم ل
تفاجــأ باقــي امللثمــني وقامــوا باالنتشــار وحمــارصة املــكان، وبعــد دقائــق معــدودة خــرج امللثــم طالًبــا 
مــن عنــارصه مغــادرة املــكان هبــدوء، وخــرج الشــهيد حممــود مــن الغرفــة هبيبتــه وتواضعــه املعهــود 
عليــه، وكأنــه مل حيــدث يشء«)1(، وتابــع خالــد حديثــه عــن شــجاعة حممــود وحكمتــه عنــد تكاثــر 
ــة الغــوث يف مركــز  ــع املســاعدات يف وكال ــاء توزي ــا أثن ــام عملن ــه فقــال: »يف أحــد أي اخلصــوم علي
متويــن رفــح، حدثــت مشــكلة بــني أحــد موظفــي التمويــن وأحــد التجــار املتواجديــن مقابــل مركــز 
وكالــة الغــوث، وأخــذ التاجــر يعربــد ويتوعــد املوظــف، فــا كان مــن الشــهيد حممــود إالّ أن قــال 
ــا، فأخــذ التجــار باالســتهزاء  ــا مجيًع ــا يعادين ــدي عــى أحــٍد منّ ــا جســد واحــد ومــن يعت نحــن كّلن
وانضمــوا إىل جانــب زميلهــم، فــا كان مــن حممــود إالّ أن قــال: جيــب علينــا أْن نلقنهــم درًســا يكــون 
عــبة هلــم ولغريهــم، فحــدث اشــتباك بيننــا وبينهــم ورضبنــا التجــار الذيــن تطاولــوا واعتــدوا عــى 
املوظفــني، وكان الشــيخ حممــود صاحــب الرضبــة األوىل والقويــة هلــؤالء التجــار، بعــد دقائــق 
ــا  ــا االنســحاب مــن املنطقــة فأوقفن ــا إالّ أن فضلن ــاء التجــار فــا كان منّ ــا أقرب ــر علين معــدودة تكاث
توزيــع املســاعدات وأغلقنــا األبــواب، وذهبنــا إىل بيوتنــا، ويف اليــوم الثــاين شــاهدنا احليطــان مليئــة 
بشــعارات مــن قبــل أحــد التنظيــات العســكرية، مفادهــا الويــل كل الويــل ملــن يعتــدي عــى عــال 

ــة«)2(. وموظفــي الوكال

وعــن شــجاعته وحماربتــه للفســاد يقــول حممــد عــي)3(: »أذكــر أيــام املســرية التــي خرجــت 
مــن اجلامعــة اإلســالمية ملحاربــة أماكــن الفســاد، وتدمــري حمــال بيــع املخــدرات واخلمــور، أنني 
ــل،  ــب املح ــاءين صاح ــاطئ، فج ــم الش ــوق خمي ــور يف س ــع اخلم ــل لبي ــري حم ــاركت يف تكس ش
وأحــاط يب مــن اخللــف مقيــًدا يــدّي خلــف ظهــري، ومل خيلصنــي منــه إالّ حممــود الــذي قفــز 

عليــه كاألســد وألقــاه أرًضــا وتركــه دون أن يمــد يــده عليــه أو يرضبــه«)4(

ويقــول عبــد املجيــد العيلــة)5(: »مــن املواقــف اجلريئــة للشــهيد حممــود، أّنــه ذات يــوم مــن 
أيــام عــام 1984م قمنــا بزيــارة للشــيخ عبــد العزيــز عــودة)6( يف مســجد عنــان )حســن البنــا( 
)1( مقابــة خشصيــة مــع خــادل شــعبان عــوض بتــارخي 2016/02/17م. و�أكــد �لــر�وي نبيــل خليــل توفيــق �لهــي هــذه �لرو�يــة، و�أقســم ابهلل �أهنــا حدثــت 
�أمــام عينيــه، مقابــة خشصيــة مــع نبيــل �لهــي بتــارخي 2017/03/05م، وهــو مــن مو�ليــد 1967/011/12م يف خمــمي �لشــاطئ، اكن موظفــًا �ــابقاٌ يف واكةل �لغــوث. 

)2( مقابة خشصية مع نبيل �لهي بتارخي 2016/02/17م.
)3( �سبق ترمجته.

)4( مقابة خشصية مع محمد عي بتارخي 2016/03/20م.
)5( �سبق ترمجته. 

مــام  )6( عبــد �لعزيــز عــودة، د�عيــة وخطيــب �إ�ــايم، وهل دور يف ت�أجيــج الانتفاضــة �لفلســطينية عــر خطاابتــه �جلهاديــة مــن عــى منــر مســجد �لشــهيد �لإ
عــز �دليــن �لقســام. مت ��ــتبعاده مــن غــزة بعدمــا �هتمــه �لكيــان �لصهيــوين ابلوقــوف ور�ء �أحــد�ث الانتفاضــة. عــاد يف مــارس 2000م، ويعمــل حاليــًا حمــارضً� يف 

لكيــة �لرتبيــة جبامعــة �لأزهــر يف قســم �دلر��ــات �لإ�ــامية، وهــو خطيــب مســجد �لشــهيد عــز �دليــن �لقســام.
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املتواجــد يف منطقــة مــرشوع عامــر املليئــة باألحــراش يف وقــت متأخــر مــن الليــل، بعــد فــرض 
منــع التجــول الــذي كان يفــرض عــى منطقــة ســاحل البحــر بعــد الســاعة السادســة مســاًء مــن 
ــق الــرتايب بــدون إضــاءة،  قبــل قــوات االحتــالل، فســار الشــهيد حممــود بســيارته عــى الطري
وهــذا التــرف مــن حممــود كان يشــكل خطــًرا كبــرًيا عليــه وعلينــا، فقلنــا لــه ملَ هــذه املجازفــة، 

فقــال لنــا: ليــس أمامنــا إالّ هــذه الطريقــة فــال ختافــوا وال جتزعــوا.«)1(. 

ويقــول عــالء الصفطــاوي)2(: »مــن أهــم الصفــات التــي كانــت تعجبنــي يف الشــهيد حممــود 
صفــة الشــجاعة يف قــول احلــق وهــذا يدلــل عــى قــوة شــخصيته. كنــُت دائــًا مــا أقــول عنــه، 
عمــر بــن اخلطــاب حركــة اجلهــاد اإلســالمي، لقــوة شــخصيته واللتصــاق صفــة قــول احلــق 
فيــه، يقوهلــا حتــى لــو كانــت أمــام مؤســس حركــة اجلهــاد اإلســالمي الدكتــور املفكــر )فتحــي 

الشــقاقي( الــذي كان يقــدره وحيرتمــه«)3(.

يقــول نافــذ األعــرج)4( يف ذلــك: »يف عــام 1982م هــدد احلاخــام كهانــا باقتحــام املســجد 
األقــى، وإقامــة الصلــوات اليهوديــة فيــه، خــرج مــن اجلامعــة اإلســالمية حافلتــان مــن نــوع بــاص 
ــول  ــن دخ ــم م ــود ومنعه ــني اليه ــن املتدين ــه م ــا وأتباع ــام كهان ــدي للحاخ ــة للتص ــان بالطلب مليئت
املســجد األقــى، وصلنــا إىل بــاب العامــود، ونزلنــا جمموعــة مــع الشــهيد حممــود، ودخلنــا األقــى 
مــن أبــواب متفرقــة، جلســنا عــى منصــة صــبا وشــاتيال، وإذا بدوريــة مــن جنــود )حــرس احلــدود( 
ــاب  ــى، فأج ــجد األق ــه للمس ــبب جميئ ــن س ــا ع ــٍد من ــؤال كل واح ــذت بس ــا وأخ ــاءت عندن ج
اجلميــع جئنــا إىل هنــا مــن أجــل الصــالة، وعندمــا ســألوا حممــود قــال: أنــا جئــت إىل هنــا مــن أجــل 
التصــدي للحاخــام كهانــا، ولــو أمتكــن منــه ألقطــع رأســه، فقــال لنــا ضابــط الدوريــة: بعــد الســاعة 
العــارشة ليــاًل إذا وجــدت أحــًدا منكــم ســأعتقله؛ ألنكــم كلكــم كذبتــم أمــا هــذا يبقــى إىل الوقــت 

الــذي يشــاء ألنــه صــادق وشــجاع وجــريء«)5(. 

ويف حادثــة أخــرى خمتلفــة يف الســياق يقــول نافــذ: »بســبب قــوة شــخصية الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي ومــا يتمتــع بــه مــن هيبــة، مل يكــن أحــد يمتلــك اجلــرأة ويطلــب منــه أّي يشء، فــكان 
الشــباب إذا احتاجــوا شــيًئا أو أرادوا أن يطلبــوا طلًبــا يقولــون ملحمــود ليــس هلــا أحــد غــريك، 
ــباب، أو  ــا حيتاجــه الش ــه م ــي ويطلــب من ــور فتح ــذي يتوجــه إىل الدكت ــد ال ــكان هــو الوحي ف
ــه: »كان الشــهيد حممــود حيــاور  ــدح)7( يف قول ــا«)6(، يؤكــد ذلــك جمــدي ب مــا حتتاجــه جمموعتن

)1( مقابة اثنية مع عبد �جمليد بتارخي 2015/12/06م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية ومكتوبة مع عاء �لصفطاوي بتارخي 2015/11/08م.
)4( �سبق ترمجته.

)5( مقابة خشصية مع نفذ بتارخي 2015/05/02م. و�أكد هذه �حلاثة لك من عادل �أبو جعوة ونعمي مطر.
)6( مقابة للمرة �لثالثة مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/02م. 

)7( �سبق ترمجته. 
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الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف كثــري مــن املســائل واملواقــف الفكريــة منهــا واحلركيــة، ذات يــوم 
ونحــن يف غرفــة الســجن ســمعنا نقاًشــا وحــواًرا بــني حممــود اخلواجــة وبــني الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي، كان ســببه تشــبث حممــود برأيــه الــذي كان يعتقــد أنــه صــواب، األمــر الــذي دفــع 
الدكتــور فتحــي يف النهايــة إىل أن ينهــي احلديــث معــه وهــو يضحــك، هــذا هــو حممــود الــذي 
ــن  ــن م ــل وال يداه ــى ال جيام ــا، بمعن ــع هب ــرة دون أن يقتن ــأي فك ــّلم ب ــه، وال يس ــبث برأي يتش
بيــده األمــر، لديــه اســتعداد ملناقشــة أّي إنســان بقناعاتــه التــي يعتقــد بصواهبــا، كان صاحــب 
ــوم  ــن الي ــن. نح ــخصية اآلخري ــان يف ش ــى الذوب ــا ع ــا، صعًب ــة بذاهت ــتقلة قائم ــخصية مس ش
ــه  ــه ووقت ــي بال ــالص، يضح ــي واإلخ ــون بالوع ــني يتمتع ــخاص قيادي ــة ألش ــدِّ احلاج يف أش

ونفســه مــن أجــل الفكــرة التــي يؤمــن هبــا«)1(.

وعــن شــجاعته يف قــول احلــق يقول مجيل أبــو رمضان )أبو أمحــد()2(: »يف عام 1984م كنُت مســتأجًرا 
بيًتــا رشق مدينــة غــزة، يف يــوم مــن أيــام هــذه الســنة التقيــت بالشــهيد حممــود اخلواجــة يف املســجد الغــريب، 
ــة  ــاعة السادس ــتعقد الس ــي س ــور فتح ــع الدكت ــادم م ــس الق ــوم اخلمي ــة ي ــل جلس ــي مجي ــا أخ ــال يل: ي فق
مســاًء يف بيتــك يف التفــاح _إن شــاء اهلل_ فقلــت لــه: حــارض _حيــث كان اآلبــاء يمنعــون أبناءهــم مــن 
عقــد اجللســات يف بيوهتــم_ يف الســاعة املحــددة اجتمــع يف بيتــي حــوايل مخســة عــرش شــاًبا مــن شــباب 
ــل الوقــت  ــي قب ــاع حركــة اجلهــاد اإلســالمي، معظمهــم حــرض إىل بيت ــم الشــاطئ مــن عنــارص وأتب خمي
املحــدد، وحــرض حممــود اخلواجــة بصحبــة والــده. مــن حــرص األخ الشــهيد حممــود عــى النــدوات كان 
يشــدد عــى االلتــزام بميعــاد حضــور اجللســات، وكان يتضايــق جــًدا مــن تأخــر أّي شــخص عــن امليعــاد 
املحــدد للجلســة، تنعقــد اجللســة الســاعة السادســة، يعنــي أن يكــون اجلميــع حــارًضا قبــل ذلــك بدقائــق، 
ــف ومل  ــة والنص ــاعة السادس ــارت الس ــرض، ص ــر ومل حي ــي تأخ ــور فتح ــة والدكت ــاعة السادس ــت الس دق
حيــرض، فقــال يل الشــهيد حممــود: اقــرأ علينــا مــا تيــر مــن القــرآن يــا أخ مجيــل لكــي نصــّب أنفســنا حتــى 
حيــرض الدكتــور فتحــي، ويف الســاعة السادســة ومخســة وأربعــني دقيقــة وصــل الدكتــور فتحــي لبيتــي، 
ــن الســالم، وســأله  ــردَّ عــى احلارضي ــا، ف ــا ومتعًب ــاب إىل مــكان اجللســة الهًث ودخــل بعــد أن طــرق الب
حممــود معاتًبــا عــن ســبب تأخــره، فتبســم الدكتــور فتحــي، وقــال: يــا حممــود، أنــا أتقبــل كالمــك وأحــب 
ــا  ــه يقبــل عندكــم، أن التزامــك، وأحيــي فيــك هــذا النفــس الطيــب الطاهــر، ولكــن اســمع عــذري لعّل
ــي  ــت أن يأتين ــب البي ــد صاح ــن أيب أمح ــب م ــم، وأطل ــت إليك ــارشة أتي ــل ومب ــن اخللي ــادم م ــة ق اللحظ
بلقمــة وبعــض حبــات مــن الزيتــون؛ ألننــي جوعــان جــًدا، فذهبــت وأتيــت لــه برغيــف وبيضــة، فــأكل 
ــا  ــاًل لــه: ي ــل حممــود مــن بــني عينيــه، قائ عــى عجــل، وتقبــل حممــود العــذر، وقــام الدكتــور فتحــي وقّب
حبــذا أْن يكــون كّل الشــباب مثلــك، وهــذه قبلــة ثانيــة عــى جبينــك. حممــود كان مــن أكثــر الشــباب تفانًيــا 
يف العمــل، لكونــه يعتــب احلركــة حركتــه، حتــى إنــه كان يســهر حتــى الصبــاح لكــي يتمــم لوحــة احلائــط 

)1( مقابة خشصية مع جمدي بدح بتارخي 2015/12/21م.
)2( هو مجيل �أبو رمضان )�أبو �أمحد(، �مس حريك حيث رفض ذكر �مسه �حلقيقي لأ�سباب �أمنية، مقابة خشصية بتارخي 2016/02/28م.
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ــه لدراســته اجلامعيــة، حتــى كنــت أســتعجب  ــه للحركــة، ال وقــت لدي يف املســجد الغــريب. كان كل وقت
مــن حصولــه عــى الدرجــات العليــا يف هنايــة الفصــل الــدرايس. كنــت ذات يــوم أعطــي نــدوة يف تفســري 
ســورة الصافــات، وأنــا أرشح وأفــر يف آياهتــا، حممــود الوحيــد مــن بــني الشــباب اجلالســني كان يبكــي 

متأثــًرا، واهلل عــى مــا أقــول شــهيد«)1(. 

وعــن شــجاعته يتحــدث توفيــق رضــوان قائــاًل: »أثنــاء عمــي يف البنيــان يف مدرســة الرمــال 
اإلعداديــة للبنــات إذا بثالثــة شــباب أخالقهــم فاســدة، حــرضوا للمدرســة ملعاكســة البنــات، 
حيــث قفــزوا عــن ســور املدرســة لداخلهــا فســمعت رصاخ البنــات، واآلذنــة واقفــة مندهشــة 
عاجــزة عــن فعــل يشء، بســبب كــب ســنّها، فهــيَّ امــرأة عجــوز، فذهبــُت أنــا والعامــل معــِي 
وكان قريًبــا يل وتعاركنــا معهــم، حتــى أخرجناهــم مــن املدرســة، فأخــذوا هيددوننــا، قائلني لنا: 
إذا كنتــم رجــااًل فاحــرضوا غــًدا للعمــل يف هــذا املــكان وحيذروننــا وينذروننــا بأهنــم ســيقومون 
بإحضــار شــباب عائلتهــم، فــا كان منــي إالَّ أْن أهنيــت عمــي برعــة ورجعــت للبيــت خوًفــا 
عــى نفــي وعــى ابــن عمــي، وذهبــت إىل حممــود وأخبتــه بالقّصــة، فقــال يل حممــود هــّدئ من 
روعــك وال ختــف ســأذهب هلــم غــًدا لوحــدي ولــو كان عددهــم يتجــاوز عــرشة رجــال، يف 
اليــوم التــايل جــاءين حممــود إىل بيتــي بســيارة والــده مــن نــوع »بيجــو« فركبــت معــه يف الســيارة 
وتوجهنــا إىل املدرســة، بوصولنــا إىل مــكان العمــل وجدنــا عــدًدا كبــرًيا مــن الشــباب واقفــني 
بانتظارنــا ومتجهزيــن لقتالنــا، فنــزل حممــود لوحــده مــن الســيارة وذهــب إليهــم مبــارشًة، وبــدأ 
يف توبيخهــم وتأنيبهــم، قائــاًل هلــم: أترضــون مــا فعلتمــوه مــع بنــات النــاس باألمــس أن يفعلــه 
أحــد مــع أخواتكــم مــع أمهاتكــم، مــع قريباتكــم؟ وظــلَّ ينصحهــم ويعظهــم وهــم واقفــون، 
ســاكنون كأنَّ عــى رؤوســهم الطــري، ويف النهايــة طلــب منهــم أْن يعتــذروا يل فتقدمــوا نحــوي 
وأنــا مــا زلــت راكًبــا يف الســيارة متأســفني، حيــث إننــي مل أجتــرأ عــى النــزول مــن الســيارة مــع 

حممــود، ومل يكتفــوا هبــذا االعتــذار بــل جــاءت جمموعــة منهــم إىل بيتــي معتذريــن‘)2(. 

ــرش  ــن ع ــت اب ــول: »كن ــه فيق ــدث أمام ــف ح ــن موق ــن ع ــوه حس ــا أخ ــجاعته حيدثن ــن ش وع
ــيارة  ــه يف الس ــا بجانب ــت راكًب ــة كن ــذه احلادث ــنة، يف ه ــرشة س ــاين ع ــن ث ــود اب ــي حمم ــنوات وأخ س
البيجــو )التنــدر( اخلاّصــة بوالــدي، وإذا بنــا نتفاجــأ بمشــاجرة بالســكاكني بــني عائلتــني، وإذا 
ــيارة  ــن الس ــزل م ــود إالّ أن ن ــي حمم ــن أخ ــا كان م ــاب، ف ــى ش ــرضب ع ــرت بال ــة تكاث بمجموع
وانقــضَّ عــى الشــخص الــذي ُيــرضْب ومحلــه بــني يديــه املفتولتــني وألقــاه يف الســيارة، يف حــني أنَّ 
أحــًدا مــن النــاس مل جيــرؤ أن يقــرتب مــن املتقاتلــني بســبب محلهــم للســكاكني واآلالت احلــاّدة«. 

)1( مقابة خشصية مع مجيل �أبو رمضان بتارخي 2016/02/28م. ولقد �أكد �لر�وي وليد �أبو مر�د هذه �لرو�ية.
)2( مقابهل خشصية مع توفيق رضو�ن بتارخي 2015/05/22م.
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وعــن جــرأة الشــهيد القائــد حممــود وشــجاعته يقــول حممــود اجلديــي)1(: »أقســم بــاهلل إننــي 
ســأحدثك بحادثــة وقعــت يف أوائــل الثانينــات شــاهدهتا بــأم عينــي، حينــا احــرتق فــرن وخمبــز 
ــش  ــكان، وانده ــة إىل امل ــود اخلواج ــرض حمم ــاءت إرادة اهلل أن حي ــن، وش ــو العمري ــان أب رمض
احلــارضون مــن جرأتــه يف اقتحــام احلريــق وإخــراج الباميــل املليئــة بالزيــت املحــروق، خشــية 
ــذا إن دلَّ  ــريان، وه ــوت اجل ــد إىل بي ــريان ومتت ــع الن ــرارة وتتوس ــدة احل ــن ش ــر م ــه أن تنفج من
فإنــا يــدل عــى شــجاعته وجرأتــه ورسعــة املبــادرة عنــده. شــاهدته أيًضــا يف نفــس العــام وقــد 
أحــاط بــه جمموعــة مــن الشــباب أمــام اجلامــع الغــريب يريــدون االعتــداء عليــه إالّ أهنــم تشــتتوا 

وتفرقــوا بمجــرد أن شــمر عــن ســواعده الضخمــة واملفتولــة«)2(.

ــم  ــاء خمي ــه يقــول يوســف النحــال)3(: »عــاش الشــهيد حممــود كأبن وعــن شــجاعته وجرأت
ــة غــوث الالجئــني كعامــل  ــة انتفاضــة عــام 1987م عمــل يف وكال الشــاطئ الفقــراء، يف بداي
بطالــة بســيط، ُينــّزل أكيــاس الطحــني مــن الســيارات الكبــرية ويدخلهــا يف املخــازن، يف 
ــي  ــر والع ــلحة باجلنازي ــني متس ــن امللثم ــة م ــاءت جمموع ــه، ج ــارس عمل ــو ي ــوم وه ذات ي
والبلطــات إىل التمويــن هبــدف االعتــداء عــى مديــر الوكالــة األجنبــي، النــاس املتواجــدون يف 
مــكان احلــدث خافــوا وانزعجــوا وتفرقــوا واختفــوا، وأصبحــت املنطقــة بقــدرة قــادر خاليــة 
مــن النــاس، ومل يبــَق إالّ حممــود واملديــر األجنبــي، فتوجــه حممــود للملثمــني قائــاًل هلــم: الوكالة 
تقــدم املســاعدات للمهجّريــن الفقــراء وفيهــا منفعــة لــكل الشــعب، وهــذا جمــرد موظــف، ومــا 
الفائــدة التــي ســتجنوهنا إذا رضبتمــوه؟ فأخــذوا يلوحــون عــى حممــود بالعــي، فــا كان 
منــه بــداًل مــن هروبــه أْن قــام بحركــة رياضــة وهجــم عليهــم فجــأة ورفــع القنــاع عــن ثالثــة 
منهــم وهــرب الباقــي رغــم محلهــم للجنازيــر والســكاكني. كان شــجاًعا قــويَّ الشــكيمة قلبــه 
كالصخــر. عندمــا رأى مديــر الوكالــة هــذا املوقــف انبهــر مــن شــجاعته وجرأتــه، وكان موقفــه 
ــة الغــوث وأصبــح لــه مكتــب يف مركــز التمويــن  ــا رســمًيا يف وكال هــذا ســبًبا يف تثبيتــه موظًف

ــة«)4(. بعــد أن كان عامــل بطال

وجرأتــه وشــجاعته يف إحقــاق احلــق تتجــى يف هــذا املوقــف الــذي يرويــه زاهــر أبــو عمــرية 
فيقــول فيــه: »يف يــوم مــن أيــام الشــتاء غرقــت احلــارة بميــاه األمطــار وكان الــوادي الــذي تســري 
ــا باألحجــار والرمــال مــن قبــل اجلــريان، جــاءين الشــيخ حممــود  ــاه نحــو البحــر مغلًق ــه املي في
إىل بيتــي قائــاًل يل: اخــرج معــيَّ يــا زاهــر نفتــح الــوادي؛ ألّنــه يمــر مــن أرض جــدك وبعــض 
)1( هــو محمــود د�ود مــوىس �جلديــي، مو�ليــد عــام 1969م، يســكن خمــمي �لشــاطئ وصاحــب مطبــخ �لأو�ئــل يف �خملــمي وهــو مــن �أنصــار حركــة حــاس، 

مقابــة خشصيــة بتــارخي 2017/01/25م.
)2( مقابة خشصية مع محمود �جلديي بتارخي 2017/01/25م. 

)3( �سبق ترمجته.
ــيد �أبــو جحــر هــذه �حلادثــة، مقابــة  )4( مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوبــة مــع يو�ــف �لنحــال بتــارخي 2016/02/17م. ولقــد �أكــد �لشــاهد يو�ــف رشس

خشصيــة مــع يو�ــف �أبــو جحــر بتــارخي 2016/10/28م.
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اجلــريان متنــع فتحــه؛ ألّنــه يمــر بأراضيهــم ويّدعــوَن بــأن فتحــه ســيدمر مزروعاهتــم، فتوجهــت 
ــم ترفضــون فتــح  ــا وأنت ــاًل هلــم: النــاس يموتــون غرًق معــه إىل الســكان الرافضــني لفتحــه قائ
الــوادي حتــى ال تدمــر امليــاه مزروعاتكــم! أنــا ســأفتحه وأحتمــل النتائــج مهــا كانــت، وتوجــه 
إىل احلائــط الــذي حيــر امليــاه وأهالــه، وأزال األحجــار والرمــال التــي تغلــق فوهــة الــوادي، 
ــم،  ــم ومزروعاهت ــر أرضه ــي تغم ــاه وه ــرون إىل املي ــريان ينظ ــان واجل ــاه كالطوف ــت املي فتدفق
ــا ســأعوضه،  ــه فأن ــرد التعويــض عــن أّي خســارة حلقــت ب والشــيخ حممــود يقــول هلــم مــن ي

وهــذا أطيــب لنفــي مــن أن تغــرق بيــوت اجلــريان«)1(.

)16( احلنكة والذكاء: 
وهــي الفطنــة واحلكمــة وســداد الــرأي، وقــول وعمــل مــا ينبغــي، أو وضــع األشــياء 
ــة،  ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــا الش ــف هب ــة اتص ــة قيادي ــي صف ــة، وه ــا الصحيح يف مواضعه
ــث،  ــاج إىل الرتي ــف حيت ــث إن كان املوق ــكان يرتي ــف، ف ــه املوق ــا يقتضي ــرف ب ــه يت فجعلت
ــة،  ــب املراوغ ــف يتطل ــراوغ إن كان املوق ــار، وي ــل االنتظ ــف ال حيتم ــتعجل إن كان املوق ويس
ــن  ــا مل ــاىل هيبه ــبحانه وتع ــن اهلل س ــة م ــي موهب ــال، وه ــتلزم القت ــف يس ــل إن كان املوق ويقات
يشــاء مــن عبــاده، قــال تعــاىل: حجسٱ مص جض حض خضمض حط مظ جع مع جغ مغ 
ــد حممــود وظهــر واضًحــا  ــه الشــهيد القائ جفجحس ]البقــرة: 269[. أمــا الــذكاء الــذي اتصــف ب
عليــه يف كثــري مــن املواقــف، يف طفولتــه وصبــاه وشــبابه، يف دراســته وعملــه وقيادتــه للجهــاز 
العســكري، فلقــد كنــت وإيــاه نجلــس يف مكتبتــي اخلاصــة أو مكتبــة اجلامعــة نقــرأ مــن كتــب 
التخصــص املقــررة علينــا يف كليــة أصــول الديــن أو يف دبلــوم الرتبيــة العــايل، كثــرًيا مــا كنــت 
آخــذ منــه الكتــاب الــذي يقــرأ فيــه وأســأله فيــا قــرأ فكنــت أندهــش مــن إجاباتــه الواضحــة 
والدقيقــة، كأنــه قــارئ املوضــوع قبــل ذلــك مــرات عديــدة، مــع تيقنــي عــدم وجــود مثــل هــذا 
ــرًيا ويقــول يل:  ــده ولتأكــدي مــن عــدم وجــوده مــع أحــٍد غــريي. كان يأتينــي كث ــاب عن الكت
ارشح يل مــا أخذمتــوه مــن مواضيــع أثنــاء غيــايب عــن املحــارضات، ورسعــان مــا ينقلــب احلــال 
فيأخــذ الكتــاب ويبــدأ هــو بــرشح مــا بــه مــن معلومــات رشًحــا عميًقــا، فكنــت أســتفيد مــن 
رشحــه أكثــر مــن رشح أيِّ حمــارض أو أســتاذ لتمكنــه وقدرتــه عــى تنــاول املوضــوع مــن مجيــع 

ــه للكلمــة أو اجلملــة أكثــر مــن معنــى.  جوانبــه وإعطائ

ــديد  ــود ش ــول: »كان حمم ــرش فيق ــو ك ــد اهلل أب ــا عب ــه حيدثن ــوة مالحظت ــه وق ــن ذكائ وع
ــل  ــن اللي ــر م ــت متأخ ــرات يف وق ــل املخاب ــاءه رج ــوم ج ــه ذات ي ــي أّن ــد حدثن ــة فلق املالحظ
عــى الــدار يف انتفاضــة 1987م، فقــال حممــود لــه خــري يــا طــري، فقــال لــه رجــل املخابــرات: 

)1( هذ� �حلديث �أيده �لر�وي عصام كرمي �أثناء مقابلته �لشخصية. 
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ــاًل  ــود يل قائ ــد حمم ــوة. وأك ــن القه ــا م ــدك فنجاًن ــل أن أرشب عن ــن أج ــك إالّ م ــرض إلي مل أح
ــي ليتعــرف فقــط عــى نفســيتي وشــخصيتي، عندمــا أحــرضت  ــط جــاء إىل بيت إنَّ هــذا الضاب
القهــوة وقدمتهــا لــه، وإذا بــه يمســكها بيــده ويرفعهــا مبــارشة إىل فمــه ويــرشب منهــا. طريقــة 
رشبــه للقهــوة دفعتنــي ألن أقــول لــه: أنــت أصلــك هيــودي رشقــي قــادم إىل فلســطني مــن بلــد 
عــريب ولســَت هيودًيــا غربًيــا، فقــال لــه ضابــط املخابــرات: أنــا فعــاًل مــن أصــول عربيــة، لكــن 
كيــف عرفــت؟ فقــال لــه حممــود: اليهــودي الغــريب يشــك فينــا وخيــاف أن يــرشب شــيًئا عنــد 
ــا ال يمكــن أن نغــدر  ــا بأّنن ــا ووفاءن ــا وعاداتن ــي فيعــرف طباعن ــا اليهــودي الرشق العــرب، أّم
بأحــد جالــس يف بيتنــا«)1(. والــذكاء والدهــاء وســيلة لالنتصــار يف معــارك احليــاة مجيعهــا، فهــو 

ــد مــن رشف الوســيلة للوصــول إىل أرشف الغايــات. ــه الب مــن يــرى أن

وعــن حنكتــه وأمنــه يقــول ابــن أخيــه حممــد اخلواجــة)2(: »وأنــا ابــن عــرش ســنوات كان عمــي 
الشــهيد حممــود يرســل معــي رســائل جملتنــة عــى شــكل كبســوالت)3(، إىل بعــض العاملــني معــه يف 
اجلهــاز العســكري وأكثرهــا كانــت موجهــة إليــك يــا دكتــور ريــاض، وكان يعطينــي مــع الكبســولة 
كيًســا بــه مــن ثالثــة إىل مخســة قــرون مــوز، قائــاًل يل: كلهــا أثنــاء ذهابــك، وإذا استشــعرت خطــًرا 
ــع  ــوًزا، ويتاب ــا م ــع الكبســولة وكل خلفه ــك مــن اليهــود أو أحــد املشــبوهني، فابتل ــداًء علي أو اعت
ــة  ــاع يف بيــت عمــي حممــود مــع ثالث ــل، كان اجت ــام قالئ ــد بأي ــة بيــت لي ــل عملي ــاًل: قب ــه قائ حديث
مــن القيــادات العســكرية منهــم الشــهيدين أيمــن الرزاينــة وعــار األعــرج، أثنــاء االجتــاع عملــت 
ــدار، لتأمــني الشــارع  ــاب ال ــي عمــي حممــود بعــد ذلــك اجللــوس عــى ب ــم طلــب من هلــم شــاًيا، ث
والطريــق. بعــد انتهــاء االجتــاع خرجــوا مــن البيــت، وتركــوا خلفهــم ورًقــا ممزًقــا، أخــذت الــورق 
وحرقتــه يف املطبــخ، وخرجــت ألعــب كــرة قــدم مــع أبنــاء احلــارة، عــاد عمــي إىل البيــت فلــم جيــد 
ــة يل: إنَّ عمــك  ــي زوجــة عمــي قائل ــة، وعندمــا عــدت إىل البيــت أخبتن ــورق املمــزق يف الغرف ال
حممــود غضــب كثــرًيا لعــدم رؤيتــه للــورق املمــزق مكانــه يف الغرفــة، التــي مل يدخلهــا أحــد غــريك، 
ــا الــذي أخذتــه وأحرقتــه قبــل أن أخــرج للعــب الكــرة، فنــادت عــى عمــي حممــود  فقلــت هلــا: أن
وأخبتــه بــا فعلــت، فســألني عمــي أيــن أحرقتــه؟ فأريتــه مــكان احلــرق عــى أرضيــة املطبــخ، فلــّا 
رأى اصفــرار األرض مــكان احلــرق، انــرشح صــدره وظهــر ذلــك واضًحــا عــى وجهــه ثــم أقبــل 

عــيَّ وربــت عــى ظهــري وقبــل وجهــي«)4(.

)1( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عبد هللا �أبو كرش بتارخي 2015/11/12م.
)2( هو محمد يو�ف �خلو�جة �بن �أيخ �لشهيد محمود �خلو�جة، مقابة خشصية مسجة ومكتوبة بتارخي 2016/02/24م.

)3( �مس للر�ائل �ذلي هيرهبا �لسجناء من �لسجن حيث تكون عى شل حبة �دلو�ء، �ملتعارف علهيا ابلكبسوةل.
)4( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع محمد �خلو�جة بتارخي 2016/02/24م. ت�أكدت هذه �لرو�ية من �أبيه و�أمه �لذلين اكن جالسان �أثناء �ملقابة. 
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)17( العزة واإلباء: 
كانــت هــذه الســمة بــارزة عــى شــخصية الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة جتــاه األعــداء وأهــل 
الباطــل والظاملــني، وقــد التــزم هبــا امتثااًل لقولــه تعــاىل: حجسٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب 
هب جت حت خت مت هت مثحج مج جح مح جخ مخ جسحس خس مس حص جحس ]املائــدة: 54[، لذلــك 
جتــده مل حَيــِن هامتــه طــوال حياتــه إالّ خلالقــه، ومل يطأطــئ رأســه لظــامل، ومل حيــرص عــى وظيفــة 
ومل يقــف موقــف ضعــف وذّل إالّ أمــام اهلل، ظهــرت هــذه الصفــة بجــالٍء ووضــوح أثنــاء قيادتــه 
ــدْت  ــال: »جتّس ــر فق ــوه عم ــه أخ ــدث عن ــذي حت ــوث، ال ــة الغ ــد وكال ــام واإلرضاب ض االعتص
ــي  ــام الت ــذا االعتص ــات ه ــن فعالي ــة م ــة النهائي ــود، يف اجللس ــي حمم ــاء يف أخ ــزة واإلب ــة الع صف
عقــدت لالتفــاق مــع مديــر الوكالــة األجنبــي. حــرض هــذه اجللســة عــدد من املــدراء وشــخصيات 
سياســية ممثلــة لبعــض التنظيــات التــي حــرضت بشــكل غــري رســمي، كان مــن بــني املجتمعــني 
ممّثــل الغرفــة التجاريــة ورئيســها آنــذاك حممــد القــدوة)1( جــاء إىل االجتــاع بــدون دعــوة رســمية ال 
مــن حممــود، وال مــن طــرف أي مســئول يف الوكالــة، أّي مل يدعــه أحــد، ممــا أغــاظ املديــر األجنبــي 
ــاع،  ــذا االجت ــْد هل ــك أح ــدوة ملْ يدع ــد الق ــتاذ حمم ــا أس ــاًل: ي ــث قائ ــه احلدي ــه إلي )وورم( فوج
وهــو اجتــاع خــاص فلــاذا أنــَت جالــس؟، لــو ســمحت تفضــل بــكل احــرتام. حممــود نظــر إىل 
وجــه كٍل منهــا، وعندمــا قــام القــدوة مــن مكانــه وحتــرك ووصــل البــاب للخــروج مــن القاعــة، 
أمــره حممــود بالتوقــف، وقــال لألجنبــي )وورم(، أعــده إىل مكانــه واعتــذر لــه، فإننــي أنــا الــذي 
دعوتــه، فقــال األجنبــي: أنــا ال أعتــذر ألحــد، وصّمــَم عــى عــدم االعتــذار، فقــال لــه حممــود: وأنا 
ســألغي اجللســة واالجتــاع وهــمَّ حممــود بالقيــام مــن جملســه ممــا دفــع )وورم( إىل القيــام للقــدوة 

واالعتــذار لــه وأجلســه عــى الكــريس«. 

وتابــع عمــر حديثــه قائــاًل: »قــال يل أخــي حممــود بعــد ذلــك: واهلل لقــد جــال يف خاطــري 
كيــف ملــن هــو أجنبــي أن يطــرد ابــن البلــد، وتأثــرت جــًدا عندمــا رأيــت الدمعــة ختــرج مــن 
عينــّي حممــد القــدوة، وهــو يقــول: يــا عمــي القائــم عــى هــذا املوضــوع رجــل يغــار عــى بلــده 

وأبنــاء وطنــه وهــو مل يعرفــه مــن قبــل أبــًدا«)2(.

ــه يف عــام  ــا العتقال ــود االحتــالل إىل بيتن ــا حــرض جن ــاًل: »حين ــه قائ ــع أخــوه عمــر حديث ويتاب
1985م، بنــاًء عــى اعــرتاف أحــد العمــالء بــأنَّ حممــود أو أبــاه يمتلــك مسدًســا، واملســدس موجــود 
ــه  ــود بمخبئ ــم حمم ــدوره أعل ــذي ب ــًكا أليب، ال ــدس كان مل ــا. املس ــق لبيتن ــود املالص ــت حمم يف بي
)1( محمــد �لقــدوة، تــر�أس �لغرفــة �لتجاريــة �لفلســطينية �لــي ت�أ�ســت يف قطــاع غــزة يف �لعــام 1954م. ويف نومفــر 1991م جــرت �أول �نتخــاابت لختيــار 

د�رة للغرفــة �لتجاريــة، ومت �نتخــاب 16 عضــوً� ميثلــون �لقطاعــات �لتجاريــة و�لصناعيــة و�لزر�عيــة. جملــس �إ
)2( ويؤكــد هــذه �لرو�يــة �أحــد وهجــاء بــدة �جلــورة وخمتارهــا: �لشســيخ يو�ــف خليــل �أمحــد صيــام، مو�ليــد قريــة �جلــورة بتــارخي 1933/06/21م، مقابــة 
خشصيــة بتــارخي 2016/11/21م. ويعقــب �خملتــار يو�ــف صيــام عــى هــذه �حلادثــة فيقــول: »�لشــهيد محمــود �خلو�جــة تتجســد فيــه صفــة �لعــزة و�لإابء، وتبــدو 

ّل هللا«. و�حضــة لــل مــن يــر�ه لأول وهــة، كنــت �أحســه هــو �لوحيــد يف �خملــمي �ذلي ل خيــى �أحــد �إ



129
الفصل األول

مولد الشهيد القائد محمود 
الخواجة وصفاته

ومكانــه، وعندمــا عثــر عليــه جنــود االحتــالل بعــد التفتيــش الدقيــق يف البيــت، تقــدم حممــود نحــو 
الضابــط الصهيــوين، قائــاًل لــه: إنَّ هــذا املســدس خيّصنــي، وهــو يل وال علــم أليب بــه _قــال ذلــك 
ــات  ــوا الكلبش ــة إالّ أن وضع ــود الصهاين ــن اجلن ــا كان م ــه_ ف ــال أبي ــدم اعتق ــى ع ــه ع ــا من حرًص
ــا  ــة، واقتادومه ــود الصهاين ــع اجلن ــيارات م ــدى الس ــا يف إح ــي، وألقومه ــن أيب وأخ ــدّي كٍل م يف ي
ــان  ــرض االثن ــه. تع ــه ب ــَم ألبي ــه وال ِعل ــالح ل ــود أنَّ الس ــرتف حمم ــق اع ــجن، ويف التحقي إىل الس
ــد  ــدس، وبع ــه باملس ــم ل ــاه ال عل ــه أنَّ أب ــى أقوال ــّرْ ع ــود م ــلخ، وحمم ــبح يف املس ــب والش للتعذي
ــن  ــا يف الزنازي ــن وجودمه ــام م ــّدِة أي ــد ع ــن، وبع ــني إىل الزنازي ــزال االثن ــمَّ إن ــب ت ــبح والتعذي الش
ــا  ــده، ف ــه وال ــرخ يف وج ــن، ي ــة الزنازي ــني بحراس ــة املكلف ــود الصهاين ــد اجلن ــود أح ــمع حمم س
كان مــن حممــود إالّ أن أخــذ يطــرق عــى بــاب الزنزانــة، طالًبــا مــن احلــارس أن خيرجــه إىل دورات 
امليــاه، فجــاء احلــارس وفتــح بــاب الزنزانــة، ففاجــأه حممــود باهلجــوم عليــه موجًهــا لوجهــه وصــدره 
العديــد مــن اللكــات مــن قبضــة يــده، صارًخــا يف وجهــه، ملــاذا تــرخ وترفــع صوتــك يف وجــه 
ــة،  ــا كان مــن الســّجان إالّ أن أعــاد حممــود إىل الزنزان ــا، ف ــى تــرخ يف وجوهن أيب، مــن أنــت حت

ــذاك ملــدة أســبوعني«)1(.  ــداء عــى الســجان بالعــزل االنفــرادي آن وعوقــب حممــود بســبب االعت

ومــن مواقــف العــزة واملــروءة واإلبــاء للشــهيد حممــود، مــا شــهد بــه أحــد أصدقائــه عبــد 
اهلل أبــو كــرش الــذي قــال: »حدثنــي صديقــي حممــود قائــاًل يل: يف فــرتة صبــاي قــام شــاب كان 
برفقــة خطيبتــه باســتفزازي، فتالكــت نفــي عــى غــري عــاديت فلــم أتعــود أن أســتفز وأســكت، 
لكــن مــن أجــل أنــه مــاٍش مــع خطيبتــه ســكت ومل أفعــل معــه شــيًئا، ألين ال أريــد أهانتــه، أو 

أقلــل مــن قيمتــه أمــام خطيبتــه«. 

ــأم  ــا للشــهيد حممــود شــاهده ب ــة)2( موقًف ــا زهــري العيل ــداده بنفســه يصــف لن ــه واعت وعــن عزت
ــرية  ــالت الكب ــدى العائ ــن إح ــتهرت م ــاب مس ــاك ش ــة األوىل كان هن ــل االنتفاض ــول: »قب ــه فيق عين
واملهابــة عــى مســتوى قطــاع غــزة خارًجــا مــن مقهــى بجــوار ســوق خميــم الشــاطئ، يعربــد ويتكلــم 
بــكالم بــذيء ويقــول: أيــن رجــال خميــم الشــاطئ؟! عــى مــا اعتقــد أن كل مــن فيــه نســاء، ومــن 
ــا  ــاعة راكًب ــك الس ــى يف تل ــام املقه ــن أم ــة م ــود اخلواج ــرَّ حمم ــدرة اهلل أن يم ــاءت ق ــه ش ــوء حّظ س
ســيارة والــده مــن نــوع بيجــو تنــدر، فســمع كالمــه وقــال لبعــض املتواجديــن يف املــكان مــاذا يقــول 
هــذا املجنــون؟ ونــزل مــن الســيارة قائــاًل لــه: أنــا مــن رجــال الشــاطئ، وســأريك مــن هــم شــباب 

الشــاطئ، وأخــذ يرضبــه رضبــات متتاليــة يف وجهــه وصــدره، حتــى ألقــاه أرًضــا«)3(.

)1( مقابة خشصية مع معر �أيخ �لشهيد محمود �خلو�جة بتارخي 2015/05/11م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابــة خشصيــة مــع زهــر �لعيــة بتــارخي 2016/02/21م. وهــذ� �ملشــهد وهــذه �حلادثــة رو�هــا يل �لأ�ســتاذ فريــد صــاحل حشــيش، حيــث �أقســم �أنــه 
شــاهدها بــ�أم عينــه. 
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ــام 1987م  ــة ع ــل انتفاض ــول: »قب ــد)1( فيق ــازن العربي ــا م ــه حيدثن ــهامته ونخوت ــن ش وع
ــام  ــوم مــن أي ــع ديكــو للبطاطــا داخــل اخلــط األخــرض، يف ذات ي ــه يف مصن اشــتغلت مــع أبي
ــاء  ــع( أثن ــة بضائ ــق )رافع ــة املزلي ــى عرب ــاس ع ــع األكي ــة نض ــد هني ــا وماج ــت أن ــل كن العم
العمــل، فجــاء أحــد العــال اليهــود يريــد أخــذ املزليــق، مــن ســوء تــريف، كان معــَي مــوس 
صغــري، أخرجتــه مــن جيبــي وأخــذت ألــوح بــه أمــام اليهــودي فهــرب، وحينــا حــاَن وقــت 
ــي،  ــون عن ــرب يبحث ــذي ه ــودي ال ــم اليه ــود ومعه ــن اليه ــة م ــاءت جمموع ــال ج ــار الع إفط
ــى نزلــت الدمــاء مــن أنفــه، والعــال  ــا حت ــه وأوســعوه رضًب فتصادفــوا باجــد، فهجمــوا علي
العــرب ينظــرون إىل اليهــود وهــم يرضبونــه ومل حيركــوا ســاكنًا. بعــَد مــا أشــبعوه رضًبــا أخــذوا 
، ومن حســن حظي شــاهدهم  يبحثــون عنــي يف كل مــكان حتــى متكنــوا مــن إلقــاء القبــض عــىَّ
ــي  ــن جيب ــوس م ــقطت امل ــاٍش أس ــا م ــر، وأن ــذوين للمدي ــم فأخ ــرخ عليه ــع ف ــر املصن مدي
ــك  ــه: رأيت ــادرين بقول ــذي ب ــر، ال ــب املدي ــة إىل مكت ــات املؤدي ــا الدرج ــال، صعدن ــد الع ألح
يــا مــازن عندمــا ألقيــت املــوس ألحــد العــال، وأنــا آســف أْن أخرجــك أنــت وصاحبــك مــن 
ــع  ــة املصن ــا خــارج بواب ــا وخرجن ــا وماجــد أمتعتن ــع يف غــري ميعــاد املغــادرة، أخــذت أن املصن
ــا، وال نأمــن عــى أنفســنا  ــق العــودة إىل بيوتن ــا وال ماجــد نعــرف طري ومــن ســوء احلــظ ال أن
ــيارته  ــادم بس ــود ق ــع، وإذا بمحم ــاب املصن ــى ب ــجرة ع ــت ش ــنا حت ــا، فجلس ــا لوحدن إذا ذهبن
لتفقــد العــال عــى عادتــه، وقبــل أن يدخــل البوابــة شــاهدنا فأقبــل علينــا وســألنا عــن حالنــا، 
ــوا معــي يف الســيارة  ــال: اركب ــا، فامحــر وجهــه وانتفخــت أوداجــه وق ــا حــدث لن ــاه ب فأخبن
ودخــل بنــا املصنــع، وصــار ينــادي عــى اليهــود ويســب عليهــم بصــوت عــاٍل ويبحــث بجنــون 
عــن الذيــن اعتــدوا علينــا، فلــم جيدهــم فقــد اختفــوا كأهنــم ملــح وذاب، ثــم نــادى بصــوت 
عــاٍل عــى العــال العــرب قائــاًل هلــم: اجلميــع يتوقــف عــن العمــل، ولتتوقــف آالت املصنــع 
والنــزول إىل ســاحة املصنــع، فنــزل العــال ووقفــوا يف الســاحة وأخــذ الشــهيد حممــود يؤنبهــم 
ــف تشــاهدون  ــف، كي ــم، قائــاًل هلــم: إىل هــذا املســتوى يصــل بكــم اجلبــن والضع ويعنفه
أخاكــم يــرضب مــن اليهــود وأنتــم ســاكتون؟، الــكل منكــم يلبــس مالبســه فــال عمــل اليــوم. 
لقــد ضّحــي الشــهيد حممــود بعملــه مــن أجــل أن ينرنــا ويــأيت بحقنــا، ملــا رأى مديــر املصنــع 
ــا ســأعطيهم  هــذ املوقــف مــن حممــود أخــذ يتكلــم بــكالم ســلس وناعــم، وقــال ملحمــود: أن
أجرهــم كامــاًل وسأحاســب مــن أخــذ القانــون بيــده واعتــدى عليهــم، لقــد أخرجنــا حممــود 
ــالة  ــل رس ــرب، وأوص ــال الع ــخ الع ــه وب ــي أّن ــا يكفين ــذّل، فأن ــف امل ــذا املوق ــن ه ــة م بكرام

ــاك رجــااًل يف العــرب«)2(. لليهــود أن هن

)1( هــو مــازن محمــد �لعربيــد، مو�ليــد 1962/02/16م يف خمــمي �لشــاطئ، يعمــل يف مركــز �لمتويــن �لتابــع لــواكةل غــوث �لاجئــني، وهــو �أحــد كــو�در كتائــب 
عــز �دليــن �لقســام �جلهــاز �لعســكري �لتابــع حلركــة حــاس، مقابــة خشصيــة مكتوبــة ومســجة بتــارخي 2016/02/21م.

)2( مقابة خشصية مع مازن �لعربيد بتارخي 2016/02/21م.
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)18( السيطرة واحلزم: 
الســيطرة عــى النفــس ســالح يســاعد عــى حتقيــق األهــداف الصعبــة، وانفــالت األعصــاب 
ــد أن يفــرض ســيطرته  ــدَّ للقائ ــر عــدوه، كــا الب ــل أن يدم ــه قب ــالح يدمــر صاحب والتهــور س
ــا يف  ــأن األمــور خرجــت عــن نفــوذه، وأن يكــون قوًي ــه إذا أحــسَّ ب عــى األوضــاع مــن حول
شــخصيته حتــى يفــرض احرتامــه لكــي يكــون قائــًدا مقنًعــا ملــن حولــه فيحصــل بذلــك عــى 
الطاعــة والــوالء، ولقــد كان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة رسيــع الغضــب واالنفعــال، إالّ 
إّنــُه كان يصــب جــام غضبــه عــى مــن ينتهــك حرمــات اهلل، أو املســتهرتين مــن النــاس، أو مــن 
ــى  ــة ع ــة وتام ــيطرة كامل ــيطًرا س ــد كان مس ــه، لق ــا أو ضياع ــٍل م ــل عم ــتهتاره فش ــبب اس يس
ــل  ــن عم ــر ع ــم أن يق ــد منه ــرأ أح ــكري، ال يتج ــاز العس ــادات اجله ــوادر وقي ــارص وك عن
كلــف بــه أو أن يتأخــر عــن جلســة أو اجتــاع ُدعــَي لــه. فأذكــر ذات يــوم أنــه كان هنــاك اجتــاع 
ملجلــس الشــورى العســكري حــرض اجلميــع باســتثناء اثنــني تأخــرا ثــالث دقائــق فقــط، فقــال 
هلــم حممــود اذهبــوا مــن حيــث أتيتــم، فخرجــوا مكســوفني دون أن يتكلــم أحدهم ببنــت كلمة، 
ومل يتجــرأ أحــد مــن اجلالســني أن يتشــفع هلــم. ولقــد الزمتــه صفــة احلســم واحلــزم منــذ صغره، 
حســب قــول أخيــه عمــر الــذي قــال: »كان أخــي الشــهيد حممــود حازًمــا منــذ صغــره، فأتذكــر 
ــاه يف قطــِف البتقــال، يف  يــوم أن كان حممــود يف ســن الرابعــة عــرشة مــن عمــره، عملــُت وإّي
ــا  منطقــة » يــد موردخــاي«)1( داخــل اخلــط األخــرض، كان معنــا يف العمــل شــخصان أكــب منّ
ســنًا ومهــا يف ســن ســتة عــرش عاًمــا، فقــال هلــا حممــود: أنتــم الزم تقيمــوا فــرض الصــالة اآلن 
لقــد وعدمتــوين كثــرًيا بــأن تصلــوا ولكنكــم مل تلتزمــوا بوعدكــم: فقــاال لــه: يــا حممــود عايزيــن 
نغتســل، قــال ستغتســلون بــإذن اهلل وأجبهــم عــى االغتســال بميــاه املصنــع البــاردة، واهلل كان 
املطــر ينــزل حينهــا، إالّ أهنــا حتــت إرصاره وحزمــه وعزمــه اغتســال وصليــا«)2(، وعــن حزمــه 
وشــدته يف إدارة األمــور يقــول حممــود عطــوة)3(: »يف ســنة 1986م جــاء حممــود إىل ســجن غــزة 
املركــزي يف الوقــت الــذي تبقــى يل فيــه ثانيــة أشــهر وأخــرج مــن الســجن. فــرتة ســجني هــذه 
كنــت املســؤول عــن تنظيــم حركــة اجلهــاد اإلســالمي داخــل الســجن، مــن أول يــوم حــرض فيــه 
جلســت معــه وطلبــت منــه أن يســتلم املســؤولية، وملعرفتــي بشــخصيته العســكرية اشــرتطت 
عليــه أن يكــون رفيًقــا ولينًــا مــع أبنــاء التنظيــم، اتصلــت بالقيــادة يف اخلــارج فوافقــوا إالّ أهنــم 
ــني،  ــق املحام ــن طري ــود ع ــؤولية ملحم ــف باملس ــاء التكلي ــاًل ج ــه، وفع ــُت من ــا ختوف ــوا مم ختوف
ــه،  ــن تكاليف ــروا م ــباب تذم ــن الش ــري م ــابيع إالّ أنَّ الكث ــدة أس ــؤولية لع ــود املس ــتلم حمم اس

)1( مسســتعمرة »يــد موردخــاي« �لــي �أقميــت عــى جانــب �أرض قريــة هربيــا عــام 1943م مل تكــن عــى �أر�يض �لقريــة، لكهنــا تو�ــعت لتشــمل جــزءً� مــن 
�أر�ضهيــا بعــد ذكل.

)2( مقابة خشصية مع معر �أيخ �لشهيد محمود �خلو�جة بتارخي 2015/05/11م.
)3( �سبق ترمجته.
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ومطالبتــه احلديديــة بااللتــزام بلوائــح الســجن فاشــتكوا يل فتوجهــت ملحمــود طالًبــا منــه 
ــزام وهــذا أســلويب  ختفيــف التكاليــف، فقــال يل: مــاذا أفعــل؟ هكــذا شــخصيتي أحــب االلت
يف تربيــة الرجــال، فتفضــل يــا أســتاذ واســتلم األمانــة وتنــازل عــن املســؤولية بصــدر رحــب 

وبــروح رياضيــة«)1(. 

وكان الشــهيد القائــد حممــود يمتلــك تفكــرًيا واضًحــا ومنطقًيــا رغــم كثــرة املشــاغل 
واملتاعــب، ويبحــث عــن احلقيقــة ويتمســك هبــا بــكل إرصار مهــا كلفــه ذلــك، كان يثبــت يف 
املــأزق بــكل صــب ولــو انســحب اجلميــع من حولــه، مــع اعرتافــه بأخطائه بــكل صــدق وأمانة. 
وممــا ال شــك فيــه أن قيــادة الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة للجهــاز العســكري )قســم( متيــزت 
باحلــزم والشــدة والتدقيــق يف كل صغــرية وكبــرية، وكان ذا هيبــة يف صــدور أعضــاء وعنــارص 
ــه، هكــذا ســارت أمــور اجلهــاز العســكري ونجــح  ــم رغــم حبهــم الشــديد ل وكــوادر التنظي
نجاًحــا كًبــرًيا يف قيادتــه. أقــول هــذا ألن القائــد الضعيــف املتخــاذل ال يســتطيع أن يقــود أفــراده 
ويوحــد صفوفهــم وقــت الرخــاء، فكيــف بــه وقــت الشــدة؟ حيــث تــزداد احلاجــة إىل احلــزم 
والقــوة، والقائــد احلــازم يســتطيع أن يضــع األمــور يف نصاهبــا الصحيــح دون أن يــدع فرصــة 
لألمــور أن تتســيب أو تتفلــت مــن يــده أو تســري لتخــدم غــري املصلحــة املناطــة يف عنقــه، فهــو 
بحكمتــه وحزمــه يســمع لــذوي احلّجــة واملنطــق الصحيــح ويقــف واضًحــا حازًمــا أمــام ذوي 
ــون  ــاًدا ليك ــعى ج ــر ويس ــازم ي ــد احل ــر، والقائ ــه دون تعث ــري بقافلت ــه للس ــا يؤهل ــواء مم األه
قــدوة بحزمــه وإرصاره حتــى يصــل هــو وعنــارصه إىل مــا تطلعــوا إليــه، وذلــك خــالف القائــد 

املتخــاذل الــذي تنقطــع بــه الطريــق يف املنتصــف.

)1( مقابة مع محمود عطوة، مسجة ومكتوبة بتارخي 2016/03/29م.
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األول  

إن اإلنســان بطبيعتــه كائــن اجتاعــي وشــعوري يؤثــر يف املجتمــع ويتأثــر بــه، يألــف 
ــو  ــاٍل، فه ــي ع ــي وعاطف ــذكاء اجتاع ــة ب ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــز الش ــد متي ــف، وق ويؤل
ــع  ــم، وألن حممــود متت ــه أحــد يف املخي ــكاد جيهل ــال ي ــداث، ف حــارض يف كل املناســبات واألح
برجولــة عاليــة، وجــرأة فائقــة، وشــجاعة نــادرة، وقــوة شــخصية فــكان هــو الشــخص املؤثــر 
يف مجيــع األصدقــاء واألقــران منــذ طفولتــه حتــى استشــهاده، كــا أن الفهــم العميــق لرســالة 
اإلســالم االجتاعيــة، والتمتــع بــروح املســؤولية، واالنتــاء واالنحيــاز جلاهــري املجتمــع، 
والعيــش هلــا ومــن أجلهــا هــو الــذي دفــع الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة إىل هــذا احلضــور 
ــن  ــون م ــن، وأن يك ــم والوط ــاء املخي ــع كل أبن ــوح م ــل املفت املســتمر يف املجتمــع، والتواص
أقــرب النــاس إىل كل النــاس، فــكان أول مــن يلبــي الدعــوات، وأول مــن جيامــل يف املــرات، 
ويــوايس يف املصائــب واألحــزان، وأول مــن هيــب لنجــدة املســتغيث واجلــار، كــا إن محــل اهلــم 
العــام، والتضحيــة ألجــل املصلحــة العامــة، أو مــا يعــرف بتقديــم العــام عــى اخلــاص، واملبــدأ 
عــى املصلحــة كان مــن أهــم األســباب والدوافــع التــي جعلــت الشــهيد القائــد حممــود شــخًصا 
ال يغيــب عــن كل تفاصيــل احليــاة والدعــوة واجلهــاد والعمــل، واالرتقــاء باملخيــم، والنهــوض 
بــه والغــرية عليــه. فقــد متّيــَز بالتفاعــل االجتاعــي حيــث كان كثــري األصدقــاء واملعــارف مــن 
كافــة األجيــال، يقيــم معهــم عالقــات املــودة واملحبــة عــى أســاس احلــب يف اهلل والبغــض يف 
اهلل، حيــب الشــخص لطاعتــه لربــه ويبغضــه لعصيانــه وخمالفــة أمــره، يقــول يف ذلــك خالــد أبــو 
عــودة)1(: »أنــا جــار للشــهيد حممــود اخلواجــة منــذ كنــت طفــاًل، عندمــا كــبت تعاملــت معــه 
كأخ كبــري، مل أره يف يــوم مــن األيــام إالّ بشوًشــا مبتســًا، كانــت عالقتــه مــع النــاس طيبــة عــى 
ــا مــن النــاس،  ــا مــن اجلميــع، وغايــة اإلنســان أن يكــون حمبوًب اختــالف انتاءاهتــم، كان حمبوًب
كان بالنســبة يل شــخصًيا قــدوة يف كل يشء يف دينــه وأخالقــه وعالقاتــه مــع النــاس، أشــهد بــاهلل 

إنــه إنســان نبيــل طاهــر، صــادق صــدوق«)2(. 

ــر،  ــريان إىل البح ــاء اجل ــا وأبن ــم: »كان يأخذن ــه مري ــول ابنت ــة تق ــه االجتاعي ــن عالقات وع
ويشــرتي لنــا مــا نحتاجــه مــن البقــال. كان خدوًمــا ألهــل احلــارة واجلــريان، يســاعد اآلخريــن 

دون تــردد، ولــو مل يكــن لــه بــه ســابق معرفــة«)3(. 

�ــام( جــار ماصــق لبيــت �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، وهــو �أحــد قيــاد�ت حركــة حــاس، ويشــغل مديــر عــام رئيــس  �ــاعيل �أبــو عــودة )�أبــو �إ )1( خــادل �إ
�ــاعيل هنيــة )�أبــو �لعبــد(، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/12/01م. مكتــب �لــوزر�ء �إ

)2( مقابة خشصية مع خادل �أبو عودة بتارخي 2015/12/01م.
)3( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع مرمي �بنة �لشهيد محمود �خلو�جة بتارخي 2015/05/16م.
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وعــن عالقتــه بأهلــه وأقاربــه تقــول أختــه مليــاء: »كان أخــي الشــهيد حممــود بمثابــة املختــار 
ــراء  ــا يف ال ــاس مجيًع ــل الن ــكان جيام ــرية، ف ــة كب ــي أمهي ــب االجتاع ــويل اجلان ــة، ي يف العائل
والــرضاء، فكيــف احلــال مــع أقاربــه؟ كان حريًصــا عــى صلــة األرحــام، وزيــارة اجلميــع مــن 
ــًا حيــرص  ــه، دائ ــه ال يقــر بأحــد، لقــد أمجعــت العائلــة عــى حب األقــارب، الــكل حيبــه؛ ألّن
عــى جتميعهــا ومجعهــا ليتبادلــوا احلديــث يف أوضــاع العائلــة، وحــّل مــا يواجههــا أو يعرتضهــا 
ــا كان  ــه، مقدريــن وجهــة نظــره، ملِ ــه يف كل يشء، يســتمعون لرأي ــوا يقدمون مــن مشــاكل، كان
ــه كان  ــه أّن ــن إخوت ــا ع ــز هب ــي كان يتمي ــه الت ــن صفات ــر. وم ــد نظ ــة وبع ــن حكم ــه م ــع ب يتمت
ــرتدد يف أن  ــد، ومل ي ــر وال يعان ــف، ال يكاب ــن املواق ــف م ــد، أو يف أّي موق ــق أح ــأ بح إذا أخط

يرتاجــع عــن إعــالن احلقيقــة ولــو كانــت تســبب لــه احلــرج«)1(. 

ــارة  ــة وزي ــد حممــود بصل ــه أمحــد اللحــام عــن صفــة حتــي الشــهيد القائ ــن خال يتحــدث اب
األرحــام فيقــول: »كان الشــهيد حممــود تربطــه بوالــدي عالقــة قويــة جــًدا جتّلــت يف معاملتــه لــه 
معاملــة األب والصاحــب، وأيب كان يعاملــه معاملــة الصديــق واالبــن احلبيــب، فعندمــا كان 
ــادر باحلضــور  ــه بــل كان حممــود يب حممــود خيــرج مــن الســجن، كان ال ينتظــر جمــيء خالــه إلي
إىل بيتنــا، الــذي كان يكثــر مــن املجــيء إليــه ويمكــث فيــه بصحبتنــا الســاعات الطــوال نتســامر 
ــات يف البيــت حيــث مل يكــن يل أخــوات  ــا، مســتغاًل عــدم وجــود بن ونضحــك مــن كل قلوبن
إنــاث، وكانــت أمــي حتبــه وتنتظــر جميئــه، وتعاملــه كأنــه ولــد مــن أوالدهــا، كان يأخــذ راحتــه 

كثــرًيا يف بيتنــا، بســبب حــب اجلميــع واحرتامهــم لــه«)2(. 

ويؤكــد ذلــك جــاره صــالح مطــاوع)3(، قائــاًل: »كان الشــهيد حممــود عــى عالقــة جيــدة مــع 
مجيــع جريانــه، جمامــاًل هلــم يف كل املناســبات، مل أعهــد عليــه أنــه تــرك مناســبة عنــد أحــد مــن 
ــًا أراه مــن أوائــل املشــاركني ســواء كان ذلــك يف األفــراح أو يف األتــراح،  ــُت دائ اجلــريان، كن
ورغــم أن اهليبــة كانــت حتيــط بــه إالّ أّنــه كان رحيــًا بأطفــال احلــارة يالعبهــم ويازحهــم 
ــه، كان  ــا يف جيب ــظ هب ــا حيتف ــرًيا م ــي كان كث ــوى الت ــم احلل ــم، ويعطيه ــك يف وجوهه ويضح
دوًمــا حيــرص عــى أن تســود املحبــة والوئــام والوفــاق بــني مجيــع اجلــريان وأبنــاء احلــارة، لذلــك 
كان مــن أوائــل املشــاركني يف جلــان اإلصــالح. كــا كان لــه فضــل يف حــثِّ كثــري مــن الشــباب 
ــاد املســاجد حيــث كان جيلــس معهــم يف حلقــات يعلمهــم أمــور دينهــم،  عــى الصــالة وارتي
وحيببهــم يف وطنهــم ويبعــث فيهــم روح احلمّيــة للدفــاع عنــه. كــا كان لــه دوٌر كبــري وفعــال يف 

مســاعدة الفقــراء واملســاكني وعوائــل الشــهداء واألرامــل«)4(.
)1( مقابة خشصية ومكتوبة مع ملياء �خلو�جة بتارخي 2015/06/14م.
)2( مقابة خشصية ومكتوبة مع �أمحد �للحام بتارخي 2015/05/16م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية ومسجة مع صاح مطاوع بتارخي 2015/06/14م.
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وعــن وصــف الشــهيد باإلنســان االجتاعــي يقــول عبــد الرمحــن القيــق)1(: »كان الشــهيد حممــود 
اخلواجــة يتمتــع بعالقــات اجتاعيــة واســعة مــع اجلميــع الذيــن حيبونــه وحيرتمونــه ألدبــه وأخالقــه 
وثقافتــه العاليــة، كانــت عالقتــي بــه وبوالــده ممتــازة، فهــو شــخص طيــب جــًدا رغــم ردات فعلــه 

العنيفــة، إالّ أّنــه رسعــان مــا يرجــع وينــوب ويستســمح مــن أســاء لــه ويقبــل رأســه«)2(.

ــدة  ــول هوي ــة تق ــة اخلواج ــراد عائل ــني أف ــة ب ــودة واملحب ــود امل ــى أن تس ــه ع ــن حرص وع
الرشيــف)3(: »كان الشــهيد حممــود جيمــع رجــال العائلــة يف بيــت عمــي عرفــات )أبــو يوســف( 
كل هنــار مخيــس بعــد صــالة العــر، يتناقشــون ويتحــاورون يف أمــور العائلــة وأوضــاع البلــد، 
كنــت أســمعه يتحــدث يف موضوعــات خمتلفــة، يف الســرية والفقه وتاريــخ القضية الفلســطينية، 
كان يتعــرض ألســئلتهم فيجيبهــم عليهــا. مــن أول أيــام حضــوري مــن مــر وســكني يف بيــت 
ــانه، وكان ودوًدا  ــى لس ــًا ع ــر اهلل دائ ــه، وذك ــى صالت ــظ ع ــود املحاف ــا أرى حمم ــة وأن العائل

وعطوًفــا عــى إخوتــه وأخواتــه، بــاًرا بوالديــه كثــرًيا إىل حــدِّ العجــب«)4(. 

وعــن عالقاتــه االجتاعيــة يقــول هــاين إرحيــم)5(: »رغــم شــدته وحزمــه، إالّ أنــه كان 
ــا جــًدا ومل يكــن  ــه، كان متواضًع ــه وحتببهــم في ــن إلي يتحــى بابتســامة ســاحرة جتــذب اآلخري
متعالًيــا أبــًدا، كان عندمــا يقابــل اآلخريــن يســبقهم دائــًا بالســالم والتحيــة والرتحــاب 
وعبــارات املجاملــة، كان إذا التقــى بشــباب احلركــة مــن مناطــق أخــرى يســأهلم عــن أخبارهــم 
ونشــاطاهتم وأنشــطة حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف منطقتهــم. كان إذا جــاء إىل منطقتنــا يف 
ــا أســاء الفقــراء، ويســألنا عــن احلــاالت االجتاعيــة، وعــن األرس  حــيِّ الزيتــون)6( يطلــب منّ
ــث كان  ــن حي ــن التموي ــا م ــل عليه ــي حيص ــاعدات الت ــا املس ــوزع عليه ــي كان ي ــة الت املحتاج
يعمــل يف وكالــة الغــوث، وإذا وجــد عنــد أٍخ مشــكلة بــادر إىل حلهــا أو يســعى حللهــا، كنــت 
ــا إذا زرنــاه يف بيتــه جتــده كريــًا. يف الرحــالت اخللويــة  حتّســه أنــه مبــادر وصاحــب قــرار، وكنّ
التــي كانــت تقيمهــا احلركــة كان الشــهيد حممــود يشــاركنا بابتســامته احللــوة ونكاتــه الطريفــة، 
ويتحفنــا بحــركات رياضيــة مــن خــالل اســتعراضه لعضالتــه املفتولــة، أو بحــركات اجلمبــاز، 
أو أثنــاء حتــدي أكثــر مــن واحــد بلعبــة شــد احلبــل التــي غالًبــا مــا كان يفــوز فيهــا علينــا، وكان 
)1( عبــد �لرمحــن �لقيــق، �أ�ــر حمــرر يف صفقــة وفــاء �لأحــر�ر، �أفــرج عنــه بعــد �عتقــال د�م 26 �ســنة ونصــف، طالــب ماجسســتر، مقابــة خشصيــة مــع 

عبــد �لرمحــن بتــارخي 2016/06/13م. 
ــل �لأول يف  ــن �لرعي �ــاعيل حشــادة وهــو م ــه �إ ــتاذ وجي ــق �لأ�س ــد الكم �لقي ــارخي 2016/06/13م. و�أك ــق بت ــد �لرمحــن �لقي ــع عب ــة م ــة خشصي )2( مقاب
ــارخي  ــه بت ــع وجي ــة م ــة خشصي ــق للشــهيد محمــود �خلو�جــة، مقاب ــد 1961م يف خمــمي �لشــاطئ وهــو جــار وصدي ــة �لإ�ــامية يف معســكر �لشــاطئ، مو�لي �حلرك

2015/12/01م.
)3( �سبق ترمجهتا.

)4( مقابة خشصية مع هويدة �لرشيف بتارخي 2015/12/05م.
)5( �سبق ترمجته.

)6( يح �لزيتــون هــو �أكــر �أحياء مدينــة غزة مــن حيــث �ملســاحة واثين �أكرهــا مــن حيــث عــدد �لســان، يقــع يف قلــب �ملدينــة �لقدميــة، وحيتــل نصفهــا 
�جلنــويب تقريبــًا ومســي كــذكل نسســبة لكــرة �أجشــار �لزيتــون �لــي مــا ز�لــت تغطــي معظــم �أر�ضيــه �جلنوبيــة.
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يشــاركنا بصيــد األرانــب البيــة حيــث كان بعــض اإلخــوة مــن هــواة صيدهــا بشــباكهم 
ــق فيهــا«)1(. ــة فيكــون حممــود هــو املتأل ــا الرحــالت البحري اخلاّصــة، أّم

ــود  ــهيد حمم ــح)2(: »كان الش ــعيد وش ــول س ــه يق ــاء خميم ــه وأبن ــع جريان ــه م ــن عالقات وع
مــن أكثــر الشــباب والرجــال تواصــاًل مــع جريانــه وأبنــاء حارتــه، يتعامــل مــع اجلميــع بــدون 
ــم الشــاطئ فــوق كل العالقــات  ــاء خمي ــة خاصــة مــع أبن ــه االجتاعي ــة، عالقات فــوارق تنظيمي
ــه  ــن لدي ــرتم كل م ــالمية، حي ــري إس ــات غ ــن تنظي ــاء م ــه أصدق ــرى ل ــا ت ــرًيا م ــة، فكث التنظيمي
ــا للجميــع رجــل اجتاعــي حيــرتم الكبــري  ــاء شــعبه، خدوًم ــة والــوالء لبلــده وأبن روح الوطني
ويعطــف عــى الصغــري فكثــرًيا مــا كنــت تــراه يالعــب األطفــال ويضاحكهــم وينــزل يف حديثــه 
إىل مســتواهم، فحــاز عــى حبهــم، فكانــت كل احلــارة حتبــه وحزنــت حزًنــا شــديًدا عــى فراقــه. 
عنــد استشــهاده كان وقعــه عــى حارتنــا كالزلــزال، الــكل فجــع، فلــم تســتطع يف املستشــفى أن 

تفــرق بــني أهلــه وجريانــه وأصدقائــه؛ ألن اجلميــع يبكيــه بحــرارة«)3(.

ــاء خميــم الشــاطئ املميزيــن واملحبوبــني  ويقــول عصــام كريــم)4(: »الشــهيد حممــود اخلواجــة مــن أبن
مــن قبــل الصغــري والكبــري، عنــد زيــاريت كان يتعمــد إدخــال الــرور ألمــي العجــوز فيقــول هلــا: أحــب 

أن أرشب الشــاي مــن يديــك. خــره معســكر الشــاطئ وخرتــه فلســطني«)5(. 

ويقــول هشــام كريــم)6(: »بعــد أن أهنــى الشــهيد حممــود اخلواجــة دراســته اجلامعيــة اشــتغل 
بنظــام العقــد اليومــي يف قســم الطــوارئ اخلــاص بتوزيــع الكابونــات عــى املنكوبــني والفقــراء 
ــررت  ــام 1991م ق ــن ع ــهر 9 م ــات. يف ش ــن املخي ــريه م ــاطئ وغ ــم الش ــني يف خمي واملحتاج
ــرار  ــذا الق ــود هل ــهيد حمم ــدى الش ــني، فتص ــى املحتاج ــاعدات ع ــع املس ــف توزي ــة وق الوكال
بــكل شــّدة؛ لســوء أحــوال النــاس االجتاعيــة واالقتصاديــة، وحــّرَض العــال عــى إحضــار 
عائالهتــم وأوالدهــم لالحتجــاج واالعتصــام أمــام مبنــى الوكالــة، هــذا موقــف تتجســد فيــه 

ــد«)7(.  ــة. جيــب أْن ُيســّجل يف ســجل حممــود اخلال كل معــاين الشــهامة والرجول

)1( مقابة خشصية مع هاين �رحمي بتارخي 2016/03/08م.
بر�هــمي وحش، مو�ليــد 1970/06/07م يف خمــمي �لشــاطئ، �أحــد جــر�ن �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، يعمــل موظًفــا حكوميـًـا، مقابــة خشصيــة بتــارخي  )2( �ــعيد �إ

2016/03/20م.
)3( مقابــة خشصيــة مــع �ــعيد وحش بتــارخي 2016/03/20م. وقــال مــا يشــابه هــذ� �لــالم خــادل محمــد حججــوح، مو�ليــد 1971/02/01م يف خمــمي �لشــاطئ 
وهــو مــن كــو�در حركــة فتــح �لنشســيطني، وهــو صاحــب حمــل لغسســيل �ملابــس وكهيــا )در�ي لكــني(، مقابــة خشصيــة مــع خــادل حججــوح بتــارخي 2016/10/11م.

بر�هــمي كــرمّي، مو�ليــد 1964/05/06م يف خمــمي �لشــاطئ، وهــو مــن �ــان حــارة �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، وينمتــي �إىل حركــة فتــح وبرتبــة  )4( هــو عصــام �إ
ر�ئــد يف �لســلطة �لفلســطينية، ويعمــل يف جتــارة زيــوت �لسســيار�ت، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/10/11م.

)5( مقابة خشصية مع عصام كرمّي بتارخي 2016/10/11م.
بر�همي كرمي، موظف يف واكةل �لغوث يف قسم �حملا�سبة، وهو من كو�در حركة فتح، مقابة خشصية بتارخي 2015/05/19م. )6( هشام �إ

)7( مقابة خشصية مسجة مع هشام كرمي بتارخي 2015/05/19م.
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ــة أو  ــل بطال ــن عام ــا ومل يك ــا مثبًت ــإلرضاب كان موظًف ــه ل ــاء قيادت ــود أثن ــد حمم ــهيد القائ الش
ــد  ــهيد القائ ــت الش ــي أدى إىل تثبي ــبب رئي ــاك س ــنوي، وهن ــي أو الس ــد اليوم ــام العق ــاًل بنظ عام
حممــود يف وظيفتــه عــى حســب كالم يوســف النحــال)1( الــذي قــال فيــه: »عــاش الشــهيد حممــود 
اخلواجــة كأبنــاء خميــم الشــاطئ الفقــراء، يف بدايــة انتفاضــة عــام 1987م عمــل الشــهيد حممــود يف 
وكالــة غــوث الالجئــني الفلســطينيني كعامــل بطالــة يف أعــال شــاقة، حيمــل أكيــاس الطحــني مــن 
الســيارات الكبــرية إىل داخــل خمــازن التمويــن. يف ذات يــوم وهــو يــارس عملــه جــاءت جمموعــة 
ــر  ــى مدي ــداء ع ــدف االعت ــن هب ــات إىل التموي ــي والبلط ــر والع ــلحة باجلنازي ــني متس ــن امللثم م
الوكالــة األجنبــي. النــاس املتواجــدون يف مــكان احلــدث خافــوا وانزعجــوا وتفرقــوا واختفــوا مــن 
املــكان، وأصبحــت املنطقــة بقــدرة قــادر خاليــة مــن النــاس، كأهنــم فــص ملــح ذاب يف املــاء ومل يبــق 
فيهــا إالّ حممــود واملديــر األجنبــي، فتوجــه حممــود للملثمــني قائــاًل هلــم: الوكالــة تقــدم املســاعدات 
للمهّجريــن وفيهــا منفعــة لــكل الشــعب، وهــذا جمــرد موظــف، ومــا الفائــدة التــي ســتجنوهنا 
ــرب إال أن  ــن أن هي ــداًل م ــه ب ــا كان من ــي، ف ــود بالع ــى حمم ــون ع ــذوا يلوح ــوه؟ فأخ إذا رضبتم
فاجأهــم بحركــة رياضيــة أربكتهــم وهجــم عليهــم كاألســد الغاضــب، وأثنــاء عراكــه معهــم رفــع 
ــر والســكاكني. لقــد كان الشــهيد  ــة منهــم وهــرب الباقــون رغــم محلهــم للجنازي ــاع عــن ثالث القن
حممــود شــجاًعا قــوي الشــكيمة قلبــه كالصخــر، عندمــا رأى مديــر الوكالــة هــذا املوقــف انبهــر مــن 
ــا  ــا ينــص عــى تثبيتــه موظًف شــجاعته وجرأتــه، فاســتدعى معــه حممــود إىل مكتبــه، وكتــب لــه كتاًب
ــن بعــد أن كان عامــل  ــا يف مركــز التموي ــح للشــهيد حممــود مكتًب ــة الغــوث، وأصب رســمًيا يف وكال

ــة حيمــل أكيــاس الطحــني«)2(.  بطال

ــاًل:  ــاري)3( قائ ــن البي ــز الدي ــا ع ــه حيدثن ــل حارت ــه وأه ــع جريان ــة م ــه االجتاعي ــن عالقات وع
ــخ 1984/07/02م، حــرض الشــيخ حممــود  ــي البكــر عــالء يف تاري ــي ابن »عندمــا أنجبــت زوجت
إىل بيتــي ومعــه حلويــات، وطلــب منــي إحضــار املولــود فأحرضتــه لــه فأخــذه بــني يديــه، وســمى 
اهلل وصــى عــى نبيــه حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ وأّذّن يف أذنــه اليمنــى، وأقــام الصــالة يف أذنــه 
ــون  ــي( ذات الل ــرية إرسائي ــة آالف ل ــالء )مخس ــي ع ــف طف ــذي يل ــزام ال ــع يف احل ــرى، ووض الي
ــجون  ــل يف س ــل اعتق ــام قالئ ــا بأي ــا، بعده ــاًرا أردنًي ــن دين ــا عرشي ــاوي حينه ــت تس ــر، وكان األمح
االحتــالل الصهيــوين. ويف تاريــخ 1990/01/14م رزقنــي اهلل بمولــود آخــر ســميته حممــود، 
ــن  ــا م ــي، وهترًب ــني مع ــود تأم ــدم وج ــب، لع ــدون إذن الطبي ــفى ب ــن املستش ــي م ــت زوجت وخرج

ــه ويعمــل �لآن يف تربيــة �دلجــاج و�محلــام،  )1( هــو يو�ــف محمــد �لنحــال، مو�ليــد 1960/04/14م يف معســكر �لشــاطئ، وهــو جــار حملمــود و�بــن حارت
ــارخي 2016/02/17م. ــة بت ــة ومكتوب ــة خشصي مقاب

ــر�وي �أمحــد حســن عــي �محلــايم، مو�ليــد 1954/02/21م يف  ــة �ل )2( مقابــة خشصيــة مــع يو�ــف �لنحــال بتــارخي 2016/02/17م. ويؤكــد هــذه �حلادث
ــ�ي، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/12/06م. معســكر �لشــاطئ، وهــو اتجــر يف همنــة تعبئــة �أنبيــب غــاز �لطه

)3( هــو عــز �دليــن �لبيــاري، مو�ليــد 1960/09/08م يف مســكر �لشــاطئ، جهــرت عائلتــه �ســنة 1948م مــن بــدة ايفــا، بيتــه مقابــل لبيــت �لشــهيد محمــود 
�خلو�جــة يفصــل بيهنــا شــارع بعــرض ثاثــة �أمتــار، يعمــل مقــاول بنيــان، اترخي �ملقابــة يف 2016/02/18م.
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دفــع تكاليــف الــوالدة للمستشــفى، وعندمــا وصلــت زوجتــي برفقــة أمــي إىل البيــت، كانــت 
ــود،  ــا حمم ــود، ي ــويت حمم ــى ص ــادي بأع ــذت أن ــي أخ ــدة فرحت ــن ش ــا. م ــة صباًح ــاعة اخلامس الس
ــا، قائــاًل يل: مالــك يــا رجــل ملــاذا تنــادي  فاســتيقظ حممــود اخلواجــة مــن نومــه عــى صــويت غاضًب
عــىَّ كاملجنــون يف هــذا الوقــت املبكــر؟ فقلــت لــه: مالــك أنــت؟ ومــاذا خيّصــك، أنــا أنــادي عــى 
ابنــي حممــود، أنــا مل أنــاِد عليــك، أنــا أنــادي عــى ابنــي، فالَتفــت يمنــة ويــرة، وقــال: يعنــي ذلــك أنَّ 
اهلل رزقــك بمولــود ســميته حممــود، وقفــز بطريقــة ال إراديــة عــن درج بيتــه واحتضننــي وهــو يقــول 
ــا لدينــه ووطنــه، ثــمَّ قــال  يل مــبوك يــا جــاري العزيــز، إن شــاء اهلل يرتبــى يف عــزك ويكــون خادًم
يل: خــذ يل طريًقــا ألدخــل ألرى حممــود، فدخــل الــدار عنــدي، وقــال: أحــرضه يل، فأخــذه وضّمــه 
ــه اليمنــى وأقــام الصــالة يف اليــرى، وخــرج وهــو ســعيد جــًدا  إىل صــدره وقبلــه، ثــمَّ أذن يف أذن

ــعاديت«)1(. ــي وس لفرح

زواجه: 
ــه جامعــة، قــرر الشــهيد  ــة والعرشيــن مــن عمــره وعندمــا كان يف ســنة ثالث يف الســنة الثاني
القائــد حممــود أْن يتــزوج مــن ابنــة عمــه الفدائــي إســاعيل اخلواجــة)2(، وســكنا يف بيــت والدهــا 
يف خميــم الشــاطئ الشــايل، ورزق منهــا بخمســة مــن األبنــاء، وعمــل كل مــا يف وســعه لرتبيتهــم 
وتنشــئتهم تنشــئة صاحلــة، قدوتــه يف ذلــك رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فــكان يف خدمــة 
أهلــه طاملــا توافــر لــه الوقــت، وســنحت لــه الظــروف، يســاعد زوجتــه يف أعــال البيــت، حنوًنــا 
ــن  ــات( ع ــه)3( )أم عرف ــدث زوجت ــده، تتح ــه وجه ــم بوقت ــل عليه ــه، ال يبخ ــه وبنات ــى أبنائ ع
قصــة زواجهــا، وكيــف كانــت معيشــتها مــع زوجهــا الشــهيد القائــد حممــود، فتقــول: »بدايــًة 
ــا نشــأُت يتيمــة، يف بيــت عمــي الشــهيد _الــذي اســمه كاســم زوجــي_ حممــود اخلواجــة،  أن
حيــث توفيــت أمــي ومل يتجــاوز عمــري 9 ســنوات، وتــوىف أيب عندمــا كان عمــري 12 ســنة. 
أثنــاء ذهــاب ابــن عمــي حممــود ألداء فريضــة احلــج عــام 1981م أتــى إىل األردن للســالم عــى 
ــة  ــرآين حلظ ــه ف ــكن في ــذي أس ــي ال ــت عم ــاء إىل بي ــده يف األردن، ج ــرتة تواج ــه، ويف ف أقربائ
ــن  ــي وع ــؤواًل عن ــح مس ــذي أصب ــم، ال ــي إبراهي ــن عم ــن اب ــدي م ــب ي ــه، فطل ــالمي علي س
ــري  ــا كان عم ــي، وقته ــة عم ــمة( ابن ــد )باس ــب ي ــا طال ــه: أن ــال ل ــه، وق ــاة أبي ــد وف ــويت بع إخ

)1( مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوبــة مــع عــز �دليــن �لبيــاري بتــارخي 2016/02/18م. مــن �جلديــر ابذلكــر �أن عــدد �ملصلــني يف تــك �لفــرتة اكن قليــًا جــدً�، 
و�حلجــاج مه مــن كبــار �لســن فقــط, لكــن تديــن محمــود �خلو�جــة �لصــادق دفعــه للحــج يف زمــن مبكــر.

)2( يقــول معــر �أخــو �لشــهيد محمــود �خلو�جــة: قصــة زو�ج �أيخ محمــود يه رغبــة �لــو�دل يف تــزوجي �بنــة �أخيــه �ذلي تــوىف عــام 1977م يف مجهوريــة مــرص، 
واكن و�دلي قــد طلــب مــن محمــود �أن يزتوهجــا؛ لأهنــا �بنــة �أخيــه رمغ �لصعــوابت �لــي اكن يعــم �أنــه �ســياقهيا بســبب هــذ� �لــزو�ج، خاصــة موضــوع �لســفر ومجــع 
ّل بعــد ��تشــهاده. تقــول �أم عرفــات زوجــة �لشــهيد محمــود: »محمــود �أرص عــى زو�جــه مــين؛  ن دوةل �لكيــان �لصهيــوين مل تو�فــق عــى مجــع �لشــمل �إ �لشــمل حيــث �إ

�ــاعيل«. مقابــة خشصيــة ومســجة ومكتوبــة بتــارخي 2015/04/17م. لأنــين بنــت معــه �لفــد�يئ �إ
ــة  ــة خشصي ــة مع �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، مقاب ــة، ويه �بن ــة �لهامشي ــد 1965م يف �ململكــة �لأردني ــات(، مو�لي �ــاعيل �خلو�جــة )�أم عرف )3( يه ابمســة �إ

ــارخي 2015/04/17م. ــات بت ــع �أم عرف ــة م ومســجة ومكتوب
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ــم بــكل رسور عــى زواجــي مــن حممــود بعــد أن  ــن عمــي إبراهي ــاين عــرشة ســنة، وافــق اب ث
ــري  ــة ويل أم ــي وموافق ــزواج من ــه لل ــا يف األردن بطلب ــمع أقرباؤن ــا س ــي. عندم ــذ موافقت أخ
ــاذا يعجبــك يف باســمة؟ وأخــذوا  ــارة: م ــح العب ــدوا اعرتاضهــم بري اســتاءوا وتذمــروا وأب
يعرضــون عليــه بناهتــم، ويقولــون لــه: خــذ بنــت فــالن أو بنــت عــاّلن، كل ذلــك ألين يتيمــة، 
فــكان يقــول هلــم: ال أريــد إالّ باســمة ابنــة عمــي إســاعيل، وحصــل لــه مــا أراد، وأنــا رسرت 
وســعدت بــإرصاره عــى االقــرتان يب، وثباتــه عــى كالمــه، وعمــل يل أوراق الســفر، وأحــرضين 
ــة  ــي هوي ــن مع ــة، ومل يك ــة الثالث ــنة اجلامعي ــو يف الس ــام 1984م، وه ــا يف ع ــزة، وتزوجن إىل غ
أو مل شــمل)1(، وكان الشــهيد حممــود أكــب منــي بخمــس ســنوات، بعــد زواجــه بأســبوع 
خــرج للعمــل يف الباطــون والبنــاء، لكــي يشــعرين أنــه قــادر عــي مصاريفــي ومصاريــف 
ــه يل)3(.  ــة قرابت ــت درج ــا كان ــد مه ــي ألح ــه، ومل حيوجن ــَت ذات ــده)2(، أثب ــل ي ــن عم ــت م البي
ــي عــن  ــد زوجــي الشــهيد حممــود، عوضن ــه عن ــر ممــا رأيت ــا أكث ــان، مل أَر حناًن أحسســت باحلن
ــه اعتقــل عــام 1984م مــن  ــة، إالّ أن ــا طفل ــن افتقدهتــم وأن األخ واألخــت واألم واألب الذي
قبــل قــوات االحتــالل الصهيــوين أيِّ بعــد زواجــي منــه بشــهرين، بســبب نشــاطاته يف اجلامعــة 
اإلســالمية، وكانــت مــّدة االعتقــال أربعــني يوًمــا، ومل خيــرج مــن الســجن إالّ بعــد دفــع غرامــة 
ماليــة مقدارهــا أربعــة آالف شــيكل، وبعــد خروجــه بشــهرين تــم اعتقالــه للمــرة الثانيــة ملــدة 
ــي  ــاًل يف ابنت ــت حام ــل كن ــا اعتق ــام 1985-1988م. عندم ــن ع ــف م ــنوات ونص ــالث س ث
مريــم، وكان يف كل زيــارة لــه يف الســجن يطلــب منــي بــإرصار أن يكــون ميــالدي البنتــي يف 
غــزة حيــث كنــُت أثنــاء اعتقالــه أعمــل كل ســنة تريــح زيــارة، لزيــارة إخــويت وعائلتــي يف 
األردن، وقــد التزمــت بوصيتــه وأنجبــت ابنتــي مريــم يف مستشــفى الشــفاء بغــزة وهــو مــا زال 
ــدة  ــجن مل ــه بالس ــت علي ــد حكم ــة ق ــة الصهيوني ــت املحكم ــبوعها كان ــوم أس ــجن، وي يف الس
أربــع ســنوات، وأثنــاء وجــوده يف الســجن كانــت ال تنقطــع الرســائل بينــي وبينــه، وكان يف كل 
زيــارة أزوره فيهــا، يبــث يفَّ روح الصــب والصمــود والثبــات والتحّمــل، وبعــد أربــع ســنوات 
ــم ثــالث ســنوات  ــي مري ــه أّي عــام 1988م خــرج مــن الســجن، وكان عمــر ابنت مــن اعتقال

نــه مــن �ملمكــن �أن يقــوم �لصهاينــة حبرماهنــا مــن  )1( زو�جــه مــن �بنــة معــه �ملقميــة يف �لأردن، وليــس دلهيــا بطاقــة مل �لشــمل، يعــد جمازفــة كبــرة، حيــث �إ
دخــول غــزة، فينتــج عــن ذكل تشــتت �لعائــة، وبعــده عــن زوجتــه و�أولده.

ــا يف �جلامعــة قبــل �أن يعتقــل يف  )2( يقــول يف ذكل توفيــق �ــعيد رضــو�ن: معــل معــيَّ �لشــهيد محمــود �خلو�جــة بعــد زو�جــه مبــارشة، وهــو مــاز�ل طالًب
عــام 1984م، شــهادًة هلل اكن يف معــهل نشســيًطا جــدً�، هــو �ذلي يــ�أيت لبيــي ويوقظــين مــن نــويم لنذهــب للعمــل ابكــرً�، اكن يف �لعمــل يتقــدم للأشــغال �لشــاقة 
ذ� جــاء وقــت موعــد �نهتــاء  �لصعبــة كحفــر �لأ�ا�ــات، ورفــع �لأجحــار �لثقيــة، يعمــل عــن مخســة رجــال. حريــص عــى �لعمــل �أكــر مــين �أن صاحــب �لعمــل، �إ
ــارخي  ــع توفيــق رضــو�ن، بت ــة ومســجة م ــة خشصي ــه. مقاب ــرحب عــيَّ وعلي ــرً�، حــى يعــود ابل �لعمــل حيثــين عــى �لعمــل �أكــر و�أكــر، حيــب �أن ننجــز معــًا كث
�ــاعيل رضــو�ن، وهــو مــن مو�ليــد 1960م، �ــان خمــمي �لشــاطئ وجــار للشــهيد، وهــو يعمــل يف  2015/05/22م. هــو �لأخ �لبكــر لوزيــر �لأوقــاف �ــابقًا �إ

ــة يف واكةل �لغــوث لاجئــني. فــرع �لصيان
نفــاق عــى بيتــه، فلقــد معــل بعــد �نهتائــه مــن در��ســته �جلامعيــة  )3( يقــول غــازي لبــد: »اكن �لشــهيد محمــود ل يتكــر عــن �لقيــام بــ�أي معــل مــن �أجــل �لإ
عامــل بطــاةل يف مركــز متويــن �لشــاطئ، �قتــرص معــهل عــى تزنيــل �أكيــاس �لطحــني و�ملــو�د �لمتوينيــة مــن �ســيار�ت �لــواكةل �لضخمــة، ونقلهــا �إىل د�خــل �خملــازن، وهــذ� 

ّل �أحصــاب �لبنيــة �لقويــة«. مقابــة خشصيــة مــع غــازي لبــد بتــارخي 2016/02/28م. معــل ل يقــوم بــه �إ
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ــا، وكانــت االنتفاضــة قائمــة. لقــد كان زوجــي الشــهيد حممــود نعــم الــزوج والعشــري  ونصًف
يغمــرين بعطفــه وحنانــه، يســاعدين يف أعــال البيــت، وتربيــة أبنائــه، يالعبهــم ويفســحهم وقت 
فراغــه، حيملهــم عــى ظهــره ويطــوف هبــم يف صالــون داره، كثــرًيا مــا كان حيمــل عرفــات عــى 
ــا  ــل مــن أطفالن ــه)1(، وإذا طف ــه وأصدقائ ــه وإخوت ــت أهل ــه لبي ــذه معــه يف زيارات ــه، ويأخ كتف
ــه،  ــى راحت ــهر ع ــال ويس ــه ب ــدأ ل ــه، ال هي ــة حرارت ــت درج ــى وارتفع ــه مّح ــرض أو أصابت م
ــادة  ــفى أو عي ــذه إىل املستش ــك يأخ ــد ذل ــه، وبع ــض حرارت ــى تنخف ــّادات حت ــه ك ــل ل ويعم
الوكالــة )الســويدي()2(، وملــا كنــت أنــا أمــرض ال هيــدأ وال أحــس أنــه مرتــاح إالّ إذا تعافيــت 
وحتســنت صحتــي. إالّ أنَّ اهلل يأبــى إالّ أن يكــون الكــال لــه وحــده، حيــث كان الشــهيد حممــود 
يتصــف بالعصبيــة الشــديدة إذا غضــب، ولكنـّـه رسعــان مــا هيــدأ وينــوب، ومــن أروع صفاتــه 
أنــه كان إذا عــرف نفســه إنــه هــو املخطــئ ال يكابــر وال يعانــد، رسعــان مــا يرتاجــع ويعتــذر، 
وعندمــا أغضــب أو أتضايــق مــن عصبتيــه، كان رسعــان مــا يراضينــي ويستســمحني قائــاًل يل: 
حتملينــي إذا أنــِت مل تتحملينــي مــني يتحمّلنــي؟ كنــت عندمــا أغضــب منــه أتضايــق وال أحتمــل 
مــن شــدة عصبيتــه اجللــوس يف البيــت، فكنــُت أخــرج والغضــب يعرتينــي، فــال هيــدأ لــه بــال 
، فكنــت أرىض برعــة وأســاحمه؛ ألين أعلــم  حتــى يرضينــي، قائــاًل يل: ســاحميني حقــك عــيَّ

يف داخــل نفــي ثقــل محلــه، وعظــم الضغــوط التــي عــى كاهلــه«)3(. 

ــرة وحمتســبة أمرهــا يف ســبيل اهلل؛  ــد حممــود نعــم الــزوج لزوجــة صاب لقــد كان الشــهيد القائ
ألهنــا تعلــم أنَّ زوجهــا ســيكون مصــريه الشــهادة يف ســبيل اهلل، طــال الزمــن أم قــر، مــن أول 
أيــام الرشاكــة الزوجيــة اعتــبت )أم عرفــات( نفســها يف جهــاد مــع رفيــِق درٍب أيقــن بحــق مــاذا 
يعنــي اجلهــاد يف ســبيل اهلل، ورغــم أهنــا قضــت أكثــر مــن 4 ســنوات بعيــدة عنــه بســبب اعتقالــه يف 
ســجون االحتــالل الصهيــوين)4( إالّ أهنــا مضــت يف بيتــه مرابطــة جماهــدة، حيــث تقــول يف ذلــك: 
ــع  ــت م ــي يف البي ــوال، ويرتكن ــايل الط ــام واللي ــي األي ــب عن ــد كان يغي ــه، لق ــى غياب ــودت ع »تع
أطفــايل الصغــار، مل أخــف عــى نفــي، بــل جــلَّ خــويف كان عليــه، كنــت مــن يــوم أن تزوجتــه وأنــا 
أشــعر أّنــه حيمــل كفنــه عــى راحتيــه«)5(. رغــم ســجنه وزواجــه وإنجابــه إالّ أنَّ ذلــك مل يمنعــه مــن 
مواصلــة مشــواره اجلهــادي بــل شــعر اجلميــع مــن حولــه بأنــه أقحــم نفســه يف العمــل واملســؤولية 

)1( يقــول خــادل حججــوح: كثــرً� مــا كنــت �أشــاهد �لشــهيد محمــود �خلو�جــة حيمــل �بنــه عــى ظهــره ويمتــى بــه عــى شــاطئ �لبحــر، مقابــة خشصيــة بتــارخي 
2016/10/11م. 

)2( عيادة واكةل غوث وتشغيل �لاجئني �لأونرو� )�ويدي �لنرص )شارع �لنرص.
)3( مقابة خشصية مع زوجة �لشهيد محمود �خلو�جة بتارخي 2015/04/17م.

)4( واكن �أول حــمك ينــاهل ابلســجن لنشــاطه �لسســيايس يف �لعــام 1983م حيــث حــمك عليــه ابلســجن ملــدة مخســة شــهور، واكن قبلهــا قــد �عتقــل ملــدة شــهر 
آخريــن بهتمــة حــرق �لعلمــني �لصهيــوين و�لأمريــيك يف �جلامعــة �لإ�ــاميَّة، مث �عتقــل للمــرة �لثالثــة عــى يــد الاحتــال يف �لعــام 1985م، وحــمك عليــه ابلســجن  مــع �
د�راًي يف  ملــدة �أربــع �ســنو�ت بهتمــة حيــازة �أ�ــلحة، ويشــار �إىل �أن و�دله �عتقــل ملــدة �ســتة �أشــهر يف نفــس �لقضيــة. �ملــرة �لر�بعــة �لــي �عتقــل فهيــا اكنــت �عتقــاًل �إ

�لنقــب يف يونيــو 1993م، مث �عتقلتــه �ــلطة �حلــمك �ذل�يت مرتــني يف ذ�ت �لشــهر يونيــو 1994م.
)5( مقابة خشصية مع زوجة �لشهيد محمود �خلو�جة بتارخي 2015/04/17م.
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ــارة  ــديد بزي ــه الش ــب اهتام ــادي إىل جان ــة دوره اجله ــتمر يف ممارس ــق، واس ــب وأعم ــكل أك بش
أهــايل الشــهداء وعوائلهــم حيــث كان مواظًبــا عــى زيارهتــم مــن حــني آلخــر إىل جانــب زيارتــه 
ألهلــه وإخوتــه وأخواتــه وأقربائــه، تقــول ابنتــه مريــم)1(: »كان والــدي أًبــا حنوًنــا عطوًفــا معطــاًء، 
ــام،  ــارب واألرح ــارة األق ــى زي ــرص ع ــًا حي ــار، دائ ــة واإليث ــال والتضحي ــا روح النض ــثُّ فين يب
ــا اهلل_  ــديت _حفظه ــة وال ــة بصحب ــارب واألحب ــارة لألق ــام كان يف زي ــهاده بأي ــل استش ــى قب حت
ــا أنــا وأخــويت الصغــار يف مســاء كل يــوم مخيــس لقــراءة ســورة امللــك، واالســتغفار،  كان جيمعن
ــي ســنًا تطلــب  ــي األصغــر من ــت أخت ــه وســلم، كان ــار صــى اهلل علي ــي املخت والصــالة عــى النب
ــن كل  ــاعات م ــض الس ــا لبع ــا، فيأخذن ــل علين ــال يبخ ــالت، ف ــا يف رح ــن أيب أن يأخذن ــًا م دائ
ــا ويتجــول بنــا يف مناطــق وشــوارع مدينــة غــزة، ويف أثنــاء جتوالنــا يشــرتي لنــا بوظــة  شــهر تقريًب
مــن حمــالت كاظــم الواقعــة يف منطقــة الرمــال، ثــمَّ يأخذنــا إىل مقــبة الشــهداء الواقعــة يف اجلانــب 
الرشقــي مــن مدينــة غــزة، ويقــول لنــا: هــذه أمجــل رحلــة فيقــف أمــام قبــور الشــهداء، يتلــو ســورة 
الفاحتــة، ويدعــو هلــم بالرمحــة والغفــران، ويقــول لنــا هنــا هنايتنــا يف هــذا املــكان، وال أحــد ســيأخذ 
معــه مــن هــذه الدنيــا درمًهــا وال دينــاًرا إالّ مــا قدمــه مــن عمــل صالــح. كــا كان دائــًا مــا يــويص 

والــديت بزيــارة بيــوت وأمهــات الشــهداء«.

ــام 1982م كان  ــاطئ، يف ع ــم الش ــامة يف خمي ــود كالش ــهيد حمم ــار)2(: »الش ــد النج ــول حمم  ويق
عمــري ســبع ســنوات كنــت أراه دائــًا جالًســا مع جديت كبرية الســن أمــام بيتنا التي كانــت بمجرد أن 
تشــاهده تأمــر أحفادهــا بعمــل الشــاي، كانــت جــديت حتبــه وتقــول الشــيخ حممــود مــن أقربائــي وهــو 
 ، بمثابــة ولــد مــن أوالدي، أنــا تعرفــت عليــه مــن جلســاته مــع جــديت، فــكان عندما يــراين يســلم عيَّ
ويمســح عــى رأيس، ويســألني عــن جــديت، كان هــو ســبب التزامــي بالصلــوات يف املســجد، أحببتــه 
كثــرًيا، وأحرتمــه وأعــده أخــي الكبــري، ألتــزم بنصائحــه التــي كان يركــز فيها عــى دراســتي وعالقتي 

ــون«)3(. ــب أو أيب احلن ــي احلبي ــدت أخ ــت كأين افتق ــهاده بكي ــت باستش ــا علم ــع اهلل. عندم م

أّمــا عــن عالقتــه بأصدقائــه، فــكل مــن صادقــه يشــهد بأنه صديــق فريــد ورجل عظيــم، كان 
ال يقــّر بحــق أيِّ أحــٍد مــن أصدقائــه، مبــادًرا يف العطــاء، ويف أداء الواجــب، وتوجيــه النصــح 
واملشــورة، يفتــح مســاحًة واســعة مــن قلبــه ألصدقائــه ال ينســاهم ســاعًيا حلــّل مشــاكلهم، ال 
ــُت يف ســجون الســلطة عــام 1994م، أثنــاء  يتخــى عنهــم يف أحلــك الظــروف، وحــني اعتقْل
ذهــايب للمشــاركة يف تشــييع جنــازة الشــهيد القائــد هــاين عابــد، ومل تكــن هنــاك هتمــة واضحــة 

ــنة، خرجيــة حتاليــل  )1( مــرمي محمــود عرفــات �خلو�جــة يه الابنــة �لبكــر للشــهيد محمــود �خلو�جــة، ويه مــن مو�ليــد 1985م وتبلــغ مــن �لعمــر ثاثــني �س
طبيــة مــن �جلامعــة �لإ�ــامية ويه �لآن مزتوجــة مــن �لأ�ــر �حملــرر معــني فــارس، ودلهيــا منــه بنتــان وودل، مقابــة خشصيــة مكتوبــة بتــارخي 2015/05/16م.
)2( هــو محمــد محمــود �لنجــار، مو�ليــد 1976/01/02م يف خمــمي �لشــاطئ وهــو �لآن يســكن يف منطقــة �لصفطــاوي شــال غــزة، وموظــف يف وز�رة �لأوقــاف، 

ومر�فــق لدكتــور �أ�ــاعيل رضــو�ن، ومــن كــو�در حركــة حــاس، مقابة خشصيــة بتــارخي 2016/04/18م.
)3( مقابة خشصية مع محمد �لنجار بتارخي 2016/06/18م.
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يواجهوننــي هبــا، مل هيــدأ لــه بــال حتــى أخرجنــي مــن الســجن بعــد شــهر مــن االعتقــال، كان 
_رمحــه اهلل_ وفًيــا خملًصــا حمًبــا ألصدقائــه حريًصــا عــى جماملتهــم بغــض النظــر عــن انتاءاهتــم 
السياســية، عالقاتــه مميــزة مــع مجيــع اجلــريان، ويف إغاثــة امللهــوف واملحتــاج، يشــهد لــه اجلميــع 
بالتواضــع، وعندمــا رحــل الشــهيد إىل الرفيــق األعــى تــرك فراًغــا يف احلــي الــذي يقطنــه، ملــا 

كان لــه مــن حضــور يف كل جانــب مــن جوانبــه. 

ــى  ــا، يرع ــا حمبوًب ــا خملًص ــا صدوًق ــاًرا صادًق ــه ج ــبري)1(: »عرفت ــام ش ــه أم حس ــول جارت تق
ــه إالّ العمــل  ــام، ال يظهــر من ــوم مــن األي ــه كلمــة ســوء يف أيِّ ي حقــوق اجلــريان، مل نســمع من
الصالــح، ال يتأخــر عــن مســاعدتنا والوقــوف بجانبنــا يف أيِّ ضيــٍق أو مكــروٍه يلــمُّ بنــا حيــث 
إننــي مل أَر أو أشــاهد أو أســمع عــن شــاب أو إنســان يف مثــل طيبتــه وعّفتــه، كان عندمــا يمــرض 
أحــد مــن أبنائــي أو يتوجــع يأخــذه بنفســه إىل املشــفى أو الطبيــب، ويف كثــري مــن األحيــان كان 
يدفــع ثمــن الــدواء مــن جيبــه، وال يرتــاح حتــى جيــد طريًقــا أو وســيلة ملســاعدتنا أو التخفيــف 

ــا، ملســت فيــه كل معــاين اإلنســانية الكريمــة«)2(.  عنّ

وعــن عالقتــه االجتاعيــة يقــول إســاعيل رضــوان)3(: »أثنــاء مــا كنـّـا طلبــة يف كليــة أصــول 
ــول  ــة أص ــة كلي ــون طلب ــى أن يك ــود ع ــهيد حمم ــرص الش ــالمية، ح ــة اإلس ــن يف اجلامع الدي
ــة، فلقــد كانــت  الديــن كاألرسة الواحــدة داخــل القاعــة. أمــا فيــا يتعلــق بالعالقــة االجتاعي
تربطنــا العالقــة األخويــة القويــة القائمــة عــى الثقــة واملحبــة واحلــرص، ُرّبــا كان ال يمــر يــوم 
واحــد دون أن يــأيت الشــهيد حممــود إىل بيتــي، أو أذهــب أنــا إىل بيتــه، حتــى أنَّ والــديت _رمحهــا 
اهلل_ اعتبتــه كأحــد أبنائهــا. كان إذا تأخــر الوقــت وأراد أن يــأيت يف وقــت متأخــر مــن الليــل، 
يــأيت فيطــرق شــباك غرفتــي بطريقــة مميــزة، فأفتــح لــه البــاب فــإذا دخــل البيــت ترحــب بــه أمــي 
أيــّا ترحيــب، فيقــول هلــا: يــا أم اســاعيل أريــد أن أرشب شــاًيا مــن يديــك بحــب اهليــل. كانــت 
عالقتــي بــه قويــه جــًدا، يعامــل إخــويت الذيــن أحبــوه جــًدا كأهنــم إخوتــه، وتطــورت عالقــة 
ــدة معــه،  ــة الكريمــة عــى عالقــة جي ــاء العائل ــه، فــكان أعامــي وأخــوايل وأبن العائلــة كلهــا ب
الــكل أحبــه لشــجاعته وشــهامته وكرمــه، أذكــر حينــا قدمــت مــن األردن بعــد انتهائــي مــن 
دراســة املاجســتري، عــدت إىل بيتــي وكان منــع التجــوال مــن قبــل قــوات االحتــالل مفروًضــا 
عــى معســكر الشــاطئ بســبب حــرب اخلليــج، واحتجــت مــع بدايــة عــوديت إىل مائتــي دينــار 
لــرشاء خزانــة مؤقتــة رسيعــة حتــى يتــم ترتيــب أوضاعــي، فاجتهــد وأحرضهــا مبــارشة ومنــع 
ــود االحتــالل. كان الشــهيد  التجــوال مــا زال مفروًضــا، وهــو يتخفــى ويطــارد مــن قبــل جن
)1( �أم حســام )روضــة شســبر( �مــر�أة فاضــة جماهــدة، ربــت �أولدهــا عــى حــب �لوطــن و�جلهــاد، ويهَّ �أم لشــهيد، ولثنــني مــن �أحفادهــا �لشــهد�ء، اكنــت 

مبثابــة �لأم للشــهيد محمــود �خلو�جــة، ختــاف عليــه، وتــو�يس زوجتــه و�أبنــاءه وقــت غيابــه، �لباحــث. 
)2( مقابة خشصية مع �أم حسام شسبر بتارخي 2015/05/18م.

)3( �سبق ترمجته.
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حممــود أًخــا حبيًبــا وصديًقــا وفًيــا، صفــة الدعابــة والفكاهــة يف عالقاتــه األخويــة مالزمــًة لــه، 
فــإذا مــا كنـّـا يف جلســة أخويــة أو يف رحلــة شــبابية يــازح إخوانــه ويبادهلــم املحبــة بــكل أرحيّيــة 
وصــدر رحــب. كان حيــب األطفــال وحينــو عليهــم ســواء إخوانــه، أو أخواتــه أو أبنــاؤه«)1(. 

أّمــا عــن إغاثتــه للملهــوف واملحتــاج ومســاعدته جلريانــه فيحدثنــا عنهــا عمــر دويــك)2( قائــاًل: 
»يف حــرب اخلليــج)3(، كانــت القــوات الصهيونيــة تفــرض طوًقــا أمنًيــا عــى معســكر الشــاطئ، كان 
الطــوق مشــدًدا جــًدا، خاصــًة عنــد فــرض منــع التجــول بعــد الســاعة الثامنــة مســاًء، ختلــو الشــوارع 
والطرقــات مــن املــارة وال خيــرج أحــد مــن بيتــه إالّ املنتحــر. ويف هــذه اللحظــات كان هيطــل عــى 
خميــم الشــاطئ أمطــار غزيــرة ليــس هلــا مثيــل، وجــاءت الســيول مــن كل االجتاهــات إىل احلــي الــذي 
يســكنه الشــهيد حممــود اخلواجــة. زحفــت الســيول كاألمــواج اهلــادرة مــن الناحيــة الرشقيــة حلــارة 
الشــهيد حممــود، وجتمعــت خلــف ســاتر تــرايب كانــت قــوات اجليــش الصهيــوين تضعــُه عــى أطــراف 
ــاه  ــرتايب واندفعــت املي ــة املطــر، فاهنــار الســد ال ــه، ازدادت كمي ــع الســيارات مــن دخول ــم ملن املخي
بشــّدة إىل احلــي الــذي يســكنه الشــهيد حممــود، خرجــُت مــن بيتــي ملســاعدة املنكوبــني وإنقــاذ مــا 
يمكــن إنقــاذه، وظننــت يف نفــي أننــي أول املنقذيــن للنــاس، ومــا كنــُت أدري أنَّ حممــود ســبقني. 
يف تلــك الليلــة ومثــل هــذه امليــاه التــي تتجــاوز قامتنــا، ال يســتطيع أحــد أْن يدخلهــا إالّ مــن جييــد 
الســباحة مثــل حممــود، بــدأُت أبحــث عــن الناجــني، وأثنــاء البحــث والســباحة يف امليــاه الضحلــة 
التــي تصــل أعــى مــن رؤوســنا، رأيــت يف الظــالم شــبًحا إلنســان حيــاول أْن يصعــد عــى شــجرة 
زيتــون يف أحــد املنــازل، فرخــت بصــويت قائــاًل: مــن هنــاك؟ فقــال: أنــا حممــود اخلواجــة، قلــُت: 
ــدت  ــاه، صع ــوب املي ــوِّ منس ــع عل ــا، وم ــن رقبته ــٍل م ــة بحب ــة مربوط ــا غنم ــال إهن ــل؟ ق ــاذا تفع م
ــا حممــود؟ فّكــر معــيَّ بطريقــٍة إلنقــاذ هــذا احليــوان، فأشــار  بحبلهــا فــوَق الشــجرة، مــاذا نفعــل ي
عــيَّ هّيــا معــي لنخلــع أحــد أبــواب الغــرف لالســتفادة منــه يف مهمتنــا، وبعــد ذلــك نعيــده. ســاعدته 
وخلعنــا البــاب، وطفــا البــاب عــى املــاء، وفــك حممــود قيــد الغنمــة ومحلهــا عــى البــاب، وهــو يقــول 
ــا  احلمــد هلل الــذي أنجــى هــذه الــروح. إذا كان الشــهيد حممــود قــد شــحذ مهتــه وأجهــد كل خالي
عقلــه ومجيــع عضالتــه مــن أجــل إنقــاذ ماعــز، فكيــف بــه جتــاه إنســان مهمــوم أو مظلــوم أو حمتــاج!! 
وأي رمحــة وشــفقة تلــك التــي ســكنت قلبــه؟!، وهــل هنــاك أقــوى وأوضــح مــن هــذا املثــال عــى 
رفقــه ورمحتــه؟! لقــد كان ســّباًقا يف فعــل اخلــري ومســاعدة اآلخريــن مــن فقــراء وحمتاجــني، وكان 

)1( مقابة خشصية مع �إ�اعيل رضو�ن بتارخي 2015/05/20م.
)2( هو معر حسني دويك، مو�ليد 1960م يف معسكر �لشاطئ، مدرس �عد�دي يف واكةل �لغوث لاجئني، مقابة خشصية بتارخي 2016/03/20م.

)3( يه حــرب شــنهتا قــو�ت �لتحالــف �ملكونــة مــن 34 دوةل بقيــادة �لــولايت �ملتحــدة �لأمريكيــة ضــد �لعــر�ق، بعــد �أخــذ �لإذن مــن �لأمم �ملتحــدة لتحريــر 
ــة ابلنســحاب  ــو�ت �لعر�قي ــب جملــس �لأمــن �لق ــة عــى �لعــر�ق، وطال ــوابت �قتصادي ــت، فُرضــت عق ــا �جتاحــت �لعــر�ق �لكوي ــت مــن �لعــر�ق، وعندم �لكوي
مــن �لأر�يض �لكويتيــة دون قيــد �أو رشط. ��ســتعدت بعدهــا �لــولايت �ملتحــدة وبريطانيــا للحــرب، وبــد�أت معليــة حتريــر �لكويــت مــن �لقــو�ت �لعر�قيــة يف 17 
ــري و�جلــوي عــى �لكويــت  ــف لدخــول د�خــل �أجــز�ء مــن �لعــر�ق، وتركــز �لهجــوم �ل ــًا همــد لقــو�ت �لتحال ــات نــرصً� هام ــر1991م حيــث حققــت �لعملي يناي
ــل«.  ــن صــو�رخي �ــكود عــى »�إرس�ئي ــدد م طــاق ع ــق �إ ــرد عــن طري ــة ابل ــو�ت �لعر�قي ــع �لســعودية، وقامــت �لق ــة م ــن �ملناطــق �حلدودي ــر�ق و�أجــز�ء م و�لع

ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة.
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يتطــوع لفعــل أيِّ عمــل فيــه تقــرب إىل اهلل عــزَّ وجــّل«)1(، ويؤكــد هــذه احلادثــة حممــود أبــو جبــل)2( 
الــذي قــال يف شــهادته: »كان اجلــو عاصًفــا وماطــًرا، هطلــت فيــه األمطــار بغــزارة، ونتــج عــن ذلــك 
دخــول امليــاه بكميــات كبــرية حــارة الشــهيد حممــود اخلواجــة فأغرقــت بيــوت جريانــه، فــا كان منــه 
إالّ أن بــادر بمســاعدة اجلــريان حســب اســتطاعته، واكــااًل للــدور اإلجيــايب املعتــاد عليــه فقــد ســعى 
يف ادخــال العائــالت املنكوبــة يف تلــك الليلــة إىل مــدارس الوكالــة، عامــاًل بأقــى مــا يســتطيع يف 
توفــري كل احتياجــات األرس املتــرضرة، وهــذا ممــا يعطــي الدليــل تلــو الدليــل عــى أّن هــذا اإلنســان 
ــل كان  ــة، ب ــاًل معطــاًء ال يعــرف الكلــل وال امللــل، ومل يقتــر هــذا األمــر عــى تلــك الليل كان نبي

ديدنــه مســاعدة اآلخريــن يف جمــاالت عــّدة أثنــاء عملــه يف الوكالــة ومراكــز التمويــن«)3(.

وعــن رسعــة مبادرتــه يف مســاعدته جلريانــه يقــول مجــال عليــان)4(: »أثنــاء مــا غرقــت احلــارة التي 
هــي حــارة الشــهيد حممــود اخلواجــة، غــرق بيتــي بســبب انخفاضــه عــن الشــارع مــا يقــارب املرتيــن، 
يف هــذه احلالــة كان أوالدي وأوالد أخــي يف البيــت، فتمكنــت مــن إنقاذهــم، إالّ أننــي فقــدت أحــد 
أبنائــي، ومل أشــاهده فأصبــت هبســترييا، وأخــذت أنــادي وأقــول: الولــد راح.. الولــد ضــاع.. الولــد 
غــرق ومــات، فجــاءين حممــود اخلواجــة برعــة هيــدئ مــن روعــي ويربــت عــى كتفــي قائــاًل يل: 
ابنــك عنــدي يــا رجــل، محلتــه عــى كتفــي وأنقذتــه مــن الغــرق وهــو اآلن يف بيتــي يمــرح ويلعــب، 
عجبــت لرعــة املبــادرة التــي كان يتمتــع هبــا الشــهيد حممــود ورسعتــه يف التدخــل إلنفــاذ أوالدي، 
ومل يتوقــف عملــه عنــد هــذا احلــد، فلقــد اســتضافني أنــا ومجيــع أفــراد أرسيت يف بيتــه الــذي مل يغــرق 
الرتفاعــه عــن مســتوى الشــارع، وبعــد ذلــك ســعى لنقــل مجيــع ســكان البيــوت الغرقــى إىل مدارس 
وكالــة الغــوث، وقــّدم لنــا املعونــة بــكل مــروءة وحيــاء وتواضــع عــن طريــق املؤسســات اخلرييــة، 
ــا مــن إعــار بيوتنــا. هــذا شــخص خرتــه احلــارة واملخيــم وحركــة اجلهــاد اإلســالمي  إىل أن متكنّ

والشــعب الفلســطيني بــل واألمــة العربيــة واإلســالمية«)5(.

وعــن مســاعدته لآلخريــن يقــول غــازي لبــد)6(: »عندمــا كنُت أبنــي وأرمــم يف بيتي كان الشــهيد 
ــردم ومحــل األحجــار والرمــل. كــا ســاعدين  حممــود حيــرض معــه الشــباب ملســاعديت يف اهلــدم وال
ــاعد  ــباب وس ــه الش ــن أصدقائ ــة م ــرض وجمموع ــا ح ــون، ك ــام بالباط ــخ واحل ــقف املطب ــاء س أثن

الشــيخ حممــود ســالمة لكــب ســنه وصغــر أبنائــه يف رصــف الشــارع مــن أمــام بيتــه«)7(.

)1( مقابة خشصية مع معر دويك بتارخي 2015/10/15م. 
)2( هــو �لأ�ســتاذ محمــود يونــس �أبــو جبــل )�أبــو �أميــن(، مو�ليــد عــام 1948م يف قريــة بيــت در�س، قبــل ثــاث �أايم مــن �لهتجــر، �ــان معســكر �لشــاطئ، 

مقابــة خشصية بتــارخي 2016/02/18م.
)3( مقابة خشصية مع محمود �أبو جبل بتارخي 2016/02/18م.

)4( هو جال مخيس عليان، مو�ليد 1955م، همندس رمس معاري، ومر�قب �أبنية، �ناؤه لتنظمي فتح، مقابة خشصية بتارخي 2016/02/16م.
)5( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع جال عليان بتارخي 2016/02/16م.

)6( �سبق ترمجته.
)7( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع غازي لبد بتارخي 2016/02/28م.
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أهم هواياته وأنشطته الرياضية واالجتماعية
المبحث 

الثاني  

رُتعــّرف الرياضــة بأهنــا عبــارة عــن جمموعــة مــن األنشــطة التــي يفعلهــا اإلنســان لتطويــر مهاراته 
أو لبنــاء جســمه)1(، وهــي طريقــة للحفــاظ عــى اجلســم الــذي أنعــم اهلل بــه علينــا. وللرياضــة فوائــد 
ــة اجلســانّية؛  ــر منهــا عــى الناحي ــة النفســية أكث ــة، وأمهّيتهــا عــى الناحي جســمية ونفســية واجتاعي
ألهنــا تقلــل مــن القلــق واإلجهــاد والتعــب والكآبــة، وهــَي أســاس الصّحــة وخــط الدفــاع األول 

لألمــراض، وتزيــد مــن قــّوة القلــب ومفيــدة للعقــل تزيــد مــن نشــاطُه وقــوة ذاكرتــه.

إن طاقــات وقــدرات النــاس تتفــاوت مــن شــخص آلخــر، فالبعــض يكتفــي بتخصــص واحــد، 
ــة  ــن خمتلف ــني مه ــع ب ــدوره أن جيم ــر أن بمق ــرى اآلخ ــا ي ــدة، في ــة واح ــدة، أو مهن ــة واح ورياض
ورياضــات خمتلفــة. وعندمــا يكــون الشــخص ذا الطاقــة العاليــة قــد رســم لنفســه شــخصية القائــد 
والزعيــم، يصبــح لزاًمــا عليــه أن يتفــوق عــى أقرانــه وأبنــاء جيلــه فــال يقبــل أن حيــر ويقيــد نفســه 
ــد حممــود  بنــوع واحــد مــن املعــارف والعلــوم، أو رياضــة واحــدة فقــط. هكــذا كان الشــهيد القائ
ــه أن  ــه أن بإمكان ــذ طفولت ــأدرك من ــه، ف ــاء جيل ــع أبن ــوق مجي ــزة ويف ــارة ومتمي ــة جب ــة، طاق اخلواج
ــًدا وبطــاًل، هــذا اإلدراك وهــذه الطاقــة دفعــت الشــهيد القائــد حممــود ليكــون  ــًا، وقائ يكــون زعي
ــًزا، إضافــة إىل كــال  ــا، وقائــد فريــق كــرة القــدم، والعــب كــرة طاولــة »تنــس« متمي ســباًحا حمرتًف
األجســام، ورفــع األثقــال، واملصارعــة واجلمبــاز، ومل يكــن هنــاك أي نشــاط ريــايض يف تلــك 

ــه.  ــده بمهــارات تفــوق كل أصدقائ ــه، وجيي الفــرتة، إال وكان ســباًقا إلي

لقــد تعــددت هوايــات الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة فأحــبَّ الرياضــة خاّصــة رياضــة 
كــال األجســام، كــا أحــب كثــرًيا رياضــة الســباحة وركــوب اخليــل، ويف آخــر حياتــه اقتــر 
حبــه عــى الســالح والرمايــة ومقارعــة أعــداء األمــة مــن بنــي صهيــون، حتــدث الشــهيد القائــد 
ــه فقــال: »إنَّ رياضــة محــل األثقــال وكــال األجســام شــغفي  حممــود يل ذات يــوٍم عــن هوايات
األكــب، أقــي هبــا أوقــات فراغــي، مارســت قبلهــا رياضــة املصارعــة واجلمبــاز، والســباحة 
ــي  ــة الت ــة القديم ــاين األثري ــاهدة املب ــة ومش ــالق يف الطبيع ــايت االنط ــن هواي ــدم. وم ــرة الق وك
تذكــرين بآثــار أســالفنا القدمــاء وعظمتهــم، إضافــًة إىل شــغفي بالقــراءة التــي أهنــل منهــا مــا 
ــم  ــري وتراج ــراءة س ــل إىل ق ــكرية، وأمي ــية والعس ــة والسياس ــة والعلمي ــبايت احلياتي ــري خ يث

ــد«)2(. ــى خمتلــف الصع ــة الناجحــة ع ــخصيات القيادي ــال والش الرج

)1( �لرايضــة يه عبــارة عــن هجــد جســمي وبــدين يقــوم بــه معظــم �أفــر�د �جملمتــع، ومــن هــؤلء �لأفــر�د مــن حيافــظ ويســعى لتحقيــق مــا يســّمى ابللياقــة 
�لبدنيــة، وهــذ� حيتــاج �إىل هجــد وصــر ودقــة وقــوة لتحقيــق مــا يســعى هل ومــا يمتنــاه.

)2( يف �إحدى جلساته مع �لباحث.
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رياضة كامل األجسام وكرة القدم والسباحة
متيــز الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة بجســمه املتألــق رياضًيــا، املتميــز عــن غــريه ال أقــول 
ــا  ــن يارســون الرياضــة نفســها، فــكان املحــب دوًم ــن الذي ــل عــن الكثريي ــه، ب ــاء جيل مــن أبن
ــدم،  ــرة الق ــباحة، وك ــاز والس ــة واجلمب ــام( واملصارع ــال األجس ــوى )ك ــاب الق ــة ألع ملارس
ــق  ــة والقــوة. تعّل ــة، حتــى أصبحــت توضــح عــى جســده مالمــح الصالب والتاريــن الرياضي
ــة  ــادي اجلمعي ــده ن ــن بع ــايض وم ــاطئ الري ــات الش ــادي خدم ــباًل يف ن ــذ كان ش ــة من بالرياض
اإلســالمية وركــز اهتامــه عــى رياضــة كــال األجســام ورفــع األثقــال. ولشــّدة حبه هلــا وتعّلقه 
هبــا حــرص عــى اقتنــاء أدواهتــا، ومــن ثــمَّ افتتــح صالــة رياضيــة يف معســكر الشــاطئ يف مظلــة 
بيــت عائلــة أبــو شــعبان الواقــع عــى شــاطئ البحــر غــرب معســكر الشــاطئ، وذلــك لتدريــب 

الناشــئة عــى محــل األثقــال، وفيــا بعــد خّصــص اجلــزء األســفل مــن بيتــه هلــذا الغــرض)1(. 

وعــن بدايــة ممارســة الشــهيد حممــود لرياضــة كــال األجســام، يتحــدث أمحــد الببــار)2( قائــاًل: 
ــر  ــت البواخ ــا كان ــزة، عندم ــاء غ ــى مين ــام 1973م ع ــة ع ــود اخلواج ــهيد حمم ــى الش ــت ع »تعرف
والســفن تــأيت باإلســمنت املســتورد وتنــزل محولتهــا عــن طريــق املينــاء التــي ذهبــت إليهــا يف ذلــك 
العــام إلحضــار بعــض اإلســمنت ألعمــل بــه إطــارات لرياضــة كــال األجســام، اعتليــُت رصيــف 
املينــاء وأخــذت مــن فوقــه كميــة إســمنت مــن الــذي يتســاقط مــن األكيــاس املمزقــة أثنــاء حتميلهــا 
عــى الشــاحنات، وإذا بطفــل مل يتجــاوز الثالثــة عــرشة مــن عمــره يلحقنــي حمــاواًل أخــذ اإلســمنت 
منــي. طبًعــا أنــا أكــب منــه ســنًا وصاحــب جســم ريــايض، إالّ أنــه حــاول قتــايل رغــم صغــر ســنه، 
وبنيتــه الصغــرية التــي كانــت قويــة، أنــا ال أخفيــك احلقيقــة خفــُت مــن جســارته وقــوة شــخصيته 
ــاء مــّرة أخــرى، حينهــا قــال  ــه بنفســه، فقلــت لــه: ســآخذ هــذه املــرِة ولــن أعــود للمين وعظــم ثقت
ــه إطــارات أثقــال؛ ألين ألعــب رياضــة  ــز أعمــل من ــه عاي يل: ملــاذا أنــت حمتــاج اإلســمنت، قلــت ل
ــد يف  ــة احلدي ــباك غرف ــام ش ــف أم ــود واق ــهيد حمم ــام وإذا بالش ــهر وأي ــّرت أش ــام. م ــال األجس ك
نــادي خدمــات الشــاطئ التــي كنــت ألعــب هبــا وأمــارس هوايتــي يف رياضــة كــال األجســام، ينظــر 
إىل الالعبــني وبعــد دقائــق تكّلــم موجًهــا حديثــه يل قائــاًل: يــا أخ أنــا أريــد أتــدرب معكــم وأمحــل 
ــا كبــري وجســمي  ــًدا صغــرًيا، فقــال يل أن ــه: اذهــب إىل بيتكــم فأنــت مــا زلــت ول أثقــااًل، فقلــت ل
قــوي وعمــري ثــالث عــرشة ســنة، وعايــز أدخــل يف الغرفــة، وال تنــَس أننــي أنــا الــذي أعطيتــك 
ــى  ــا داوم ع ــن يومه ــا، وم ــي جواًب ــر من ــة دون أن ينتظ ــل الغرف ــاء، ودخ ــى املين ــن ع ــمنت م اإلس
ــع  ــتوانا، يرف ــن مس ــا م ــنٍة تقريًب ــد س ــح بع ــى أصب ــاط، حت ــة ونش ــكل مّه ــام ب ــال األجس ــة ك رياض
أثقــااًل ثقيلــة يقّلــد األكــب واألقــدم منــه ويرفــع مثلهــم، أرضب لــك مثــااًل عــى نفــي، كنــت حينهــا 

)1( جنوم فوق �جلبني، ج1، ص34. �لكثر من �لرو�ة �ذلين �لتقيهتم �أكدو� هذ �خلر.
بر�همي �لرابر، مو�ليد 1958/10/07م، يف معسكر �لشاطئ، وهو �لآن اتجر لبيع �جملمد�ت اترخي �ملقابة 2016/03/05م. )2( �أمحد �إ
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شــاًبا طويــاًل وضخــًا ووزين حــوايل ســبعني كيلــو جراًمــا وأرفــع ســتني كيلــو جراًمــا، وكان الشــهيد 
حممــود قصــرًيا وضعيًفــا ووزنــه ال يتجــاوز مخســة ومخســني كيلــو جراًمــا، فتحــّداين ورفــع مثــل مــا 
ــا، حممــود أثبــت ذاتــه يف فــرتة قصــرية، بــل ومل متــِض أشــهر حتــى فــرض  أرفــع ســتني كيلــو جراًم
ــا  ــه وأصبحن ــد. صاحبت ــة احلدي ــري يف صال ــري والكب ــؤول الصغ ــح مس ــع، وأصب ــى اجلمي ــه ع نفس
ــارس  ــوًيا ون ــادي س ــب إىل الن ــض، نذه ــا البع ــع بعضن ــات م ــن األوق ــري م ــي الكث ــاء، نق أصدق
رياضــة كــال أجســام ورياضــة املصارعــة، ثــم نذهــب إىل البحــر نســبح ونلعــب مجبــاز ونســتعرض 
ــتغلها  ــي اس ــة، الت ــذه الرياض ــباب هب ــا الش ــني، وحّبْبن ــباب املصطاف ــاس والش ــام الن ــا أم بعضالتن
حممــود يف الدعــوة إىل اهلل، فــكان يأخــذ الشــباب بعــد االنتهــاء مــن اللعــب إىل املســجد يف معظــم 
األيــام، كنّــا بعــد أن ننتهــي مــن الســباحة والرياضــة عــى شــاطئ البحــر نذهــب مــع بعضنــا إىل أبــو 
العبــد بائــع الفــول والفالفــل، نشــرتي منــه، وكان حممــود يــأيت مــن بيتــه باخلبــز والبصــل والزيتــون. 
ــول يل:  ــي وتق ــاب تأتين ــه للب ــد طرق ــه بع ــت ل ــود وخرج ــاءين حمم ــرية إذا ج ــت صغ ــت يل أخ كان
جــاءك صديقــك عنــرت. كان يدخــل بيتنــا وتعاملــه أمــي كأنــه ابنهــا، إذا عملــت أكلــة مميــزة كاملفتــول 

أو امللفــوف، تقــول يل: اذهــب واحــرض صديقــك حممــود«)1(. 

وعــن حــبِّ الشــهيد حممــود للرياضــة وممارســته للكثــري مــن أنواعهــا يقــول ســهيل 
ــادي  ــاز يف ن ــة واجلمب ــي املصارع ــا للعبت ــة ممارًس ــود اخلواج ــهيد حمم ــت الش ــان)2(: »عرف حس
ــني  ــرك هات ــه ت ــة، إالّ أّن ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــا يف املرحل ــا طالًب ــوم كنّ ــاطئ، ي ــات الش خدم
اللعبتــني بعــد خفــوت ضوئهــا، وانتقــل إىل رياضــة محــل األثقــال، ومــن ثــمَّ إىل رياضــة كــال 
ــا لكــرة القــدم وســّباًحا ماهــًرا قّلــا أحــد مــن طــالب املدرســة أو  األجســام، كــا عرفتــه العًب

ــا«)3(.  ــباحة وفنوهن ــه يف الس ــارة ينافس ــاء احل أبن

ــة والرياضــة املفضلــة للشــهيد  ويذكــر حممــد حســن محيــد)4( أثنــاء حديثــه عــن اهلوايــات املحبّب
ــا برياضــة كــرة القــدم ورياضــة كــال  القائــد حممــود اخلواجــة فيقــول: »كان الشــهيد حممــود مغرًم
األجســام، الحظــُت ذلــك مــن بدايــة معرفتــي بــه يف املرحلــة اإلعداديــة حيــث كنّــا زمــالء يف 
ــود يف  ــهيد حمم ــا الش ــدادي، بين ــف األول اإلع ــا يف الص ــت حينه ــة، كن ــال اإلعدادي ــة الرم مدرس
الصــف الثالــث اإلعــدادي، مجعتنــي وإّيــاه هوايــة كــرة القــدم حيــُث كان قائــًدا للفريــق يف املدرســة 

)1( مقابــة خشصيــة مكتوبــة ومســجة مــع �أمحــد �لــرابر بتــارخي 2016/03/05م. و�أكــدت و�دلتــه �لــي اكنــت جالســة �أثنــاء �ملقابــة الكم �بهنــا. ويؤكــد �لرو�يــة 
�لــي تتنــاول بد�يــة �لــزت�م �لشــهيد محمــود برايضــة كــال �لأجســام، �لــراييض منــر مــوىس عطــا هللا، �ذلي مــن مو�ليــد 1959/09/23م، ويســكن يف معســكر 
�لشــاطئ، وميهتــن صيــادة �لعصافــر، وهــو مثــل �أمحــد �لــرابر يقــول: كنــت صديقــًا للشــهيد محمــود يف �لطفــوةل ويف �حلــارة ويف �ملدر�ــة، واكنــت و�دليت تعــده كــودل 

مــن �أبناهئــا مقابــة خشصيــة مــع منــر بتــارخي 2016/09/19م. 
ــو  )2( �ــهيل محمــد حســان، مو�ليــد معســكر �لشــاطئ يف �لعــام 1958م، وهــو مناضــل و�أب لشــهيد، ومــن �أنصــار حركــة حــاس، يعيــش يف حــارة �أب

ــة ومســجة بتــارخي 2015/11/27م. ــبابه، مقابــة خشصيــة مكتوب ــو عرفــات فــرتة طفولتــه وصبــاه وشس عرفــات، وجــار هل، عايــش �أب
)3( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع محمود عدنن مشعة بتارخي 2015/11/27م. 

)4( �سبق ترمجته.
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والعًبــا مميــًزا فيــه، وبانتقالنــا إىل مدرســة فلســطني الثانويــة، الحظــُت اهتامــه برياضــة كــال 
ــا عــى تفاصيــل جســده الــذي ظهــر عليــه أثــر هــذه الرياضــة. كــا  األجســام حيــث بــدا ذلــك جليًّ

ــاح«)1(. ــور الصب ــاء طاب ــية أثن ــة املدرس ــالمي يف اإلذاع ــيد اإلس ــة النش ــًدا لفرق كان قائ

وعــن ممارســته لرياضــة كــال األجســام ومتيــزه هبــا يقــول حتســني ســعد)2(: »الشــهيد حممــود 
اخلواجــة مــن املؤسســني أللعــاب القــوى يف اجلمعيــة اإلســالمية مــن بدايــة إنشــائها وتأسيســها 
ــا غربــاء يف تلــك املرحلــة لكــون الشــباب امللتــزم بدينــه واملتخلــق بأخــالق  ســنة 1976م، كنّ
إســالمه قليــاًل جــًدا، فــكان الشــهيد حممــود مــن املهتمــني واحلريصــني عــى إنشــاء جيــل مســلم 
قــوي لعّلــه خيــدم اإلســالم واملســلمني، يعــد الشــهيد حممــود مــن جيــل النخبــة عــى مســتوى 
قطــاع غــزة، ومــن أبطــال رياضــة كــال األجســام حيــث حصــل عــى مركــز متقــدم يف تصفيــات 
ــة  ــة رفــح. اســتغّل الشــهيد حممــود الرياضــة يف هداي ــم يف مدين ــذي أقي ــايض ال املهرجــان الري
الشــباب ودعوهتــم إىل الصــالة يف املســجد، كان قــدوة ألبنــاء جيلــه يف معامالتــه وأدبــه 

وأخالقــه ونشــاطه وعلــو مهتــه وغريتــه عــى اإلســالم«)3(. 

ويف نفــس املوضــوع يقــول نايــف أبــو نحــل)4(: »كان البطــل حممــود اخلواجــة مــن األبطــال 
ــة  ــى املرتب ــل ع ــا حيص ــة كان خيوضه ــال، يف كل بطول ــع األثق ــام ورف ــال األجس ــة ك يف رياض
األوىل. قليــاًل مــا حيصــل عــى املرتبــة الثانيــة أو الثالثــة، وال يكــون ذلــك إالّ إذا كان الالعــب 

املقابــل لــه أكــب منــه ســنًا وأقــدم منــه يف ممارســة الرياضــة بوقــت كبــري«)5(. 

وعــن ممارســة حممــود لرياضــة كــال األجســام وحبــه هلــا يقــول رفيــق أبــو هــاين)6(: »كان الشــهيد 
حممــود اخلواجــة حمًبــا لرياضــة كــال األجســام الشــبابية، التــي تقــوم عــى البنــاء األخالقــي واجلســم 
القويــم، وحلبــه هلــذا املجــال قــام الشــهيد حممــود بإنشــاء نــاٍد ريــايض متخّصــص لكــال األجســام 
ــه  ــادي، وأْن ألتقــي ب ــه بمخيــم الشــاطئ، ولقــد قــّدر اهلل يل أن ألتحــق هبــذا الن عــام 1991م يف بيت
كمــدرب ومعّلــم يف هــذا املجــال الريــايض، ولقــد كان نعــم املــدرب حيــث التشــجيع واألخــالق 
العاليــة الرفيعــة، ولكــم كانــت ســعادتنا بــه وهــو يقــوم بتدريبنــا بنفســه بــكل اهتــام وخــبة ودرايــة، 

ألجــل ذلــك كانــت تعــّم الفائــدة اجلميــع«)7(. 

)1( مقابة خشصية مع محمد حسن محيد بتارخي 2015/05/05م. 
)2( هــو حتســني �ــعيد حســني �ــعد، مو�ليــد 1963م يف معســكر �لشــاطئ، همنــدس برتبــة عقيــد حبــري، يـُـَدّرِس يف لكيــة �لــرابط �جلامعيــة يف غــزة، 

وهــو �أحــد كــو�در حركــة حــاس، مقابــة خشصيــة مكتوبــة ومســجة بتــارخي 2015/11/07م.
)3( مقابــة خشصيــة مكتوبــة ومســجة مــع حتســني �ــعد بتــارخي 2015/11/07م. ومبثــل هــذ� �لــالم تلكــم �لــر�وي فــؤ�د حســن عــى �محلــايم، مــن مو�ليــد 

عــام 1946م ومــن �ــان خمــمي �لشــاطئ. مقابــة خشصيــة مــع فــؤ�د �محلــايم بتــارخي 2017/01/24م.
)4( �سبق ترمجته.

)5( مقابة خشصية مع نيف �أبو حنل بتارخي 2017/011/12م.
)6( �سبق ترمجته.  

)7( مقابة خشصية مع رفيق �أبو هاين بتارخي 2015/06/06م.
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ــاٍد  ــد نوفــل)1( الــذي قــال يف شــهادته: » كان للشــهيد حممــود اخلواجــة ن ويؤكــد ذلــك رائ
ــبال  ــن األش ــة م ــا وجمموع ــُت أن ــر، كن ــاحل البح ــى س ــة ع ــعبان الواقع ــو ش ــايض يف دار أب ري
والشــباب غــري امللتزمــني يف الصــالة، وليــس لنــا أيِّ انتــاء ســيايس، نذهــب إىل النــادي 
لنتــدرب فيــه حتــت إرشاف املــدرب حممــود، كان نعــم املــدرب يف معاملتــه وأخالقــه، يشــجعنا 
ــا  ــة لكــي نســتمر يف ممارســة الرياضــة، حتــى قــال لن ــا دوافــع وحوافــز نفســية ومعنوي ويعطين
يف أحــد األيــام: تعالــوا دائــًا إىل النــادي فأنــا لســُت بحاجــة إىل رســوم منكــم، وهــذه املفاتيــح 
خــذوا نســخًة منهــا. تعالــوا وتدربــوا وقتــا شــئتم، لقــد كانــت كل صفــات الصــدق والرجولــة 

والعطــاء جمموعــه يف الشــهيد البطــل حممــود اخلواجــة«)2(. 

ويقــول أمحــد احلامــي)3(: »أتذكــر هــذا البطــل منــذ أن كان عمــري أربــع عــرشة ســنة وقتهــا 
ــكل أدب وذوق فحــرضت  ــاداين ب ــب فن وجــدين ألعــب يف الشــارع، وشــكي رّث وغــري مرت
لــه ووقفــت إىل جانبــه فوضــع إحــدى يديــه عــى كتفــي ويــده األخــرى أخــذ يمســح هبــا عــى 
رأيس برفــق وحنــان، وقــال يل: ملــاذا تلعــب يف الشــوارع؟ ملــاذا ال حتــرض إىل النــادي الريــايض 
اخلــاص يب لقضــاء وقــت فراغــك فيــه، وســأدربك وأجعــل منــك بطــاًل إن شــاء اهلل، ذهبــت 
إىل النــادي وكان هــو الــذي يــرشف عــى تدريبــي بــكل تواضــع ممــا جعلنــي أحبــه حًبــا شــديًدا، 

وأصبــح بالنســبة يل كوالــدي ال أعــي لــه أمــًرا فاختذتــه قــدوة يل يف كل أمــور حيــايت«)4(. 

ــا للرياضــة بــكل أنواعهــا: رياضــة  ويقــول قاســم أمحــد محــاد)5(: »كان الشــهيد حممــود حمًب
ــة  ــًقا لرياض ــُه كان عاش ــة إالّ أّن ــاز واملصارع ــدم واجلمب ــرة الق ــباحة وك ــام والس ــال األجس ك
ــا  ــاء معســكر الشــاطئ. لقــد عمــل مرشًف كــال األجســام، حتــى أصبــح مشــهوًرا هبــا بــني أبن
ومســؤواًل عــن غرفــة احلديــد يف نــادي خدمــات الشــاطئ وبعــد ذلــك أصبــح عضــًوا يف اهليئــة 
ــمية  ــة جس ــه بني ــح ل ــى أصب ــغف، حت ــكل ش ــة ب ــذه الرياض ــارس ه ــد م ــادي، لق ــة للن اإلداري
ضخمــة وقويــة، إىل جانــب نفســيته وشــخصيته القويــة، فــرض نفســه وشــخصيته واحرتامــه 
عــى اجلميــع يف نــادي خدمــات الشــاطئ وحينَــا حصــل بينــُه وبــني مســؤويل النــادي خــالف 

ــة اإلســالمية«)6(.  ــادي اجلمعي انتقــل لن

)1( ر�ئــد نوفــل مــن �ــان معســكر �لشــاطئ، مو�ليــد 1978م، وهــو مــن هــو�ة رايضــة كــال �لأجســام، ويعمــل حارً�ــا يف واكةل �لغــوث، مقابــة خشصيــة 
2015/05/03م.  بتارخي 

)2( مقابة خشصية مع ر�ئد نوفل بتارخي 2015/05/03. 
)3( �أمحــد فــؤ�د حســن �محلــايم، مو�ليــد 1981/02/04م يف خمــمي �لشــاطئ، مــارس رايضــة كــال �لأجســام حتــت يــد �ملــدرب �لشــهيد محمــود �خلو�جــة منــذ 

�أن اكن معــره �أربــع عــرشة �ســنة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/06/04م.
)4( مقابة خشصية مع �أمحد �محلايم بتارخي 2016/06/04م.

)5( �سبق ترمجته.
)6( مقابة خشصية مع قامس حاد بتارخي 2015/05/01م. و�أكد هذه �لرو�ية �لر�وي �هيل حسان �أثناء مقابة �لباحث هل.
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ــة  ــادي اجلمعي ــة إىل ن ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــور الش ــن حض ــيش)1( ع ــو حش ــال أب ــا مج وحيدثن
اإلســالمية فيقــول: »عندمــا جــاء حممــود إىل اجلمعيــة اإلســالمية كان الوضــع املــادي ســيًئا جــًدا وكانــت 
ــزة  ــب األجه ــا. فأغل ــى جتديده ــود ع ــهيد حمم ــل الش ــمنت، فعم ــن اإلس ــة م ــال مصنوع ــارات األثق إط
واملعــدات يف صالــة احلديــد صنعهــا بنفســه، وكــون فريًقــا مــن الشــباب لرياضــة كــال األجســام، وهــذا 
يــدل عــى انتائــه الصــادق للمؤسســة التــي يعمــل هبــا. لقــد كان الشــهيد صادًقــا يف كل أقوالــه وأفعالــه 
ــه  ــت تالزم ــي كان ــدوء الت ــة اهل ــن صف ــم م ــى الرغ ــة، وع ــه عالي ــة وأخالق ــب كلم ــو صاح ــه، ه ومواقف
ــة  ــود اجلمعي ــرك حمم ــا. وت ــا إالّ فارًس ــرج منه ــكلة وكان ال خي ــه مش ــت علي ــا إذا فرض ــه كان رشًس إالّ أن
اإلســالمية بــروح رياضيــة بعــد اعتناقــه لألفــكار اجلهاديــة التــي جــاء هبــا الشــهيد الدكتــور املفكــر فتحــي 
الشــقاقي، وأســس نادًيــا رياضًيــا خاًصــا بــه يف مظلــة بيــت عائلــة أبــو شــعبان، وبعــد ذلــك نقــل أدوات 
ــوة  ــة وق ــة بدني ــوا ذوي لياق ــي يصبح ــباب لك ــب الش ــط يف تدري ــد نش ــه، لق ــة إىل بيت ــد والرياض احلدي
ــي  ــى التح ــم ع ــالة وحيّثه ــجد والص ــباب إىل املس ــو الش ــة يدع ــذه الرياض ــالل ه ــن خ ــدية، وكان م جس

ــة التــي اقتنــع هبــا«)2(. ــدة، ونشــط أيًضــا يف تبليــغ ونــرش أفــكاره اجلهادي باألخــالق احلمي

ــال:  ــام ق ــال األجس ــة ك ــود لرياض ــهيد حمم ــة الش ــن ممارس ــوان)3( ع ــاعيل رض ــث إس ــد حدي  وعن
»رافقتــه بالرياضــة منــذ املرحلــة اإلعداديــة يف نــادي خدمــات الشــاطئ، كان _رمحــه اهلل_ مهتــًا بتاريــن 
اللياقــة ورياضــة كــال األجســام حتــى أصبــح يف مركــز متقــدم يف هــذه الرياضــة، وأصبــح يتمتــع بجســم 

وبنيــة قويــة، وبقــوة العقــل واملنطــق، وبقــوة النفــس والشــكيمة واملوقــف«)4(. 

وعــن هواياتــه الرياضيــة يقــول إســاعيل هنيــة)5(: »التقيــت مــع الشــهيد حممــود اخلواجــة يف 
عــدة مســاحات يف املخيــم فنحــن أبنــاء حــارة واحــدة، كان يف نــادي خدمــات الشــاطئ العًبــا 
رياضًيــا مــن أبطــال قطــاع غــزة يف رياضــة رفــع األثقــال وكــال األجســام«)6(، ويقــول مصطفى 
أبــو توهــة)7(: »قــّدر اهلل أن جيمــع بينــي وبــني الشــهيد حممــود عــام 1978م يف نــادي خدمــات 
الشــاطئ، عرفتــه ســاعتها أحــد أبطــال رياضــة كــال األجســام، وكان ُمســتغرًبا يف ذلــك 
ــه  ــة والتزام ــذه الرياض ــني ه ــا ب ــن رواده ــاجد وم ــى املس ــوب ع ــل حمس ــع رج ــت أن جيم الوق
ــَب  ــود حّب ــام، إالّ أنَّ حمم ــه ع ــباب بوج ــاط الش ــني أوس ــورة ب ــن منش ــا مل تك ــجد، لكوهن باملس

)1( هــو جــال �أمحــد عبــد �لرمحــن �أبــو حشــيش، مو�ليــد 1958/05/05م يف خمــمي �لشــاطئ، وهــو حاليــًا يشــغل رئيــس ندي �مجلعيــة �لإ�ــامية، و�أمــني 
د�ري ملــدة 15 �ســنة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/12/09م.  رسهــا، وهــو �ــابقًا لعــب كــرة قــدم وشــغل منصــب مــرشف راييض ورئيــس �إ

)2( مقابة خشصية مع جال �أبو حشيش بتارخي 2016/12/09م.
)3( �سبق ترمجته.

ــة بــني  ــع �أفــر�د �أرسة �خلو�جــة و�أرسة رضــو�ن يؤكــدون عــى مــدى �لعاقــة �لقوي �ــاعيل رضــو�ن بتــارخي 2015/05/22م. مجي )4( مقابــة خشصيــة مــع �إ
�ــاعيل رضــو�ن. ــتاذ �دلكتــور �إ �لشــهيد محمــود �خلو�جــة و�لأ�س

)5( �سبق ترمجته.
)6( مقابة خشصية مع �إ�اعيل هنية بتارخي 2015/12/02م.

)7( �سبق ترمجته.
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ــُه أصبــح إنســاًنا يمتلــك جســًا يــأرس اللــب  إيلَّ هــذه الرياضــة حيــث متثلــْت نتائجهــا عليــه أّن
ويســتحوذ عــى االهتــام، فتقربــُت إليــه وأحببتــه وعشــت معــه حيــاًة خاّصــة يف هــذا املجــال 

ردًحــا مــن الزمــن، فــكان نعــم الصاحــب املحــب واحلريــص عــى االرتقــاء بصاحبــه«)1(. 

وعــن مكانتــه يف رياضــة كــال األجســام، وتشــجيعه إلخوتــه عليهــا لفائدهتــا عــى اجلســم 
وصحتــه وســالمته، يقــول أخــوه حممــد: »يف ســنوات الثانينيــات، وبالتحديــد ســنة1981م، 
ــة املتوســطة عــى مســتوى قطــاع غــزة يف رياضــة كــال  ــة الفئ حصــل أخــي حممــود عــى بطول
األجســام، لصالــح نــادي اجلمعيــة اإلســالمية. ويل قّصــة مــع أخــي حممــود يف هــذه الرياضــة، 
ــف  ــا ضعي ــام 1975- 1976م مريًض ــى ع ــري األوىل وحت ــنوات عم ــذ س ــأت من ــث نش حي
ــا  ــرية، ك ــة كب ــس بصعوب ــت أتنف ــث كن ــة(، حي ــوي )األزم ــو الرئ ــرض الرب ــبب م ــة بس البني
ــاء  ــم رضيْب مــن أبن ــا يت ــًا م ــراش، دائ ــح الف ــايت طري ــت معظــم أوق ــل احلركــة، وكن ــُت قلي كن
احلــارة األصغــر منــي ســنًا، وكثــرًيا مــا كنــت آيت للبيــت إّمــا شــاكًيا أو باكًيــا، فــذات يــوم قــال 
ــا  ــا مرتــني، تعــاَل معــي العــب كــال أجســام، ي ــوم متــوت أمامن ــَت كل ي يل أخــي حممــود: »أن
ــاة،  ــذه احلي ــن ه ــل م ــاًة أفض ــا حي ــا حتّي ــا إّم ــا، ي ــا أيًض ــاح إحن ــاح ونرت ــّرة فرتت ــوت بامل ــا مت إّم
فوافقــُت وأخــذين معــه إىل نــادي الشــاطئ، ودخلــت معــه إىل غرفــة احلديــد، وقــال يل: متــدد 
ــد،  ــار، وأخــرج منهــا اســطوانات احلدي عــى بنــك الصــدر، وأحــرض يل املاســورة املســاة بالب
ــا،  ــن محله ــزت ع ــا عج ــم خفته ــدرك، واهلل رغ ــل ص ــا مقاب ــا ورفعه ــدأ بخفضه ــال يل: اب وق
ــا حتــت تشــجيع حممــود املســتمر والزائــد  وفشــلت يف املــرة األوىل، والثانيــة ثــم بــدأت تدرجيًي
حتــى حتســنت صحتــي، واقرتبــت عــام 1978م مــن أخــذ البطولــة، وكل ذلــك بفضــل أخــي 
ــد حممــود  ــذ األعــرج)3( كالم حممــد يف حصــول الشــهيد القائ الشــهيد حممــود«)2(، ويؤكــد ناف
عــى البطولــة يف كــال األجســام فيقــول: »يف املرحلــة الثانويــة واجلامعيــة كان الشــهيد حممــود 
ــه يف عــام 1982م حصــل عــى بطولــة قطــاع غــزة،  يــارس رياضــة كــال األجســام، حتــى إّن
ــة)5( يف شــهادته  ــة اإلســالمية يف هــذه الرياضــة«)4(، ويؤكــد ذلــك مــازن النخال ــاًل للجمعي ممث
التــي قــال فيهــا: »مّثــَل الشــهيد حممــود اخلواجــة اجلامعــة اإلســالمية يف مهرجــان رفــع األثقــال 
ســنة 1982م، يف نــادي خدمــات جباليــا، وكان يرافقــه أســعد أبــو شــوقة)6(، بحضــور رئيــس 
اجلامعــة اإلســالمية يف ذلــك الوقــت الدكتــور )ريــاض األغــا(، ورئيــس نــادي جباليــا )أمحــد 

شــامية(، وحصــل حممــود عــى بطولــة رفــع األثقــال لصالــح اجلامعــة«. 

)1( مقابة خشصية مع مصطفى �أبو توهة بتارخي 2015/12/21م.
)2( مقابة خشصية مع محمد �خلو�جة �لأخ �لأصغر للشهيد محمود �خلو�جة مبارشة بتارخي 2015/06/06م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/06م.

)5( �سبق ترمجته. 
)6( من �أبطال رايضة كال �لأجسام يف قطاع غزة.
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ــة  ــا يف مرحل ــا طالًب ــا كنّ ــود عندم ــا وحمم ــُت أن ــاًل: »اعتقل ــه قائ ــة)1( حديث ــازن النخال ــع م ويتاب
البكالوريــوس يف ســجن الرايــا بغــزة لعــدة أيــام، بســبب نشــاطنا الطــاليب. يف أثنــاء التحقيــق انبهــر 
ضابــط املخابــرات الصهيــوين بجســم وعضــالت حممــود، فــكان أثنــاء التحقيــق يأمــر جنــوده بأخــذه 
ــه، لقــد كان  ــة عــى عيني ــه، ووضــع العصاب ــد يدي ــا بعــد تقيي ــا مبًح ــه عليهــا رضًب للمســلخ لرضب

حممــود صاحــب جســم مجيــل وقــوي جــًدا، وعــى مســتوى عــاٍل مــن اللياقــة«)2(. 

ويقــول أمحــد اللحــام: »يف بدايــة الثانينيــات أخــذ الشــهيد حممــود املرتبــة الرابعــة يف رياضــة 
ــتوى  ــى مس ــال ع ــباب والرج ــن الش ــداء م ــة األش ــذه اللعب ــارس ه ــام، وكان ي ــال األجس ك
القطــاع، حصــل الشــهيد عــى املســتوى الرابــع وهــو ابــن الســابعة عــرشة مــن عمــره، يف 
ــت  ــي أقيم ــح الت ــة رف ــا يف بطول ــارك أيًض ــا ش ــايض. ك ــزة الري ــادي غ ــا ن ــة أرشف عليه بطول
ــن  ــود م ــالمية، كان حمم ــة اإلس ــه اجلمعي ــذي أقامت ــايض ال ــان الري ــح، ويف املهرج ــينا رف يف س
األبطــال اخلمســة األوائــل حيــث حبــاه اهلل جســًا رياضًيــا مفتــول العضــالت، ولكــن مــع كلِّ 
ــا  ــول: أن ــل كان يق ــا، ب ــا حقه ــام ومل يعطه ــال األجس ــِة ك ــاًل لرياض ــا كام ــرغ تفرًغ ــذا مل يتف ه
أمــارس الرياضــة التزاًمــا بمقولــة عمــر بــن اخلطــاب _ريّض اهلل عنــه_ التــي قــال فيهــا: »عّلمــوا 
أوالدكــم الســباحة والرمايــة وركــوب اخليــل«)3(، وكان الشــهيد حممــود حيــبُّ ركــوب اخليــل، 
ومتميــًزا جــًدا يف الســباحة، وشــارك يف إحــدى بطــوالت رياضــة الســباحة، التــي أرشف عليهــا 

نــادي غــزة الريــايض، وأقامهــا يف املنتــدى الريــايض املطــّل عــى شــاطئ البحــر«)4(.

وعــْن شــّدِة حــبِّ الشــهيد حممــود لرياضــة كــال األجســام وتعّلقــه هبــا يقــول خــرض 
كــال  رياضــة  وصــاالت  قاعــات  يف  اخلواجــة  حممــود  الشــهيد  »عرفــت  الكحلــوت)5(: 
األجســام، كان يلعــب معــي يف صالــة مســجد حممــود أبــو خوصــة)6( يف خميــم جباليــا باملنطقــة 
ــة كــال األجســام يف  ــة ولعب ــن الرياضي ــة يف أعــوام 1978-1979م، ومارســنا التاري الرشقي
نــادي خدمــات جباليــا، ويف نــادي اجلمعيــة اإلســالمية. التقيــت معــه يف أكثــر مــن نــادي، كان 
الشــهيد حممــود يتمتــع بشــخصية قويــة جــًدا، رجــاًل شــديًدا وصاحــب موقــف وقــرار، كان ال 
هيــاب وال خيشــى أحــًدا، كان إذا لعــب يف نــادي خدمــات جباليــا املحســوب عــى اليســاريني، 

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مع مازن �لنخاةل بتارخي 2015/05/11م.

)3( هــذ� �لأثــر جــاء حنــوه عــن بكــر بــن عبــد هللا �لأنصــاري وجابــر بــن عبــد هللا و�أيب ر�فــع و�بــن معــر مرفوعــًا، وعــن معــر بــن �خلطــاب موقوفــًا وهــو 
ــره �لألبــاين يف ضعيــف �جلامــع. ــٌث ضعيــف. وذك حدي

)4( مقابة خشصية مع �أمحد �للحام بتارخي 2015/04/16م.
)5( هــو خــرض جريــل محمــد �لكحلــوت، مــن �أو�ئــل �أعضــاء �جملمــع �لإ�ــايم، و�أعضــاء حركــة حــاس، مو�ليــد 1958م، مــن �ــان مــرشوع بيــت لهيــا، 

وهــو �لآن يعمــل حر��ــات يف �جلامعــة �لإ�ــامية، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/05/20م. 
)6( محمــود �أبــو خوصــة �أحــد �دلعــاة �لنشســيطني و�ملمزيــن يف تــك �ملرحــة. ومُســي �ملســجد ابمســه لأنــه هــو �ذلي بنــاه وهــو خطيبــه واكن هــذ� �ملســجد يعــج 

ضافــة لصــاةل كــال �لأجســام.  ابلشســباب لحتو�ئــه عــى كثــر مــن �لنشــاطات �لرايضيــة كطــاوةل �لتنــس، وبــه فريــق لكــرة �لقــدم و�لســة و�لطائــرة، �إ
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ــرح  ــب امل ــدته كان حي ــم ش ــابه، ورغ ــب حس ــه، وحيس ــع هياب ــادي اجلمي ــوده يف الن ــاعة وج س
ــادي«)1(. ــني يف الن ــم الرياضي ــازح معظ ــه، كان ي ــع إخوان ــزاح م وامل

ــة مــع الشــهيد حممــود  ــاك حادث ــاري: »هن ــن البي ــه يقــول عــز الدي وعــن ضخامــة عضالت
شــاهدهتا بــأم عينــي كانــت يف منــع التجــوال، يف االنتفاضــة األوىل ويف عــام 1989م بعــد 
ــت  ــاب بي ــالل ب ــود االحت ــث طــرق جن ــالل حي ــروج حممــود اخلواجــة مــن ســجون االحت خ
ــاب نظــرت إليهــم مــن ثغــرة شــباك األباجــور  ــات الب ــا ســمعت طرق الشــهيد حممــود، عندم
ــا  ــاب وخــرج هلــم البًس ــح الشــهيد حممــود الب ــي، ففت ــث أراهــم وال يرونن الضيقــة جــًدا بحي
بلــوزة ضيقــة مظهــرة عضالتــه بــكل وضــوح، فــا كان مــن الضابــط إالّ أْن أخــذ يدفــع بجســم 
ــرى مــن  ــاك، ون ــا وإي ــه، تعــال ألعــب أن ــت تلعــب كراتي ــة: أن ــه باللغــة العربي ــاًل ل حممــود قائ
ــود، واخلــع قميصــك  ــه الشــهيد حممــود، أعــط ســالحك ألحــد اجلن يغلــب اآلخــر، فقــال ل
ــه  ــالحه لرفيق ــط س ــى الضاب ــيغلب، فأعط ــذي س ــن ال ــرى م ــارع، ون ــى نتص ــكري حت العس
والتــفَّ باقــي اجلنــود حوهلــم عــى شــكل دائــرة، والضابــط أمســك ذراع الشــهيد حممــود كأّنــه 
ماســك جــر حديــد، هــذا احلــدث كنــت أنظــر إليــه وأنــا خائــف جــًدا، مــن فتحــات شــباك 

ــرة«)2(.  ــت كخــرم اإلب ــي كان األباجــور الت

ــاء  ــن أبن ــئة م ــب الناش ــة لتدري ــة رياضي ــة صال ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــح الش ــد افتت لق
شــعبه، ألصــق عــى جدراهنــا بوســرتات )قطــع ورقيــة كبــرية( مبينًــا لــكل مــن يدخــل الصالــة 

ــي منهــا)3(:  فوائدهــا والت

ــاًل وحتافــظ عــى شــباب البــرشة، وحتــارب  )1( إهنــا رياضــة تعطــي األجســام مظهــًرا مجي
ــن. ــدم يف الس ــات التق ــيخوخة وعالم الش

)2( حتّسن املزاج وختّلص العبها من التوتر والقلق.

)3( تعمــل عــى تقويــة العضــالت وزيــادة مرونتهــا، وتســاعد يف شــّد اجلســم والتخلــص 
مــن الدهــون الضــارة.

)4( تزيد من حرق السكر وبالتايل جتنب اإلنسان العديد من األمراض.

)5( تزيد من الثقة بالنفس، وتنشط الذهن والقدرة عى التفكري والرتكيز.

)1( مقابة خشصية مع خرض جريل محمد �لكحلوت بتارخي 2015/05/20م. 
)2( مقابة خشصية مع عز �دلين �لبياري بتارخي 2016/02/18م. 

)3( مقابة خشصية مع خرض عباس بتارخي 2015/04/28م.
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عالقات الشهيد القائد محمود 
الخواجة االجتماعية

 كــا إهّنــا مــن وســائل اإلعــداد والقــّوة، فمحاربــة األعــداء وجمالدهتــم والّدفــاع عــن 
ــول  ــول وجي ــى أن يص ــادًرا ع ــا ق ــون رياضيًّ ــدي أن يك ــن اجلن ــتلزم م ــا تس ــان ومحايته األوط
ــن  ــرًيا م ــّوة وإّن كث ــان بالق ــّد اإلنس ــة إذن مت ــة، فالّرياض ــاقٍة ولياق ــكّل رش ــة ب يف أرض املعرك
رياضــات الّدفــاع عــن النّفــس تــزّود اإلنســان باملهــارات القتالّيــة املختلفــة للّدفــاع عــن نفســه 

ــه. ــن وطن ــدوان ع ــّد الع وص
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مرحلة االنتماء والنشاط اإلسالمي والسياسي في مخيم الشاطئ

المبحث 
األول

منــذ أْن تفّتحــْت عينــا الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة عــى احليــاة، رأى االحتــالل الصهيــوين 
جاثــًا عــى أرض وطنــه وصــدر شــعبه، األمــر الــذي أّدى إىل اشــتعاِل جــذوة املقاومــة يف نفســه منــذ 
ــالل  ــة االحت ــارًكا يف مقاوم ــي مش ــل الوطن ــه يف العم ــذ طفولت ــرط من ــرًيا، فانخ ــاًل صغ أن كان طف
رافًضــا لبقائــه واســتمرار وجــوده، فتطــوع ملســاعدة فدائيــي الســبعينيات وهــو مل يتجــاوز بعــد ســّن 
ــدًءا  ــالل، ب ــة االحت ــود يف مقاوم ــي حمم ــارك ابن ــك: »ش ــه يف ذل ــول والدت ــره، تق ــن عم ــارشة م الع
ــر  ــن صغ ــم م ــى الرغ ــزة، وكان ع ــاع غ ــالل قط ــن احت ــٍد م ــاٍم واح ــَد ع ــام 1968م أّي بع ــن الع م
ســنه الــذي مل يتجــاوز التاســعة مــن عمــره، يشــارك يف املســريات واملظاهــرات املناوئــة لالحتــالل 
الصهيوين، ففــي أعــوام الســبعينيات والثانينــات كان الفدائيــون املطــاردون مــن قبــل قــوات 
االحتــالل، أمثــال: حممــد دمهــان)1( وعدنــان احلســني)2(، متخذيــن مــن حممــود كّشــاًفا هلــم يكّشــف 
الطريــق أمامهــم، إضافــة إىل رشاء الطعــام هلــم ونقلــه لســالحهم مــن حــارة حلــارة«)3(، وبعــد التزامه 
ــذاك  ــي كان يتزعمهــا آن بالصــالة انخــرط مــع شــباب املســاجد ونشــاطات احلركــة اإلســالمية الت
الشــيخ الداعيــة أمحــد ياســني حيــث التــزم الشــهيد القائــد حممــود بجلســات الفقــه والقــرآن والســرية 
التــي كانــت تعقــد يف مســاجد الشــايل والغــريب واملســجد األبيــض إالّ أّن هــذه األنشــطة واألعــال 
ــه، وإلحساســه وشــعوره بالنقــص أمــام مــن حيملــون الســالح  مل تلــِب طموحــه ومل تشــبع تطلعات
كان يتســاءل دائــًا: إىل متــى ســتبقى البندقيــة الفلســطينية يف أيــدي مــن هتــف بعيــًدا عــن اإلســالم؟، 
وإىل متــى ُنعــرّي كأبنــاء لإلســالم بأّننــا ال حمــلَّ لنــا مــن الثــورة واجلهــاد واملقاومــة؟ انزعــج الشــهيد 
وتضايــق مــن تغيــب القضيــة الفلســطينية مــن برنامــج احلركــة اإلســالمية واعتبارهــا قضيــة مؤّجلــة 
حتــت مــبرات خمتلفــة كمرحلــة الرتبيــة، وعــدم وجــود خليفــة، وهــو مبرها لعــدم ممارســتها اجلهاد 
ــوين  ــالل الصهي ــة االحت ــن حمارب ــود ع ــل والقع ــذا التأجي ــطني. ه ــر فلس ــلح لتحري ــاح املس أو الكف
أوقــع الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يف قلــق وحــرية مــن أمــره، إالّ أنَّ هــذه احلــرية مل تــدم طويــاًل 
فرعــان مــا زالــْت ببــزوغ نجــم الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي)4( بفكــره الــذي ركــز فيــه عــى 
)1( �أهنــ�ى در��ســته �لثانويــة يف مــد�رس غــزة حيــث حصــل عــى �لثانويــة �لعامــة يف �لعــام 1961م، مث �لتحــق بلكيــة �لرشطــة �لعســكرية يف �لقاهــرة، حيــث 
ختــرج مهنــا برتبــة مــازم. يف �لعــام 1970 �لتحــق ابجلهــاز �لعســكري للجهبــة �لشــعبية، وتســم مســؤولية قيــادة معســكر �لشــاطئ �إىل حــني ��تشــهاده بتــارخي 

1971/03/28م يف معركــة ضاريــة بــني مجموعــة مــن ثــو�ر �جلهبــة يف معســكر �لشــاطئ وبــني قــو�ت �لعــدو �لصهيونيــة �لر�جــة و�لآليــة.
)2( ودل �لشــهيد عــدنن �حلسســين يف بــدة حامــة فلســطني �حملتــة عــام 1951م، �لتحــق ابجلهــاز �لعســكري للجهبــة �لشــعبية، ��تشــهد بتــارخي 

1971/03/28م.
)3( مقابة خشصية مع �أم �لشهيد محمود �خلو�جة. و�أكد ذكل �أخوه محمد �أثناء مقابلي هل بتارخي 2015/06/06م.

بر�هــمي عبــد �لعزيــز �لشــقايق، مــن مو�ليــد خمــمي �لشــاطئ يف قطــاع غــزة بتــارخي 1951/01/04م، �لأمــني �لعــام �لأول  )4( هــو �لشــهيد �لقائــد �ملفكــر د. فتحــي �إ
و�ملؤ�ــس حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، ��تشــهد يف جزيــرة مالطــا يــوم �مخليــس �ملو�فــق 1995/10/26م عــى يــد �ملو�ــاد �لصهيــوين. �نظــر: �لعلــوي، محمــد عــوين، مو�ــوعة 
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رضورة وجــود حركــة إســالمية تقــوم بواجــب اجلهــاد يف فلســطني، فســارع الشــهيد القائــد حممــود 
اخلواجــة إىل االلتحــاق بالشــقاقي ألّنــه وجــد عنــده ضالتــه ولّبــي طموحــه. يف هــذا الصــدد يقــول 
خــرض عبــاس)1(: »انخــرط الشــهيد حممــود اخلواجــة يف العمــل الثــوري مــع بدايــة ظهــور األفــكار 
ــث  ــقاقي، حي ــي الش ــهيد فتح ــالمي الش ــر اإلس ــد املفك ــى ي ــزة ع ــاع غ ــة يف قط ــة والثوري اجلهادي
كان الشــهيد حممــود مــن أوائــل الذيــن آمنــوا بتلــك األفــكار، وتشــبعوا بذلــك الطــرح اجلهــادي، 
وأصبــح بالتــايل مســؤواًل يف كتلــة املســتقلني الطالبيــة يف اجلامعــة اإلســالمية بغــزة، وتــرأس اجلاعــة 
اإلســالمية التابعــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، وقــاد املظاهــرات التــي كانــت تنطلــق مــن 
اجلامعــة، وكان أيًضــا عضــًوا بــارًزا يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف خميــم الشــاطئ، وأصبــح جــلَّ 
ــة  ــه االجتاعي ــهيد بعالقات ــاز الش ــد امت ــة. لق ــكار اجلهادي ــوة لألف ــم الدع ــاجد املخي ــاطه يف مس نش
ــم الشــاطئ ورواد  ــاء خمي ــه أبن ــاء شــعبه عــى اختــالف توجهاهتــم السياســيةـ عرف الواســعة مــع أبن

املســاجد آمــًرا باملعــروف ناهًيــا عــن املنكــر«)2(.

ويقــول مــازن العجلــة)3( يف شــهادته: »كان الشــهيد حممــود اخلواجــة حريًصــا جًدا عــى أْن يرزقه 
اهلل الشــهادة يف ســبيله، كان يبحــث عنهــا بــكل جــٍد واجتهــاد، زرتــه ذات مــّرة يف بيته بصحبة الشــيخ 
حجــازي الببــار)4( بعــد خروجــه مــن الســجن عــام 1983م، وكان عنــده جدّيــة عاليــة يف التحــّول 
ــع  ــني للمجم ــوان التابع ــباِب اإلخ ــن ش ــه ع ــن انفصال ــل أعل ــًرا، وبالفع ــادي مبك ــل اجله إىل العم
ــدو  ــد الع ــاد ض ــه للجه ــكري وحتّرق ــل العس ــتعجاله للعم ــة اس ــام 1981م)5(، نتيج ــالمي ع اإلس
الصهيــوين، هــذه شــهادة للتاريــخ، وأشــهد بــاهلل عــى ذلــك«)6(. »يف أحــداث اجلامعــة اإلســالمية 
1979-1980م كان الشــهيد القائــد حممــود رأس حربــة يف املواجهــات مــع أبناء احلركة اإلســالمية 

�ملــو�رد �لثقافيــة، فلســطني د�ر �لكــال و�لــرتيق، ط1، 2005، ص263. �لو�عــي، توفيــق يو�ــف، قــادة �جلهــاد �لفلســطيين يف �لعــرص �حلديــث، بــروت، د�ر �لبحــوث 
�لعامليــة، ط1، 1999، ص 269. حشــيش، رايض، �لشــهيد فتحــي �لشــقايق ودوره يف �لقضيــة �لفلســطينية، ر�ــاةل دكتــور�ه غــر مطبوعــة، �لســود�ن، 2010، ص8.

)1( �سبق ترمجته.
)2( عبــاس، خــرض، �لشــهيد محمــود عرفــات �خلو�جــة مســؤول )قســم( �جلنــاح �لعســكري حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، مقــال تفضــل �لباحــث �دلكتــور خــرض 

عطائــه للمؤلــف و�لاتــب رايض حشــيش بتــارخي 2015/07/04م. عبــاس ابإ
)3( �سبق ترمجته.
)4( �سبق ترمجته.

)5( عــن �نــاء محمــود �خلو�جــة حلركــة �لإخــو�ن �ملســلمني، يقــول مــازن �لعجــة: »كنــا مجموعــة شســباب اتبعــة لتنظــمي �لإخــو�ن، مكونــة مــن خليــل �حليــة، 
وعبــدهللا �أبــو كــرش) ولــمي( وعبــد �لكــرمي �دلهشــان، و�ــلامين �دل�يــة، و�أمحــد شــويدح، اكن �أمــرن ومســؤولنا جحــازي �لــرابر، �مللكــف مــن �لشســيخ �أمحــد اي�ــني، 
ــيد �ــابق، وتــد�رس �ــورة غافــر وتفســرها، وكتــاب معــامل يف  ــنة لسس ــنة �لنبويــة مــن كتــاب فقــه �لسس آن �لكــرمي، و�لسس كنــا نقــر�أ ونتــد�رس يف جلســاتنا، �لقــر�

مــام حســن �لبنــا، �أقــول هــذ� شــهادة للتــارخي«. مقابــة خشصيــة مــع مــازن �لنخــاةل بتــارخي 2015/05/11م. �لطريــق لسســيد قطــب، ور�ــائل �لإ
آخــر فيقــول: »�أظــن �أن تشــبثه  خــو�ن اكن ور�ءه �ــبب � )6( مقابــة خشصيــة مــع مــازن �لنخــاةل بتــارخي 2015/05/11م. �أّمــا محمــد عــي فيذكــر �أن تركــه لاإ
آر�ئــه اكن �ــببًا لرتكــه �مجلعيــة �لإ�ــامية و�لتحاقــه ابدلكتــور �ملفكــر فتحــي �لشــقايق، حيــث �أنــين �أتذكــر موقــف متثــل بقيــام محمــود بتجميــع شســباب رايضــة كــال  ب�
�لأجســام يف جلســة �أ�ســبوعية يف �ملســجد لقــر�ءة �لقــر�آن، جفــاءه �لأ�ســتاذ محمــد ابرود وهــو �أحــد مؤ�ــي �مجلعيــة، وقــال حملمــود: ِلــَم تعقــد مثــل هــذه �جللســات 
آن نعقدهــا وقــا نشــاء ويف �أي مــان نشــاء، فــارصَّ محمــد ابرود عــى موقفــه و�حتجاجــه عــى  د�رة �مجلعيــة؟ فقــال هل محمــود: هــذه جلســات قــر� بــدون مشــورة �إ
�نعقــاد �جللســة، و�أرصَّ محمــود عــى ر�أيــه، ومــن �أجــل هكــذ� مو�قــف تــرك محمــود �مجلعيــة، واكن مــن �أو�ئــل �مللتحقــني ابدلكتــور فتحــي �لشــقايق وب�أفــاره �لثوريــة. 

مقابــة خشصيــة مــع محمــد عــي بتــارخي 2016/03/20م.



162
الفصل الثالث

الشهيد القائد محمود الخواجة 
في معترك العمل السياسي

ــالمية«)1(. ــة اإلس ــن اجلامع ــداًل م ــزة ب ــة غ ــميتها بجامع ــة بتس ــة املطالب ــارات العلاني ــد التي ض

التحــق الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة باإلســالم املقــاوم، فوجــد عنــد أتباعــه واملنظريــن 
ــي يبحــث عنهــا فانتمــى حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني يف العــام  ــه الت ألفــكاره ضالت
1981م مــع البدايــات األوىل لنشــأة احلركــة، التــي هنــض فيهــا املؤســس الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي ليطالــب بحقوقــه يف فلســطني وحقــوق شــعبه التــي عجــزت عــن اســرتدادها األنظمة 
العربيــة وكل املتاجريــن بدمــاء أبنــاء الشــعب الفلســطيني، فــكان للشــهيد القائــد حممــود 
اخلواجــة وقفــات عــزٍّ وفخــار مــع الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي الــذي كان يطــوف البــالد 
يبحــث عّمــْن حيمــل معــه اهلــّم الفلســطيني، ويشــاركه يف محــل هــذا الواجــب، فــكان الشــهيد 
ــل  ــه األوائ ــا لدعات ــا للشــقاقي ومرافًق ــل امللتزمــني هبــذا اخلــط مالزًم ــد حممــود مــن أوائ القائ
أمثــال الدكتــور رمضــان شــّلح والشــيخ عبــد اهلل الشــامي والشــيخ نافــذ عــزام والشــيخ عبــد 
ــال  ــم املج ــح هل ــني، ويتي ــم للمصل ــود يقدمه ــد حمم ــهيد القائ ــن كان الش ــودة، الذي ــز ع العزي
ــد  ــرتام عن ــة واح ــن هيب ــه م ــى ب ــا حيظ ــات، ملَِ ــم األوق ــم يف معظ ــم وحمارضاهت ــاء ندواهت إللق
اجلميــع. وحتــول الشــهيد القائــد حممــود يف فــرتة زمنيــة قصــرية إىل أبــرز املنظريــن داخــل هــذا 
ــه عالمــات  ــداع، وظهــرت علي ــة يف التنظــري والتفكــري واإلب املــرشوع، لتمتعــه بقــدرات عالي
التفــاين واإلخــالص جمبولــة بعنــاد عجيــب، كل ذلــك جــرّيه يف ســبيل إحيــاء مفهــوم اجلهــاد 
عــى أرض فلســطني. وكان كثــرًيا مــا يبــدي دهشــته مــن تقــارب مفاهيمــه وأفــكاره مــن أفــكار 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي، فيقــول ألصحابــه: ال عجــب يف ذلــك؛ فمصــدر األفــكار واحــد، 

ــه وســلم_.  وهــو كتــاب اهلل وســنة رســوله حممــد _صــى اهلل علي

وعــن التزامــه املبكــر يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي وتفانيــه يف محايتهــا والدفــاع عــن أفكارهــا 
ــرك يف  ــا نتح ــام 1980-1981م بدأن ــر ع ــن م ــا م ــة عودتن ــورة)2(: »يف بداي ــر ف ــول عم يق
مجيــع أنحــاء قطــاع غــزة للتبشــري بالفكــر اجلهــادي الثــوري الــذي نــادى بــه الشــهيد الدكتــور 
فتحــي الشــقاقي، كنّــا ننتقــل مــن منطقــة إىل أخــرى، وبرتددنــا عــى معســكر الشــاطئ فوجئنــا 
ــل بالشــهيد حممــود اخلواجــة، ذلــك الشــاب  ــز، الــذي كان يتمث هبــذا النمــوذج الشــبايب املتمي
املتحمــس املندفــع للعمــل اإلســالمي وعســكرة حركــة اجلهــاد مــن بدايتهــا، شــعرت بــه مــن 
أشــجع شــباب احلركــة وأجرأهــا عــى العــدو واخلصــوم، لــو ختاصمنــا مــع أحــد يكــون أرسع 
النــاس دفاًعــا عــن حيــاض احلركــة. جلســُت يف بيتــه أكثــر مــن مــّرة حلضــور جلســات الشــهيد 
ــث كان  ــه حي ــا في ــي كان يعقده ــة الت ــة والدعوي ــة واحلركي ــقاقي الفكري ــي الش ــور فتح الدكت
)1( مقابــة خشصيــة مــع محمــد عــي بتــارخي 2016/03/20م. �أكــد هــذه �ملعلومــة عــوض �ــلامين قــامس قريقــع، مو�ليــد يح �لشــجاعية بتــارخي 1957/3/27، 

مقابــة خشصيــة مــع عــوض قريقــع بتــارخي 2016/06/21م.
)2( هــو �لشســيخ �دل�عيــة معــر محمــد فــورة، مو�ليــد 1956/02/05م، يف يح �لشــجاعية رشق مدينــة غــزة، رئيــس ملتقــى �دلعــاة، وهــو مــن جيــل �لت�أ�ــيس 

حلركــة �جلهاد �لإ�ــايم، اترخي �ملقابــة 2016/03/07م.
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والــده متعاطًفــا مــع احلركــة رغــم انتائــه الفتحــاوي، كان بيتــه بمثابــة قلعــة للحركــة يف بدايــة 
انطالقتهــا، كان بمثابــة القاعــدة األوىل للحركــة، وكان الشــهيد حممــود أيًضــا بمثابــة ممثــل 
احلركــة يف الشــاطئ مــع بعــض اإلخــوة، لــو قلــت لــك: لــوال حممــود اخلواجــة ملــا كان حلركــة 
ــا. لقــد كان يف احلركــة كاألســد  اجلهــاد اإلســالمي وجــود يف معســكر الشــاطئ لكنــت صادًق
يكثــر مــن األفعــال ويقلــل مــن الزئــري، ال يــرخ كثــرًيا ففعلــه أكثــر مــن رصاخــه. كنــت تشــعر 
أنــك أمــام رجــل يفــوق ســنه بعرشيــن ســنة، شــجاعته ومروءتــه وشــهامته ونخوتــه تشــعرك 
بــا، انتقــل مــن مرحلــة الطفولــة إىل الرجولــة مبــارشة، مل يعــش طفولته  كأنــه مل يمــر بمرحلــة الصِّ
ــة إىل اجلامعــة دون أن  ــة اإلعدادي ــب انتقــل مــن املرحل ــل طال ــة، فهــو كمث ــة مراهق وال مرحل
ــدوات  ــع أنشــطة احلركــة، مــن ن ــة. كان نشــيًطا وفعــااًل ومشــارًكا جــًدا يف مجي ــدرس الثانوي ي
ــه أمامــك وخلفــك وجنبــك يف كل اجتــاه، وهــذا يــدلُّ  ــام واعتــكاف ورحــالت، تشــعر ب وقي
عــى صــدق انتائــه للمــرشوع اجلهــادي، هــذه اجلوانــب املتعــددة يف شــخصية الشــهيد حممــود 
ملســناها يف بدايــة احلركــة يف املجــال الرتبــوي والدعــوي واإلرشــادي، ولكــن هنايــة الثانينــات 
شــهدت احلركــة التخّصــَص العســكري لوحــده واملــايل لوحــده والســيايس لوحــده والدعــوي 
لوحــده وكذلــك مجيــع التخّصصــات، وكان العســكري مــن ختّصــص الشــهيد حممــود الــذي 

أبــدع فيــه أيــا إبــداع«)1(. 

وعــن النشــاط الدعــوي للشــهيد القائــد حممــود يف معســكر الشــاطئ، حيدثنــا معــني 
الدبــش)2( مستشــهًدا بحادثــة حدثــت معــه شــخصيّا فيقــول: »يف عــام 1982م كنــت جالًســا 
ــى إيلَّ  ــض، فأت ــجد األبي ــاور للمس ــاطئ املج ــكر الش ــزه معس ــط منت ــى حائ ــري ع ــانًدا ظه س
الشــهيد حممــود اخلواجــة، واملــؤذن مــازال يــؤذن لصــالة العــر، فقــال يل: قــم معــّي يــا معــني 
للصــالة يف املســجد، فــا كان منــي إالّ أن اســتجبت لــه برعــة وبــدون نقــاش، إالّ إننــي قلــت 
ــُت  ــالة. فرح ــألتحق بالص ــاء اهلل س ــت، وإن ش ــاب للبي ــود بالذه ــيخ حمم ــا ش ــتأذنك ي ــه أس ل
وســعدُت جــًدا وغمــرت الســعادة قلبــي، كانــت فرحتــي واهلل ال توصــف، أرسعــت للبيــت 
ــمَّ توضــأت وأدركــت آخــر ركعتــني  ــُت احلــام واغتســلت برعــة ث منــرشح الصــدر، ودخل
ــع  ــا مل أنقط ــجد، وبعده ــة يف املس ــايت مجاع ــا يف حي ــالة أصليه ــت يل أول ص ــالة، كان ــن الص م
ــة  ــًدا، وبــدأت مــن ذلــك احلــني أذهــب إىل املســجد برفقــة الشــيخ حممــود وثّل عــن الصــالة أب
ــا واحلمــد  مــن الشــباب الذيــن كان الشــهيد حممــود ســبًبا يف هدايتهــم وأدائهــم للصــالة، وأن
ــرٌي عــيَّ واحلمــد هلل رب  هلل مل أنقطــع عــن الصــالة إىل هــذا الوقــت، فــكان ملحمــود فضــٌل كب

ــني«. العامل
)1( مقابة خشصية ومكتوبة ومسجة مع �لشسيخ معر فورة بتارخي 2016/03/07م. 

ــبابه يف حــارة �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، مقابــة خشصيــة  )2( هــو �أحــد كــو�در حركــة حــاس �لنشســيطني يف معســكر �لشــاطئ، عــاش طفولتــه وصبــاه وشس
ــارخي 2015/05/07م. ــة ومســجة بت ومكتوب



164
الفصل الثالث

الشهيد القائد محمود الخواجة 
في معترك العمل السياسي

ويتابــع معــني حديثــه قائــاًل: »لقــد ُأعجبــت بمحمــود، وأحسســت أّنــه هــو الرجــل الــذي 
ــه، فالتزمــت معــه يف حلقــاِت الذكــِر والقــرآن التــي كان يعقدهــا يف املســجد، وكان  ُيقتــدى ب
يصحبنــا معــه حلضــور جلســات الشــهيد الدكتــور املفكــر فتحــي الشــقاقي التــي كان يعقدهــا يف 
مســجد عنــان)1( أو يف بيــت والــده املنــارص حلركــة اجلهــاد اإلســالمي. كانــت هــذه اجللســات 
يف عــام 1982م، واســتمرت عــى هــذا احلــاِل إىل أن ُاعتقــل حممــود يف عــام 1983م. اعتقالــه 

تــرك لــديَّ فراًغــا دفعنــي لاللتــزام مــع شــباب املجمــع اإلســالمي«. 

ــى  ــه ع ــها إرشاف ــي كان يارس ــود الت ــاطات حمم ــن نش ــه: »وم ــش قول ــني الدب ــع مع ويتاب
ــرآن ورشح  ــري الق ــا يف تفس ــا دروًس ــي فيه ــجد يعط ــا يف املس ــدوات كان يعقده ــات ون جلس
ــس  ــاء، وكان جيل ــرب والعش ــاليت املغ ــني ص ــباب ب ــة للش ــنة النبوي ــة والس ــث الرشيف األحادي
معنــا يف جلســة قــراءة القــرآن بعــد صــالة العــر يف املســجد األبيــض، ومــن نشــاطاته أيًضــا 
تشــكيله لفريــق كــرة قــدم أســاه فريــق الشــهيد عــز الديــن القســام، وألبــس أعضــاءه _وكنــت 

ــن القســام«)2(.  ــا عليهــا اســم وصــورة الشــهيد عــز الدي ــز مطبوًع واحــًدا منهــم_ بالي

وعــن نشــاطه الدعــوي يف خميــم الشــاطئ يقــول وليــد أبــو مــراد)3(: »أنــا كنــت مــن ســكان 
حــارة الشــهيد حممــود، كان يكــبين بأربــع ســنوات، وهــو الــذي جذبنــي إىل الصــالة يف 
ــال  ــال يل تع ــارع، فق ــوم يف الش ــدين ذات ي ــا، وج ــا تقريًب ــرش عاًم ــى ع ــن اثن ــا اب ــجد، وأن املس
ــا  ــت بعــد أن توضــأت، ومــن يومهــا أصبحــت حمافًظ معــيَّ إىل اجلامــع، فذهبــت معــه وصلي
عــى الصــالة ومرافًقــا لــه، وأحببتــه حًبــا شــديًدا لقناعتــي بأقوالــه وأفعالــه. كان دائــًا يأتينــي إىل 
بيتــي يف موعــد كل صــالة، وخاّصــة وقــت صــالة الصبــح حيــث كان يذهــب إىل أكثــر بيــوت 
ــول يل:  ــتيقظ أيب ويق ــوة، فيس ــي بق ــباك غرفت ــيَّ ش ــرق ع ــي يط ــل لبيت ــه، كان إذا وص أصدقائ
مــن هــذا الــذي يطــرق الشــباك بعنــف، فأقــول لــه هــذا حممــود، يــأيت ليوقظنــا لصــالة الصبــح، 

ــا اســتيقظ بمجــرد ملســه للشــباك«. فقــال يل والــدي: قــل لــه أطــرق الشــباك هبــدوء فأن

ــة  ــد: »يف بداي ــول ولي ــالمي يق ــاد اإلس ــة اجله ــكار حرك ــرش أف ــه يف ن ــاطه ومحاس ــن نش وع
ــال يل:  ــا، وق ــاعة تقريًب ــة بس ــالة اجلمع ــل ص ــت قب ــا إىل البي ــود يوًم ــاءين حمم ــام 1983م ج ع
تعــال معــي للذهــاب إىل مدينــة اخلليــل، نوّصــل أعــداًدا مــن جملــة الطليعــة، وســنعود لنصــي 
صــالة اجلمعــة يف غــزة _إن شــاء اهلل_ كانــت معــه ســيارة والــده مــن نــوع بيجــو، فقلــُت لــه: 
ــا بالســيارة الســاعة  واهلل إين أخــاف مــن رسعــة قيادتــك للســيارة، فقــال يل: ال ختــف، انطلقن
)1( يقــع عــى شــاطئ �لبحــر شــال معســكر �لشــاطئ، و�أطلــق عليــه �دلكتــور فتحــي �لشــقايق، مســجد �لشــهيد حســن �لبنــا، واكنــت لك نشــاطات �حلركــة 

يف بد�يهتــا تنطلــق منــه، واكن مــن عــى منــره خيطــب �لشســيخ عبــد �لعزيــز عــودة قبــل �نتقــاهل ملســجد �لشــهيد عــز �دليــن �لقســام يف مــرشوع بيــت لهيــا.
ــبابه يف حــارة �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، وهــو �لآن مــن  ــاه وشس ــو�در حركــة حــاس �لنشــطني يف معســكر �لشــاطئ، عــاش طفولتــه وصب )2( هــو �أحــد ك

ــارخي 2015/05/07م. ــش بت ــع معــني �دلب ــة ومســجة م ــة ومكتوب ــة خشصي �ــامية بغــزة. مقاب موظفــي �جلامعــة �لإ
)3( �سبق ترمجته.
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احلاديــة عــرشة ظهــًرا، وانطلــق برعــة جنونيــة كأنــه راكــب طائــرة، أوقفنــا اجلنــدي الصهيــوين 
عــى احلاجــز، ونظــر يف الســيارة وقــال: مــا هــذه الكتــب، فقــال لــه حممــود أنــا صاحــب مطبعــة 
ــْم  ــا، ومل يفه ــب صفحاهت ــدة وقّل ــة واح ــدي جمّل ــذ اجلن ــة، فأخ ــة اجلامعي ــب للدراس ــذه كت وه
منهــا شــيًئا، فرماهــا داخــل الســيارة، قائــاًل لنــا: هّيــا اذهبــوا مــن هنــا برعــة، قــال يل حممــود: 
اركــب الســيارة، وخرجنــا مــن معــب )ناحــل عــوز(، وانطلــق برعــة قياســية، فقلــت لــه: إذا 
مل نقتــل مــن اليهــود فســنقتل عــى الطريــق مــن رسعتــك اجلنونيــة يــا حممــود؟ فقــال يل: إذا مل 
تعجبــك قيــاديت افتــح بــاب الســيارة وانــزل، قلــت: عجبــاين قيادتــك فضحــك، وصلنــا فعــاًل 
ــا بجانــب  ــا املجــالت لشــخص كان ينتظرن ــة عــرشة والنصــف، وأنزلن اخلليــل الســاعة احلادي
احلــرم اإلبراهيمــي، مل يتكلــم معــه أكثــر مــن الســالم، وهــذه هــَي األمانــة قــد اســتلمتها، وركبنا 
ــة  ــجاعية، براح ــة الش ــة يف منطق ــالة اجلمع ــا ص ــزة، وأدركن ــارشة إىل غ ــا مب ــيارة وعدن الس
أثنــاء قيادتــه كنــت خائًفــا جــًدا. يف حيــايت مل أركــب مــع إنســان يقــود الســيارة كــا كان يقودهــا 
الشــهيد حممــود، كنــت أرجتــف مــن شــّدة اخلــوف، وهــو بالنســبة لــه أمــر عــادي، فطبيعتــه ال 

تعــرف اخلــوف، كأّن قلبــه قطعــة مــن صخــر«. 

وعــن حرصــه عــى حضــور جلســات الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف موعدهــا يقــول 
وليــد يف ذلــك: »كانــت جلســاتنا لســاع حمــارضات الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف بيــت 
حممــود اخلواجــة الــذي كان حريًصــا عــى االنضبــاط وااللتــزام باملواعيــد، فالــذي كان يتأخــر 
مــن الشــباب كان الشــهيد حممــود يؤنبــه قائــاًل لــه: يتوجــب عليــك أْن تــأيت يف الوقــت وامليعــاد 
املحــدد، أنــا كنــت دائــًا مــن الشــباب الذيــن يتأخــرون، فــكان يؤنبنــي ويقــول يل: أنــت يــا وليــد 
ماهــر يف إبــداء األعــذار واحلجــج والتبيــرات لتأخــرك. وذات يــوم مــن األيــام أنبنــي ورصَخ 
يف وجهــي حتــى عــّزت عــيَّ نفــي وتأثــرت كثــرًيا ورجعــت غضبــان إىل بيتــي، فلحقنــي حتــى 
ــق  ــل أن يلح ــة، وكان قب ــوري للجلس ــى حض ــمحني وأرصَّ ع ــذر يل واستس ــاب داري واعت ب
يب اســتأذن الدكتــور فتحــي قائــاًل لــه: ال تبــدأ اجللســة حتــى أعــوَد وبصحبتــي وليــد، وفعــاًل 

رجعــت حتــت إرصاره، ومــن أنــا الــذي ال يضعــف أمــام إرصار حممــود«.

وعــن املصاعــب التــي اعرتضــت حركــة اجلهــاد يف بدايتهــا يقــول وليــد)1(: عودنــا الشــيخ 
الشــهيد حممــود أن نجلــس يف حلقــات ذكــر وقــراءة للقــرآن يف املســجد مــا بــني صــالة املغــرب 
والعشــاء، ويف أحــد أيــام عــام 1982م، جلســنا يف املســجد الغــريب ننتظــر جمــيء الشــيخ حممــود 
إالّ أّن شــباب املســجد مــن أبنــاء املجمــع اإلســالمي حــرضوا إلينــا وأخــذوا يتناوشــون معنــا، 
فقلنــا هلــم: هــذا مســجد وبيــت مــن بيــوت اهلل، وليــس للتقاتــل والتنــاوش واملنازعــات، تعالــوا 
اجلســوا معنــا، أو نحــن نــأيت نجلــس معكــم، وإذا أردتــم أن تفتعلــوا مشــاكل فهّيــا بنــا مجيًعــا 

)1( �سبق ترمجته.
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ــلحني  ــهم ومس ــن أنفس ــوا جمهزي ــد كان ــك، فق ــم ذل ــا هل ــوا وأن قلن ــا صّدق ــجد، م ــارج املس خ
بالعــي واجلنازيــر، بــدأت املشــكلة فرضبونــا وتغلبــوا علينــا، كان والــد حممــود حــارًضا 
وشــاهًدا عــى احلــدث، عندمــا أحــسَّ أنَّ املوقــف صعــب، ذهــب إىل البيــت برعــة وأخــب 
ــا: ال  ــال لن ــارشة وق ــم مب ــه نحوه ــده، فتوج ــة وال ــا برفق ــرض مرًع ــذي ح ــود ال ــهيد حمم الش
تفعلــوا شــيًئا وال تقاتلــوا، فقــط امحــوا يل ظهــري، ال أرغــب أْن يغــدر يب أحــد منهــم ويرضبنــي 
ــد،  ــق منهــم أح ــتتوا ومل يب ــع وتش ــرب اجلمي ــراك، فه ــن اخللــف، وفعــاًل دخــل معهــم يف ع م
عــى الرغــم مــن تســلحهم باجلنازيــر والعــي وحممــود خــايل الوفــاض ليــس يف يــده يشء«. 

وعــن احــرتام الشــهيد القائــد حممــود ملشــاعر األم يقــول وليــد أبــو مــراد: »هنــاك موقــف 
ــونة  ــل حس ــي كام ــي لصديق ــاطئ، وإذا برؤيت ــم الش ــاه يف خمي ــي وإي ــت أم ــًدا كن ــاه أب ال أنس
مرضوًبــا بســبب مشــكلة، مــع شــخص مــن عائلــة الشــوا، فلــا رأى حممــود كامــل حســونة عــى 
هــذه احلــال، قــال يل: هيــا بنــا نذهــب لبيــت ابــن الشــوا لنعــرف مــا ســبب املشــكلة، ذهبنــا لبيت 
الشــوا ونــادى حممــود عــى الشــاب الــذي رضب صديقــي، وبعــد أن تأكــد أنــه هــو، أمســكه من 
مالبســه مــن ناحيــة صــدره، وإذا بالشــاب يرجتــف مــن شــدة اخلــوف قبــل أن يرضبــه حممــود، 
ومــن شــّدة خوفــه اقــرتب منــي وأمســكني وأخــذ يرجــوين أْن ال نعتــدي عليــه، فقلــت لــه: واهلل 
ــا لنتفاهــم معــك، ســمعت أمــه كالم ابنهــا فخرجــت وأخــذت  مــا جئنــا لرضبــك، فقــط جئن
ترتجــى حممــود أالّ يعتــدي عليــه، فاســتجاب هلــا حممــود برعــة، وتأســف هلــا وهــو مكســوف 
منهــا. براحــة أول مــّرَة أشــاهد فيهــا حممــود عــى هــذه الصــورة مــن احليــاء واخلضــوع 

ورسعــة االســتجابة«. 

ويتابــع وليــد حديثــه قائــاًل: »أتذكــر موقًفــا يدلــل عــى أنَّ الشــهيد حممــود مــن صغــره كان ال 
خيــاف اليهــود وال حيســب هلــم حســاًبا حيــث إنــه قبــل انتفاضــة 1987م كنــت ماشــًيا أنــا وإّيــاه يف 
أحــد الشــوارع خــارج معســكر الشــاطئ، فواجهتنــا جمموعــة مــن جنــود االحتــالل الراجلــة التــي 
ــود: إذا  ــال يل حمم ــم، فق ــم ورضهب ــتهزاء هب ــباب لالس ــف الش ــوارع لتوقي ــول يف الش ــت تتج كان
أوقفونــا ســأدخل معهــم يف عــراك وأرضب واحــًدا منهــم، فقلــت لــه: حــذاِر يــا حممــود، فســألني: 
هــل أنــت خائــف؟ فقلــت لــه: براحــة أنــا ارجتفــت خوًفــا بمجــرد رؤيتــي هلــم وقبــل أن نصلهم. 
ــوا  ــيًئا أن يطلق ــت ش ــاف إذا فعل ــإين أخ ــل ف ــوك ال تفع ــا؟، أرج ــايل إذا أوقفون ــون ح ــف يك فكي
علينــا النــريان، وفعــاًل أوقفونــا وأخــذوا منــا بطاقــة اهلويــة، وقالــوا لنــا ادهنــوا احليطــان وامســحوا 
الشــعارات عنهــا. ذهــب اجلنــود وأخــذت أنــا بدهــن احليطــان، وحممــود واقــف متذمــر ومتضايــق 
ــخصية،  ــا الش ــا بطاقاتن ــوين يعطين ــط الصهي ــاء الضاب ــوا ج ــا رجع ــرًيا، وعندم ــود كث ــاب اجلن وغ
ــود  ــط إالّ أن رضب حمم ــن الضاب ــا كان م ــة، ف ــدة وعصبي ــة بش ــه اهلوي ــف من ــود خيط وإذا بمحم
عــى صــدره قائــاًل لــه: أنــت قبضــاي، فقــال لــه حممــود: ملــاذا كل هــذا التأخــري؟ فقــال اليهــودي: 
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ُألقيــت علينــا احلجــارة مــن األطفــال يف الطريــق«)1(.

ــوات  ــجد والصل ــي باملس ــة التزام ــوة)2(: »بداي ــو عج ــادل أب ــول ع ــة يق ــاطاته الدعوي ــن نش وع
ــي كان يعقدهــا بــني  ــد الشــهيد حممــود، كنــت أجلــس معــه يف جلســات املســجد الت كانــت عــى ي
صــالة املغــرب والعشــاء، وأصبحــت مــن األصدقــاء املقربــني إليــه واملحببــني لقلبــه، فعندمــا ذهبــت 
ملدرســة الســياقة ذهــب معــَي ووص عــيَّ أصحــاب املدرســة ومــدريب الســياقة، وعندمــا كان 
ــالوة  ــه، ع ــب مع ــت أذه ــة كن ــة الطليع ــوزع جمل ــوام 1981-1984م لي ــدس يف أع ــب إىل الق يذه
عــى مرافقتــي لــه أثنــاء توزيعهــا عــى أبــواب مســاجد غــزة، وداخــل اجلامعــة اإلســالمية، وكنــت 
ــرًيا مــا كنــت أســّمع لــه مــا  أعتكــف معــه العــرش األواخــر مــن رمضــان يف املســجد األقــى، وكث
ــر  ــع أذان الفج ــي م ــأيت إىل بيت ــه، كان ي ــي حيفظ ــب علم ــى حس ــو ع ــرآن، فه ــور الق ــن س ــظ م حيف
ــا بعــد أدائنــا للصــالة نذهــب للعــب كــرة  يطــرق عــى شــباك غرفتــي ليوقظنــي لصــالة الفجــر، كنّ
ــل  ــول والفالف ــع الف ــيد بائ ــب إىل الس ــا نذه ــض، وبعده ــجد األبي ــاور للمس ــزه املج ــدم يف املنت الق
نتنــاول يف دكانــه الفطــور ثــم نذهــب إىل بيوتنــا. كثــرًيا مــا كان يصلحنــي مــع أيب الــذي كان خيــاف 
عــيَّ أن أمــي مــع أتبــاع الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، بســبب التحريــض عليــه واهتامــه بأنــه 
شــيعي، فــكان أيب حيــب حممــود اخلواجــة وحيرتمــه ويــرىض عــيَّ ألجــل خاطــره، كان حممــود يطلــب 
ــا الصيــام يومــّي االثنــني واخلميــس، ويفطرنــا فــواًل يف املســجد األبيــض عــى حســابه اخلــاص،  منّ
كان يعطينــا جلســات يتكلــم فيهــا عــن فــرض اجلهــاد وحتريــر فلســطني، إضافــة إىل جلســاته يف الفقه 
والســرية. كان يقــول للمفطــر يف رمضــان: »إذا بليتــم فاســترتوا«)3(، كان أســلوبه مقنًعــا يف الوعــظ 
واإلرشــاد، ال يتهــاون مــع مــن يســب الــذات اإلهليــة، ذات مــّرة رضب شــخًصا بســبب كفــره وســّبه 
ــد واعتــذروا للشــهيد حممــود. يف عــام 1983م اعتقلــت معــه يف  ــة، فجــاء أهــل الول للــذات اإلهلي
ســجون االحتــالل بتهمــة توزيعنــا ملجلــة الطليعــة، واهتــم حممــود بأنــه قائدنــا يف معســكر الشــاطئ، 
يف املعتقــل مل أشــعر بأيــام الســجن لوجــود حممــود يف غرفتــي، كان دائــًا مــا يغنــي وينشــد يف الســجن 
.. ولــه رشيــط كاســيت عنــدي وعنــد شــفيق حســان  قائــاًل: احلــور العــني يــا خــيَّ بتســتنا يفَّ يــا خــيَّ
ــهيد  ــي بالش ــي وارتباط ــدة عالقت ــن ش ــالم. م ــوى الظ ــا هن ــْم، إّنن ــجن خّي ــالم الس ــا ظ ــه ي ــد في ينش
حممــود عندمــا اعتقــل عــام 1985م حليازتــه مســدس ومــادة )يت أن يت( حــرضت اليهــود إىل بيتــي 
ــر  ــا عــى رسي ــوين وأن ــم يف املستشــفى، فأت ــي نائ ــي أجاهبــم أهــي أنن ــا ســألوا عن ــايل، وعندم العتق
املــرض، وأخــذوين وعرضــوين عــى طبيــب الســجن، فأّكــَد هلــم أننــي مريــض، وأن يــدي متســّممة 

)1( مقابة خشصية مع وليد �أبو مر�د بتارخي 2016/02/20م.
)2( �سبق ترمجته، مقابة خشصية بتارخي 2016/02/28م.

نــه م�أمــور رشعــًا �أن يسســترت بســرت هللا ول يفضــح نفســه، فقــد روى مــاكل يف  )3( هــذه �ملقــوةل معناهــا حصيــح رشعــًا مفــن غلبــه هــو�ه ووقــع يف معصيــة فاإ
آن لــمك �أن تنهتــو� عــن حــدود هللا، مــن �أصــاب مــن هــذه �لقــاذور�ت شــيئًا فليسســترت بســرت  �ملوطــ�أ �أن ر�ــول هللا صــى هللا عليــه و�ــم قــال: �أهيــا �لنــاس قــد �

نــه مــن يبــدي لنــا صفحتــه نقــم عليــه كتــاب هللا. هللا، فاإ



168
الفصل الثالث

الشهيد القائد محمود الخواجة 
في معترك العمل السياسي

ومتورمــة، وأنَّ إدارة الســجون رفضــت أن تســتقبلني وأنــا يف هــذا الوضــع الصحــي الــيء«)1(. 

ــود  ــهيد حمم ــاًل: »كان الش ــة)2( قائ ــل خفاج ــا كام ــوة إىل اهلل حيدثن ــاطاته يف الدع ــن نش وع
ســبًبا بعــد إرادة اهلل يف التزامــي بالصــالة وبرياضــة كــال األجســام ومتتعــي هبــذا اجلســم 
الريــايض؛ ألّنــه بعــد أْن رآين ذات مــّرة عــى شــاطئ البحــر بمالبــس الســباحة، ورأى جســمي 
فأعجــب بــه، وقــال يل: يــا أبــو مجــال، أليــس حراًمــا عليــك أن ال تعطــي جســمك حقــه بصقلــه 
بالرياضــة، وخاصــة رياضــة كــال األجســام، وأن تغــذي روحــك ونفســك بالتقــرب إىل اهلل 
ــك  ــت توجيهات ــك، وحت ــني يدي ــي ب ــمي وروح ــع جس ــز ألض ــا جاه ــه: أن ــُت ل ــه، فقل وطاعت
وخباتــك، فقــال يل اتفقنــا إن شــاء اهلل نتابــع بعضنــا البعــض، وكان يف ذلــك الوقــت منشــغاًل 
ــة مــن شــاطئ البحــر، وبالفعــل بــدأت معــه ممارســة الرياضــة  ــة الرياضــة القريب بتجهيــز صال
يف النــادي، وكان كثــرًيا مــا يأخــذين معــه للصــالة مجاعــة يف املســجد، لقــد كان حريًصــا جــًدا 
عــى أن يكــون شــباب منطقتــه، وحارتــه بــل وكل شــباب معســكر الشــاطئ يتمتعــون بأخــالق 

عاليــة وبأجســام رياضيــة قويــة، وهــذا مــن طيــب أصلــه ومعدنــه«)3(.

وعــن نشــاطاته اإلســالمية يف معســكر الشــاطئ، يقــول أخــوه حممــد: »يف املرحلــة الثانويــة 
التزمــت مــع أخــي حممــود يف النــدوات التــي كان يعقدهــا الشــيخ أمحــد ياســني)4(، واألســتاذ 
خليــل القوقــا)5( والشــيخ حممــد شــمعة)6(، يف مســاجد معســكر الشــاطئ والتزمنــا يف الصلوات 
وحضــور النــدوات وجلســات الذكــر وقــراءة القــرآن، كــا انضممنــا لفــرق الكّشــافة واجلوالــة 
ــوى  ــس الق ــن أّس ــو أول م ــود ه ــي حمم ــالمية. وكان أخ ــة اإلس ــا اجلمعي ــت تنظمه ــي كان الت
الضاربــة للمجمــع اإلســالمي، وأّول مــن منــع وقــى عــى بدعــة شــمِّ النســيم وتســكع 
الشــباب والشــابات عــى شــاطئ بحــر غــزة، كان ذلــك بمشــاركة جمموعــة مــن شــباب معســكر 

الشــاطئ مــن العبــي رياضــة كــال األجســام«)7(.

ــد حممــود اخلواجــة يف املرحلــة  ــه الشــهيد القائ وعــن النشــاط الدعــوي الــذي كان يقــوم ب
الثانويــة، حيدثنــا عــالء الصفطــاوي)8( قائــاًل: »تعرفــُت عى الشــهيد حممود يف مدرســة فلســطني 
الثانويــة، التقيــُت معــه بــأول ثانــوي. هــذا الشــاب النشــيط الــذي يــرتدد عــى مســجد املدرســة، 

)1( مقابة خشصية مع عادل �أبو جعوة بتارخي 2016/02/28م.
)2( اكمــل محمــد خفاجــة )�أبــو جــال(، مو�ليــد 1965م يف معســكر �لشــاطئ، وهــو �أحــد كــو�در حركــة فتــح برتبــة مــازم يف �ــلطة ر�م هللا، مقابــة خشصيــة 

بتارخي 2016/02/01م.
)3( مقابة خشصية مع اكمل خفاجة بتارخي 2016/02/01م.

)4( �سبق ترمجته.

)5( �سبق ترمجته.
)6( �سبق ترمجته. 

)7( مقابة خشصية مع محمد �خلو�جة بتارخي 2015/06/06م.
)8( �سبق ترمجته.
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كان املســجد عبــارة عــن غرفــة غــري مفّعلــة إالّ إننــي الحظــت شــاًبا جيــري وراء الطلبــة قائــاًل 
ــا يــا إخــوة ألداء الصــالة، كان حممــود عــى رأس مخســة شــباب يف املســجد. كان هــو  هلــم: هّي
ــر اهلل شــاءت أن يقــول يل: تعــال  ــا يف عــام 1977م، تقادي ــكالم تقريًب رأس حربتهــم، هــذا ال
صــل الظهــر معنــا مجاعــة يف املســجد، ألســت أنــت عــالء وأبــوك املناضــل أســعد الصفطــاوي، 
فــكان لــه الفضــل يف دعــويت لصــالة اجلاعــة يف الغرفــة التــي جعــل منهــا مســجًدا، اســتجبت 
لــه بــدون تــردد، شــّدين إليــه النــور الــذي يشــع مــن وجهــه. بعــد ذلــك اختذتــه يل صديًقــا، عــى 

مــدار عالقتــي معــه كنــت أحتفــظ لــه بــكل احــرتام وود«)1(. 

ــد حممــود اخلواجــة اإلســالمي يف فــرتة الثانينــات يقــول عمــر  وعــن نشــاط الشــهيد القائ
ــا والشــهيد حممــود اخلواجــة عــام 1977 يف إعــار وترميــم مســجد  الدويــك)2(: »شــاركت أن
الكتيبــة الــذي يســمى اآلن مســجد الشــيخ زايــد حيــث كان هــذا املســجد بمثابــة خرابــة ومكان 
للقامــة يقــي النــاس فيــه حاجتهــم، فــكان الشــهيد حممــود مــع عــدد مــن الشــباب يذهبــون 
إليــه مشــًيا عــى األقــدام مــن معســكر الشــاطئ لرتميمــه وتنظيفــه حتــى تــم إعــاره وأقيمــت 

فيــه الصلــوات وصــالة اجلمعــة«)3(. 

وعــن نشــاطه الدعــوي يقــول حممــود عطــوة)4(: »عالقتــي مــع الشــهيد حممــود قديمــة كانــت بدايتهــا 
ــا اإلســالمي املشــرتك، حيــث  ــا مــن بلــدة واحــدة )محامــة(، وتوجهن ــة بحكــم اجلــرية، وأنن ــذ الطفول من
ــل أن يتجــاوز الرابعــة عــرشة مــن عمــره. يف  ــا وقب ــذ أْن كان صبًي ــاد املســاجد، من ــدأ يف ارتي إنَّ حممــود ب
عــام 1979م خرجــت مــن الســجون الصهيونيــة، فجــاءين حممــود إىل بيتــي لتهنئتــي بالســالمة، جلســنا 
يف غرفــِة االســتقبال، ودار بيننــا نقــاش عــن الســجن وأوضاعــه، وحالــة املســاجني، وأحــوال املســلمني 
ــالم  ــي، وأن اإلس ــالمي والوطن ــي اإلس ــنا توجه ــاء نقاش ــي أثن ــن حديث ــود م ــظ حمم ــام، الح ــه ع بوج
ــأن  ــي ب ــه، وطالبن ــذا التوج ــب هب ــوين، فأعج ــدو الصهي ــع الع ــا م ــة يف رصاعن ــه املعرك ــن دخول ــدَّ م الب
تعقــد جلســات يف بيتــي ملناقشــة هــذه األفــكار اإلســالمية اجلهاديــة، فــكان بحكــم عالقاتــه الواســعة مــع 
الشــباب يــأيت إيل بيتــي مــع جمموعــة مــن أصدقائــه جتــاوز عددهــم العــرشة يف أكثــر مــن جلســة، وبحكــم 
ــة التــي يتمتــع هبــا حممــود تــوىل إدارة اجللســات، فــكان مــن أهــم الكتــب التــي كانــت  الشــخصية القوي
تطــرح للــرشح والنقــاش كتــب املفكــر ســيد قطــب، والعــامل الفقيــه حممــد الغــزايل، كان الشــهيد حممــود 
ــا للحارضيــن أهّنــا مــن  يرشحهــا للشــباب كأنــه هــو مؤلفهــا، إضافــة لطرحــه للقضيــة الفلســطينية، مبينً
ــاء احلركــة اإلســالمية  ــا وحمــل اهتــام مجيــع املســلمني، كان حممــود مــن أنشــط شــباب وأبن أهــم القضاي
يف الثانينيــات يف دعوتــه للخــري واحلــق ومقاومتــه للمنكــر والفســاد واحــرتام اجلميــع لــه مــن إســالميني 

)1( مقابة خشصية مع عاء �لصفطاوي بتارخي 2015/11/08م. 
عد�دي يف واكةل �لغوث لاجئني، اترخي �ملقابة 2016/03/20م. )2( هو معر حسني دويك، مو�ليد 1960م يف معسكر �لشاطئ، مدرس �إ

)3( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع معر دويك بتارخي 2016/03/20م.
)4( �سبق ترمجته، اترخي �ملقابة 2016/03/29م. 
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ووطنيــني وقوميــني وعلانيــني، فالــكل حيرتمــه وهيابــه لقــوة شــخصيته النفســية والبدنيــة«)1(. 

وعــن التــزام الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يف املســاجد، ونشــاطه الدعــوي يف 
معســكر الشــاطئ يقــول أخــوه حســن)2(: »بعــد التــزام أخــي حممــود يف الصلــوات 
ــون. كان  ــاس ملتزم ــاك أن ــن هن ــام مل يك ــري، يف أي ــاًل إىل اخل ــواًل كام ــول حت ــاجد حت واملس
مــن دعــاة األمــر باملعــروف يف تلــك املرحلــة، كنــت أرافقــه كابــن لــه عــى الرغــم مــن أنــه 
يكــبين بثــاين ســنوات، كان يأخــذين معــه وأنــا يف الصــف الرابــع واخلامــس االبتدائــي إىل 
املســجد ويشــجعني عــى حضــور النــدوات وإلقــاء األناشــيد اإلســالمية بســبب مــا أمتتــع 

ــل«)3(.  ــه مــن صــوت مجي ب

وعــن نشــاطه يف معســكر الشــاطئ يقــول نــر الديــن أبــو كــرش)4(: »كان الشــهيد 
حممــود مــن الدعــاة الناشــطني يف دعــوة األشــبال والشــباب إىل أداء الصــالة واملحافظــة 
ــادي خدمــات الشــاطئ عــى رياضــة كــال  ــدرب معــه يف ن ــت أت عــى األخــالق، كن
األجســام حيــث متكــن مــن أخــذ غرفــة وجعلهــا مصــى بعــد أن أقنــع جملــس اإلدارة 
بصعوبــة بالغــة، وكان يأخــذين معــه إىل مســجد عنــان املتواجــد يف مــرشوع عامــر 
للصــالة وســاع خطبــة الشــيخ عبــد العزيــز عــودة، كان الشــهيد حممــود قــدوة 
ــاف  ــه خي ــعر أن ــت تش ــم، كن ــم وانتاءاهت ــالف توجهاهت ــى اخت ــارة ع ــاء احل ــع أبن جلمي
عــى مصلحتــك، وحيــب لــك اخلــري ويوجهــك إليــه، ويغــار عــى جريانــه وأصدقائــه 
ــاء  ــا يش ــل م ــى فع ــه ع ــن قدرت ــم م ــى الرغ ــة ع ــة الطيب ــأ بالكلم ــن اخلط ــم ع وينهاه

ــخصيته«)5(.  ــوة ش ــبب ق بس

ــى  ــول حيي ــوي يق ــاطه الدع ــجد ونش ــه يف املس ــود والتزام ــهيد حمم ــن الش ــث ع ويف احلدي
النحــال)6(: »تعرفــت عــى الشــهيد حممــود يف املســجد الغــريب يف عــام 1975م، وأنــا ابــن أحــد 
عــرش عاًمــا وعمــره مخســة عــرش عاًمــا، يف ذلــك الوقــت عــدد الشــباب يف املســجد ال يتجــاوز 
أصابــع اليــد الواحــدة، واختــذت حممــود صاحًبــا وصديًقــا بــداًل مــن أصدقــاء احلــارة، حيــث 
إن معظــم شــباب املعســكر يف ذلــك الوقــت غــري ملتزمــني دينًيــا، كان حممــود نشــيًطا يف دعــوة 
الشــباب واألشــبال للصــالة مجاعــة يف املســاجد، عــى الرغــم مــن صغــر ســنه، اختذتــه قــدوة 

)1( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع محمود عطوة بتارخي 2016/03/29م.
ــب نفــي يعمــل يف �لصحــة  ــد 1968م يف معســكر �لشــاطئ، وهــو طبي خــوة �لشــهيد محمــود �خلو�جــة، مو�لي ــن �إ ــات �خلو�جــة، م )2( هــو حســن عرف

ــارخي 2015/08/14م. ــة مســجة بت ــة خشصي ــية، مقاب �لنفسس
)3( مقابة خشصية مسجة مع حسن �خلو�جة بتارخي 2015/08/14م.

)4( �سبق ترمجته. 
)5( مقابة خشصية مسجة مع نرص �أبو كرش بتارخي 2015/05/19م.

)6( �سبق ترمجته.
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لشــجاعته وجرأتــه، مــن هواياتــه املحببــة إىل نفســه رياضــة كــال األجســام، ولعبــة اجلمبــاز، 
التــي يتقــن منهــا اللفــة العكســية، والقفــز والتدحــرج بمهــارة، يــارس هــذه اهلوايــات الرياضية 
ــذي كان معظــم  ــني)1(، ال ــة غــوث الالجئ ــع لوكال ــايض التاب ــادي خدمــات الشــاطئ الري يف ن
أعضائــه ومــن يتواجــد فيــه ال يصلــون. يف هــذه البيئــة اســتلم حممــود مســؤولية اإلرشاف عــى 
غرفــة احلديــد اخلاّصــة بلعبــة كــال األجســام، كان الشــهيد حممــود يف هــذا املــكان يقــوم بأفعــال 
أقــرب إىل التحــدي، كان يدعــو الشــباب إىل الصــالة، ويعّرفهــم بأخــالق اإلســالم، وكان 
ــن إىل املســجد الغــريب ألداء صــالة  ــة التمري ــن يارســون الرياضــة يف هناي يأخــذ الشــباب الذي
ــد  ــنّه، وبع ــر س ــم صغ ــاطئ رغ ــكر الش ــي يف معس ــة احلقيق ــه الداعي ــس أن ــت أح ــرب، كن املغ
افتتــاح اجلمعيــة اإلســالمية بــدأ حممــود يذهــب إليهــا ملارســة هواياتــه الرياضيــة، ظــلَّ الوضــع 
عــى هــذا احلــال، إىل أن بزغــت أفــكار الدكتــور فتحــي الشــقاقي اجلهاديــة يف معســكر الشــاطئ 
يف عــام 1981م فــكان الشــهيد حممــود مــن أوائــل مــن التحقــوا بالشــهيد املفكــر فتحــي 
ــد  ــكار، فلق ــذه األف ــني هل ــن والداع ــط املنظري ــن أنش ــح م ــكاره، وأصب ــوا بأف ــقاقي واقتنع الش
عــرف عنــه دفاعــه املســتميت عــن األفــكار التــي اقتنــع هبــا، والتــي كانــت تتعــرض لإلشــاعات 
ــم  ــم بأهن ــوا يتهموهن ــث كان ــزة، حي ــاع غ ــالمي يف قط ــع اإلس ــاع املجم ــل أتب ــن قب ــوم م واهلج
شــيعة وُينّظــرون للثــورة اإليرانيــة ويعملــون عــى نــرش مذهبهــا الشــيعي بــني أبنائهــم، ولشــدة 
انتائــه وقــوة قناعاتــه كان يــأيت بالدكتــور فتحــي الشــقاقي إىل بيتــه لعقــد اجتــاع أســبوعي يف 
منزلــه، وكان ممــن حيــرض هــذا االجتــاع الشــيخ عبــد العزيــز عــودة، والشــيخ عبــداهلل الشــامي، 
والدكتــور رمضــان عبــد اهلل شــّلح)2( وغريهــم، والتحــق بــه عــدًدا ال بــأس بــه مــن الشــباب، 
ــى  ــت ع ــا ظلل ــالمي، وأن ــع اإلس ــاء املجم ــع أبن ــراع م ــى رأس ال ــه ع ــذي وضع ــر ال األم
التزامــي مــع شــباب املجمــع وكنــت مــن أشــد الشــباب املعارضــني واملتصديــن لــه، بعــد ذلــك 
ــى  ــداء، حت ــاجد كاألع ــا يف املس ــًة، وأصبحن ــود خاّص ــني حمم ــا وب ــديد بينن ــالف الش دبَّ اخل
ــد يف  ــرتة أح ــك الف ــد يف تل ــجد)3(. ومل يوج ــل املس ــدي داخ ــتباك باألي ــر إىل االش ــل األم وص

ــة �أخــرى يف خمــاميت �لقطــاع مــن �لشــال �إىل �جلنــوب ويه عــى �لنحــو  ــبعة �أندي ــع �س ــنة 1951م وابلزت�مــن م )1( ندي خدمــات �لشــاطئ ت�أ�ــس �س
�لتــايل: جباليــا، �لشــاطئ، �لــرجي، �لنصــر�ت، �ملغــازي، ديــر �لبلــح، خــان يونــس، رحف. وبمتويــل مــن واكةل �لغــوث �دلوليــة لتقــدمي �خلدمــات �لثقافيــة والاجاعيــة 
ــة بتفوقــه يف �لعديــد مــن �لألعــاب �لرايضيــة �لفرديــة مهنــا  ــباب و�لفتيــان يف هــذه �خملــاميت. متــز ندي خدمــات �لشــاطئ عــن ابيق �لأندي و�لرايضيــة جليــل �لشس
ــد مــن �لاعبــني مهنــم صــاح بكــر، مصطفــى وحيــى خلــف، حســن  ــادي عــى �أول كأس لألعــاب �لقــوى للعــام 1964 م مبجهــود �لعدي و�مجلاعيــة وحصــل �لن

وحســني خبيــت، عبــد �لكــرمي �لزينــايت. ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة.
)2( �لأمــني �لعــام �حلــايل حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم �دلكتــور رمضــان عبــد هللا شــلَّْح، مو�ليــد 1957م يف يّح �لشــجاعية يف غــزة، درس الاقتصــاد يف مــرص 
وبعدهــا معــل مدر�ــًا لاقتصــاد يف �جلامعــة �لإ�ــامية يف غــزة ملــدة مخــس �ســنو�ت و�ــافر مــن غــزة 1987م �إىل بريطانيــا وحصــل عــى ماجسســتر هنــاك وبعدهــا 
ىل �أمــراك للحصــول عــى �دلكتــور�ه عــام 1991م، ومعــل يف �جملــال �لأاكدميــي يف �لبحــث و�لتدريــس يف جامعــة جنــوب فلوريــد� ملــدة مخــس �ســنو�ت، مث  �ــافر �إ
ل �أنــه توجــه �إىل دمشــق للقــاء �دلكتــور فتحــي �لشــقايق، ومكــث �أربعــة �أشــهر، مث فوجــئ اب�تشــهاد �دلكتــور  غــادر �لــولايت �ملتحــدة يف �لطريــق �إىل فلســطني، �إ
ــًا عامــًا للحركــة. �نظــر: حشــيش، �لشــهيد  فتحــي يف مالطــا عــى يــد �ملو�ــاد �لصهيــوين، فــم �ختيــاره مــن قبــل جملــس شــورى حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم �أمين

فتحــي �لشــقايق، ص84. 
جــاع �أن �لشــهيد محمــود �خلو�جــة مل يدخــل يف رص�ع  )3( مــن خــال �ملقابــات �لكثــرة �لــي �أجر�هــا �لباحــث مــع جيــل تــك �ملرحــة، اكن هنــاك شســبه �إ

�أو �شــتباك ابلأيــدي د�خــل �ملســجد، واكن يــرى �أن للمســجد حرمــة ل يصــح �لتقاتــل بد�خــهل.
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ــه. ويف  ــف يف وجه ــداه أو يق ــرؤ أن يتح ــن جي ــال م ــباب أو الرج ــن الش ــاطئ م ــكر الش معس
ــة،  ــاطي يف االنتفاض ــة لنش ــوين نتيج ــالل الصهي ــجون االحت ــُت يف س ــة األوىل اعتقل االنتفاض
ــال  ــليم األبط ــيَّ تس ــّلم ع ــي وس ــود إىل بيت ــهيد حمم ــاء الش ــجن ج ــن الس ــي م ــد خروج وبع
وعانقنــي معانقــة األخــوة والتســامح، عــى الرغــم مــن اخلــالف والعــداء الشــديد الــذي كان 
بيننــا، شــعرُت يف تلــك اللحظــة أنَّ هــذا الرجــل عمــالق بــكل معنــى الكلمــة، وهــذا املوقــف 
ــيخ  ــذا الش ــا ه ــد ظلمن ــالمي ق ــع اإلس ــاء املجم ــن أبن ــا نح ــُت أْننَ ــرًيا، وأحسس ــيَّ كث ــَر ع أّث

الصــادق املخلــص«)1(. 

ــهر  ــايل ش ــت لي ــت اعتكف ــاهني)2(: »كن ــمري ش ــول س ــوي يق ــاطه الدع ــه ونش ــن عبادت وع
ــا  ــة املســجد األبيــض، كنّ ــا والشــهيد حممــود يف مكتب رمضــان مــن أعــوام 1981-1982م أن
ــج  ــة، كان برنام ــل املكتب ــح ندخ ــالة الرتاوي ــد ص ــجد، وبع ــة يف املس ــوات مجاع ــى الصل نص
ــل،  ــل نح ــى وعس ــحر مرب ــواًل ونتس ــر ف ــا نفط ــم أيامن ــايل: يف معظ ــو الت ــى النح ــا ع اعتكافن
كان الشــهيد حممــود يقــي الليــل مــا بــني قــراءة قــرآن وصــالة وتســبيح، وكان يقــرأ يف كتــب 
اجلامعــة اســتعداًدا لالمتحــان، حيــُث إنــه يف إحــدى شــهور رمضــان مل يذهــب لقضــاء العــرش 
األواخــر يف املســجد األقــى واعتكفهــا يف املســجد األبيــض؛ ألّنــه كان يقــرأ يف الكتــب 
ــه بعــث مــع بعــض الشــباب أعــداًدا مــن جملــة الطليعــة  ــة اســتعداًدا لالمتحــان، إالّ أن اجلامعي
لتوزيعهــا يف املســجد األقــى. كثــرًيا مــا كان يبــدأ بمواجهــة املنكــر بيــده قبــل لســانه، خاصة إذا 
ســمع شــخًصا يســب الــذات اإلهليــة، وكان يقاتلنــي إذا تدخلــت لإلصــالح بينــه وبــني الــذي 
يكفــر، كان ال حيــب أن يصــده مــن معــه، إذا مل يشــارك يف الــرضب فليصمــت. أول خطبــه لــه 
يف مســجد عنــان، أطاهلــا كثــرًيا فقلــت لــه: يــا شــيخ حممــود أطلــت كثــرًيا عــى النــاس، فقــال: 
كثــر الــكالم عنــدي ومل أمتكــن مــن مللمــة املوضــوع بســهولة. عندمــا بنــى حممــود بيتــه الصغــري 
ــا بنيــت بيتــي ســاعدين حممــود يف  املجــاور ألهلــه هــّب ملســاعدته معظــم شــباب احلركــة، ومّل
بنائــه، ووقــف إىل جانبــي، وكان قلــا يفارقنــي، يرفــع معــي الرمــل واألحجــار، وهيــدم وحيفــر 
ويرفــع الــردم. وإذا كان هنــاك فعاليــات أو نشــاطات ختــص حركــة اجلهــاد اإلســالمي وحتتــاج 
ــث  ــا، حي ــي أملكه ــيارة الت ــن الس ــن بنزي ــباب ثم ــن الش ــع م ــود جيم ــالت، كان حمم إىل مواص
إننــا مل نكــن نأخــذ فلًســا مــن التنظيــم. أنــا التزمــت يف الصلــوات ويف حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
مــن عــام 1981م بفضــل اهلل ثــم بفضــل حممــود، والتزمــت معــه بحضــور دروســه وندواتــه، 
كنــت قبــل عــام 1981م ال أعــرف الصــالة وال املســجد، وكنــت أرافــق شــباب الشــوارع ذوي 
ــي  ــد التزام ــم األب واألم، وبع ــبه بيتي ــدي أش ــت ج ــأت ببي ــوين نش ــدة، لك ــالق الفاس األخ

)1( مقابة خشصية مع حيي محمد �امل �لنحال بتارخي 2015/05/13م. 
ــة  ــات اترخي �ملقاب ــة يف �لامثنيني ــود �خلو�ج ــهيد محم ــًا للش ــاطئ، اكن مر�فق ــمي �لش ــد 1959/08/13م، يف خم ــاهني، مو�لي ــى ش ــر مصطف ــو مســر مع )2( ه

2016/03/06م.
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بالصلــوات، قــال يل حممــود: كنــت قبــل أْن تصــي مــن أبغــض النــاس إىل قلبــي، ولكــن بعــد 
التزامــك بالصلــوات أصبحــت مــن أحــب النــاس إىل قلبــي. يف ســنة 1985م اعتقــل حممــود يف 
الســجون الصهيونيــة، كنــت أزوره أنــا والشــهيد بشــري الدبــش كل يــوم مخيــس مــن كل أســبوع 
يف ســجن نفحــة الصحــراوي، حتــت مــبر أننــا نــزور ســجناء لبنانيــني مــن عائلــة رسور، كان 
ــا نجلــس مــع حممــود بجانــب أمــه، وبعــد  ال ُيســمح ألهلهــم بالزيــارة إال كلِّ ســتة أشــهر، كنّ
االنتفاضــة أصبحــت الزيــارة صعبــة جــًدا، وعندمــا انتهــت مــدة حمكوميتــه، ذهبــت أنــا وأمــه 
يف ســياريت، واســتقبلناه عــى معــب إيــرز )بيــت حانــون( وأوصلتــه إيل بيتــه، وأهــداين طاقيــة مــا 

زلــت احتفــظ هبــا إىل اآلن ومزهريــة مــن صناعــة وعمــل املســاجني«)1(. 

وعــن نشــاطه الدعــوي يف مســاجد خميــم الشــاطئ، يقــول مصطفــى أبــو توهــة)2(: »كانــت 
ــا  ــت فيه ــزت وافرتق ــي متي ــات الت ــة األوىل للجلس ــل احلاضن ــات متث ــة الثانين ــاجد يف بداي املس
كاملســجد  املســاجد  بعــض  يف  تعقــد  كانــت  وتكتــالت،  جتاذبــات  إىل  والــرؤى  األفــكار 
األبيــض مثــاًل جلســات بعــد صــالة الفجــر واملغــرب والعشــاء، إحداهــا تضــم أبنــاء املجمــع 
اإلســالمي، يوازهيــا جتمــع يضــم اإلخــوة املحســوبني عــى التيــار اجلديــد الــذي جــاء بأفــكاره 
ــم الشــاطئ حممــود اخلواجــة،  ــور فتحــي الشــقاقي، والــذي كان يقــوده يف خمي ــة الدكت اجلهادي
ــم  ــة، بحك ــة وال أخوي ــن ودّي ــتني مل تك ــني اجللس ــني هات ــة ب ــّر أنَّ العالق ــف وامل ــيء املؤس ال
املــكان الــذي هــو اجلامــع، حيــث ســادت احلزبيــة مــن كال الطرفــني، وأصبحــت هــي الناطــق 
الرســمي واملحــّدْد لتلــك العالقــات، وبالتــايل فــإنَّ روح التحــدي واملناكفــة كانــت هــي 
الســائدة يف حــني أنَّ األصــل أْن يكونــوا إخــوة متحابــني، يتعاونــون فيــا اتفقــوا عليــه، ويعــذر 

ــه.)3( ــا اختلفــوا في بعضهــم بعًضــا، أو حيــاور بعضهــم بعًضــا في

وعــن تلــك املرحلــة يقــول ريــاض شــاهني)4(: »يف بدايــة انطالقــة حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
يف فلســطني حــاول الشــهيد حممــود اخلواجــة أن يضمنــي إليهــا. دعــاين يــوم مخيــس مــن عــام 
ــذا  ــاطئ، كان ه ــكر الش ــه يف معس ــقاقي يف بيت ــي الش ــور فتح ــده الدكت ــاء يعق 1982م إىل لق

)1( ولقد �أر�ين �لر�وي مسر شاهني �لطاقية، مقابة خشصية مع مسر شاهني بتارخي 2016/03/06م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( �ذلي وضــع هــذه �لقاعــدة: »نتعــاون فــامي �تفقنــا عليــه، ويعــذر بعضنــا بعضــا فــامي �ختلفنــا فيــه« يف هــذ� �لصيغــة هــو �لعامــة �لسســيد رشســيد رضــا، زعــمي 
�ملدر�ــة �لســلفية �حلديثــة، وصاحــب جمــة »�ملنــار« �لإ�ــامية �لشــهرة، وصاحــب »�لتفســر« و«�لفتــاوى« و�لر�ــائل و�لكتــب �لــي اكن لهــا ت�أثرهــا يف �لعــامل 
�لإ�ــايم لكــه، وقــد �أطلــق علهيــا: »قاعــدة �ملنــار �ذلهبيــة«، و�ملقصــود مهنــا: »تعــاون �أهــل �لقبــة« مجيًعــا ضــد �أعــد�ء �لإ�ــام ومل يضــع �لسســيد رشســيد هــذه 
مــاء �لو�قــع وظروفــه ورضور�تــه،  ــنة وهــدي �لســلف �لصــاحل، و�إ ــتنبطها مــن هد�يــة �لكتــاب و�لسس منــا ��س ــه �إ �لقاعــدة مــن فــر�غ، بــل �ذلي يظهــر للمت�أمــل �أن
وحاجــة �لأمــة �لإ�ــامية �إىل �لتــامح و�لتســاند يف مو�هجــة �أعد�هئــم �لكثريــن، �ذليــن خيتلفــون فــامي بيهنــم عــى �أمــور كثــرة، ولكهنــم يتفقــون عــى �ملســلمني وهــو 
آن �أبلــغ �لتحذيــر: �أن يــو�يل �أهــل �لكفــر بعضهــم بعًضــا، ول يــو�يل �أهــل �لإ�ــام بعضهــم بعًضــا، يقــول تعــاىل: ﴿و�ذليــن كفــرو� بعضهــم �أوليــاء  مــا حــذر منــه �لقــر�

ل تفعلــوه تكــن فتنــة يف �لأرض وفســاد كبــر﴾ ]�لأنفــال: 73[. بعــض �إ
)4( رايض مصطفــى �أمحــد شــاهني، مو�ليــد خمــمي �لــرجي بتــارخي 1962/09/08م، حيمــل درجــة �لأ�ســتاذية يف �لتــارخي �لإ�ــايم، ويشــغل رئيــس قســم 

د�رة مجعيــة �لــرايض �خلريــة. �لتــارخي و�لآاثر �ــابقًا ورئيــس مركــز �لتــارخي �لشــفوي حاليــًا بلكيــة �لآد�ب يف �جلامعــة �لإ�ــامية بغــزة، ورئيــس جملــس �إ
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أســلوًبا مــن أســاليبه يف دعــوة الشــباب وضمهــم إىل حركــة اجلهــاد اإلســالمي، حــاول حممــود 
أن يطــور عالقاتــه معــي إالّ أّنــه دخــل يف مشــاكل مــع أتبــاع وأبنــاء املجمــع اإلســالمي بســبب 
منعــه مــن ممارســة نشــاطاته يف املســاجد، ويف املقابــل تعّصــب حممــود الشــديد للفكــر اجلهــادي 
ظهــر ذلــك مــن خــالل محاســه الرهيــب يف التنظــري إليهــا، تعّصبــه هــذا جعلنــي أنفــُر منــه وأبتعد 
عنــه خشــية مــن وقوعــي يف مشــاكل مــع النــاس، وأبنــاء احلــركات اإلســالمية األخــرى. كان 
يريــد أن يكــون لــه جلســات يف املســجد األبيــض إالّ أنَّ الشــيخ حممــد شــمعة منــع ذلــك واشــتدَّ 
ــد  ــيخ حمم ــة أنَّ الش ــدي لدرج ــتباكات باألي ــع اش ــود، وكادْت أْن تق ــني حمم ــه وب ــكالم بين ال
شــمعة شــّمَر عــن ســاعد يديــه وقــال القّصــة مــش بالعضــالت، فــا كاَن مــن حممــود احرتاًمــا 
للشــيخ الفاضــل حممــد شــمعة إالّ أن اختــَر الــكالم والتــزَم الصمــت، ولــو تكّلــم حلدثــْت 
ــه  ــود وصدق ــهيد حمم ــة الش ــى حكم ــدل ع ــذا ي ــا إالّ اهلل، وه ــم عواقبه ــريًة ال يعل ــكلة كب مش

وإخالصــه ومقدرتــه عــى ضبــط أعصابــه يف املواقــف التــي حتتــاج إىل ضبطهــا«)1(.

ــاجد  ــة يف املس ــاء حركــة اجلهــاد اإلســالمي مــن ممارســة أنشــطتهم الدعوي ــع أبن  وعــن من
يقــول وائــل احلارنــة)2(: »يف بدايــة الثانينيــات ومــع بدايــة انطالقــة حركــة اجلهاد اإلســالمي يف 
فلســطني كان الشــيخ الداعيــة عبــد العزيــز عــودة يلقــي حمــارضات يف مســاجد قطــاع غــزة، إالّ 
أّنــه عندمــا كان يلقــي مثــل هــذه املحــارضات يف مســاجد خميــم الشــاطئ وخاّصــة يف املســجد 
األبيــض أو الشــايل، كان يف كل حمــارضة أو نــدوة يلقيهــا تواجــه الشــيخ ونحــن املرافقــني لــه 
مشــاكل منهــا أّنــه ال يتمكــن مــن إلقــاء حمارضتــه إالّ بعــد أن يقدمــه الشــهيد حممــود للمصلــني 
ــه  ــة إىل أّن ــه، إضاف ــويش علي ــون بالتش ــه، فيقوم ــاع كالم ــون س ــن ال حيب ــم م ــن كان منه الذي
بعــد انتهائــه مــن املحــارضة وخروجــه مــن املســجد جيــد إطــارات ســيارته األربعــة مفرغــة مــن 
ــا نحتــار جــًدا يف التغلــب عــى هــذه املشــكلة، فــا كان مــن الشــهيد حممــود إالّ أْن  اهلــواء، فكنّ
قــال لنــا ذات يــوم: أنــا بــإذن اهلل ســأقوم الليلــة بالقبــض عــى مــن يقــوم بتفريــغ اإلطــارات اثناء 
إلقــاء املحــارضة، فــا كان منــه إالّ أن اختبــأ حتــت إحــدى البســطات التــي يبــاع عليهــا اخلضــار 
والفواكــه يف الســوق املالصــق للمســجد، فجــاء الفاعــل وقبــض عليــه حممــود، وهــو متلبــس يف 
تفريــغ اهلــواء مــن اإلطــارات، ومل يــؤذه بــل أخــذ ينصحــه قائــاًل لــه: أنَّ مــا تقــوم بــه خطــأ وال 
يليــق بشــاب مســلم مثلــك حيافــظ عــى صلواتــه أن يقــوم بمثــل هــذا العمــل الشــنيع، فتأســف 
ــري)4(  ــاروق جه ــد ف ــة حمم ــذه الرواي ــد ه ــًدا«)3(، ويؤك ــك أب ــد ذل ــه بع ــد لفعلت ــاب، ومل يع الش
ــاء  ــع أبن ــض م ــجد األبي ــة يف املس ــات قرآني ــس جلس ــت أجل ــات كن ــل الثانيني ــاًل: »يف أوائ قائ

)1( مقابة خشصية مع رايض شاهني بتارخي 2015/05/23م. 
)2( و�ئــل محمــود �محلارنــة، مو�ليــد 1968/01/10م يف خمــمي �لشــاطئ مــن كــو�در حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، و�دله محمــود مــن �جليــل �لأول يف حركــة �جلهــاد 

�لإ�ــايم، اكن �دلكتــور فتحــي يعقــد جلســات فكريــة يف بيتــه يف معســكر �لشــاطئ مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/10/20م.
)3( مقابة خشصية مع و�ئل �محلارنة بتارخي 2016/10/20م.

)4( محمد فاروق هجر، مو�ليد 1971/07/25م يف خممي �لشاطئ، يعمل يف د�ئرة �دلعوة حلركة �جلهاد �لإ�ايم، مقابة خشصية بتارخي 2016/10/27م.
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احلركــة اإلســالمية فقــال لنــا أمــري اجللســة: مــن منكــم شــجاع يقــوم بتفريــغ إطــارات ســيارة 
الشــيخ عبــد العزيــز عــودة أثنــاء إلقائــه للنــدوة مــا بــني صــالة املغــرب والعشــاء؟ فقلــت لــه: 
أنــا مســتعد للقيــام هبــذه املهمــة، وفعــاًل مــا إن بــدأ الشــيخ عبــد العزيــز بإلقــاء حمارضتــه حتــى 
ــع اطــارات الســيارة مــن اهلــواء، بعــد صــالة العشــاء  ــغ مجي ــت إىل ســيارته وقمــت بتفري ذهب
خــرج شــباب حركــة اجلهــاد اإلســالمي ويف مقدمتهــم الشــيخ حممــود اخلواجــة، واجتهــوا نحــو 
ــة واهلل ال  الســيارة، فوجــدوا إطاراهتــا متلفــة فأخــذ الشــهيد حممــود يقــول: هــذه أعــال خيان
يقــوم بمثــل هــذه األفعــال مســلم يتقــي اهلل. مــّرت الســنوات وانضممــت إىل حركــة اجلهــاد 
ــجد  ــة يف املس ــة قرآني ــا يف جلس ــت جالًس ــوم كن ــا. وذات ي ــًوا فيه ــت عض ــالمي وأصبح اإلس
ــا شــيخ حممــود قبــل حــوايل مخــس ســنوات يــوم  ــه: أتذكــر ي أمريهــا الشــهيد حممــود فقلــت ل
ــواء،  ــن اهل ــة م ــز مفرغ ــد العزي ــيخ عب ــيارة الش ــارات س ــت إط ــجد، ورأي ــن املس ــت م خرج
ــل  ــذا الفع ــام هب ــن ق ــا م ــه: أن ــت ل ــر، فقل ــم أتذك ــال: نع ــة، فق ــل باخليان ــم الفاع ــذت تته وأخ
الشــنيع يف ذلــك اليــوم، أمــا يف احلــاالت األخــرى فقــد كان يقــوم هبــا غــريي مــن األشــبال، 

فقــال يل آه لــو أمســكت بــك يومهــا ألكلتــك«)1(. 

وعــن تلــك األحــداث يقــول عبــد اهلل أبــو كــرش)2(: »بعــد اعتقــال حممــود اخلواجــة مــن 
ــى  ــدوا ع ــه فاعت ــالمي غياب ــع اإلس ــباب املجم ــتغلَّ ش ــوين، اس ــالل الصهي ــوات االحت ــل ق قب
أبنــاء اجلهــاد اإلســالمي ورضبوهــم بالعــي واجلنازيــر، وكنــُت أنــا واحــًدا مــن الذيــن رُضبــوا 
باجلنازيــر عــى رأســه مــن اخللــف _ووقــف الــراوي وأراين أثــر الرضبــة_ وغبــُت عــن الوعــي 
ــوين أرصَّ عــى أْن أزوره يف ســجِن غــزة املركــزي،  ــم رضب ــم حممــود بأهّن ــا عل مــن شــدهتا، ومّل
فلــّا رآين اشــتدَّ غضبــه وأمســك بقضبــان الســجن بــكل عصبيــة كمــن يريــد أن خيلعهــا. وقــال 
أليســت هــذ املســاجد هلل ﴿َوَمــْن َأْظَلــُم مِمَّــْن َمنَــَع َمَســاِجَد اهللَِّ َأْن ُيْذَكــَر فِيَهــا اْســُمُه﴾ ]البقــرة: 
114[. وبعــد ذلــك نجــح أبنــاء املجمــع يف إخراجنــا مــن اجلامــع واســتولوا عــى لوحــة 

ــاطنا«)3(. ــا وكل أدوات نش إعالناتن

وعــن التحاقــه املبكــر بحركــة اجلهــاد اإلســالمي واقتناعــه بأفكارهــا اجلهاديــة يقــول شــفيق 
ــي  ــور فتح ــهيد الدكت ــكار الش ــزوغ أف ــة ب ــع بداي ــوام -1981 1982م وم ــان)4(: »يف أع حس
الشــقاقي اجلهاديــة، كان الشــهيد حممــود يعقــد جلســات يف املســجد الغــريب )مســجد الشــيخ 

)1( مقابــة خشصيــة مــع محمــد هجــر بتــارخي 2016/10/27. ويؤكــد مثــل هكــذ� �أحــد�ث يو�ــف رشســيد �أبــو جحــر �ذلي قــال: �أن وقهتــا كنــت �أصــى يف 
طــار�ت �ســيارة �لشســيخ عبــد �لعزيــز متلفــة عقــب لك نــدوة يلقهيــا يف �ملســجد، وعندمــا اكن  �ملســجد ومل �أكــن اتبًعــا لأّي حركــة �أو تنظــمي ولكــين كنــت �أشــاهد �إ
ــيخ �إىل بيتــه �ملوجــود ابلقــرب مــن مســجد عنــان غــرب �أبــر�ج �لكر�مــة، مقابــة خشصيــة مــع  يصــال �لشس ــيارة لإصاهحــا، كنــت �أتــرع ابإ ــباب ي�أخــذون �لسس �لشس

يو�ــف �أبــو جحــر بتــارخي 2016/10/27م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مع عبد هللا �أبو كرش بتارخي 2015/11/12م.
)4( شفيق حسن حسان، مو�ليد 1961/05/03م، مقابة خشصية بتارخي 2016/02/02م.
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موســى( واملســجد األبيــض، يتنــاول فيهــا الســرية النبويــة والعديــد مــن املســائل الفقهيــة 
وأحــكام القــرآن، وتاريــخ القضيــة الفلســطينية، وكان يف بعــض األحيــان يطلــب مــن عبــداهلل 
أبــو كــرش أْن ينــوَب عنــُه يف حتضــرِي الــدرس، وذات يــوم طلــب منــي أن أكــون أنــا أمري اجللســة 
ــعر  ــت أش ــت؛ ألين كن ــث، فرفض ــري أو احلدي ــه أو التفس ــا يف الفق ــرض درًس ــة، وأن أح القادم
يف نفــي أننــي غــري مؤهــَل لذلــك، فــأرصَّ عــى أن أديــر اجللســة القادمــة، وأرصرُت أنــا مــن 
جانبــي عــى الرفــض خجــاًل مــن الــكالم أمــام الشــباب حتــى إننــي قلــت لــه إننــي لــن أحــرض 
جلســات بعــد ذلــك، فغضــب منــي الشــهيد حممــود، ولكنّــه بعــد ســاعات قــّدر احلــرج الــذي 
أنــا فيــه فأتــى إيلَّ وأرضــاين، قائــاًل يل: يــا أخــي شــفيق حمبتــي لــك وحلركــة اجلهــاد اإلســالمي 
دفعتنــي إىل تكليفــك بتحضــري جلســة علميــة، إضافــًة إىل رغبتــي يف أْن أرى مجيــع شــباب 
احلركــة لدهيــم القــدرة عــى إلقــاء املحــارضات وإدارة اجللســات. لقــد كان حيــرص دائــًا عــى 
أن يشــارك اجلميــع وأن يكــون العمــل بــروح الفريــق، وأن يفهــم مجيــع احلارضيــن ويســتفروا 
عــّا يغــمَّ عليهــم مــن العلــوم واألفــكار وأن يقــول كل واحــد يف اجللســة رأيــه ويــديل بدلــوه. 
كان يــأيت لبيتــي ليوقظنــي لصــالة الفجــر، وُيطمئــن والــديَّ اللذيــن كانــا حيبانــه كثــرًيا وهيــدئ 
مــن روعهــا خلوفهــا عــيَّ بســبب مــا أقــوم بــه مــن نشــاطات إســالمية وحضــوري جللســات 
الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي واقتناعــي بأفــكاره اجلهاديــة حيــث كان كثــرًيا مــا كان 
أتبــاع احلــركات اإلســالمية األخــرى خيوفونــه مــن صحبتــي ألفــراد وعنــارص حركــة اجلهــاد 

اإلســالمي، وكان أيب حيــرتم الشــهيد حممــود ويصــّدق مــا يقولــه ويقتنــع بكالمــه«)1(.

وعــن نشــاطه يف خميــم الشــاطئ يقــول ســليان نعــان حبــوس)2(: »كان الشــهيد حممــود مــن 
نشــطاء خميــم الشــاطئ ومــن شــبابه الدعــاة إىل عمــل اخلــري والتحــي بالفضيلــة، آمــًرا باملعــروف 
ــا  وناهًيــا عــن املنكــر حتــى استشــهاده، ومعرفتــي بــه تعــود إىل عــام 1975-1976م حــني كنّ
ــا معــه يف رحــالت إىل البحــر، وإىل  يف املرحلــة الثانويــة التــي كان فيهــا الشــهيد حممــود يأخذن
ــه افتعــل أيِّ مشــكلة  ــة، ومــع ذلــك مل أســمع أن ــه قوي ــة القــدس، كانــت شــخصيته وبنيت مدين
مــع أحــد أو اعتــدى ابتــداًء عــى أحــد، كان مؤدًبــا وخلوًقــا ومتواضًعــا ومل يكــن مغــروًرا وال 
ــه  ــث كان يكــون ل ــه منهــا إالّ التعــب، حي ــي ينظمهــا، ال ينوب ــت الرحــالت الت متكــًبا، وكان
دور كبــري يف إضفــاء املــرح والســعادة والــرور عــى املشــاركني فيهــا بــا يطرحــه مــن فوازيــر 
ــبه  ــي أك ــن إنن ــم م ــى الرغ ــات. ع ــاالت والتخصص ــف املج ــة يف خمتل ــئلة ثقافي ــت وأس ونك
بثــالث ســنوات إالّ إننــي كنــت أحــس أّنــه أكــب منــي بكثــري، لقــد كان الشــهيد حممــود إنســاًنا 

ــًا يف كل يشء«)3(. ــرًيا وعظي ــا وكب ُمهاًب

)1( مقابة خشصية مع شفيق حسان بتارخي 2016/02/02م.
)2( �لامين حبوس من �ان خممي �لشاطئ، مو�ليد 1957م، وهو من جر�ن �لشهيد محمود �خلو�جة، مقابة خشصية بتارخي 2015/05/23م. 

)3( مقابة خشصية مع �لامين حبوس بتارخي 2015/05/23م. 
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ويف حديــث خــرض حبيــب)1( عــن أســبقية انضــام الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة حلركــة 
ــال: »كان الشــهيد حممــود مــن  اجلهــاد اإلســالمي ونشــاطه الدعــوي يف معســكر الشــاطئ، ق
ــن انضمــوا يف ســياق هــذا املــرشوع املجاهــد، مــرشوع حركــة اجلهــاد  ــل الذي الشــباب األوائ
واملقاومــة، يف ســنواته األوىل تعرفــت عــى حممــود يف عــام 1982م عندمــا كان عضــًوا يف 
ــا كنــت مســئول هــذه اجلمعيــة، وكان  ــة الشــباب اإلســالمي الفلســطيني، وأن مؤسســة ومجعي
ــك  ــالمي يف ذل ــاد اإلس ــن للجه ــة، مل يك ــذه املؤسس ــيطني يف ه ــني والنش ــوة املتفاعل ــن اإلخ م
الزمــن والوقــت مــن مــكان إالّ هــذه املؤسســة، كان الشــهيد حممــود اخلواجــة حيــرض كل 
ــا  ــارك فيه ــارضات كان يش ــاءات وحم ــدوات ولق ــن ن ــة، م ــا املؤسس ــي تنظمه ــات الت الفعالي
بعــض الشــخصيات الوطنيــة، وكان يتواجــد يف النــدوات واملحــارضات التــي كان يلقيهــا 
قيــادات ومفكــرو حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف مســاجد خميــم الشــاطئ ومجيــع نشــاطات 
ــر  ــة املق ــو بمثاب ــذي ه ــان، وال ــجد عن ــا يف مس ــة تقيمه ــت احلرك ــي كان ــة الت ــات احلرك وفعالي
الرئيــي حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف بدايــة انطالقتهــا. كان الشــهيد حممــود يتصــف باجلديــة 
والصالبــة، كان مميــًزا يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي ومــن العاملــني وأصحــاب اهلمــم العاليــة 
هلــذا املــرشوع، وكان يغضــب النتهــاك حرمــات اهلل، ولألخطــاء التــي يقــع فيها بعــض اإلخوة، 
وكان عندمــا حيــدث ذلــك ُيشــاهد الغضــب الشــديد عــى وجهــه، ورغــم ذلــك كانــت تغلــب 
عليــه طيبــة القلــب وســالمة الصــدر، مــع بســاطة وتواضــع«)2(، ويؤكــد ذلــك نافــذ عــزام)3( يف 
كالمــه الــذي قــال فيــه: »كان الشــهيد حممــود اخلواجــة مــن الكــوادر األوىل التــي التفــت حــول 
ــه مــن مــر، وكان مــن  ــور فتحــي الشــقاقي _رمحــه اهلل_ بعــد عودت الشــهيد املؤســس الدكت
الرعيــل األول حلركــة اجلهــاد اإلســالمي«)4(، ويؤكــد هــذا الــكالم أيًضــا، جــاره وابــن خميمــه، 
قاســم محــاد)5( الــذي قــال: »بعــد أْن تعــّرف حممــود عــى الدكتــور فتحــي الشــقاقي والدكتــور 
ــز عــودة يف عــام 1982م أصبــح مــن مؤســي وناشــطي  ــد العزي رمضــان شــّلح والشــيخ عب
حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، قــام بتشــكيل وتكويــن املجموعــات الشــبابية اجلهاديــة، 
ونّظــم الكثــري مــن الشــباب لصفــوف حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف معســكر الشــاطئ واجلامعــة 
ــبات الوطنيــة الفلســطينية،  ــاء املناس ــا عــى إحي ــا كان حيّثن اإلســالمية وخارجهــا، وكثــرًيا م

)1( خــرض حبيــب: �أحــد قــادة حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم يف فلســطني، مو�ليــد 1954م يف يح �لشــجاعية بغــزة، �لتحــق جبامعــة �لزقازيــق يف مــرص �ســنة 
1976م، تعــرف عــى �لشــقايق يف �ســنة 1978م، و�لتحــق حبركــة �جلهــاد �لإ�ــايم �ســنة 1979م، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/05/02م. 

)2( مقابة خشصية مع خرض حبيب بتارخي 2015/05/01م.
)3( �لشســيخ نفــذ رشــاد عــز�م، مــن قــادة حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، وعضــو مكتهبــا �لسســيايس، ودل يف مدينــة رحف عــام 1958م, �لتحــق دلر��ــة �لطــب يف 
ل �أنــه يف �لسســنة �لثالثــة مــن در��ســته �غتيــل �لرئيــس �ملــرصي �أنــور �لســاد�ت وحدثــت محــة �عتقــالت كبــرة، مشلــت �لطــاب �لإ�ــاميني �لفلســطينيني،  مــرص, �إ
ــام الاحتــال  ــته ق ــام در��س مت ــرة �أخــرى لإ ــا حــاول �لســفر م ــهل �إىل قطــاع غــزة، وعندم ــا، ومــن مث مت ترحي واكن و�حــد� مهنــم، حيــث جســن 10 شــهور ونصًف
ابعتقــاهل وذكل يف عــام ١٩٨٣م, ويف قضيــة »جمــة �لطليعــة �لإ�ــامية« حيــث جُســن ملــدة 6 �أشــهر, وبعــد خروجــه مبــدة قصــرة مت �عتقــاهل وجسنــه ٧ �ســنو�ت, 

ومت �عتقــاهل ملــدد زمنيــة متفاوتــه بعــد ذكل.
)4( مقابة خاصة مع موقع �لإعام �حلريب لرس�اي �لقدس بتارخي 2011/06/22م.

)5( قامس مّحاد من �لشسباب �لأو�ئل يف حركة �جلهاد �لإ�ايم يف خممي �لشاطئ، �سبق ترمجته.
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وذكرياهتــا األليمــة مــن جــّراء مــا عانتــه مــن ظلــم وقهــر االحتــالل الصهيــوين الغاشــم«)1(.

ــرف  ــن يع ــم يك ــة فل ــة العالي ــدؤوب واهلّم ــة ال ــود باحليوي ــد حمم ــهيد القائ ــز الش ــد متي لق
ــًدا. بــدأ يغــرد خــارج أرساب اهلزيمــة والقعــود وخــاض جــوالت  معنــى الراحــة واهلــدوء أب
مــن احلــوار والتحريــض للفكــر اجلهــادي اجلديــد. لقــد متثلــت قناعاتــه باألفــكار التــي جــاء 
ــن  ــرض دي ــر يع ــذا املفك ــرة: »إّن ه ــه يل ذات م ــقاقي يف قول ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــا الش هب
ــقاقي  ــني الش ــي وب ــدم، كان بين ــداده ال ــم م ــلم بقل ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــج رس اهلل ومنه
ــا  ــن يؤيده ــدت م ــي وج ــت يف ذهن ــي كان ــكار الت ــم واألف ــري يف اآلراء، واملفاهي ــجام كب انس

ــقاقي«)2(. ــي الش ــكار فتح ــا يف أف ويعاضده

اجلهــاد  األول حلركــة  الرعيــل  مــن  اخلواجــة حممــود  القائــد حممــود  الشــهيد  ويعتــب 
ب أفكارهــا، مــن  اإلســالمي يف فلســطني، حيــث التحــق بصفــوف احلركــة منــذ نشــأهتا فتــرشَّ
ــة  ــة والديني ــات العلمي ــر واحللق ــم والذك ــس العل ــور جمال ــى حض ــديد ع ــه الش ــالل حرص خ
ــز  ــد العزي ــد الشــقاقي والشــيخ املجاهــد عب التــي كان يعقدهــا رمــوز احلركــة، كالشــهيد القائ
ــر  ــور املفك ــك: »كان الدكت ــرج يف ذل ــذ األع ــول ناف ــّلح، يق ــان ش ــور رمض ــودة)3(، والدكت ع
فتحــي الشــقاقي مؤســس حركــة اجلهــاد اإلســالمي ومهندســها األول وكان الشــهيد حممــود 
اخلواجــة أحــد البنائــني املهــرة وأحــد أعمدهتــا القويــة. لقــد كان بمثابــة ســياج وصــام أمــان هلــا 
يف بدايتهــا، أقــول بــكل مســؤولية وكامــل قناعــايت، لــو مل يقتنــع حممــود بأفــكار حركــة اجلهــاد 
ــا يف  ــد وهجه ــاطئ وألمخ ــم الش ــتمر يف خمي ــا أن تس ــا كان هل ــقاقي مل ــي الش ــور فتح ــن الدكت م
ــخصًيا  ــا ش ــايت أن ــي، وقناع ــور فتح ــكار الدكت ــة بأف ــه القوي ــا األوىل، قناعات ــا ومراحله بدايته

ــطني«)4(.  ــالمي يف فلس ــاد اإلس ــة اجله ــي حلرك ــت انتائ ــد عّمق ــود ق بمحم

ــبعينيات  ــنوات الس ــد: »يف س ــوه حمم ــول أخ ــر يق ــن املنك ــه ع ــروف وهني ــره باملع ــن أم وع
والثانينيــات، كان أخــي حممــود يعتــب نفســه مســؤواًل عــن خميــم الشــاطئ، الــذي نشــطت فيــه 
املخابــرات الصهيونيــة بواســطة ضابــط املخابــرات الصهيــوين الــذي كان يعــرف »بــأيب تومــر«، 
ــط  ــي املخط ــود يع ــال، كان حمم ــباب والرج ــني الش ــور ب ــدرات واخلم ــيش واملخ ــرش احلش بن
الصهيــوين لتدمــري املخيــم وإفســاد الشــباب، فأخــذ عــى عاتقــة مطــاردة جتــار احلشــيش 
ــا  ــي كان منه ــرشاء، والت ــع وال ــهم للبي ــم وجلوس ــن جتمعاهت ــم يف أماك ــدرات، يفاجئه واملخ
ــود  ــاب ملحم ــف حس ــبون أل ــار حيس ــؤالء التج ــكان ه ــف(، ف ــكر )املوق ــوق املعس ــرتق س مف

)1( مقابة خشصية مع قامس حاد بتارخي 2015/05/01م.
)2( �أثناء حديثه مع �لباحث يف عام 1993م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصيه مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/06م.
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بمجــرد رؤيتهــم لــه فيخفــون مــا لدهيــم مــن حشــيش أو خمــدرات، أو هيربــون مــن املــكان كلــه، 
أنــا ال أعــرف رّس خــوف مروجــي هــذه اآلفــات ومتعاطييهــا مــن أخــي حممــود عــى الرغــم مــن 
ــة اهلل،  ــرَّ يكمــُن يف خماف ــه، لعــلَّ ال أنَّ الواحــد منهــم أطــول وأعــرض جســًا وأكــب ســنًا من

ــاده املذنبــني«. ــه عب فمــن خــاف اهلل أخــاف اهلل من

ــن  ــاًبا م ــود ش ــي حمم ــاهد أخ ــّره ش ــة، ذات م ــذه احلادث ــأروي ه ــاًل: »س ــد قائ ــع حمم وتاب
ــه  ــود إلي ــأرسع حمم ــاطئ، ف ــكر الش ــار معس ــد جت ــن أح ــيش م ــع حش ــرتى أصب ــباب اش الش
قبــل أن يغــادر املــكان، وقــال للتاجــر: أعــْد إليــه نقــوده، ثــمَّ خطــَف أصبــع احلشــيش مــن يــد 
ــا  ــدوس عليه ــدأ ي ــه وب ــت قدم ــا حت ــر، ووضعه ــِد التاج ــن ي ــة م ــة كامل ــذ العلب ــرتي وأخ املش
ــاء ذلــك كان ينظــر إىل عيوهنــم ويزيــد مــن  ويفركهــا بــكل قــوة حتــى ذابــت يف الوحــل، وأثن
حّكــِة قدميــه عــى احلشــيش، فــا حتــرك هلــم رمــش، ومــا ارتفــع هلــم حاجــب، أقســم بــاهلل هــذه 
احلادثــة، شــاهدهتا ورأيتهــا بــأم عينــي«)1(، يؤكــد نافــذ األعــرج كالم حممــد اخلواجــة يف هــذا 
ــنة  ــرشة س ــت ع ــن س ــة اب ــة الثانوي ــود يف املرحل ــهيد حمم ــا كان الش ــاء م ــول: »أثن ــياق فيق الس
ــكرات  ــدرات واملس ــة املخ ــت آف ــنوات 1976-1977م، كان ــنة، أيِّ يف س ــرشة س ــبع ع أو س
مــن مخــر وحشــيش وأفيــون منتــرشة يف خميــم الشــاطئ، وكان جتــار هــذه املخــدرات يبيعوهنــا 
ــا يف ســوق املخيــم، يعرضوهنــا عــى بســطات خاّصــة هبــا عــى مفــرتق الطريــق يف املــكان  علنً
املقــام عليــه اآلن حمطــة الوقــود التابعــة لعائلــة الغــول، واهلل العظيــم عندمــا كان جتــار احلشــيش 
يشــاهدون حممــود قادًمــا ناحيتهــم مــن بعيــد خيافــون وخيفــون مــا يعرضونــه، وخيفــون أنفســهم 

عــن عينيــه، واهلل كانــوا خيافــون منــه أكثــر مــن خوفهــم مــن املباحــث الصهيونيــة«)2(.

ويقــول قاســم محــاد)3( يف ذلــك: »كان الشــهيد حممــود حيــّث الشــباب عــى املحافظــة عــى 
ــه إذا  أنفســهم وأهليهــم وبيوهتــم مــن االنحــراف باألســلوب احلســن والــكالم اهلــادئ إالّ أّن
أحــسَّ وشــعر أنَّ الــكالم الطيــب واملوعظــة احلســنة ال تنفــع معهــم، كان يلجــأ إىل اســتخداِم 
اليــد لرضهبــم غــري آبــه هبــم وال بأجســامهم املنفوخــة، وال بمــن يقــف وراءهــم، كــا كان لــه 
ــن  ــة ع ــة غريب ــبة بدع ــذه املناس ــم أنَّ ه ــًرا هل ــيم، ذاك ــم النس ــِة ش ــى بدع ــاء ع ــل يف القض الفض
عاداتنــا وتقاليدنــا وهــي مــن املحرمــات. أّمــا نحــن الشــباب الذيــن التزمنــا معــه يف الصلــوات 
يف املســجد، كان حيثنــا ويشــجعنا عــى صــالة النوافــل وصيــام التطــوع خاّصــًة يومــي االثنــني 
ــز  ــن اهلل _ع ــواب م ــب الث ــد كس ــي أري ــا: إنن ــاًل لن ــه، قائ ــور يف بيت ــا للفط ــس، ويدعون واخلمي
_، وكان يدعونــا لصــالة قيــام الليــل بعــد االنتهــاء مــن صالة العشــاء ســاعة أو ســاعتني.  وجــلَّ

)1( مقابة خشصية مع �أخيه محمد بتارخي 2015/06/06م.
)2( مقابة خشصيه مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/06م.

)3( �سبق ترمجته.
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كان يقنــت بخشــوع يف صالتــه ويدعــو ربــه كثــرًيا«)1(. 

كــا شــارك الشــهيد حممــود يف املســرية التــي خرجــت ًمــن معهــد األزهــر الدينــي يف عــام 
ــك  ــد ذل ــدرات، يؤك ــور واملخ ــع اخلم ــي تبي ــات الت ــري احلان ــاد وتكس ــة الفس 1979م ملحارب
ــي األزهــر  ــة مــن املعهــد الدين ــى النحــال الــذي قــال يف شــهادته: »خرجــت مســرية عفوي حيي
بغــزة، بعــد اجتــاع حاشــد كان مــع حــرضة الشــيخ حممــد عــواد)2( عميــد املعهــد وإذا بحجــازي 
ــار)3(، حيــّول هــذه اجلاهــري املحتشــدة إىل مســرية ضــد الشــيوعيني الرافضــني إلســالمية  البب
اجلامعــة وتســميتها باجلامعــة اإلســالمية)4(، أنــا كنــت برفقــة حممــود يف هــذه املســرية الثائــرة غري 
املخطــط هلــا، والتــي خرجــت يف البدايــة ضــد الشــيوعية، فأخــذ مــن ينــادي بتحطيــم وتكســري 
اخلــارات ودور الســينا، وأماكــن لعــب القــار وبــؤر الفســاد، ومــن األمــور املضحكــة، عندمــا 
ــا نقــوم بتكســري علــب وزجاجــات اخلمــرة، كان يقــول يل الشــهيد حممــود، يــا حييــى: افتــح  كنّ
ــأيت أحــد ممــن يتعاطــى اخلمــور، ويرشهبــا، وكانــت  ــة واســكبها عــى األرض حتــى ال ي العلب
ــة  ــة باجلامع ــمية اجلامع ــم تس ــالميني، وحس ــوة اإلس ــور ق ــل يف ظه ــّي الفيص ــرية ه ــذه املس ه

ــالمية«)5(.  اإلس

وعــن نشــاطه الدعــوي يف بدايــة الثانينيــات يقــول نعيــم مطــر)6(: »تعرفــُت عــى الشــهيد 
حممــود يف عــام1981م يف املســجد وكان عمــري حينهــا ســتة عــرش عاًمــا، قابلنــي للمــرة 
األوىل بابتســامة عريضــة، وســّلم عــيَّ بحــرارة كأّنــه يعرفنــي مــن ســنوات طويلــة، كان لوجهــه 
البشــوش ومشــيته الرصينــة وجســمه الريــايض عامــل كبــري جلــذيب إليــه، حواراتــه ومناقشــاته 
ــن  ــه ع ــي، وكالم ــراع العامل ــا يف ال ــا ومكانته ــطينية وأمهيته ــة الفلس ــة القضي ــول مركزي ح
ــه أول  ــي أّن ــور فتح ــن الدكت ــمعُت م ــرًيا. س ــه كث ــي في ــالم حببتن ــى اإلس ــه ع ــاد وغريت اجله
ــه أنَّ هــذا القــادم هــو حممــود قــال:  ــد، وقيــل ل ــه مــن بعي ــا علي مــا رأى حممــود اخلواجــة قادًم
ــا، أتنبــأ لــه بمســتقبل عظيــم. كان للشــهيد حممــود هيبــة  يظهــر أنَّ حممــود شــخص ليــس عادًي
ــام 1981م  ــن ع ــان م ــام رمض ــن أي ــوم م ــت يف ي ــي كن ــه أنن ــى هيبت ــة ع ــن األدل ــرية، وم كب
ــاًرا يف  ــجائر جه ــن الس ــاًبا يدخ ــاهدنا ش ــاطئ، فش ــكر الش ــد شــوارع معس أمتشــى معــه يف أح

)1( مقابة خشصية ومسجة مع قامس �أمحد حاد بتارخي 2015/05/01م. 
)2( معيــد �ملعاهــد �لأزهريــة بفلســطني، وعضــو مجمــع �لبحــوث مبــرص، ورئيــس �أمنــاء �جلامعــة �لإ�ــامية بغــزة �أكــر مــن عرشيــن �ســنة، ورئيــس �أمنــاء 

جامعــة �لأزهــر، وعضــو �جمللــس �لوطــين �لفلســطيين، وعضــو حكومــة معــوم فلســطني. تــويف بتــارخي 2003/02/18م.
)3( �سبق ترمجته.

ــون مسوهــا جامعــة غــزة، مسوهــا  ــو� يقول ّل ابلإ�ــامية، اكن ــ�أّيِ �مس �إ ــ�أن تســمى �جلامعــة ب )4( اكن دعــاة الاجتاهــات �لعلانيــة يف ذكل �لوقــت، ينــادون ب
جبامعــة �لشــافعي، �لباحــث شــارك يف تــك �لأحــد�ث. 

)5( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع حيي �لنحال بتارخي 2015/05/13م.
ــارخي  ــة بت ــة خشصي ــات، مقاب ــًا للشــهيد محمــود �خلو�جــة يف �لامثنيني ــد 1965/07/02م يف معســكر �لشــاطئ، اكن مازم )6( نعــمي محمــد طــه مطــر، مو�لي

2016/02/29م.
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ــاب  ــا الش ــان، فرماه ــهر رمض ــن يف ش ــيجارة فنح ــود: ارم الس ــه حمم ــال ل ــان، فق ــار رمض هن
برعــة، وقــال: أنــا متأســف كثــرًيا. واهلل إننــي مل أشــاهدك يــا شــيخ حممــود ومل أنتبــه لوجــودك، 
وأنــا آســف.. آســف.. آســف، كررهــا ثــالث مــرات. وهنــاك حادثــة أخــرى حدثــت يف عــام 
ــا  ــا وأخالقًي ــبوه أمنًي ــر ومش ــم رشي ــخص ضخ ــاك ش ــه كان هن ــل يف أّن 1981-1982م تتمث
ــريب  ــجد الغ ــات املس ــن محام ــرب م ــام بالق ــنة ين ــوايل 35 س ــره ح ــرية، كان عم ــة كب ــن عائل م
)الشــيخ موســى(، كان مجيــع مــن يف املســجد هيابــه وخيــاف منــه ويتجنــب احلديــث معــه؛ ألنــه 
رشيــر ومتســلح بمنشــطر وســكني وعــى وســطه حيمــل جنزيــًرا، أي واحــد يقــرتب منــه يقــوم 
بحــركات ختيــف مــن يقــف أمامــه، علــم حممــود بأمــره وقصتــه، فذهــب إليــه، وهــدده قائــاًل 
لــه: عــرش دقائــق معــك تأخــذ أغراضــك، وبعدهــا ال أريــد أن أراك هنــا. مل يتكلــم الشــاب بــأّي 
كلمــة، وأخــذ أغراضــه وخــرج مــن املســجد مطأطًئــا رأســه، اســتغرب اجلميــع لرعــة طاعتــه 
للشــيخ حممــود، شــهادة هلل أنَّ هــذا املوقــف حــدث أمــام عينــي واهلل عــى مــا أقــول شــهيد«.

ــده يف  ــرت عن ــام1987م تأخ ــة ع ــام انتفاض ــن أي ــوم م ــم: »يف ي ــول نعي ــه يق ــن جرأت وع
البيــت حتــى دخــل منــع التجــوال، وعزمــُت عــى الذهــاب لبيتــي رغــم توقعــي مالقــاة اجلنــود 
الصهاينــة يف الشــارع، فــأرصَّ عــّي باملبيــت عنــده، لكننــي رفضــت، وعندمــا رأى إرصاري عــى 
ــى  ــة، حت ــة الضيق ــني األزق ــينا ب ــي ومش ــرج مع ــك، فخ ــال: إًذا الزم أوصل ــي، ق ــودة لبيت الع

أوصلنــي إىل املســجد األبيــض القريــب مــن بيتــي الواقــع بالقــرب مــن قهــوة غبــن«)1(.

)1( مقابة خشصية مع نعمي مطر بتارخي 2016/02/29م.
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نشاطه السياسي والثقافي في الجامعة اإلسالمية
المبحث 

الثاني

كانــت احليــاة السياســية يف قطــاع غــزة وخاّصــًة يف اجلامعــة اإلســالمية، أثنــاء دراســة 
الشــهيد حممــود اخلواجــة متــرُّ بمخــاٍض كبــري حيــث نمــت احلركــة اإلســالمية بتســارع عجيــب 
أقلــق التنظيــات واحلــركات العلانيــة، عــى اختــالف توجهاهتــا وأفكارهــا، األمــر الــذي نتــج 
عنــه رصاع بــني أبنــاء احلركــة اإلســالمية الــذي يمثلهــا اإلخــوان املســلمون مــن أتبــاع املجمــع 
ــة واليســارية  ــة والوطني ــل باحلــركات القومي اإلســالمي مــن جانــب، واالجتــاه العلــاين املتمث
مــن جانــب آخــر. هــذه األحــداث شــاهدها الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة، بــل شــارك فيهــا. 
ومــع بدايــة ظهــور األفــكار اجلهاديــة والثوريــة عــى يــد الدكتــور املفكــر فتحــي الشــقاقي آمــن 
الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة بتلــك األفــكار وتأثــر هبــا، وكانــت هلــا األثــر األكــب يف تكوينــه 
الفكــري والدعــوي واجلهــادي الذي كان واضًحا يف نشــاطاته اإلســالمية والفكريــة. وبدخول 
هــذه األفــكار اجلهاديــة إىل اجلامعــة اإلســالمية يف عــام 1982-1983م، كان الشــهيد حممــود 
مــن أشــد املنظريــن واملتحمســني هلــذه األفــكار، وأصبــح مســؤواًل لكتلــة املســتقلني الطالبيــة 
يف اجلامعــة عــام 1982م، كــا تــرأس فيــا بعــد اجلاعــة اإلســالمية، اإلطــار الطــاليب حلركــة 
اجلهــاد اإلســالمي يف اجلامعــة اإلســالمية. لقــد كان الشــهيد حممــود متفوًقــا يف دراســته رغــم 
مشــاركته يف العديــد مــن النشــاطات الطالبيــة واألعــال التطوعيــة، ونتيجــة لعطائــه ونشــاطه 
الطــاليب يــر اهلل لــه ولزمالئــه أداء فريضــة احلــج لذلــك العــام. لقــد كانــت حياتــه اجلامعيــة 

زاخــرًة بالعطــاء والتفــوق واإلبــداع وخدمــة الطــالب وتقديــم املســاعدة هلــم. 

وعــن نشــاطه الســيايس والثقــايف داخــل اجلامعــة اإلســالمية يتحــدث خــرض عبــاس قائــاًل: 
»كان الشــهيد حممــود مــن أوائــل الذيــن آمنــوا باألفــكار اجلهاديــة التــي ظهــرت يف قطــاع غــزة 
عــي يــد الشــهيد املفكــر الدكتــور فتحــي الشــقاقي، وتشــبعوا بذلــك الطــرح اجلهــادي، وأصبح 
ــا  ــرأس بعده ــزة، وت ــالمية بغ ــة اإلس ــة يف اجلامع ــتقلني الطالبي ــة املس ــؤواًل يف كتل ــايل مس بالت
اجلاعــة اإلســالمية التابعــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، ودخــل يف مناظــرات فكريــة 
ــاد  ــل اجله ــرضورة تعجي ــة ب ــم احلج ــًا عليه ــة مقي ــل الطالبي ــادة الكت ــف ق ــع خمتل ــية م وسياس
واملقاومــة ضــد قــوات االحتــالل وعــدم تأجيلــه حتــت تبيــرات واهيــة، لذلــك قــاد املظاهــرات 
ــات جملــس  ــاء انتخاب ــوين واألمريكــي أثن ــم الصهي ــي انطلقــت مــن اجلامعــة، وحــرق العل الت

الطلبــة داخــل اجلامعــة«)1(.

)1( مقابة خشصية ومسجة مع خرض عباس بتارخي 2015/04/28م.
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ويف حديــث نافــذ عــزام عــن النشــاط الســيايس للشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة داخــل اجلامعــة 
قــال: »تــرأس الشــهيد حممــود اخلواجــة القائمــة االنتخابيــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف انتخابــات 
جملــس طــالب اجلامعــة اإلســالمية يف أوائــل الثانينــات، وإين ألشــيد بــدورِه املميــز يف العمــل عــى 

نــرش الفكــرة التــي آمــن هبــا بعــد لقائــه بالدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي«)1(.

ــود  ــهيد حمم ــي بالش ــدت عالقت ــة توط ــة اجلامعي ــوان)2(: »يف املرحل ــاعيل رض ــول إس ويق
ــا يف كليــٍة واحــدة )كليــة أصــول الديــن( ترشفــت  وأصبحــت عالقــة أخويــة متينــة، حيــث كنّ
ــعبه  ــه وش ــح جامعت ــل لصال ــص عم ــد خمل ــهيد قائ ــع ش ــة م ــة األخوي ــة والعالق ــذه الصداق هب
ــه، كان يتســم باحلــرارة البالغــة، واحلرقــة عــى الدعــوة اإلســالمية، ال يّدخــر جهــًدا يف  ووطن
ــة، واالطــالع عــى املســائل  ــري يف الدراســات الرشعي ــام كب ــه اهت ــة، ل ــه الطلب مســاعدة إخوان
الفقهيــة وحتريرهــا، ويتطلــع إىل وحــدة العاملــني، ويتمنــى وحــدة العمــل اإلســالمي ألجــل 

ــة الفلســطينية بوجــه عــام«)3(.  ــة القضي مصلحــة اجلامعــة، وخدم

وعــن نشــاطاته الدعويــة يف اجلامعــة اإلســالمية يقــول وائــل احلارنــة)4(: »يف مطلــع 
الثانينيــات كان الشــهيد حممــود اخلواجــة حيمــل تلفزيوًنــا أبيــض وأســود عــى كتفيــه مــن خميــم 
ــار  ــر املخت ــم عم ــة فيل ــرض للطلب ــني ليع ــبوع مرت ــالمية، يف األس ــة اإلس ــاطئ إىل اجلامع الش
ــي  ــة الت ــه البطاري ــل مع ــه أمح ــت برفقت ــا كن ــة، وأن ــة واملقاوم ــهم روح البطول ــث يف نفوس ليب

ــزة«)5(. ــاء غ ــل ملين ــل مقاب ــن حم ــحنها م ــد ش ــاز بع ــّغل التلف تش

وعــن حرصــه عــى مصلحــة اجلامعــة ورســالتها اإلســالمية، يقــول مــازن النخالــة يف ذلــك: 
ــا كان الشــهيد حممــود اخلواجــة عضــًوا يف جملــس طــالب اجلامعــة اإلســالمية يف عــام  »عندم
ــالمية  ــات اإلس ــاق الدراس ــا مس ــس أمنائه ــة وجمل ــة اجلامع ــت رئاس 1982-1981م، فرض
ــة التجــارة عــى هــذا  عــى مجيــع الكليــات والتخصصــات يف اجلامعــة، فاعــرتض طــالب كلي
القــرار، وأعلنــوا االحتجــاج واالعتصــام وامتنعــوا عــن دخــول قاعــات الدراســة، فذهبــت أنــا 
والشــهيد حممــود وعبــد الكريــم الدهشــان)6(، فناقشــهم حممــود وحاججهــم حمــاواًل إقناعهــم 
ــًا  ــك جس ــه كان يمتل ــن أّن ــم م ــى الرغ ــع ع ــكل تواض ــهم ب ــم. كان يناقش ــن رأهي ــدول ع للع

)1( مقابة خاصة مع موقع �لإعام �حلريب لرس�اي �لقدس يف �ذلكرى �لسسنوية �لساد�ة عرشة ل�تشهاد محمود �خلو�جة بتارخي 2015/06/22م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مع �إ�اعيل رضو�ن بتارخي 2015/05/22م.
)4( �سبق ترمجته.

)5( مقابة خشصية مع و�ئل �محلارنة بتارخي 2016/10/20م.
)6( �لتحــق بلكيــة �أصــول �دليــن ابجلامعــة �لإ�ــامية بغــزة وختــرج مهنــا ويف عــام 1990م، نل درجــة �ملاجسســتر مــن �جلامعــة �لأردنيــة قســم �لتفســر وعلــوم 
آن �لكــرمي ابخلرطــوم وختــرج مهنــا عــام 1995م مقدمــًا �أطروحتــه لدكتــور�ه بعنــو�ن حقــوق  �لقــر�آن، رحــل �إىل �لســود�ن ملتحقــًا برنمــج �دلكتــور�ه جبامعــة �لقــر�

آن و�لسســنة، عــاد بعدهــا ليعمــل اثنيــة ابجلامعــة �لإ�ــامية بغــزة بوظيفــة �أ�ســتاذ مســاعد. �لإنســان يف �لقــر�
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قوًيــا جــدّا، فهــو الــذي حصــل باألمــس القريــب عــى بطولــة القطــاع يف كــال األجســام إالّ أنَّ 
الطلبــة متــادوا وحاولــوا االعتــداء علينــا نحــن الثالثــة، فــكان ملحمــود دور كبــري يف التصــدي 

هلــذه املجموعــة الكبــرية جــًدا، دفاًعــا عــن املبــدأ وإســالمية اجلامعــة«)1(. 

وعــن خــوض الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة االنتخابــات الطالبيــة ملجلــس الطلبــة يقــول 
عبــداهلل أبــو كــرش)2(: »يف عــام 1982م طلــب الدكتــور فتحــي الشــقاقي مــن حممــود أن يرشــح 
نفســه ملجلــس الطلبــة، وأن ينــزل يف قائمــة مســتقلة اســتعداًدا النتخابــات املجلــس، فاســتجاب 
حممــود وتــرأس القائمــة التــي نزلــت باســم املســتقلني، ومــع بدايــة احلملــة االنتخابيــة أصــدرت 
ــن القســام،  ــان هلــا عــن الشــيخ املجاهــد عــز الدي ــة املســتقلني يف اجلامعــة اإلســالمية أول بي كتل
ــاء املجمــع اإلســالمي  ــكان أبن وألصقــت صــوًرا للقســام عــى لوحــات العــرض يف اجلامعــة، ف
ــة املســتقلني إهنــم  ــن هــذه الصــور؟ انظــروا إىل هــزل كتل ــون باســتهزاء: مل ينظــرون إليهــا ويقول
ــس  ــد التب ــر ق ــم! كان األم ــعاًرا هل ــوره ش ــن ص ــليم رشاب)3( متخذي ــيخ س ــور الش ــون ص يلصق
ــن  ــز الدي ــيخ ع ــه الش ــذي يلبس ــا كال ــا أزهرًي ــس زًي ــليم رشاب كان يلب ــيخ س ــم؛ ألنَّ الش عليه
ــه مل نكــن نســتطيع أن نتحــرك  القّســام. كان حممــود هــو األســاس واملحــور يف كل أنشــطتنا بدون
ــث كان  ــاكل، حي ــن مش ــا م ــا يواجهن ــكل م ــدى ل ــذي كان يتص ــو ال ــه ه ــل أيِّ يشء؛ ألّن أو نفع
شــباب اإلخــوان مــن أتبــاع املجمــع اإلســالمي مســيطرين عــى اجلامعــة. وكانــوا ال يأهبــون بأحــٍد 
ــا كان  ــه عندم ــألونه وال يعرتضون ــه، ال يس ــه إلخالص ــه ويقدرون ــة وحيرتمون ــود اخلواج إالّ حمم
يقــوم بنــرش وتوزيــع البيانــات، وجمــالت الطليعــة اإلســالمية، أّمــا إذا قــام بتوزيعهــا شــخص غريه 
كانــوا يعرتضونــه ويأخــذون األعــداد منــه رغــم أنفــه، ويأخذونــه إىل إدارة اجلامعــة. أنــا شــخصًيا 
ــؤول يف اإلدارة،  ــال يل املس ــى اإلدارة، وق ــادوين إىل مبن ــة واقت ــة الطليع ــداد جمّل ــي أع ــذوا من أخ
ممنــوع نــرش وتوزيــع أي يشء يف اجلامعــة إال بــإذن مــن إدارة اجلامعــة. وأيــام املواجهات واملشــاكل 
بــني األطــر الطالبيــة داخــل اجلامعــة وخارجهــا واســتخدام الطلبــة مــن أتبــاع التنظيــات املختلفــة 
اجلنازيــر ضــد بعضهــم البعــض، ســيطر أتبــاع املجمــع اإلســالمي عــى اجلامعــة، ومل يبــَق بداخلهــا 
ســواهم، وإذا يب أنــا وحممــود نجــد أنفســنا يف وســط أبنــاء املجمــع اإلســالمي فــا كان مــن حممــود 
إالّ أْن رفــع اجلنزيــر وبــدأ ُيلــّوح بــه أمامهــم، حتــى خــرج مــن اجلامعــة ووجهــه إليهم وظهــره جهة 
بــاب اجلامعــة، وأثنــاء انســحابنا زّلــْت قدمــاي ووقعــت عــى األرض فرفعنــي حممــود وخرجــُت 
معــه، دون أن يعرتضنــا أحــد أو نصــاب بــأي أذى. مل يكــن حممــود ليســتوعب أْن هيــرب أو خيــرج 

)1( مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/05/11م مــع مــازن محمــد عــي �لنخــاةل، مســؤول �لأنشــطة �لامهنجيــة يف �جلامعــة �لإ�ــامية، و�أرشف عــى مســؤولية 
�للجنــة �لرايضيــة يف �لكتــة �لإ�ــامية ملــدة 4 �ســنو�ت مــن عــام 1979-1984م. 

)2( �سبق ترمجته.
)3( هــو �لشســيخ �لعــامل و�دل�عيــة �ــلمي رش�ب، ودل يف مدينــة خــان يونــس بقطــاع غــزة �ســنة 1926م، وتلقــى در��ســته �جلامعيــة ابلقاهــرة جبامعــة �لأزهــر، 
ومهنــا حصــل عــى شــهادة �لإجــازة �لعاليــة �ســنة 1950م مــن لكيــة �أصــول �دليــن، وو�صــل در��ســته �لعليــا حــى حصــل عــى �لشــهادة �لعامليــة مــع �لإجــازة يف 

�لتدريــس يف �لعــام 1952م و�لــي تعــادل �ملاجسســتر حاليــًا. 



185
الفصل الثالث

الشهيد القائد محمود الخواجة 
في معترك العمل السياسي

جرًيــا، كان يشــعر أنَّ ذلــك عيــب يتنــاىف مــع شــهامته ومروءتــه وشــجاعته، لذلــك خرجــت أنــا 
وإيــاه آخــر الطلبــة وآخــر النــاس مــن اجلامعــة »)1(. 

وعــن مناظراتــه الفكريــة ونشــاطاته السياســية داخــل اجلامعــة حيدثنــا أمحد جابــر العمي)2( 
قائــاًل: »كانــت اجلامعــة اإلســالمية مــع بدايــة الثانينــات تعــجُّ بالتيــارات السياســية املختلفــة، 
ــطينية  ــات الفلس ــاع وأنصــار التنظي ــني أتب ــت حلقــات الــراع الفكــري عــى أشــّدها ب وكان
ــُت  ــد كن ــا الشــهيد حممــود اخلواجــة، وق ــن أخون ــرز املحاوري ــة واملتعــددة. كان مــن أب املختلف
أحــرض لــه جلســات احلــوار مــع خمتلــف التيــارات الفكريــة، اليســارية منهــا والعلانيــة، وبــا 
ــه مــن منطلــق  ــه وتنظريات ــة، كان ينطلــق يف حماورات أنَّ حممــود مــن داريس الدراســات الرشعي
أنَّ هــذه احلــركات خمالفــة ملنهــج اهلل _عــز وجــل_ ويتنقــل مــن حلقــة إىل أخــرى، وكان لــه بــاع 
طويــل يف احلــوار، يشــهد لــه بذلــك مجيــع الطلبــة يف ذلــك الوقــت، وحضــور الفــت وبصمــة 

واضحــة بــني قــادة العمــل اإلســالمي والوطنــي يف ذلــك الوقــت«)3(.

ــا  ــرش)4(: »كنّ ــو ك ــد اهلل أب ــول عب ــالمية يق ــة اإلس ــل اجلامع ــري داخ ــاطه الفك ــن نش وع
نحــُن الطلبــة مــن أبنــاء حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف اجلامعــة اإلســالمية ندخــل يف مناظــرات 
ونقاشــات علميــة وتنظيميــة، كان الشــهيد حممــود دائــًا هــو مــن يــرتأس حلقــة النقــاش، كان يف 
نقاشــاته يرّكــْز عــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية، يف الوقــت الــذي كانــت فيــه قضيــة فلســطني 
غــري واضحــة عنــد أبنــاء التنظيــات اإلســالمية العاملــة عــى الســاحة الفلســطينية، فمــن أقــوال 
الشــهيد حممــود التــي تدلــل عــى ذلــك قولــه: إن اغتصــاب فلســطني وخلعهــا مــن جســد األمــة 
العربيــة واإلســالمية وأرس مقدســاهتا، ورهــن حارضهــا ومســتقبلها، وزرع دولــة الكيــان 
ــيد  ــف، وجتس ــف والتخل ــة والضع ــرشوع التجزئ ــس مل ــو إالّ تكري ــا ه ــا، م ــوين مكاهن الصهي
للســيطرة واهليمنــة عــى ثــروات الوطــن ومقدراتــه، ومحايــة للمصالــح واألطــاع االســتعارية 
التــي مــا غادرتنــا ولــو للحظــة واحــدة، وأصبحــت دولــة الكيــان الغاصــب رأس احلربــة 
للمــرشوع الغــريب، وحمطــة متقدمــة لنفــوذه االســتعاري عــى عاملنــا العــريب واإلســالمي، ومنــذ 
تلــك اللحظــات عملــت دولــة الكيــان الصهيــوين عــى ســلخ العــامل العــريب مــن عقيدتــه وتراثــه 
ــة  ــه العربي وتارخيــه، وعزلــه عــن كل أســباب الوحــدة والقــوة، وتدمــري ثقافتــه وطمــس هويت
واإلســالمية؛ ألنَّ الكيــان الصهيــوين ال يمكــن أْن يســتمر إالّ بتمزيــق املنطقــة، وبالتــايل ليــس 
لــه مــن خيــار ســوى االســتمرار يف متزيــق خصائــص املنطقــة التكوينيــة؛ ألنَّ هــذا هــو ضــان 

)1( مقابة خشصية مع عبد هللا �أبو كرش بتارخي 2015/11/16م. 
ــة  ــو�در حركــة حــاس يف قطــاع غــزة، مقاب ــن ابجلامعــة �لإ�ــامية، و�أحــد ك ــة �أصــول �دلي ــدة و�ملذ�هــب �ملعــارصة بلكي ــتاذ مســاعد بقســم �لعقي )2( �أ�س

خشصيــة بتــارخي 2015/05/11م.
)3( مقابة خشصية مع �أمحد جابر محمود �لعمي بتارخي 05/11/ 2015م.

)4( �سبق ترمجته.
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ــة واإلســالمية، وجــوًدا  ــم، فهــو نقيــض لألمــة العربي وجــوده واســتمراره كعنــر غــري مالئ
وحضــارة ورســالة«)1(.

ــا  ــت طالًب ــام 1981-1982م كن ــرج: »يف ع ــذ األع ــول ناف ــة يق ــل اجلامع ــاطه داخ ــن نش وع
ــيًطا  ــة نش ــود اخلواج ــهيد حمم ــالمًيا، وكان الش ــي إس ــالمية وكان توجه ــة اإلس ــنة أوىل يف اجلامع س
ــم،  ــه يف التنظي ــي وكأين مع ــه مع ــدأ تعامل ــالمي، وب ــاد اإلس ــة اجله ــكار حرك ــرش أف ــاًل يف ن ومتفاع
ــا،  ــو هل ــي ندع ــرة الت ــي الفك ــا ه ــُن، وم ــن نح ــول يل م ــه، ودون أن يق ــن انتائ ــح يل ع دون أن يفص
ــدوة  ــه ق ــري، واختذت ــدون تفك ــه ب ــُت مع ــه التزم ــجاعته وأخالق ــخصيته وش ــايب بش ــّدِة إعج ــن ش م
يل يف حيــايت. يف أيــام أعــوام 1981-1982م، حــدث رصاع يف اجلامعــة بــني أتبــاع التنظيــات 
الفلســطينية عــى اختالفهــا مــن جهــة، وأتبــاع املجمــع اإلســالمي مــن جهــة أخــرى. يف أحــد أيــام 
هــذه األحــداث، كان أمحــد اللحــام برفقــة الشــهيد حممــود داخــل اجلامعــة فــرُضب بحجــر يف رأســه، 
ومل نعــرف مصــدر احلجــر، رأى حممــود الدمــاء تنــزف مــن رأس ابــن خالــه أمحــد فاستشــاط غضًبــا 
ــذي ألقــى احلجــر؟ فلــريين وجهــه إن كان  ــن البطــل ال ــادي أي وصعــد عــى مــكان عــاٍل وأخــذ ين
ــة طــالب مــن ســكان  ــدى عــيَّ ثالث ــاء أحــداث ومشــاكل اجلامعــة، اعت ــوم أثن رجــاًل! ويف ذات ي
ــا قاســًيا لدرجــة أنَّ األمــر وصــل إىل رئيــس اجلامعــة ريــاض األغــا)2(،  خانيونــس ورضبــوين رضًب
ــي،  ــه قب ــتدعاهم ملكتب ــد اس ــن كان ق ــن الذي ــاحمة املعتدي ــري ومس ــب خاط ــتدعاين لتطيي ــذي اس ال
ــي  ــا. برف ــأحلها عائلًي ــداء وس ــي باالعت ــأخب أه ــة: س ــس اجلامع ــُت لرئي ــح وقل ــت الصل فرفض
ــال  ــي، وق ــن حق ــازل ع ــة إذا مل أتن ــن اجلامع ــل م ــا بالفص ــاض األغ ــور ري ــددين الدكت ــح ه للصل
للشــباب: أّمــا أنتــم فاذهبــوا إىل بيوتكــم، فخــرج الشــباب مــن املكتــب، إالّ أهنــم رسعــان مــا عــادوا 
إليــه، اندهــش الدكتــور ريــاض ســائاًل إّياهــم: مــا لكــم مرتبكــني وخائفــني وملــاذا عدتــم؟ فقالــوا 
لــه: حممــود اخلواجــة واقــف يف اخلــارج ينتظرنــا، تكــرر خروجهــم ورجوعهــم حتــى إن الدكتــور 
ريــاض األغــا يف املــرة الثالثــة خــرج ومتّشــى خــارج املكتــب، وقــال هلــم: حممــود غــري موجــود إالّ أن 
الشــباب أرّصوا عــى عــدم اخلــروج وحدهــم، ممــا اضطــر الدكتــور األغــا أْن خيــرج معهــم ويطلــب 
هلــم ســيارة خاصــة، قائــاًل للســائق: أنزهلــم أمــام بيوهتــم، كان اجلميــع يف اجلامعــة حيرتمــه وهيابــه. 
وهنــاك حادثــة أخــرى حدثــت أثنــاء املشــاغبات واملشــاكل تصــادف حدوثهــا ثــاين يــوم بعــد 
أحــداث يــوم األحــد األســود يف اجلامعــة اإلســالمية، حيــث دخلــت أنــا وحممــود اجلامعــة، وكانــت 
فارغــة متاًمــا مــن الطلبــة، دخلنــا مبنــى العلــوم، الــذي هــو اآلن فــوق العيــادة الطبيــة، وجدنــا هنــاك 
أحــد حــراس اجلامعــة، كان مشــهوًرا بإســاءته وعدائــه ورضبــه لشــباب اجلهــاد اإلســالمي، فتوجــه 

)1( هــذه �لأقــو�ل مــن الكم �لشــهيد �لقائــد �ملفكــر �دلكتــور فتحــي �لشــقايق، �ذلي ترشهبــا �أتباعــه، وابتــو� ينظــرون لهــا. �نظــر: حشــيش، رايض صــاحل، 
�لشــهيد فتحــي �لشــقايق ودوره يف �لقضيــة �لفلســطينية، ص128-127.

)2( �دلكتــور رايض فهمــي حافــظ �لأغــا، تقــد منصــب رئيــس �جلامعــة الا�ــامية بغــزة، ومؤ�ــس ورئيــس لكيــة �لعلــوم و�لتكنولوجيــا بغــزة، موقــع �لنخــة، 
عائــة �لأغــا، �لنــت.
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ــر مــن مــّرة، فأخــذ يتأســف  ــا ودفعــه إىل احلائــط أكث ــه تشــعُّ غضًب ــه وعيني ــه حممــود ممســًكا بيدي إلي
ــًدا بعــد اليــوم يف املشــاكل أو باالعتــداِء  ويقــول واهلل أنــا غلطــان ولــك عــيَّ عهــد أْن ال أشــارك أب

ــاء حركــة اجلهــاد اإلســالمي«)1(. عــى أبن

وعــن نشــاطه وحتّمســه يف نــرش أفــكاره اجلهاديــة داخــل اجلامعــة اإلســالمية يقــول مصطفى 
ــة كان هنــاك حــراك وطوفــان فكــري جيتــاح شــباب  ــو توهــة)2(: »يف أتــون دراســتنا اجلامعي أب
ــع  ــة للمجم ــة تابع ــني، حرك ــني حركت ــزم ب ــباب امللت ــتقطب الش ــذي اس ــا، وال ــة حينه اجلامع
اإلســالمي )اإلخــوان املســلمون(، وأخــرى تابعــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي، وكانــت تســمى 
بكتلــة اإلســالميني املســتقلني، التــي كان الشــهيد حممــود قائــًدا ألتباعهــا وشــباهبا داخــل 
اجلامعــة، حيمــل أفكارهــا ويدافــع عنهــا بحاســة بالغــة، يقــود املظاهــرات ويتصــدر حلقــات 
احلــوار والتنظــري واملناقشــات، إىل احلــدِّ الــذي دفعــه إىل الدخــول يف حــوارات ونقاشــات مــع 
بعــض مدرســيه املحســوبني عــى غــري اجتاهــه وذلــك متاهًيــا وحًبــا يف التيــاِر اجلهــادي اجلديــد 
الــذي كان حيمــل لــواءه الشــهيد املفكــر فتحــي الشــقاقي الــذي قــدم روحــه دفاًعــا عــن دينــه 

ــه رمحــه اهلل«)3(.  ووطن

ــه يقــول حممــود  ــه ب ــور فتحــي الشــقاقي وشــّدة التزام وعــن اقتناعــه بفكــر الشــهيد الدكت
ــًرا  ــا وتقدي ــالمي احرتاًم ــاد االس ــة اجله ــباب حرك ــر ش ــن أكث ــود م ــهيد حمم ــوة: »كان الش عط
للدكتــور فتحــي الشــقاقي ملتزًمــا التزاًمــا حديدًيــا بفكــره، عهدتــه يف الســجون ويف خارجهــا 

ــور فتحــي، يرشحهــا للشــباب رشح الواعــي املتمكــن«)4(.  ــكار الدكت ينافــح عــن أف

أّمــا شــهادة مدرســّيه بتميــزه وذكائــه وتفاعلــه أثنــاء املحــارضة فيقول فــؤاد العاجــز)5(: »كان 
ــا ومبــادًرا، متميــًزا يف حضــوره، أثنــاء املحــارضة  ــا وذكًي ــا نجيًب الشــهيد حممــود اخلواجــة طالًب
يبــادر باألســئلة ويناقــش وحيــاور بــكل وعــٍي وأدب، ولــه وجهــات نظــر ســليمة يف كثــري مــن 
ــهولة،  ــرى بس ــر األخ ــات النظ ــّلم بوجه ــق، ال يس ــاق احل ــاء إحق ــا ابتغ ــع عنه ــان، يداف األحي
كان يــأيت للمحــارضة مبكــًرا، وإذا تغّيــب عــن حمــارضة بســبب انشــغاالته ونشــاطاته الطالبيــة 
وقّلــا كان يتغيــب، كنــُت أشــعر بفــراٍغ واضــح يف املحــارضة بســبب مــا كان يضفيــه عليهــا مــن 
تفاعــل ممــدوح جــّراء نقاشــاته وحواراتــه واستفســاراته، وحرصــه الدائــم عــى ربــِط املحــارضة 
بالواقــع الــذي نعيشــه. ومــن ســاته األساســية غريتــه عــى الديــن، ووطنيتــه والتصاقــه 

)1( مقابة خشصية مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/06م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مع مصطفى �أبو توهة بتارخي 2015/12/21م.
)4( مقابة خشصية مع محمود عطوة بتارخي 2016/03/29م.

)5( فــؤ�د عــي �لعاجــز، مــن مو�ليــد �لعــام 1953م، �ــان خمــمي �لنصــر�ت، وهــو مــن �لأ�ــاتذة �لأو�ئــل منــذ نشــ�أة �جلامعــة �لإ�ــامية، وهــو �لآن يشــغل 
رئيــس قســم �أصــول �لرتبيــة، و�دلر��ــات �لعليــا يف �جلامعــة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/12/19م.



188
الفصل الثالث

الشهيد القائد محمود الخواجة 
في معترك العمل السياسي

بفلســطني وشــجاعته وجرأتــه وحرصــه الشــديد عــى إحقــاق احلــق، وحماربــة الباطــل، 
ــاركته  ــر، ومش ــن املنك ــه ع ــروف وهني ــر باملع ــه يف األم ــر محاس ــى إث ــى إالّ اهلل«)1(، وع ال خيش
الفاعلــة يف مســاجد املخيــم، ونشــاطه الطــاليب يف اجلامعــة، ولــدوره الطليعــي والبــارز يف نــرش 
الفكــرة اجلهاديــة والوعــي الثــوري اعتقــل الشــهيد حممــود اخلواجــة ألكثــر مــن مــرة يف ســجون 
االحتــالل الصهيــوين وســجون ســلطة احلكــم الــذايت الفلســطيني فيــا بعــد، وهــذا مــا يأخذنــا 

إىل احلديــث يف املبحــث القــادم عــن جتربتــه االعتقاليــة.

)1( مقابة خشصية مع فؤ�د �لعاجز بتارخي 2015/12/19م.
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التجربة االعتقالية في السجون الصهيونية وسجون السلطة الفلسطينية
المبحث 

الثالث

 
إن العامــل املوضوعــي ألي ثــورة يف التاريــخ يكمــن يف وجــود الظلــم أو االحتــالل 
ــا  ــكل م ــون ب ــورة وجماهــدون حياول ــم فســتقابله ث ــالل أو ظل ــاك احت ــا دام هن ــا، ف يف مــكان م
اســتطاعوا رفــع هــذا الظلــم عــن النــاس، وحتريــر األوطــان مــن االحتــالل واالســتعار، 
ــق  ــاء، والتخل ــذل والعط ــة والب ــتعداد للتضحي ــورات يف االس ــذايت للث ــل ال ــن العام ــا يكم في
ــد  ــهيد القائ ــة، والش ــة والتحرري ــات الثوري ــزام باملنظوم ــوار، وااللت ــن والث ــالق املجاهدي بأخ
حممــود مل يــرتدد يف االنخــراط يف العمــل الوطنــي الفلســطيني كباقــي أبنــاء هــذا الشــعب 
ــدي  ــر فلســطني ومقدســاهتا مــن أي ــالل وحتري ــن االحت ــى مــن أجــل اخلــالص م ــذي ضّح ال
الصهاينــة املغتصبــني، وخــاض رحلــة معانــاة وصمــود رضب خالهلــا أروع األمثلــة يف البطولــة 
والتحــدي ومعــاين املقاومــة، يف لوحــِة صــٍب غــري عاديــة، اســتمدها مــن ثقتــه بــاهلل أواًل وإيانــه 
ــة  ــة عالم ــه االعتقالي ــا، فتجربت ــه ثالًث ــه وأمت ــعبه ووطن ــاه ش ــه جت ــام بواجب ــا، والقي ــه ثانًي بحق
ــا االهتــام هبــا ودراســتها وتوثيقهــا وذلــك حفاًظــا عــى  مهمــة يف ســرية حياتــه، تســتدعي منّ
تاريــخ هــذه احلقبــة مــن االندثــار؛ ألهّنــا جتربــة غنيــة خــرج منهــا الشــهيد القائــد حممــود أكثــر 
ــا ومراًســا، إهّنــا أشــبه بلهيــِب النــريان املتقــدة، التــي يلقــى  نقــاًء وأشــد صالبــة وأقــوى معدًن
فيهــا بمعــدن الذهــب فيخــرج منهــا شــديد النقــاء شــديد اللمعــان، شــديد الصفــاء، مظهــًرا 
وجوهــًرا وخمــًبا. لقــد لّبــى الشــهيد القائــد حممــود نــداء الواجــب فخــاض العمــل املقــاوم ضــد 
االحتــالل وجنــوده منــذ أن كان صبًيــا واســتمر يف مقاومتــه يف خمتلــف مراحــل حياتــه وحتــى 
استشــهاده. وعــى إثــر نشــاطه ومشــاركته الفاعلــة اعتقــل الشــهيد مــرات عديــدة يف الســجون 
الصهيونيــة وســجون الســلطة الفلســطينية، وســيتناول الباحــث يف هــذا املبحــث االعتقــاالت 

ــه. ــد حممــود اخلواجــة يف حيات التــي تعــرض هلــا الشــهيد القائ

االعتقال األول: 
كان الشــهيد القائــد حممــود وقتهــا يف املرحلــة االبتدائيــة، حيــث اعتقــل ملــدة 21 يــوم يف 
اإلصالحيــة، التــي تســمى اآلن مؤسســة الربيــع لتأهيــل الطفولــة، حيدثنــا عــن هــذا االعتقــال أخــوه 
ــادس  ــف الس ــو يف الص ــود وه ــهيد حمم ــي الش ــال األول ألخ ــاًل: »كان االعتق ــف قائ ــب يوس األك
ــة  ــمنت التابع ــازن اإلس ــه ملخ ــبب اقتحام ــرشة، بس ــة ع ــذاك الثاني ــنّه آن ــاوز س ــي، ومل يتج االبتدائ
لليهــود املوجــودة أمــام مينــاء غــزة البحــري، كنــُت أنــا بصحبتــه، حينــا كان يغافــل احلــارس 
اليهــودي الكبــري الســن، وأنــا أنقــل اإلســمنت مــن املخــزن إىل مــكان يســمح بتحميلــه عــى عربــة 
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كارة جيرهــا حصــان، صاحبهــا شــاب يدعــى )أبــو زيــد الرتامــي( عندمــا اكتفينــا بــا أخذنــاه انطلــق 
ــن  ــؤاله ع ــد س ــر( وعن ــي )األزه ــد الدين ــام املعه ــه أم ــة توقف ــة هيودي ــان، وإذا بدوري ــائق احلص س
صاحــب اإلســمنت قــال: إنــه ألبنــاء اخلواجــة )يوســف وحممــود(، فأمــر اليهــود صاحــب العربــة 
بإعــادة اإلســمنت إىل املخــازن، وأرســلوا إىل بيتنــا رشطــة عــرب العتقالنــا. أمــي رفضــت تســليمنا 
ــايف  ــال خت ــكار، ف ــال لإلن ــى أوالدك وال جم ــت ع ــر ثاب ــريب أّن األم ــي الع ــا الرشط ــد أْن أقنعه إالّ بع
ــًدا ســيتعرضون فقــط للمســاءلة ولــن يعتقلــوا لصغــر ســنهم. يف التحقيــق عندمــا تأكــد  عليهــم أب
حممــود أنَّ األمــر ثابــت علينــا ال حمالــة، قــال للمحقــق: أخــي يوســف ال عالقــة لــه باملوضــوع، أنــا 
لوحــدي الــذي أخــذت اإلســمنت، وأرصَّ عــى كالمــه، فاســتبقوه عندهــم، وأنــا أطلقــوا رساحــي 
قائلــني يل: اذهــب إىل بيتــك فأنــت بــريء بنــاًء عــى قــول أخيــك، بعدهــا أخــذوا حممــود واعتقلــوه يف 
)اإلصالحيــة( اخلاصــة بحجــز األطفــال، كان حينهــا أيب معتقــاًل يف الســجون الصهيونيــة وال يوجــد 
ــة وتعرفــت عــى احلــارس وهــو مــن  ــت إىل اإلصالحي ــت، أمــي ذهب ــف البي مــن يتكفــل بمصاري
عائلــة بدويــة قريبــة جــًدا مــن عائلــة اللحــام التــي هــي عائلــة والــديت، فاســتوص بمحمــود خــرًيا 
فــكان عندمــا ينتهــي دوام املوظفــني ويذهــب املــدراء إىل بيوهتــم قبــل صــالة العــر، يعطينــي أخــي 
حممــود، وبــداًل مــن أن أذهــب بــه إىل البيــت كنــت أذهــب أنــا وإّيــاه إىل املينــاء لتجميــع اإلســمنت 
ــالة  ــد ص ــود بع ــع حمم ــم يرج ــي، ث ــه ألم ــاء ثمن ــوك( وإعط ــار )البل ــل األحج ــه ملعام ــذه وبيع وأخ
العشــاء إىل اإلصالحيــة التــي اســتمر حجــزه فيهــا ملــدة 21 يوًمــا، وكان ذلــك يف اإلجــازة الصيفيــة 
والتــي مدهتــا ثالثــة شــهور، شــهادة أقابــل فيهــا ريب إن احلــارس البــدوي أعجــب بقــوة شــخصية 
ــَل زعامــة الغرفــة وأصبــح هــو الزعيــم طــوال فــرتة حجــزه  حممــود وجرأتــه وشــجاعته، حيــث مّث
عــى الرغــم مــن صغــر ســنّه، وكان احلــارس يقــول ألمــي عنــا تذهــب لزيــارة حممــود: يــا أم يوســف 
اجلميــع يف اإلصالحيــة خيشــى ابنــك حممــود، وهيابــه رغــم أن هنــاك مــن املحتجزيــن واملعتقلــني مــن 

هــم أكــب منــه ســنًا وأضخــم جســًدا«)1(.

االعتقال الثاين: 
ــة  ــره السادس ــذاك عم ــاوز آن ــوي مل يتج ــف أول ثان ــة، ص ــة الثانوي ــو يف املرحل ــه وه ــمَّ اعتقال ت
عــرشة. اعتقــل يف مركــز رشطــة الشــجاعية يف غرفــة النظــارة ملــّدة أســبوعني بســبب هنيــه عــن منكــر 
أدى إىل مشــكلة وشــجار، حيدثنــا عــن هــذا االعتقــال أخــوه يوســف قائــاًل: »اعتقــل أخــي حممــود 
يف عــام 1975م بســبب رضبــه لشــخص يــرشب بــرية يف الشــارع، بعــد أن قــال لــه: ال أريــد رؤيتــك 
بعــد اليــوم تــرشب بــرية؛ ألهنــا حــرام ومســكرة حلديــث رســول اهلل صــى عليــه وســلم الــذي قــال 
ــس  ــك، ولي ــا ال خيص ــل في ــاب ال تتدخ ــه الش ــال ل ــرام«)2(، فق ــه ح ــريه فقليل ــكر كث ــا أس ــه: »م في

)1( مقابة خشصية مع يو�ف �أخ �لشهيد محمود مكتوبة ومسجة بتارخي 2015/12/05م.
ــة ابب »مــا �أ�ــكر كثــره فقليــهل حــر�م« رمق:  ــة، ابب �لهنــ�ي عــن �ملســكر، رمق 3681. و�لرتمــذي يف �لأرشب ــو د�ود يف �ــننه، كتــاب �لأرشب )2( رو�ه �أب
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لــك عــيَّ أي مســؤولية، فحدثــت مشــاّدة بينهــا وتطــور األمــر إىل رصاع باأليــدي، وتغّلــب عليــه 
حممــود، اشــتكت عائلــة الشــاب املــرضوب للرشطــة التــي حــرضت إىل بيتنــا، وأخــذت أخــي حممود 
ــري  ــكٍل كب ــالح بش ــال اإلص ــل رج ــه تدخ ــاء اعتقال ــجاعية. أثن ــز الش ــارة يف مرك ــه يف النظ واعتقلت
حتــى متكنــوا بعــد جهــٍد جهيــد مــن أن يقنعــوا عائلــة الشــاب املــرضوب بــأْن يتنازلــوا عــن القضيــة، 
ويســاحموا حممــود، فتنازلــوا عــن حقهــم ألصالتهــم، وأعطونــا ورقــة املصاحلــة وأخرجنــا حممــود مــن 
النظــارة بعــد أســبوعني مــن احلجــز، وقــام كبــري عائلتنــا بذبــح خــروف وعمــل طعــام غــداء دعــا 
إليــه اجلاهــة مــن رجــال اإلصــالح وعائلــة الشــاب لتطييــب خاطرهــم ونفوســهم، فتغــدى اجلميــع 
ومحــدوا اهلل عــى انتهــاء املشــكلة بســالم. حممــود أثنــاء حجــزه بالنظــارة حوهلــا إىل مــكان للدعــوة إىل 

اهلل، ومســجد للصــالة«)1(.

االعتقال الثالث: 
حــدث وهــو يف الســنة الثانيــة الثانــوي، حيــث كان عمــره آنــذاك ال يتجــاوز الثامنــة عــرشة، 
وكان بســبب رضبــه لضابــط الرشطــة العميــل مجــال)2(، حيدثنــا عــن ذلــك أخــوه حممــد قائــاًل: 
»أذكــر ونحــن يف املرحلــة الثانويــة كنّــا خارجــني مــن مســجد الكتيبــة)3(، فرأينــا ســيارة واقفــة 
عــى جانــب الطريــق، اشــتبهنا هبــا، فذهــب أخــي حممــود إليهــا، فشــاهد بداخلهــا شــاًبا وفتــاة 
ــال(  ــم )مج ــروف باس ــوس املع ــو اجلاس ــإذا ه ــاب ف ــود إىل الش ــر حمم ــالت، نظ ــادالن القب يتب
ــغل  ــّلح ويش ــه مس ــاب؛ ألن ــف حس ــه أل ــب ل ــه وحيس ــاف من ــه خي ــن يعرف ــع م ــذي كان مجي ال
ــة والنخــوة، وهــو يعــرف  منصــب ضابــط بالرشطــة الصهيونيــة، أخــذت أخــي حممــود احلمّي
مــن هــو مجــال إالّ أّنــه اقــرتب مــن الزجــاج، ورضبــه بقبضــة يــده، فــا كان مــن مجــال والفتــاة إالّ 
أن قفــزا مــن الســيارة وهربــا. تــرك حممــود الفتــاة هتــرب، وحلــق بجــال وألقــى القبــض عليــه 
ــه  ــى جنب ــل ع ــث وحيم ــط باملباح ــال ضاب ــبان أن مج ــذ باحلس ــًا، ومل يأخ ــا ولك ــه رضًب وأوجع
مسدســا، مــع معرفتــه اجليــدة بــه. بعــد أيــام َعِلــَم مجــال مــن الــذي رضبــه وأهانــه أمــام عشــيقته، 
ــا وحممــود يف النظــارة يف مركــز الشــجاعية حيــث  ــا أن فأرســل جمموعــة مــن الرشطــة العتقالن
يعمــل مجــال هنــاك، دخــل حممــود النظــارة وإذا بأحــد املجرمــني أصحــاب الســوابق اجلنائيــة 
ــع، ســواء  ــًدا عــى اجلمي ــة، مغــرًتا بنفســه معرب ــذات اإلهلي ــة، ويســُب ال ــاٍظ بذيئ يســتقبله بألف
ــه مــن دون مقدمــات  ــوا رجــاَل رشطــِة أو مســاجني، مــا إن ســمع حممــود الســباب وإذا ب كان

1865 ـ و�أمحــد و�بــن حبــان عــن جابــر. ورو�ه �أيضــا �أمحــد و�لنســايئ و�بــن ماجــه عــن معــرو بــن شــعيب عــن �أبيــه عــن جــده ـ وحصحــه �لألبــاين ـ كــا يف حصيــح 
�جلامــع �لصغــر، ص 5530.

)1( مقابة خشصية مع محمد �خلو�جة بتارخي 2015/12/05م.
)2( ُقتل هذ� �لعميل من قبل كتائب �لشهيد عز �دلين �لقسام �أثناء زايرته لأههل بعدما هرب �إىل د�خل �خلط �لأخرض.

)3( �مسه �لآن مسجد �لشسيخ ز�يد، وهو يقع غرب �جلامعة �لإ�امية وجامعة �لأزهر. 
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هيجــم عــى ذلــك الشــاب الشــبيه بالثــور الضخــم، وأشــبعه رضًبــا، ومل يقــم مــن فوقــه إالّ بعــد 
ــي  ــود يبتغ ــل ملحم ــا يتذل ــا مطيًع ــك خاضًع ــد ذل ــاكس بع ــح ذاك املش ــه، وأصب ــي علي أن أغم
ــا مــن الرشطــة  ــاب النظــارة طالًب ــة مبــارشة، جــاء مجــال ووقــف أمــام ب رضــاه)1(. بعــد احلادث
فتــح الطاقــة الصغــرية املوجــودة يف البــاب، أراد الرشطــي احرتاًمــا جلــال أن يفتــح البــاب كلــه، 
ــا فتحــت الطاقــة نظــر منهــا متســائاًل: أيــن حممــود اخلواجــة؟  فقــال لــه مجــال الطاقــة فقــط، مّل
أظهــر حممــود نفســه مــن بــني الســجناء، وقــال لــه: أنــا حممــود يــا مجــال، إذا كنــت رجــاًل افتــح 
البــاب وادخــل، واهلل ألقطعنــك وأجعلــك تنســى اليــوم الــذي ولدتــك فيــه أمــك. لكــن مجــال 
ــا  ــت أن ــيًئا، بقي ــل ش ــرج ومل يعم ــة، وخ ــأيِّ كلم ــس ب ــه ومل ينب ــدي فرتك ــدر التح ــى ق ــس ع لي
وأخــي حممــود يف النظــارة 21 يوًمــا، حــّول حممــود النظــارة خــالل هــذه األيــام ملســجد الــكل 
يصــي خلفــه بــا فيهــم الرشطــة والشــخص القبضــاي أيًضــا داوم عــى الصــالة خلــف أخــي 

حممــود حتــى آخــر األيــام قبــل خروجنــا مــن النظــارة بكفالــة ماليــة«)2(.

االعتقال الرابع: 
حيدثنــا عــن هــذا االعتقــال مــازن النخالــة)3( الــذي قــال يف شــهادته: »اعتقلــت أنــا والشــهيد 
حممــود اخلواجــة أثنــاء مــا كنـّـا طالًبــا يف مرحلــة البكالوريــوس يف ســجن الرايــا بغــزة)4( لعــدة 
أيــام، بســبب نشــاطنا الطــاليب، كان حممــود يف هــذه األيــام القليلــة من االعتقال جيّســد اإلنســان 
املســلم يف أخالقــه وشــجاعته وحيويتــه، والتمتــع بالــروح املعنويــة العاليــة، كان دائــًا مــا يقــول 
لنــا لتثبيتنــا ولرفــع معنوياتنــا: يــا إخــوة لنــا الفخــر أن نعتقــل مــن أجــل دعوتنــا إىل اهلل، إن شــاء 
اهلل ســتكون هــذه األيــام زاًدا لنــا يف املســتقبل. كان كثــرًيا مــا يصبنــا ويازحنــا ويضاحكنــا مــن 

أجــل ختفيــف وطــأة الســجن عنـّـا«)5(.

االعتقال اخلامس: 
كان االعتقــال للشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يف هــذه املــرة، وهــو مــا يــزال طالًبــا يف الســنة 

)1( يبــدو �أن جــال هــو �ذلي طلــب مــن هــذ� �للــص ذي �لبنيــة �لقويــة ��ســتفز�ز محمــود �خلو�جــة؛ لأنــه بعــد هــذ� �حلــادث مبــارشة جــاء �إىل �لنظــارة، وطلــب 
�أن يــرى مــن هــذ� �ذلي رضبــه ورضب قبضــاي �لنظــارة. 

)2( مقابة خشصية مع محمد �خلو�جة بنفس �ليوم و�لتارخي �لسابق.
)3( �سبق ترمجته.

طــار مقــر �لقيــادة  ــة �لثاثينيــات مــن �لقــرن �ملــايض يقــع يف �إ )4( جســن غــزة �ملركــزي )�لــرس�اي( اكن �أشــهر جســون الاحتــال �لصهيــوين، واكن يف بد�ي
آنــذ�ك الانتــد�ب �لإنلكــزي عــى فلســطني، حفولــت جــزء مــن �ملبــىن �إىل جســن مركــزي للثــو�ر �لفلســطينيني بعــد نكبــة  �لعســكرية �لريطانيــة، �لــي اكنــت متثــل �
عــام 1948م. وضــع قطــاع غــزة حتــت وصايــة �لإد�رة �ملرصيــة، و��ســتخدم هــذ� �ملقــر مكجمــع لدو�ئــر �حلكوميــة، وخصــص جــزء منــه ليكــون جسنــًا للقاطنــني يف 
هــذ� �لقطــاع. وبعــد هزميــة حزير�ن/يونيــو عــام1967م ��ســتخدمته دوةل الاحتــال �لصهيــوين كســجن ومركــز يــم فيــه �لتحقيــق مــع �لفد�ئيــني و�ملنمتــني لفصائــل 

�لثــورة �لفلســطينية، جمــة عـــــــود �لنــد، عــدد 120، زينــب خليــل عــودة – فلســطني، رس�اي غــزة: �ملعتقل-�ملتحــف، لنــدن، 2016، ص5. 
)5( مقابة خشصية مع مازن �لنخاةل بتارخي 2015/04/04م.
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الثانيــة مــن مرحلــة البكالوريــوس يف اجلامعــة اإلســالمية ملــدة شــهر عــى يــد قــوات االحتــالل 
مــع زمــالٍء آخريــن بتهمــة حــرق العلمــني الصهيــوين واألمريكــي يف الدعايــة اإلعالميــة 
النتخابــات جملــس طــالب اجلامعــة اإلســالمية، حيــث رّشــح حممــود نفســه عــى رأس القائمــة 
املســّاة بقائمــة املســلمني املســتقلني التابعــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، يقــول يف 
ــي يف  ــوين واألمريك ــم الصهي ــة العل ــود اخلواج ــهيد حمم ــرق الش ــاس)1(: »ح ــرض عب ــك خ ذل

اجلامعــة اإلســالمية، ممــا أدى إىل اعتقالــه ملــدة شــهر يف ســجن غــزة املركــزي«)2(.

االعتقال السادس:
ــل  ــهرين اعتق ــود بش ــن حمم ــي م ــد زواج ــة: »بع ــال قائل ــذا االعتق ــن ه ــه ع ــا زوجت حتدثن
ــل  ــية داخ ــاطاته السياس ــبب نش ــا بس ــني يوًم ــدة أربع ــام 1982-1983م مل ــود ع ــي حمم زوج
اجلامعــة اإلســالمية، ومل خيــرج إالّ بعــد أْن دفــع الغرامــة املاليــة التــي ُفرضــت عليــه ومقدارهــا 

ــة«)3(. ــرية إرسائيلي ــة آالف ل أربع

االعتقال السابع: 
بســبب مشــاركته يف العديــد مــن نشــاطات الشــباب املســلم يف املســاجد ولــدوره الطليعــي 
والبــارز يف نــرش الفكــرة اإلســالمية والوعــي الثــوري الــذي طرحــه الشــهيد الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي عــى الســاحة الفلســطينية، اعتقــل الشــهيد القائــد حممود يف عــام 1983م مــع جمموعة 
مــن إخوانــه مــن الرعيــل األول)4( مــن أبنــاء حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، ليقــي يف 
الســجن مخســة أشــهر بتهمــة التحريــض ضــد االحتــالل وتوزيــع جمــالت الطليعــة اإلســالمية، 
هــذه االعتقــاالت شــملت العــرشات مــن أبنــاء احلركــة كان مــن بينهــم الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي نفســه. اســتمر التحقيــق معهــم خلمســة شــهور كاملــة يف أســوأ ظــروف التعذيــب، 
ــي حتولــت  ــة الطليعــة الت ــة الطليعــة اإلســالمية)5( نســبة إىل جمل ــة بقضي وســميت تلــك القضي
مطبوعاهتــا إىل واحــدة مــن أهــم القضايــا السياســية واألمنيــة يف تلــك الفــرتة. حتــول التحقيــق 
عــى مــدى الشــهور اخلمســة، مــن قضيــة مطبوعــات وحتريــض عــى الثــورة واجلهــاد ضــد دولة 

)1( �سبق ترمجته.
عطائه للباحث. )2( مقال لدكتور خرض عباس، حتت عنو�ن »�لشهيد محمود عرفات �خلو�جة«، تفضل ابإ

)3( مقابة خشصية مع زوجته �أم عرفات بتارخي 2015/04/17م.
)4( مهنــم عــى �ــبيل �ملثــال: �دلكتــور فتحــي �لشــقايق، نفــذ عــز�م، عبــد �لعزيــز عــودة، �ــلامين عــودة، تيســر �لغوطــي، خــرض عبــاس، محمــود �خلو�جــة، 
عبــد �جمليــد �لعيــة، عطــا �لعمــري، نفــذ �لأعــرج، نــرص �أبــو هويــدي، غــازي لبــد، وليــد �أبــو مــر�د، حســن �أبــو عرمانــة، �ســيد �أبــو خسيــل، نئــل �خلطيــب، عبــد 

هللا �لشــايم، عــادل �أبــو جعــوة...�خل. 
)5( نسســبة �إىل جمــة �لطليعــة �لإ�ــامية �لــي اكنــت تصــدر يف بريطانيــا، معــرة عــن نفــس �خلــط �لأيديولــويج و�لسســيايس. وخــال �أايم قليــة مــن صدورهــا 
آاثرً� هممــة عــى �لشــارع �لفلســطيين ممــا دفــع �لســلطات �لصهيونيــة �إىل �لبحــث  يف لنــدن اكن يُعــاد طباعهتــا رسً� يف �لقــدس لتــوزع يف مجيــع �أحنــاء فلســطني اتركــة �

عــن كيفيــة طباعهتــا وتوزيعهــا، و�عتقــال موزعهيــا.
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الكيــان الصهيــوين، إىل البحــث عــن هيــاكل تنظيميــة سياســية وأمنيــة، وكذلــك البحــث عــن 
ســالح وخاليــا عســكرية، وتعتــب هــذه املجموعــة اإلســالمية بمثابــة أول تنظيــم إســالمي يتــم 
اعتقالــه منــذ االحتــالل الصهيــوين للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزه منــذ عــام 1967م، فاملوقــف 
اإلســالمي التقليــدي كان حتــى ذلــك التاريــخ 1983م يتجنــب الصــدام الســيايس أو األمنــي 
املبــارش مــع ســلطات االحتــالل، ويقــول عبــد املجيــد العيلــة)1( عــن هــذا االعتقــال الــذي طــال 
الشــهيد القائــد حممــود فيقــول: »األنشــطة الدعويــة التــي كان يقــوم فيهــا الشــهيد حممــود مــن 
عقــِد حلقــاٍت علميــة وتربويــة للشــباب يف املســاجد)2(، وإرشافــه عــى بعــض الرحــالت التــي 
كانــت تتوجــه إىل البحــر أو إىل املســجد اإلبراهيمــي يف اخلليــل واملســجد األقــى يف القــدس 
خاّصــة يف يــوم القــدس العاملــي أو إلحيــاء ليلــة القــدر، وقيامــه بأنشــطة رياضيــة متنوعــة، عــى 
أثــر هــذه النشــاطات إضافــة إىل توزيــع جملــة الطليعــة، وكتــب إســالمية أخــرى لفتــت أعــني 
ــال  ــذا االعتق ــخ 1983/08/19م، يف ه ــه يف تاري ــمَّ اعتقال ــه، فت ــة إلي ــرات الصهيوني املخاب
ــرات  ــل حمققــي املخاب ــديد مــن قب ــب الش ــن التعذي ــة م ــواٍع خمتلف ــهيد حممــود ألن ــرض الش تع
ــت املحققــني كان  ــي أغاظ ــة الت ــه القوي ــًرا لبنيت ــة، ونظ ــرتات طويل ــبح)3( لف ــة، كالش الصهيوني
ــة إىل  ــة، إضاف ــت املروح ــارد، أو حت ــاٍم ب ــت مح ــه حت ــة ووضع ــه العلوي ــع مالبس ــى خل ــب ع جي
ــة  ــبودة، إضاف ــديدة ال ــواء ش ــه يف أج ــذذ بتعذيب ــوم، والتل ــن الن ــه م ــه بحرمان ــص علي التنغي
إىل وضعــه يف الزنزانــة التــي تســمى يف لغــة املعتقلــني القــب، وهــي زنزانــة يتحقــق فيهــا قولــه 
تعــاىل: حجسٱ زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي نيىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب 
خب مب جحس ]النــور: 40[، برغــم كل هــذه األنــواع مــن التعذيــب التــي صّبــْت عــى الشــهيد حممــود 
ــااًل للصمــود والصــب،  ــه كان مث ــاء التحقيــق أويف الزنازيــن أو داخــل الغــرف، إالّ أّن ــا أثن صبًّ
ــا هــادئ النفــس، ظهــر  واحتســاب كل مــا أصابــه عنــد اهلل، راضًيــا بقضــاء اهلل وقــدره، مطمئنً
ذلــك يف معامالتــه وســلوكه مــع إخوانــه بعــد خروجــه مــن الزنازيــن إىل الغــرف، حيــث كان 
ودوًدا لطيًفــا معهــم. عالقاتــه إجيابيــة مــع اجلميــع، ملتزًمــا بــكل األنشــطة وبجميــع واجباتــه 
ــري  ــكل دوري مــن حتض ــدة بش ــة الواح ــوزع اخلدمــات عــى ســجناء الغرف ــث ت ــجني، حي كس
طعــام وتنظيــف لــألواين، بــل كان يمســح الغرفــة ويغســل وجيــي األواين بــدل إخوانــه. مكــث 
ــال  ــّرة ق ــا وذات م ــا يقــارب 75 يوًم ــه، أّي م ــن نصــف مــدة اعتقال الشــهيد حممــود يف الزنازي
لضابــط املخابــرات: متــى ســنخرج إىل الغــرف؟ فــردَّ عليــه الضابــط الصهيــوين بمثــل عــريب مل 

)1( �سبق ترمجته.
)2( اكملسجد �لغريب و�ذلي �أطلق عليه �لآن مسجد �إ�اعيل هنية، لكونه جماورً� لبيته.

)3( �لشســبح مــن خــال ربــط يــد �لأ�ــر مــن خلــف ظهــره وتعليقــه مهنــا مــع مامســة �لرجــل لــلأرض بصــورة طفيفــة جــًد�، وهنــا ل يسســتطيع �لأ�ــر 
عادتــه مــرة �أخــرى، حــى يشــعر ابلآلم بصــورة مزدوجــة، ومــن �أنــو�ع �لشســبح �أيضــًا وقــوف �لســجني عــى  �لصمــود �ــوى لـــ 5 �أو 6 �ــاعات فقــط، ويــم فكــه و�إ

قدميــه لســاعات طويــة، بــا طعــام �أو رش�ب. ويعتــر �لشســبح وقوفــًا �أو عــى كــريس �أحــد �لأ�ــاليب �لأكــر شــهرة �لــي يسســتخدهما �لشــاابك.
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أســمعه يف حيــايت إالّ منــه وهــو: »ذّل النســاء بقلــة الرجــال، وذّل الرجــال بكثــرة احليطــان«)1( 
ــب  ــااًل للص ــود كان مث ــهيد حمم ــود إالّ أن الش ــب حمم ــة وص ــن عزيم ــيوهُن م ــه س ــه أّن ــا من ظنً

والصمــود والثبــات«)2(. 

ومــن صــور الكيــد واحلقــد واالنتقــام التــي كانــت متارســها إدارة ســجن املجــدل)3( ضــد 
ــول:  ــد)4( فيق ــن أمح ــجن حس ــه يف الس ــا رفيق ــة يروهي ــة، حادث ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ الش
»هنــاك حادثــة أســتحرضها يف ذهنــي حدثــت بتاريــخ 1984/01/15م حيــث كان هــذا 
التاريــخ هــو يــوم اإلفــراج عنــي وعــن الشــهيد حممــود مــن املعتقــل إال أنــه بعــد االنتهــاء مــن 
ــهيد  ــة يل وللش ــرات الصهيوني ــن املخاب ــتدعاء أم ــا باس ــوم، فوجئن ــك الي ــر ذل ــورة يف ظه الف
املجاهــد حممــود اخلواجــة، وتــمَّ إدخالنــا إىل املســلخ ووضعــت األغــالل يف أيدينــا واألكيــاس 
ــو  ــود وه ــهيد حمم ــوت األخ الش ــتمع إىل ص ــت أس ــلخ كن ــبح يف املس ــاء الش ــنا، وأثن يف رؤوس
يكــب خــالل الــرضب الشــديد الــذي كان يتعــرض لــه، ومــا إن انتهــى الــرضب بــه حتــى بــدأ 
، ولقــد كان تأملــي مّلــا أســتمع إليــه مــن رضب الشــهيد حممــود أكثــر مــن تأملــي ملــا  الــرضب عــيَّ
يقــع عــيَّ مــن رضب، وهــو عــى مقربــة منــي حيــث أقــدر املســافة بينــه وبينــي مــن مرتيــن إىل 
ثالثــة أمتــار، ورؤوســنا مســتندة إىل اجلــدار، واســتمر الــرضب بالتنــاوب تــارًة عــيَّ وتــارًة عــى 
الشــهيد حممــود، واســتمرت هــذه احلالــة حتــى أذان املغرب حيــث تعرضنــا للتحقيــق والتهديد 
ــردوان)5(،  ــا للم ــرضب وعدن ــق وال ــف التحقي ــرب توق ــد املغ ــة، وبع ــني الصهاين ــن املحقق م
تبادلــت أنــا والشــهيد حممــود أطــراف احلديــث عــّا حــدث لنــا ومــا الــذي حــدث، فقلــت لــه: 
لقــد كان الــرضب الــذي ســمعته عليــك شــديًدا، وكنــت متأثــًرا، ومــع ذلــك كنــت تكــب، فقــال 
ــا _واحلمــد هلل_ مل أشــعر  ــُه مــن رضب، فأن ــُت تتعــرض ل ــا كن ــأمل مل ــت أت ــا كن يلَّ الشــهيد: وأن
بالــرضب الــذي تعرضــت أنــا إليــه، بقــدر مــا تأملــت ألجلــك، فقلــت لــه: كنــت أقــول حممــود 

مــات مــن شــّدة الــرضب، إالّ أنــه قــال يل: مل أشــعر بالــرضب أبــًدا«. 

ــز الشــهيد حممــود  وتابــع حســن أمحــد قائــاًل: »أمــا عــن عالقاتــه داخــل الســجن، فقــد متّي
بحســن عالقاتــه مــع كافــة املناضلــني يف الســجن عــى اختــالف انتاءاهتــم التنظيميــة، كان يف 

)1( عى حسب عم �لباحث �أن هذ� ليس مبثل عريب لعدم وجوده يف كتب وجمامع وقو�ميس �لأمثال �لعربية.
)2( مقابة اثنية مع عبد �جمليد �لعية بتارخي 2015/12/06م.

ــتخدم بعــد  ــد ��س ــام 1936م وق ــد�ب �لريطــاين ع ــو�ت الانت ــي �أقامهتــا ق ــة �جملــدل، وهــو �أحــد �ملر�كــز �لعســكرية �ل ــوب مدين ــع جن )3( جســن عســقان: يق
الاحتــال مكركــز لحتجــاز �لأرسى و�ملعتقلــني �ملوقوفــني مــن �أبنــاء قطــاع غــزة. وقــد �فتتــح هــذ� �لســجن ل�ســتقبال �لأرسى �لفلســطينيني بتــارخي 1969/02/11م 
و�كتفــى يف حينــه بعــدد مــن �ملعتقلــني ومل يسســتقبل معتقلــني جــدًد� حــى عــام 1979م. يعتــر جســن عســقان مــن �أعنــف �لســجون �لــي متــارس �لتعذيــب حبــق �أرسى 
ن هــذ� �لســجن يضــم �أولئــك  ذ �إ ىل �أبــر�ج �ملر�قبــة، �إ ضافــة �إ �ملقاومــة �لفلســطينية. حييــط ابلســجن �ــور يرتفــع �إىل حــو�يل �ســتة �أمتــار وحمــاط ابلأ�ــاك �لشــائكة، �إ

�ملعتقلــني �لــي ل تقــل مــدة حمكوميهتــم عــن )15( �ســنة. يمتــز هــذ� �لســجن بزنزينــه �لرطبــة �لــي ل تدخلهــا �أشــعة �لشــمس، و�حلــر�رة �لقا�ســية �لــي ل تطــاق.
)4( �سبق ترمجته، وهو قيادي يف حركة فتح.

)5( �ملان �ذلي تتو�جد فيه �لغرف.
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ســجن غــزة املركــزي مواظًبــا عــى البحــث والقــراءة، كان تواًقــا للمعرفــة العلميــة، فكثــرًيا مــا 
جلســنا مــع بعضنــا للحديــث يف مســاقات علميــة يســتمع ويناقــش، كانــت تربطنــي بــه عالقــة 
محيمــة فــرتة االعتقــال ســنة 1983-1984م يف ســجن غــزة املركــزي، عالقــة تســودها املحبــة 
والتقديــر املتبــادل. كان خفيــف الظــل حمبًبــا إىل النفــس، فهــو ممــن عاشــوا لفلســطني، واعتقلــوا 
واستشــهدوا مــن أجلهــا. لقــد كان الشــهيد احلــّي مســكوًنا قلبــه بحــب وطنــه، لقــد متيــز بإيــان 
راســخ، وطيبــة القلــب وحســن الريــرة، وصــدق اللســان وعفتــه، وقــوة الشــكيمة، لقــد مجــع 

خصــااًل محيــدة تؤهلــه ألن يكــون نموذًجــا يقتــدى بــه«)1(. 

ــام  ــجن ع ــود يف الس ــد حمم ــهيد القائ ــوال الش ــروف وأح ــراد ظ ــو م ــد أب ــا ولي ــروي لن وي
1983م كان حممــود موجــوًدا  الســجون الصهيونيــة عــام  فيقــول: »اعتقلــت يف  1983م 
داخــل الســجن مــن قبــي، كنــت أتقابــل معــه يف مــردوان التحقيــق، وألين أعتقــل ألول مــّرة يف 
حيــايت، كنــُت يف حالــة رعــٍب وخــوف شــديد، إالّ إننــي أول مــا شــاهدت حممــود يف التحقيــق 
وواجهنــي فيــه املحقــق قائــاًل يل: أتعــرف حممــود؟ فقلــت: طبًعــا أعرفــه، وســأل املحقــق 
حممــود نفــس الســؤال، فأجــاب قائــاًل: هــذا أخــي الــذي مل تلــده أمــي أحبــه أكثــر مــن أخــي يف 
النســب، فقــال لــه املحقــق: ألجــل ذلــك جندتــه يف األمــن، فقــال حممــود: هــذا ســّباح جيــد، 
جندتــه ألمــن األشــخاص الذيــن أخــرج معهــم رحــالت إىل البحــر، فأصبحــت التهمــة التــي 
عــيَّ أمــن رحــالت البحــر، كلِّ الفــرتة التــي جلســت فيهــا أنــا وحممــود مــع املحقــق، واملحقــق 
يــرضب بكــف يــده عــى عضــالت حممــود ويقــول لــه: كيف عملــت هــذه العضــالت؟ وحممود 
يســتعرض أمامــه بعضالتــه رغــم جــو التحقيــق املخيــف بالنســبة يل. كان وجــوده ســبًبا يف رفــع 
معنويــايت ومعنويــات الكثــري مــن الشــباب، عــى مســتواَي الشــخي كنــت مستأنًســا بــه كثــرًيا، 
ومرتاًحــا نفســًيا مــا دام حممــود معــي. بعــد انتهــاء التحقيــق خرجنــا إىل الغــرف، ويف الغــرف 
فــرض حممــود حضــوره بــكل قــوة، مجيــع أبنــاء التنظيــات كانــوا حيبونــه وحيرتمونــه ويقدرونــه، 
كانــت أعــداد معتقــي التنظيــات كبــريه، جمموعتنــا الوحيــدة وهــي مــا كانــت تســمى برضبــة 
ــا.  ــات لوحدن ــا التنظي ــرية، وتركتن ــت صغ ــا كان ــم أهن ــى الرغ ــري ع ــالمية مل خت ــة اإلس الطليع
حممــود عمــل مشــاكل مــع كل مــن مل حيــرتم نفســه مــن أبنــاء التنظيــات األخــرى، فــذات مــّرة 
رضب اثنــني مــن أجــل الــدور عــى احلامــات )االســتحام( وقــال هلــم إذا مل يعجبكــم كالمــي، 
ــة  ــم هتدئ ــه، رغ ــم كل ــى القس ــه ع ــخصيته وإرادت ــرض ش ــرف، ف ــن الغ ــروج م ــأمنعكم اخل س
الدكتــور فتحــي الدائمــة لــه: يــا حممــود اهــدأ وتريــث، فــكان يــرد عليــه قائــاًل: جيــب أن ينفــذ 

مــا أريــد، فــكان الدكتــور يقابــل كالمــه بالتبســم والضحــك«)2(.

)1( مقابة خشصية مع حسن �أمحد، قائد يف حركة فتح ورئيس حترير جمة �لساحل بتارخي 2015/06/24م. 
)2( مقابة خشصية مع وليد �أبو مر�د بتارخي 2016/02/20م.
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ــول  ــجن يق ــل الس ــب داخ ــلخ التعذي ــبحه يف مس ــاء ش ــوده أثن ــود وصم ــات حمم ــن ثب وع
نافــذ األعــرج)1(: »عندمــا اعتقلــت أنــا والشــهيد حممــود يف عــام 1983م املســّاة برضبــة 
الطليعــة اإلســالمية، كنــت ذات يــوم مشــبوًحا معــه فيــا يســمى باملســلخ، كانــت األكيــاس عى 
رؤوســنا، إالّ أنَّ الشــهيد حممــود عندمــا كاَن يشــعر أو حيــّس بغفــوِة أو ذهــاب اجلنــدي املراقــب 
ــه يــارس رياضــة  ــا يتنقــل مــن مــكان آلخــر بــني األشــخاص املشــبوحني كأّن واحلــارس علين
تعفيــه مــن تعــِب الوقــوف الطويــل. عندمــا وصــل إيلَّ ووقــف بجانبــي، قــال يل: أنــت نافــذ؟ 
قلــت لــه: نعــم، قــال: أنــا الزم أعــرف كل املوجوديــن واملشــبوحني يف املســلخ، وأنــت يــا نافــذ 
اعرتفــت عــيَّ أمــام املحقــق أثنــاء التحقيــق معــك، قلــُت لــُه: نعــْم، فقــال: يــا نافــذ أنــا مل أعــرتف 
ومنكــر كلَّ يشء واملحقــق يواجهنــي ويديننــي باعرتافاتــك، فــإذا أرجعــوك للتحقيــق فانكــر مــا 
ــا ومــا  ، وقــل للمحقــق: إنَّ كل مــا قلتــه لــك عــن حممــود اخلواجــة كان كذًب اعرتفــت بــه عــيَّ
يف منــُه يشء. وفعــاًل أرجعــوين للتحقيــق وواجهــوين باعــرتايف عــن حممــود، فغــريت اعرتافــايت 

وأنكــرت مــا قلتــه عنــه، بنــاًء عــى مــا أوصــاين بــه وطلبــه منــي«. 

ويتابــع نافــذ األعــرج قائــاًل: »يف ذات مــّرة وأنــا مشــبوح يف املســلخ، دخــل حممــود غرفــة 
ــسُّ  ــّبة مت ــود بمس ــتم حمم ــط ويش ــوين يغل ــرات الصهي ــق املخاب ــمع حمق ــق، وإذا يب أس التحقي
ــًرا  ــا، وانقلبــت ظه ــبة كالم املحقــق متاًم ــي تفاجــأت بعــد حلظــة بتغــري ن عــرض أمــه، إالّ أنن
ــا مل  ــه: أن ــاًل ل ــف قائ ــود ويتأس ــذر ملحم ــه يعت ــتم وإذا ب ــب ويش ــا كان يس ــب، فبعدم ــى عق ع
أقصــد اإلســاءة ألمــك وأنــا أطلــب منــك الســاح، طبًعــا كان هــذا بعدمــا رأى امحــرار عينــّي 
حممــود وشــدِة غضبــه. املحقــق اســمه موســى، وأقــرب وصــف لــه أن تقــول عنــه: أّنــه )عجــل 
رشاري( لقــد كان ضخــًا جــًدا لقــوة وضخامــة عضالتــه، إالّ أنــه مــع ذلــك ضعــف وارتبــك 

ــة الشــهيد حممــود«)2(. أمــام عظمــة وهيب

االعتقال الثامن: 
وكان يف ســنة 1985م، خــرج الشــهيد حممــود مــن اعتقــال ســنة 1983م وكّلــه إرصار عــى 
مواصلــة اجلهــاد ضــد العــدو الصهيــوين بــكلِّ الوســائل املمكنــة واملتاحــة، فحــاول احلصــول 
عــى الســالح واملتفجــرات، وكان لــه ذلــك، ولكنــه مــا لبــَث أن اعتقــل ليقــي مــّدة حمكوميتــه 

البالغــة أربــع ســنوات متنقــاًل خالهلــا بــني عــدد مــن ســجون االحتــالل. 

يقــول األســري املحــرر حممــد احلســني)3(: »الشــهيد حممــود مــن الثائريــن واملندفعــني نحــو 
)1( �سبق ترمجته.

)2( مقابة خشصية مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/06م.
)3( �سبق ترمجته.



199
الفصل الثالث

الشهيد القائد محمود الخواجة 
في معترك العمل السياسي

ــور فتحــي  ــه يف ســنة 1985م كانــت وجهــة نظــر الدكت ــل اعتقال اجلهــاد والعمــل املســلح، قب
أْن يكــون حممــود بعيــًدا عــن العمــل العســكري، حلاجــة حركــة اجلهــاد إليــه يف تلــك املرحلــة 
يف نــرش الدعــوة ومحايتهــا. وقبــل اعتقــايل جــاء يل حممــود، قائــاًل: أريــد أن أشــتغل يف العمــل 
املســلح، فــكان جــوايب لــه: يــا أخ حممــود الدعــوة يف حاجــة إليــك والــدور الــذي تقــوم بــه يف 
نــرش أفكارهــا ومحايتهــا ال يســتطيع أحــد مــن أبنــاء وكــوادر احلركــة أن يقــوم بــه أو يمــأله، هــذا 
ــا يف قــرارة نفــي شــعرت أنَّ  كالمــي بنيتــه عــى كالم وموقــف الدكتــور فتحــي الشــقاقي، أن
حممــود ســيبحث عــن بديــل أو وســيلة توصلــه للعمــل العســكري وأّنــه ســيبحث عــن الســالح 
ــي ومتكــن  ــًدا عســكرًيا، وفعــاًل حتقــق ظنّ ــأيِّ ثمــن، ألنًّ هــذا اإلنســان خلــق قائ وسيشــرتيه ب
ــالل  ــالء االحت ــالًحا إالَّ أنَّ عم ــى س ــح( واقتن ــم )فت ــاء تنظي ــن أبن ــل م ــن رشاء قناب ــود م حمم
ــاه  ــالح اقتن ــى س ــه ع ــكان اعتقال ــك، ف ــة بذل ــرات الصهيوني ــبوا املخاب ــه، فأخ ــوا برشائ علم
بطريقتــه اخلاّصــة، إالّ أّنــه صمــد وأبــدى بطولــة أثنــاء التحقيــق ومل يعــرتف إالّ عــى مســدس)1(، 
ومل يعــرتف بــأي يشء غــري ذلــك، وأقنــع املخابــرات ومجيــع من يف الســجن مــن أبنــاء التنظيات 
الفلســطينية أّنــه عــى خــالف مــع حركــة اجلهــاد اإلســالمي وقيادهتــا، وليــس لــه عالقــة ال مــن 

قريــب وال مــن بعيــد بــأيِّ يشءٍّ يمــتُّ للحركــة«. 

وتابــع حممــد احلســني قائــاًل: »كان الشــهيد حممــود يتصــف بالعصبيــة وكان يوجــد للســجن 
ــوق  ــط اخلل ــاب املنضب ــم الش ــكان نع ــة، ف ــاة اإلداري ــورة واحلي ــق بالف ــة تتعل ــط وأنظم ضواب
املحبــوب. كان منضبــط بالئحــة الغرفــة ونظامهــا حيــث كان يشــارك يف إعــداد الطعــام واجلــي 
والتنظيــف ومســح احلــام، ويســعى ألخــذ دور إخوانــه يف هــذه املهــام، كان نموذًجــا يف أخالقه 
ــة  ــه بخطب ــا نطالب ــة والسياســية، حتــى كنّ ــا يف املســائل الفقهي ــًة لن وقــدوة يف ســلوكه، ومرجعي
اجلمعــة التــي كنـّـا نحــب أْن نســمعها منــه ونصغــى إليهــا بــكل جوارحنــا، مجيــع مــن يف الســجن 
كان حيــب أن يســمع كالمــه، فلقــد كان داخــل الســجن بنفــس االندفــاع وهــو خارجــه، كان 
)1( يقــول زايد عــروق يف شــهادته عــن قصــة �ملســدس �ذلي �عتقــل بســببه عــام 1985م: »و�دل محمــود اكن مسســئول عــال يف �أكــر مــن مصنــع د�خــل مدينــة 
»�ــدوروت« �حملتــة اكن هل حــو�يل ثــاث �ســيار�ت ينقــل هبــا �لعــال، واكن محمــود �أحــد �لســائقني لإحد�هــا، واكن شســباب ورجــال �ــان �ملعســكر مــن حهبــم 
لأبــو يو�ــف و�دل محمــود، وحلاجهتــم للــرصف عــى �أنفســهم وعائاهتــم يعملــون يف هــذه �ملصانــع، اكن محمــود يعــرف عنــد �لعــال ابلشســيخ واكن �أحصــاب �لعمــل يف 
هــذه �ملصانــع مــن �لهيــود ينــادون محمــود ابلشســيخ، اكن محمــود مؤمتنـًـا عنــد �مجليــع ومهنــم �لهيــود، وحبــمك �أمانتــه ومســؤوليته يف �لعمــل اكن يدخــل �أّي مــان، فــذ�ت 
يــوم وهــو ميــر مــن �أمــام غــرف تغيــر �ملابــس �خلاصــة ابلهيــود ر�أى مسد�ــًا عــى �لطــاوةل، فدخــل �إىل �لغرفــة ف�أخــذه و�أخفــاه حتــت مابســه، وحــني موعــد 
�ملــرو�ح و�لعــودة �إيل �لبيــت، �أخــر �أابه ب�أمــر �ملســدس وطلــب منــه �أن خيفيــه حتــت كــريس �لســائق، وبوصوهلــم �إىل �لبيــت �أخــذه محمــود و�أخفــاه يف بيتــه، بعــد 
�فتقــاد �لهيــودي ملسد�ــه �أخــر �أهجــزة �لأمــن، �لــي بــد�أت ابلتحــري حــى توصلــت مــن خــال حترايهتــم مــع عــال �ملصنــع �أن �لشســهبة تــدور حــول محمــود، وفعــًا 
عندمــا حــرضت قــو�ت �جليــش �لصهيــوين �إىل بيــت د�ر �خلو�جــة مت �لعثــور عــى �ملســدس يف د�ر محمــود �لصغــرة �جملــاورة لبيــت �أهــهل، ويف �لتحقيــق حتمــل محمــود 
ن �أيب ل عــم هل ابملســدس، ونتــج عــن ذكل �أن حمكــت �حملمكــة �لصهيونيــة عــى محمــود 4 �ســنو�ت وو�دله 6 شــهور. خــرج محمــود مــن �ملعتقــل عــام  �لقضيــة، وقــال �إ
1988م بعــد قضائــه فيــه حــو�يل ثــاث �ســنو�ت ونصــف، و�أخــذ يــرتدد عــيَّ يف �حملــل، و�أشــعرين بــل و�أشــعر لك مــن يعرفــه �أنــه �أصبــح �لآن ل ينمتــي لأي تنظــمي، 
�أكــد ذكل جبو�بــه يل حيــا �ــ�ألته بعــد خروجــه مــن �لســجن ومــا ز�لــت الانتفاضــة مسســمترة: مــا ر�أيــك يف الانتفاضــة؟ قــال: هــذه �نتفاضــة شــعب، و�ســتكون 
طويــة �لأمــد وهللا حيمــي �لشســباب، و�أن خرجــت اي زايد مــن �لســجن ولســت منمتيــًا لأي تنظــمي. وفعــًا اكن خيــرج يف �لشــارع ول يظهــر عليــه �أٍي مــن �لــروح 
�لوطنيــة. وعندمــا �شســتغل يف واكةل �لغــوث ��ســهتجنت عليــه �أن يعمــل يف د�ئــرة �لنظافــة، وقلــت هل: �أتــزنل لهــذ� �ملسســتوى؟ فقــال يل: هــذ� رشف، فــ�أن يف معــي 

�أؤدي و�جــيب اكلطبيــب يف مستشــفى �لشــفاء«. مقابــة خشصيــة مــع زايد عــروق بتــارخي 2016/03/09م.
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ــة  ــد دول ــجون وض ــة الس ــد مصلح ــض ض ــالل، والتحري ــة االحت ــاد ومقاوم ــم يف اجله يتكل
الكيــان الصهيــوين، فــكان ُيعاقــب عــى خطبــه كثــرًيا مــن قبــل إدارة الســجن، إّمــا بعزلــه 
ــرية  ــجون كث ــني س ــل ب ــود وتنق ــلَّ حمم ــك ُرحِّ ــر، لذل ــجٍن آخ ــه إىل س ــن، أو برتحيل يف الزنازي
ــة،  ــه التحريضي ــة وخطب ــه الثوري ــبب مواقف ــك كان بس ــقالن. كل ذل ــجن عس ــا كان س آخره
وكانــت تربطنــي بــه يف ســجن عســقالن عالقــة محيمــة جــًدا، أحببتــه كثــرًيا ألدبــه وقــوة حجتــه 
ــات  ــرًيا مــا يســتدل يف كالمــه باآلي ــة، كان كث ــاع قوي ــه يف اإلقن وطريقــة إقناعــه، كانــت طريقت
القرآنيــة واألحاديــث النبويــة، شــهادة هلل أقابــل هبــا ريب أنَّ حممــود كان حيــب الدكتــور فتحــي 
ــور  ــه، والدكت ــة يف قلب ــه خاّص ــقاقي مكان ــي الش ــور فتح ــدره، وللدكت ــه ويق ــقاقي وحيرتم الش
فتحــي الشــقاقي مــن جانبــه كان حيــب حممــود، ويعــرف قــدره ومكانتــه، وكان كثــرًيا مــا 
يقــول: مــاذا نفعــل فلقــد خلــق حممــود قائــًدا وزعيــًا. حممــود طيــب جــًدا جــًدا ومتســامح مــع 
اجلميــع، حتــى الــذي كان يغضبــه كان يذهــب إليــه ويقبــل رأســه، ويستســمحه ويعتــذر إليــه 
ــة  ــرًيا مــا كان يأخــذ هدي ــه، وكث ــادر بالســالم علي ــه أغضــب إنســاًنا كان حممــود يب إذا شــعر أن
متواضعــة مــن كنتــني الســجن ويذهــب هبــا إليــه ويقدمهــا هديــة لــه، رغــم عصبيتــه القويــة إالّ 
ــو«  ــيط »ودينام ــه، حممــود كان نش ــه ومعامالت ــب يف حيات ــامح وطي ــه، متس ــل يف داخل ــه طف أّن
يف خدمــة إخوانــه. مــن أهــم صفاتــه أنــه مل يكــن ييــأس أبــًدا دائــًا متفائــل يعيــش عــى األمــل، 
كاَن حُيــب أْن يســتوعب اجلميــع، داخــل الســجن جلــَس معــَي حممــود جلســة طويلــة وطلــَب 
منــي يف هــذه اجللســة أْن أوصلــُه بالعمــل العســكري املســلح فوعدتــه خــرًيا، وأخــبت الدكتور 
فتحــي بــإرصار حممــود عــى ممارســة العمــل املســلح، توّصــل الدكتــور فتحــي إىل قناعــة أّنــه ال 
جمــال إلقنــاع حممــود بموقفــه وبرأيــه، عــى الرغــم مــن مقــدرة الدكتــور فتحــي عــى إقنــاع أيِّ 
ــد جــًدا  ــه وجــد نفســه عاجــًزا أمــام هــذا الشــخص العني ــه، إالّ أن شــخٍص مهــا كانــت حجت
الــذي اســمه حممــود، عندمــا خــرج حممــود مــن الســجن تواصلــت مــع الدكتــور فتحــي عــى أن 
أســّلم حممــود مــا أخفيــه مــن ســالح، فوافــق الدكتــور فتحــي الشــقاقي، بالســاح لــه بالعمــل 
العســكري، وحصــل حممــود عــى مســدس ومخســني كيلــو )T.N.T( وانطلــق منهــا وهبــا 

ــالل«)1(. ــة االحت ملحارب

موقــف الشــهيد القائــد حممــود وإظهــار نفســه أنــه خــارج تنظيــم حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
فــّرُه املقربــني منــه، أّنــه تضحيــة منــه مــن أجــل التمويــه والتســرت عــى مــا كان خيطــط لــه مــن 
تأســيس جهــاز عســكري حتــت إمــرة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، والدليــل عــى ذلــك 
أّنــه كثــرًيا مــا أفصــح يل عــن خططــه التــي رســمها لتأســيس ذلــك اجلهــاز الــذي ســيكون بمثابــة 
ــدة  ــالمية املجاه ــوى اإلس ــمه الق ــالمي اس ــاد اإلس ــة اجله ــًدا حلرك ــكري رسي ج ــاح عس جن

)1( مقابة خشصية مع محمد �حلسسين بتارخي 2015/12/02م.
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)قســم(، كان ذلــك حلــم الشــهيد القائــد حممــود الــذي ملــك عليــه تفكــريه حيــث أنــه كانــت 
ــي  ــو جلســه مــن جلســاته معــي إالّ ويتحــدث عــن الوســائل والطــرق واألســاليب الت ال ختل
تــؤدي إىل حتقيقــه، يؤكــد هــذا الــكالم الكثــري ممــن عرفــوا الشــهيد القائــد حممــود ومنهــم عــى 
ســبيل احلــر نائــل اخلطيــب الــذي قــال يف شــهادته: »اخلــالف بــني الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
ــيلة  ــرى أن الوس ــذي كان ي ــود ال ــب حمم ــن جان ــًدا م ــوًدا ومتعم ــة كان مقص ــود اخلواج وحمم
املناســبة لتغطيــة عملــه ونشــاطه عــن اجلميــع بــا فيهــم اليهــود أن يفتعــل مشــكلة مــع الدكتــور 
ــى  ــود ع ــا أنَّ حمم ــكَّ فيه ــة ال ش ــة إىل قناع ــل الصهاين ــالل ُتوص ــجن االحت ــل س ــي داخ فتح
خــالف شــديد مــع الدكتــور فتحــي وال يمكــن أن يلتقيــا عــى يشء. كان يــرى أنَّ ذلــك 
ــع  ــه اجلمي ــّن في ــذي يظ ــت ال ــه، يف الوق ــى راحت ــكري ع ــاز عس ــاء جه ــن بن ــه م ــه ويمكن جيعل
ــد  ــل أؤك ــاًل، ب ــس حتلي ــذا لي ــالمي. ه ــاد اإلس ــة اجله ــة يف حرك ــه أيِّ يشء أو صل ــس ل ــه لي أّن
أّنــه كان مفتعــاًل ومقصــوًدا مــن الشــهيد حممــود، اجتهــد يف ذلــك للتغطيــة عــى أعالــه، وهــذا 
ليــس غريًبــا عــى حممــود فالكثــري مــن أعالــه غريبــة ويراهــا الكثــري أهنــا خارجــة عــن املألــوف. 
فلقــد كان الكثــري مــن الشــباب حتــاول أن تعــرف مــن هــو حممــود اخلواجــة، كان بالنســبة هلــم 
شــخصية غامضــة، أرضب لــك هــذا املثــاًل ألدّلــْل لــك عــى قــويل: ذات يــوٍم مــن عــام 1992م 
كنــُت جالًســا مــع جمموعــة مــن الشــباب، فمــرَّ حممــود عــى رأس الشــارع، واجتــه نحونــا وســّلم 
ــة، وســألناه  ــا الوطني ــا بحضــوره احلديــث عــن أوضــاع البلــد وبعــض القضاي ــا، وجتاذبن علين
ــل  ــا عــاد يل دعــوة يف مث ــا م ــاس أن ــا ن ــي، فقــال: ي ــه عــن العمــل اجلهــادي والوطن ــة رأي ملعرف
ــا أعمــل يف  ــي، وهــا أن ــات والبنــني وأهنيــت جامعت ــي اهلل البن ــا، تزوجــت ورزقن هكــذا قضاي

وكالــة غــوث الالجئــني ألســرت نفــي وعيــايل«)1(. 

وعــن إخــالص حممــود والتزامــه بأفــكار حركــة اجلهــاد اإلســالمي يقــول حممــود عطــوة: 
ــا بفكــر الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي، فهــو  ــا التزاًمــا حديدًي »كان الشــهيد حممــود ملتزًم
قريًبــا يل عهدتــه يف جلســاته ومناقشــاته وحواراتــه ومناظراتــه يدافــع عنهــا باســتاتة، مــا رأيــت 
أحــًدا مــن الشــباب أشــدَّ والًء مــن حممــود اخلواجــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي وألمينهــا العــام 

فتحــي الشــقاقي«)2(. 

وعــن أوضــاع الشــهيد القائــد حممــود داخــل الســجن يقــول نــر أبــو كــرش)3(: »اجتمعــت 
ــل  ــا رج ــل عندن ــيفع)4(، اعتق ــي ش ــجن كي ــام 1988م يف س ــة ع ــود اخلواج ــهيد حمم ــع الش م

)1( مقابة خشصية مع نئل �خلطيب بتارخي 2016/03/13م.
)2( مقابة خشصية مع محمود عطوة بتارخي 2016/033/29م.

)3( هــو نــرص �دليــن حســني �أبــو كــرش مــن مو�ليــد 1960م يف معســكر �لشــاطئ، وهــو جــار للشــهيد محمــد �خلو�جــة، برتبــة ر�ئــد يف ��ســتخبار�ت �أمــن 
�لرئا�ــة ابلســلطة �لفلســطينية، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/05/19م.

)4( يقــع ذ�ك �ملعتقــل يف جنــوب فلســطني يف حصــر�ء �لنقــب، يف منطقــة عســكرية مغلقــة، خطــرة وماصقــة للحــدود �ملرصيــة، وهــو ابلأ�ــاس معســكر 
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مســيحي اســمه وفــا الصايــغ أحرضتــه إدارة الســجن، لكونــه مســيحي رفضــت بعــض 
التنظيــات أن تســتقبله، فــا كان مــن الشــهيد حممــود إالّ أن قــال يل: املفــروض واملطلــوب 
ــتيعابه  ــى اس ــي ع ــه، أقنعن ــه يف حمنت ــف إىل جانب ــجعه ونق ــه ونش ــب ب ــتوعبه ونرح ــا أن نس منّ
ــة  ــرة املقاوم ــجع ظاه ــي نش ــا، ولك ــل مثلن ــه مناض ــه كون ــا حيتاج ــم كل م ــه، وتقدي واحرتام
والنضــال عنــد الطائفــة املســيحية، اســتقبله حممــود وأصبــح هــذا املســيحي ينــام بجانبــه. لقــد 
كان حممــود قــدوة يل يف أخالقــه ومعامالتــه، عنــده أســلوب مؤّثــر يف اآلخريــن، واهلل بالنســبة 

ــه«)1(.  ــم ل ــة ألعطيته ــي أوالدي اخلمس ــب من ــو طل يل ل

وعــن ســلوك الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة داخــل الســجن يقــول ســمري عليــان 
النباهــني)2(: »اجتمعــت مــع الشــهيد حممــود اخلواجــة يف غرفــة واحــدة مشــرتكة داخــل 
ــود  ــهيد حمم ــى الش ــه ع ــا الحظت ــة، وم ــات املختلف ــاء التنظي ــع أبن ــة، جتم ــجون الصهيوني الس
أنــه كان يتخلــق بأخــالق اإلســالم، معاملتــه طيبــة مــع اجلميــع، يقــوم بواجبــه جتــاه إخوانــه، 
كان يقــرأ كثــرًيا ويناقــش كثــرًيا حــول شــتى املســائل الفقهيــة والسياســية ويــارس الرياضــة، 
شــخصيته البدنيــة وروحــه املعنويــة قويــة جــًدا، َأْضفــْت عليــه ثقــة عاليــة بنفســه. كان َسلًســا يف 
دعوتــه وحواراتــه ومناقشــاته يتمنــى وحــدة املســلمني، يتعامــل مــع كل األطيــاف إالّ أّنــه كان 
قريًبــا منّــا نحــُن أبنــاء املجمــع اإلســالمي أكثــر مــن غرينــا. كان هــو الوحيــد مــن أبنــاء اجلهــاد 
اإلســالمي الــذي تربطنــي بــه عالقــة متينــة وقويــة جــًدا، إالّ أّنــه كان يتصــف باحلــّدة والشــدة 

ــه بســهولة«)3(. ــازل عن ــذي مل يتن ــه ال والتثبــت برأي

ــد حممــود اخلواجــة داخــل الســجن يقــول حممــد الصليبــي)4(:  وعــن ســلوك الشــهيد القائ
»التقيــت بالشــهيد حممــود بدايــة عــام 1983م يف ســجن غــزة املركــزي يف غرفــة رقــم )6(، التي 
تضــم بــني جنباهتــا أبنــاء اجلاعــة اإلســالمية، والذيــن كان يطلــق عليهــم مــن قبــل التنظيــات 
ــاء حركــة اجلهــاد اإلســالمي  ــه مــن أبن ــن، الشــهيد حممــود اخلواجــة ورفاق ــة باملتمردي العلاني
الذيــن حــرضوا إىل الســجن يف رضبــة مــا يســمى بالطليعــة اإلســالمية، فضلــوا النــزول يف غرفة 
نشــاء �ملعتقــل بد�خــهل، وخيضــع لإد�رة �جليــش �لعســكرية مبــارشة، وهــو عبــارة عــن معســكر مقــام  للجيــش �لإرس�ئيــي جيــرى بد�خــهل �لتدريبــات �لعســكرية ومت �إ
آخــر ممــر�ت للجيــش و�أبــر�ج  عــى مســاحة كبــرة ومقســم �ىل عــدة �أقســام، ويف لك قســم عــدة خيــام حييطهــا �أ�ــاك شــائكة و�ســياج مرتفعــة وبــني لك قســم و�
آلف معتقــل، ومبجــرد �أن يصــل �ملعتقــل يتســم رمقــًا  مر�قبــة ويتجــول �جلنــود بــني �لأقســام ومه مدججــني ابلســاح، ويتســع ب�أقســامه �خملتلفــة لأكــر مــن عــرشة �
غاقــه عــام 1996م لكــن ذكرايتــه �ملريــرة بقيــت مفتوحــه يف ذ�كــرة لك  يــم �لتعامــل بــه بــدًل مــن �مســه حــى حلظــة حتــرره، ول بــد مــن �لإشــارة هنــا ب�أنــه قــد مت �إ
نزلئــه، وقــدر عــدد نزلئــه يف �لفــرتة مــا بــني )1988 - 1996م( �إىل قر�بــة مائــة �ألــف معتقــل، فــامي �أعيــد �فتتاحــه مــن جديــد يف نيســان عــام 2002م، وذل�ت 

�لأهــد�ف ويف حمــاوةل فاشــة للقضــاء عــى �نتفاضــة �لفلســطينيني �لثانيــة )�نتفاضــة �لأقــى(.
)1( مقابة خشصية مع نرص �أبو كرش بتارخي 2015/05/19م. 

)2( هــو مســر عليــان �ــامه �لنباهــني، مــن مو�ليــد 1957م يف �ملعســكر�ت �لو�ــطى، وهــو مــن كــو�در حركــة حــاس �عتقــل �أكــر مــن مــرة يف �لســجون 
�لصهيونيــة، وتصــادف وجــوده مــع �لشــهيد محمــود �خلو�جــة يف �عتقــال عــام 1985م، وهــو �لآن مديــر د�ئــرة �لإمــد�د و�لتجهــز يف لكيــة �لــرابط �جلامعيــة يف مدينــة 

غــزة، برتبــة مقــدم يف �لســلطة �لفلســطينية، مقابــة خشصيــة مســجة بتــارخي 2015/12/21م.
)3( مقابة خشصية مسجة مع مسر �لنباهني بتارخي 2015/12/21م.

)4( هو محمد رجب �لصلييب )�أبو �لعبد( ودل بتارخي 1954/07/04م يف معسكر �لشاطئ، وهو �أ�ر حمرر, اترخي �ملقابة 2016/02/29م.
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رقــم )6( وكان ذلــك تعزيــًزا للجاعــة اإلســالمية داخــل الســجن، حيــث ارتفعــت معنوياتنــا، 
ــا، الشــهيد حممــود  ــا احرتامن ــا وأصبــح لن ــا واســتقاللنا وكيانن وأكــدوا بموقفهــم هــذا وجودن
ــن  ــى م ــا ع ــي مل يفرضه ــخصيته الت ــوة ش ــواء بق ــزة يف كل يشء س ــخصيته املتمي ــه ش ــت ل كان
ــاهدين يف  ــا ش ــزي، أول م ــزة املرك ــجن غ ــزالء س ــى كل ن ــا ع ــل فرضه ــا، ب ــة وحده يف الغرف
الغرفــة أخــذين باألحضــان واستأنســت بــه وانســجمت معــه، وهــو بــدوره انســجم مــع مجيــع 
مــن يف الغرفــة، اســتقبلته بالرتحــاب وفرشــت لــه الريــر، ووفــرت لــه املالبــس الداخليــة. كان 
رياضًيــا يــارس التاريــن الصباحيــة التــي أرشك فيهــا العديــد مــن الســجناء، ومثقًفــا جــًدا ظهــر 
ذلــك مــن خــالل قراءتــه الكثــرية ونقاشــاته وحواراتــه وندواتــه وخطبــه التــي يلقيهــا داخــل 
ــن  ــه، املتدي ــى مبادئ ــت ع ــب الثاب ــريء الصل ــان اجل ــة واإلنس ــه الرجول ــا في ــجن، وجدن الس
صاحــب العقيــدة القويــة، خاّصــة أنــه خريــج كليــة أصــول الديــن، ويلقــي دروســه علينــا مــن 
كتــب الشــيخ الفقيــه ســيد ســابق، وهــذا مــا حببنــي بكتــب ســيد ســابق التــي اشــرتيتها بعــد 
ــه،  خروجــي مــن الســجن مبــارشة، ويبــادر يف غســل أواين الطعــام وترتيبــه وتقديمــه إلخوان
كان يشــارك إخوانــه يف مســح الغرفــة وغســل احلــام واملــردوان، إال أنــه بالرغــم مــن كل 
ــه  ــديًدا يف مواجهت ــًدا وش ــي ج ــه كان عصب ــا، إالّ أن ــف هب ــي كان يتص ــدة الت ــات احلمي الصف
ألخطــاء اآلخريــن، فعــى الرغــم مــن العالقــة احلميمــة التــي تربطنــا ببعضنــا إالّ أنــه يف يــوم مــن 
أيــام الســجن تعصبنــا عــى بعضنــا، إالّ أنــه رسعــان مــا قــام كل منــا وقبــل كل منــا رأس اآلخــر. 
صفــة أساســية كان الشــهيد حممــود يتصــف هبــا أنــه كان ينــام وليــس يف نفســه يشء عــى أحــد 
ــه وهــو يقــوم بتوزيــع مبالــغ مــن املــال  ــه، عندمــا خرجــت مــن الســجن التقيــت ب مــن إخوان
قدرهــا 150 شــيكل عــى كل أرسة فقــرية، كّلــف بتوزيعهــا مــن قبــل وكالــة الغــوث، واشــهد 

بــاهلل أنــه وزعهــا بنزاهــة وأمانــة قــّل نظريهــا يف ذلــك الوقــت«)1(.

ويذكــر صاحــب كتــاب )قبــل أن يمــوت اجلــالد()2(، موقــف جــرئ للشــهيد القائــد 
ــُت  ــول: »كن ــتقل فيق ــرار مس ــة ق ــة وصاحب ــة وحدوي ــخصية قيادي ــه ش ــى أن ــل ع ــود يدل حمم
بحكــم عمــي يف املمــر أخــدم اجلميــع بــكل حــٍب وإخــالص، دون متييــز بــني هــذا الشــخص 
ــه  التابــع لنفــس تنظيمــي أو أيَّ تنظيــم آخــر، وكان شــعاري الــذي كنــت أعلنــه عــى املــأل، أّن
ــُه يف 1985/12/10م  ال فــرق بــني فتحــاوي وجبهــاوي إالّ بالكفــاح املســلح. هنــا أذكــْر أّن
وقبــل االحتفــال بانطالقــة اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني بيــوٍم واحــد حيــُث كنــُت أعمــل 
يف املــردوان )املمــر أمــام الغــرف(، أعطــاين الرفيــق املســؤول جــب ثانيــة أكيــاس يوجــد 
بــكل كيــس بعــض املكــرات واملعجنــات وأيًضــا بيــان صــادر عــن اجلبهــة الشــعبية وطلــب 
ــا يف  ــاك نقًص ــا وجــدت أنَّ هن ــردوان، وعندم ــاس عــى غــرف ســجن امل ــي: أن أوزع األكي من

)1( مقابة خشصية مع محمد �لصلييب بتارخي 2016/02/29م. 
)2( للمؤلف: محمد �أبو شاويش، غزة/ فلسطني، �للكمة للنرش و�لتوزيع، 2015، ص358-357.
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األكيــاس حســب عــدد الغــرف، نّبهــُت الرفيــق جــب فقــال يل: يــا رفيــق حممــد إنَّ غرفــة )6( 
ــت  ــا، حزن ــة ويرفضوهن ــا أيَّ هدي ــون منّ ــالمية ال يقبل ــة اإلس ــوة يف اجلاع ــة اإلخ ــي غرف وه
ــا شــديًدا ورفضــت هــذا املنطــق، وقلــت لرفيقــي: أعطنــي كيــس آخــر وأنــا مــن  حلظتهــا حزًن
ســيعطيه لإلخــوة، فســارع الرفيــق جــب بإعطائــي كيــس آخــر، وبــدأت بتوزيــع األكيــاس إىل 
أن وصلــت إىل غرفــة اإلخــوة يف التنظيــات اإلســالمية، قدمــت الكيــس ألقــرب شــخص مــن 
ــُه باملناســبة فاعتــذر ورفــض قبــول الكيــس، فــا كان مــن األخ املناضــل حممــود  البــاب وعّرفَت
اخلواجــة إالّ أن قفــز مــن فــوق رسيــره العلــوي مرًعــا نحــو بــاب الغرفــة، وقــال يل: هــات يــا 
ــق هــذا اإلنجــاز. مل أكــن  ــًرا بتحقي ــه الكيــس وعــدت منت ــق وعاشــت الذكــرى، أعطيت رفي
حلظتهــا أعلــم بأّنــه قــد دبَّ اخلــالف بــني اإلخــوة بســبب قبــول حممــود اهلديــة، حيــث أخــبين 
حممــود بنفســه بعــد أيــام بأّنــه حــدث اشــتباك باأليــدي بســبِب قبولــه اهلديــة، فاعتــذرُت منــه، 
وأقســمُت لــه بأننــي لــو كنــت أعلــم بأنكــم ســتختلفون ملــا بــادرت بإعطائــك اهلديــة، فقــال: 
مــا عليــك يــا رفيــق! أنــا مقتنــع بــا فعلــت، أقــل مــا نكــون داخــل املعتقــل متفامهــني فيــا بيننــا 

ــد واحــدة يف وجــه الســجان«)1(. وي

االعتقال التاسع: 
ــه مــن قبــل  وهــو االعتقــال اإلداري الــذي كانــت مدتــه مخســة أشــهر تــمَّ اعتقالــه لالشــتباه في
خمابــرات االحتــالل الصهيــوين بقيامــِه بأعــاٍل متــس كيانــه، دخــل الشــهيد القائــد حممــود الســجن 
يف شــهر حزيــران ســنة 1993م إال أنــه مل يثبــت عليــه أي هتمــة فأفــرج عنــه. هــذا االعتقــال اإلداري 
ــد  ــهيد القائ ــى الش ــث ق ــم( حي ــكري )قس ــاز العس ــكيله للجه ــه وتش ــد تأسيس ــهيد كان بع للش
حممــود مــدة االعتقــال كلهــا يف ســجن النقــب، وقــّدَر اهلل لــه اإلفــراج عنــه بعــد استشــهاد املجاهــد 
أنــور عزيــز مــن خميــم جباليــا الــذي قــام بتفجــري ســيارة إســعاف حمّملــة بعبــوات متفجــرة بتاريــخ 
1993/12/13م يف نقطــة )ناحــل عــوز( رشق حــي الشــجاعية يف قطــاع غــزة، ممــا أدى إىل 
وقــوع انفجــار ضخــم هــزَّ مدينــِة غــزة، وأســفَر عــن وقــوع عــدد مــن القتــى واجلرحــى يف صفــوِف 
الصهاينــة وتدمــري عــدد مــن آلياتــه العســكرية تدمــرًيا تاًمــا، ليشــكل ذلــك االعتقــال املــرة التاســعة 
ــباب  ــة ش ــال وغالبي ــذا االعتق ــود ه ــد حمم ــهيد القائ ــل الش ــوين)2(، اعتق ــالل الصهي ــلِّ االحت يف ظ

ــه خــارج احلركــة. حركــة اجلهــاد اإلســالمي يعتقــدون أّن

ــل  ــة داخ ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــوال الش ــاع وأح ــن أوض ــم)3( ع ــاين إرحي ــا ه وحيدثن
)1( �أبو شاويش، محمد، قبل �أن ميوت �جلاد، ص258-257.

)2( �نظر: جنوم فوق �جلبني، ج1، ص33، واكنت �أول معلية ��تشهادية يف فلسطني ينفذها ��تشهادي فلسطيين.
رحــمي، مو�ليــد 1956/09/12م، �ملســؤول �لسســيايس حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم يف منطقــة �لزيتــون �ــابقًا، و�لآن مــرشف رايض  )3( هــاين محمــد حســن �إ

مجعيــة د�ر �لهــدى، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/03/08م.
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الســجن أثنــاء فــرتة اعتقالــه اإلداري فيقــول: »التقيــُت بالشــهيِد حممــود يف ســجِن »كيــي 
شــيفع« يف النقــب، جــاء الشــهيد حممــود إىل القســم يف الفــرتة التــي كنــُت أنــا فيهــا ممثــل مركزيــة 
القســم، عندمــا رأيتــه بــداًل مــن أْن أحــزن العتقالــه، انــرشح صــدري حيــث كان مهــي الوحيــد 
مــن ســيقود القســم بعــد خروجــي مــن الســجن الــذي مل يبقــى يل منــه ســوى ثالثــة أشــهر، مــا 
ــًدا فهــو نعــم الســند، فقلــت  ــا أعرفــه جي صّدقــُت أْن أراه ليقــوى عضــدي وإخــواين فيــه، فأن
ــأل  ــخص يم ــد ش ــي وأري ــد خروج ــرتب موع ــا أق ــة، أن ــت طويل ــة ليس ــاء اهلل احلبس ــه: إن ش ل
الفــراغ مــكاين، فقــال: يــا رجــل الــذي كاتبــه اهلل ومقــدره هــو الــذي ســيكون، وحركــة اجلهــاد 
داخــل الســجون وخارجهــا هلــا اهلل، ولــن ينســاها. كان حامــل معــه شــنطة صغــرية فقلــت لــه: 
أنــت حمــرض معــك خبــزك وزيتونــك وبنــدورة، وإالّ مــاذا فيهــا؟! فضحــك وقــال أنــا مل آيت ال 
لــألكل وال للبــس، هــذه مرحلــة اعتقاليــة، آخــر مــا أفكــر فيــه األكل واللبــس. فقلــت لــه: يــا 
حممــود هــذه أمانــات التنظيــم هــي والتنظيــم اآلن بــني يديــك، وأنــا منــذ اللحظــة عضــو حتــت 
ــا اآلن خــارج التنظيــم وليــس يل  ــا أخ هــاين، أن إمرتــك. ضحــك ضحكــة كبــرية، وقــال يل: ي
ــه  ــوىل في ــد، وال حيــق يل أن أت ــة بحركــة اجلهــاد اإلســالمي ال مــن قريــب وال مــن بعي أيِّ صل
ــت  ــه: أن ــاء بطــل التيمــم، فقلــت ل ــة، وإذا وجــد امل ــك اخلــري والبك ــَت في أيَّ مســؤولية، وأن
ــا شــيخ حممــود أفهــْم وأوعــى، وشــخصيتك أقــوى مــن شــخصيتي،  ــَت ي املــاء وكل يشء، أن
ورحــم اهلل مــن عــرف قــدر نفســه، فقــال: ســيبقى الوضــع عــى مــا هــو، وســتظل كــا كنــت، 
فقــط ّعرفنــي عــى إخواننــا الشــباب يف األقســام، عرفتــه عــى كل مــن يتواجــد يف ســجن »كيــي 
ــه الشــباب  ــا. أحب ــم مــع بعــض إخوانن ــة مــن الســلك ويتكّل شــيفع«، فــكان يقــف عــى زاوي
ــا، الــكل يســعى للتقــرب منــه، ويتفاخــر أنــه وقــف مــع حممــود أو تكلــم معــه عــى  ــا غريًب حًب
الرغــم أنــه كان حيــرص عــى أن يكــون شــخًصا أقــل مــن عــادي، أخــذوا الشــباب وقتــه الــذي 
يقــي معظمــه واقًفــا عــى األســالك، حتــى أنَّ كثــرًيا مــن أتبــاع التنظيــات األخــرى أصبحــوا 
ــم  ــاركهم يف احتفاالهت ــدوره يش ــذي كان ب ــود، ال ــهيد حمم ــع الش ــًدا م ــازة ج ــة ممت ــى عالق ع
ومناســباهتم وســهراهتم، كل أتبــاع التنظيــات عــى اختالفهــم كانــوا يعرفــون أنَّ حممــود 
شــخصية قويــة وعنيــدة فاحرتمــوه، مل يكــن يعــرف اخلــوف. عندمــا كان ضبــاط الســجن 
الصهاينــة خيرجوننــا مــن اخليــام مــن أجــل العــدد، كان خيــرج رافًعــا رأســه، ويمــي باســتهتار 
لكــي يغيــظ ويســتفز العــدو. كانــت معنوياتــه عاليــة يف كلِّ األحــوال، مل يأبــه وال يتأثــر أبــًدا، 
عندمــا يقولــون أنَّ هنــاك )قمعــة( أو تنقــالت مــن الغــرف أو يف األقســام أو مــن ســجٍن آلخــر. 
ذات يــوم اســتأذنني يف أخــذ األغــراض املوجــودة عنــدي يف األمانــات، وقــام بتوزيعهــا عــى 
الشــباب يف األقســام، وكٍل مــن هــو يف حاجــة إليهــا ولــو كان مــن تنظيــٍم آخــر، حتــى ولــو كان 
يكرهــه ويكــره أفــكاره، وقــال يل ال تقلــق يــا شــيخ هــاين ســأعيدها إليــك وأكثــر، وســأزودك 
بمســتلزمات الشــباب، وفعــاًل يف الزيــارات وعــن طريــق املحامــي أحــرَض أغــراض أضعــاف 
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ــه خــري  مــا أخــذه، وأصبــح الشــباب يف بحبوحــة مــن األمــر، كنــت عــى يقــني جــازم أنَّ جميئ
للتنظيــم أكثــر منــي بكثــري عــى الرغــم مــن خــبيت الواســعة يف أمــِر الســجون وأنظمتهــا، ومــا 
ــأيت الكنتــني)1( يوزعهــا عــى اجلميــع ســواء كان مــن  ــه الســجني بداخلهــا. كان عندمــا ت يعاني
حركتنــا أو مــن غريهــا، واألغــراض التــي تأتينــا مــن إدارة الســجن مــن شــفر ومعجــون حالقــة 
أو أســنان والتــي تســمى )األســبيكا(، كان الشــهيد حممــود ال يضعهــا يف صنــدوق األمانــات 
كالعــادة، بــل كان يوزعهــا ويقــول: أنَّ هنــاك أنــاس حتتاجهــا، واهلل ســبحانه ســيعوضنا بمثلهــا 
أو أكثــر منهــا، هــذا خلــق كريــم مــن أخــالق إســالمنا العظيــم ومــن تعاليــم دعوتنــا الربانيــة 
التــي أرســى قواعدهــا الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي وإخوانــه مــن جيــل التأســيس 
ــِه عــى اختــالِف انتاءاهتــم  أمثــال الشــهيد حممــود اخلواجــة، هــذه األعــال حّببــْت الشــباب ب
التنظيميــة، وجعلتهــم يقتنعــون بشــخصيته ويتســابقون للســري واملــي معــه يف الســاحة وقــت 
الفــورة. كنـّـا نعقــد جلســات تثقيفيــة وعقائديــة يف الغرفــة، هــذا يعــد نفســه متخّصــص بالفقــه، 
ــود  ــهيد حمم ــذا، إالّ أنَّ الش ــات، وهك ــع بالروحاني ــث، وراب ــث باحلدي ــري، وثال ــر بالتفس وآخ
ــدو  ــى الع ــة ع ــه حتريضي ــم دروس ــت معظ ــور، وكان ــذه األم ــم يف كل ه ــدث ويتكل كان يتح
ــَك  ــْت القلــب، تشــعر نفســك أّن الصهيــوين، دروس وحمــارضات تزيــل اخلــوف والتوتــر وتثّب
تســتمع لعمــر بــن اخلطــاب، أو لصــالح الديــن األيــويب، أو لعمــر املختــار. وبرغــم قــوة 
شــخصيته وشــدة عصبيتــه، وشــكله الــذي يوحــي إليــك أّنــه عنــرت بــن شــداد؛ إالّ أنــه لطيــف 
ــع اهلــدوء،  ــع الغضــب رسي ــن. كان رسي ــن اآلخري ــح النفــس وُتطمئ ــه تري وضحــوك، وكلات
فــرض هيبتــه واحرتامــه عــى اجلميــع، فــكان إذا حــدث ســوء تفاهــم أو مشــكلة بــني فصيلــني 
خمتلفــني، يتدخــل برعــة ويصلــح بينهــا، عــى مســتوايَّ الشــخي كان الشــهيد حممــود 
حيبنــي ويقــدرين وحيرتمنــي، وكثــرًيا مــا كان يقــول يل أنــت أخــي الكبــري. بــل أنــت أيب، فكنــت 
أقــول لــه: ملــاذا كل هــذا التواضــع واالحــرتام يــا حممــود، فــكان يقــول: أنــت قــدوة يف الصــب 
والثبــات، وأنــا أحــبُّ الشــخصيات العنيــدة والصبــورة، وال أحــب الشــخصيات الناعمــة مهــا 
ــا  ــرْت، وعــى الرغــم مــن كل هــذا االحــرتام مــن حممــود لشــخصيتي وأن علــْت وكــُبْت وكُث
أكــب منــه ســنًا بحــوايل أربــع ســنوات إالَ أننــي كنــت أشــعر أنــه أكــب منــي ســنًا، فكنــُت أحرتمــه 
ــي كانــت  ــام االعتقــال الت وأقــدره وأطيعــه يف كل مــا يقــول، عشــت معــه مــا تبقــى يلَّ مــن أي
حــوايل ثالثــة أشــهر، ويف هــذه األيــام مل أختلــف معــه بكلمــة وال بموقــف واحــد، كانــت الثقــة 
ــا كان مــن أجــل اهلل ويف ســبيله فليــس هنــاك مصالــح خاصــة،  ــا قويــة ومتبادلــة، فاعتقالن بينن
عــالوة عــى اّدعائــِه أّنــه خــارج التنظيــم، ولكــن إحســايس وشــعوري كان ال يصــّدق ذلــك؟ 
يف إحــدى )القمعــات()2( للغرفــة مــن أجــل تفتيشــها، حــاول أن يعانــد الضابــط الصهيــوين وال 

)1( يه ما يشرتيه �لأ�ر من �أمو�هل �خلاصة، �أو من تنظميه وحركته من مسستلزمات رضورية.
نــذ�ر،  َّهُــْم، وهــو مــا اكن يقــوم بــه جنــود الاحتــال يف تفتيــش غــرف �لســجناء بــدون �ــابق �إ ، �أَذل ْقَمــاٌع: - �أْقَمــَع �لنَّــاَس: قَهَــَرمُهْ

إ
)2( �أْقَمــَع، يُْقِمــُع، مصــدر �

وغالبــًا مــا يقــوم حــر�س �لســجن بتفتيــش �أغــر�ض و�أمتعــة �لســجناء وجعــل عالهيــا �أ�ــفلها.
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خيــرج مــن الغرفــة، فســارع قــادة التنظيــات إىل هتدئتــه ورجائــه عــى اخلــروج حتــى ال يتســبب 
بقمعــٍة كبــرية لــكل خيــم الســجن، فهنــاك أشــياء خاّصــة وتنظيميــه خيفيهــا املســاجني، فــكان 
ــري أو  ــر ظه ــض أن أدي ــا أرف ــة، أن ــؤالء الصهاين ــع هل ــف نخض ــاًل: كي ــجناء قائ ــى الس ــرد ع ي
ــا  ــاًء عــى أوامــر أّي صهيــوين نــذْل، يكفــي أهّنــم حمتلــني أرضن أوجــه وجهــي جتــاه الســلك بن
)وحرشيننــا( حبســينا يف هــذه اخليــام القــذرة. كان يرفــض هــذه األمــور مــن دون مجيــع 
ــادة  ــاع ق ــت اقن ــه وحت ــن اعتقال ــرتة م ــد ف ــه بع ــن، إالّ أن ــذ للزنازي ــب ويأخ ــجناء، ويعاق الس
ــه تســاهل بأشــياء وأمــور بســيطة مــن أجــل اإلخــوة ومصلحــة باقــي الســجناء.  التنظيــات ل
كان يشــارك إخوانــه يف تنظيــف أواين األكل، ونظافــة اخليمــة بوجــه عــام، كان يغســل مالبســه 
الشــخصية بنفســه وال يســمح ألحــٍد بمســاعدته فيهــا، كان خيــدم نفســه بنفســه ويســعى خلدمــة 
إخوانــه، ُكنــَت تــراُه عندمــا يذهــب إىل احلــام يأخــذ معــه مــا تبقــى مــن الصابــون مــن خلــف 
ووراء إخوانــه، ويرفــض أخــذ صابونــة جديــدة. وإذا دخــل احلــام ال يطيــل املــدة فيــه، حتــى 
يبقــي املــاء الســاخن لغــريه، يف حــني أنَّ غــريه كان يمكــث ألكثــر مــن مخســة عــرش دقيقــة، كان 
حريًصــا عــى راحــة إخوانــه والوقــوف معهــم ومســاعدهتم، وإدخــال الســعادة إىل نفوســهم يف 
جلســات الســمر التــي كان جيلســها مــع إخوانــه يف الليــل يرشبــون الشــاي والقهــوة ويأكلــون 
البــزر واملكــرات، حلرصــه عــى عــدم إيــذاء إخوانــه كان يتحمــل ويصــب عــى قــرارات إدارة 
الســجن اجلائــرة؛ ألنَّ طبيعتــه كانــت ترفضهــا، لكنــه كان يتســاهل مــن أجــل إخوانــه حتــى ال 
يتــم قمــع غــرف الســجن ومصــادرة املمتلــكات اخلاصــة بالســجناء أو بالفصائــل بوجــه عــام. 
إالّ أنــه يف نفــس الوقــت مــن خــالل أحاديثــه وندواتــه وخطبــه الثوريــة واحلاســية أقنــع الغالبيــة 
ــل  ــود حص ــهيد حمم ــخصية الش ــوة ش ــم بق ــل اهلل ث ــجناء، وبفض ــم كس ــة بحقوقه ــى املطالب ع
الســجناء عــى أشــياء كانــت ممنوعــة مــن قبــل، كــا تغــريت الكثــري مــن معامــالت وأســاليب 
ــل  ــوا قب ــث كان ــود حي ــاط اليه ــع الضب ــم م ــام( يف تعامله ــجناء يف األقس ــني الس ــوة )ممثل اإلخ
ــوا  ــود: تعامل ــم حمم ــال هل ــم، فق ــٍق إلخواهن ــأي ح ــم ب ــاء مطالبته ــاهلني أثن ــني ومتس ــه لين جميئ
مــع الضبــاط اليهــود بعــّزة وكرامــة وأنتــم تطالبــون بحقــوق إخوانكــم، وإالّ فأنتــم ال متثلوننــا. 
طالبــوا بحقوقكــم وحقــوق إخوانكــم، وارفضــوا أْن حتققــوا لنــا إنجــازات، مقابــل تنازلكــم 
عــن أشــياء أخــرى. كان كالمــه ملزًمــا للجميــع مــن أبنــاء التنظيــات املختلفــة، الــكْل يتجــاوب 
معــه ويلتــزم بكالمــه، كــا كان يتحمــل آالم املــرض، ويرفــض أْن يأخــْذ أّي أدويــة مــن أطبــاِء 

الســجن، ألهّنــم غــري مؤمتنــني وال يتورعــوا يف إعطــاء الســجني أدويــة تــرُض بصحتــه«)1(.

رحمي بتارخي 2016/03/08م. )1( مقابة خشصية مع هاين �إ
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االعتقال العارش: 
كــا  اخلواجــة  حممــود  القائــد  الشــهيد  اعتقــل  الفلســطينية،  الســلطة  ســجون  يف  كان 
ــذايت  ــم اإلداري ال ــلطة احلك ــرات س ــد خماب ــى ي ــعبنا ع ــي ش ــدي ومناض ــن جماه ــرشات م الع
املحــدود. تلــك االعتقــاالت التــي شــهدهتا الســاحة الفلســطينية كانــت تتــم بالعــادة إثــر 
العمليــات االستشــهادية التــي ينفذهــا املجاهــدون أتبــاع التنظيــات اإلســالمية)1(، يقــول ممتــاز 
ــُه كان يف تاريــخ 1994/06/10م ولقــد  مرجتــى)2( عــن وقــت هــذا االعتقــال ووصفــه: »أّن
ــا  ــا والشــهيد حممــود اخلواجــة يف غرفــة واحــدة يف ســجن الراي شــاءت األقــدار أن أكــون أن
بغــزة إثــْر اعتقــاالت الســلطة الفلســطينية ألبنــاء حركــة اجلهــاد اإلســالمي، وعشــنا مًعــا قرابــة 
ثالثــة أســابيع، ملســُت فيهــا مزيــًدا مــن اإلنســانية والتواضــع واحلكمــة يف شــخصية هــذا القائــد 

ــة«)3(.  ــات العالي ــة واملعنوي ــية القوي ــخصية والنفس ــب الش صاح

االعتقال احلادي عر: 
وهــو االعتقــال األخــري يف حياة الشــهيد القائد حممود اخلواجة وكان كســابقِه يف ســجوِن الســلطِة 
الفلســطينية ولقــد تــمَّ بتاريــخ 1994/11/12م، حَســَب شــهادِة حممــود حلمــي الفقعــاوي)4( التي 
ــجن  ــطينية يف س ــلطِة الفلس ــزِة الس ــل أجه ــن قب ــايل م ــمَّ اعتق ــا: »يف 1994/11/12م ت ــول فيه يق
خانيونــس، بعــَد يــوٍم واحــد تــمَّ حتويــي أنــا ومــن معــيَّ مــن أبنــاء خانيونــس إىل الســجن املركــزي 
ــني، بعــد  ــق الســفي مــع الســجناء اجلنائي ــن يف الطاب ــا يف الزنازي ــا، ووضعون بغــزة املســمى بالراي
ــة  ــود اخلواج ــهيد حمم ــا الش ــة األوىل وجدن ــن اللحظ ــرف، م ــا إىل الغ ــا ونقلون ــاٍم أخرجون ــِة أي ثالث
ــد  ــا، فلق ــاعدتنا وخدمتن ــه ملس ــارصه بمبادرت ــد لعن ــتقبال القائ ــا اس ــتقباله لن ــتقبالنا. كان اس يف اس
عــرض علينــا احلــّام ووّفــر لنــا الصابــون واملناشــف واملالبــس الداخليــة اجلديــدة، وخرينــا يف مــكان 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاه ع ــه. أحببن ــوم علي ــون يف الن ــرٍش( ترغب ــر )ب ــاروا أّي رسي ــا: اخت ــاًل لن ــا قائ نومن
عــدم معرفتنــا بمكانتــه التنظيميــة، اكتشــفنا فيــا بعــد أّنــه كان هــو الســبب القــوي يف خروجنــا مــن 
زنازيــن اجلنائيــني إىل غــرف الســجن، لقــد حقــق الشــهيد القائــد حممــود بســبب خبتــه يف التعامــل 
مــع إدارة الســجن وجتاربــه اإلعتقاليــة انجــازات وامتيــازات كبــرية للمعتقلــني، كالســاح هلــم 
بإدخــال مالبــس وصابــون بعــد أن كانــت ممنوعــة. احلــدث األبــرز للشــهيد حممــود كان بعــد وقــوع 

)1( جنوم فوق �جلبني، ج1، ص33.  
)2( �سبق ترمجته.

)3( يف ذكل �لوقــت مل تكــن �لســلطة �لفلســطينية ترغــب بتصعيــد �ملو�هجــة وتوجيــه رضابت عســكرية دلوةل �لكيــان �لصهيــوين نظــرً� لأهنــا اكنــت يف بد�يــة 
ــيًا و�لعمــل عــى وقــف �لهجــات ضــد دوةل  نشــوهئا، وكــذكل وفقــًا للبنــود �لــي مت �لتفــاق علهيــا يف �أو�ــلو، و�لــي �أمههــا �ملطــاردة �لســاخنة للنشســيطني �سيا�س

�لكيــان �لصهيــوين، ممتــاز مرجتــي مقابــة بتــارخي 2015/05/14. 
ــاد  ــة �جله ــيطًا يف حرك ــيًا نشس ــن نشــ�أته �لأوىل وهــو اكدرً� �سيا�س ــس، م ــة خانيون ــد 1973م يف مدين ــن مو�لي ــاوي، م ــي حســن �لفقع )4( هــو محمــود حلم

ــارخي 2015/12/19م. ــة بت ــة خشصي �لإ�ــايم، مقاب
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ــا  ــورة تزعمه ــا بث ــا أخبارهــا ونحــُن داخــل الســجن فقمن ــي جاءتن جمــزرة مســجد فلســطني)1(، الت
الشــهيد حممــود، رضبنــا عــى األبــواب بأقدامنــا وقبضــات أيدينــا بــكل عنــف، وأرجعنــا وجبــات 
ــا عــى إدارة الســجن والســجانني،  ــور ســكر بإحــراِق الفرشــات ورميه ــام الشــهيد أن الطعــام، وق
ــجن  ــتدعته إدارة الس ــباب فاس ــود الش ــهيد حمم ــَل الش ــم. مّث ــا عليه ــق وقَذَفه ــة احلري ــل طّفاي ومح
فطالــب بخروجنــا مجيًعــا، فعرضــت عليــه اإلفــراج عنــُه وحــده، فرفــض هــذه املســاومة بــكل قــوة، 
وكان رّده الــذي مل يرتاجــع عنــه، خيــرج اجلميــع وأنــا آخرهــم. امتــصَّ غضــَب إدارة الســجن، فــكان 
ــهادًة هلل  ــا. ش ــجن ضدن ــل إدارة الس ــن قب ــور م ــد األم ــع تصعي ــا ومن ــدم قمعن ــى ع ــا ع ــبًبا رئيًس س
ــري  ــة األخ الكب ــارصه وأتباعــه، معامل ــم لعن ــد احلكي ــة القائ ــا داخــل الســجن معامل ــه كان يعاملن أن
إلخوانــه، معاملــة األب احلنــون ألبنائــه، مــا كاَن يبخــل علينــا بــيء، خّفــَف علينــا معانــاة الســجن 

بابتســاماته اللطيفــة ونكاتــه املرحــة التــي ال تقــدح األخــالق«)2(.

ــارس)3(:  ــول ف ــطينية يق ــلطة الفلس ــجون الس ــود يف س ــد حمم ــهيد القائ ــف الش ــن مواق وع
»اعتقلــت أنــا والشــهيد حممــود عــام 1994م يف زنازيــن ســجن رسايــا غــزة املركــزي يف عهــد 
الســلطة الفلســطينية، مــع حــوايل ســتني شــخًصا مــن كــوادر حركــة اجلهــاد اإلســالمي، اجلميــع 
خــرج مــن الزنازيــن للغــرف باســتثناء الشــهيد حممــود، بســبب متــرده عــى الســجانني، وأقوالــه 
وحتريضاتــه، التــي أتذكــر منهــا: بــأيِّ ذنــٍب أنتــم تضعونــا يف هــذا الســجن القــذر الــذي قضيــت 
فيــه ســنوات مــن عمــري عــى أيــدي األعــداء الصهاينــة، ومل خيــرج مــن الزنازيــن إالّ بعــَد أْن 
ــة غضــب وثــوران ونقــاش  ــا وهــو يف حال ــام، خــرج عندن أرضَب عــن الطعــاِم ملــدِة أربعــة أي
حــاٍد مــع مســؤول الســجن، دخــل الشــهيد حممــود علينــا الغرفــة يف الوقــت الــذي كنّــا نتنــاول 
فيــه طعــام الغــداء، فقــال لــه: أحــد القيــادات السياســية يف احلركــة، تعــال يا شــيخ حممــود تناول 
طعامــك، فاســُتفزَّ حممــود وقــال: أنــت تقــزم القضيــة، وهــل القضيــة عنــدك أكل ورشب، ملــاذا 

ال تتمــرد وتــرْخ يف وجــِه الســجان رافًضــا هــذا االعتقــال؟«.

ويتابــع فــارس حديثــه قائــاًل: »أثنــاء فــرتة االعتقــال جاءنــا إىل الســجن »حممــود أبــو دان« 

)1( مذحبــة مســجد فلســطني يف مدينــة غــزة بتــارخي 1994/11/18م، و�لــي �رتكبهتــا �لأهجــزة �لأمنيــة �لتابعــة لســلطة �حلــمك �ذل�يت يف 1994/11/11م 
حيــث �أن الا�تشــهادي هشــام محــد مــن �جلنــاح �لعســكري للجهــاد �لإ�ــايم و�ذلي اكن يُســمى )قســم( وقهتــا يفجــر نفســه و�ــط جنــود الاحتــال قــرب 
مسســتوطنة »نتســارمي« ممــا �أدى لوقــوع عــددً� مــن �جلــرىح و�لقتــى يف صفوفهــم، جــن جنــون �ــلطة عرفــات لأن �لعمليــة تسســهتدف »�لزت�ماهتــا« جتــاه �حملتــل 
ــبوع �أعلنــت حركــة �ملقاومــة  �لصهيــوين، وشــنت محــة �عتقــالت، ومنعــت حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم مــن تشــييع �لشــهيد جبنــازة كبــرة تليــق بــه، بعــد ذكل ب�أ�س
ــد و�أثنــاء �لصــاة طــوق  �لإ�ــامية حــاس �أهنــا �ــتنطلق مبســرة حاشــدة بعــد صــاة يــوم �مجلعــة 1994/11/18م �إىل مــزنل �لشــهيد هشــام محــد وهــاين عاب
رجــال �لأمــن �ملصلــني حــول مســجد فلســطني، ومــا �أن �نهتــت �لصــاة وبعيــد �لتســلمية �لثانيــة بــد�أ �طــاق �لنــار مــن قبــل �لأهجــزة �لأمنيــة و�أكــر �ملصلــني مل 
ــنة بعدمــا ��تشــهد 17 مــن �ملصلــني و�أصيــب �لعــرش�ت جبــر�ح خمتلفــة، و�كتظــت مستشــفيات �لقطــاع هبــم، و�متــدت �ملو�هجــات بعدهــا  يصلــو� ركعــي �لسس
ملناطــق �أخــرى لكــن �أغلــب �لشــهد�ء و�جلــرىح وقعــو� يف �ملســجد، مقابــة خشصيــة مــع عبــد �جمليــد �لعيــة بتــارخي 2015/12/06م. شســباب مــن �أجــل فلســطني، 

ــني، 2010/11/22م. �لثن
)2( مقابة خشصية مع عبد �جمليد �لعية بتارخي 2015/12/19م.

)3( هو فارس �لمي فارس، مو�ليد 1972/05/02م يف معسكر �لشاطئ، مدرس يف �ملرحة �لإعد�دية، مقابة خشصية بتارخي 2016/03/01م.
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األمــني العــام حلــزب املســار آن ذاك، حامــاًل معــه رســالة مضموهنــا أن نتعهــد بــأالّ نــارس أّي 
ــة بحركــِة اجلهــاد  ــا أيِّ عالق عمــٍل ســيايس أو عســكري، وأْن نخــرج مــن الســجن وليــس لن
اإلســالمي، قائــاًل للمســاجني هــذه وثيقــة مــن الرئيــس أبــو عــار، وأْن ال خــروج ألحــٍد مــن 
ــباب  ــوف الش ــة يف صف ــت بلبل ــا، فحصل ــع عليه ــالمي إالّ بالتوقي ــاد اإلس ــة اجله ــاء حرك أبن
ــَد ووافــَق عــى التوقيــع، فوقــف الشــهيد حممــود وقــال أليب دان:  املعتقلــني حيــث البعــض أّي
قــل لرئيســك أبــو عــار أنَّ حممــود اخلواجــة يقــول لــك بلســان مجيــع شــباب اجلهــاد اإلســالمي: 
أْن ال أحــد ســيوّقْع عــى هــذه الورقــة، ولــو بقــوا يف ســجونك طــوال حياهتــم. فوقــف ثالثــة 
إخــوة يريــدون أن يوقعــوا عــى الورقــة، فقــال هلــم الشــهيد حممــود: أتريــدون أن تبيعــوا حركــة 
اجلهــاد يف موقــف شــخي، وهــي التــي جعلــت لكــم قيمــة؟! وهي التــي علمتكــم وزوجتكم، 
وأقبــل عــيَّ الشــهيد حممــود وأمســك بيــدي ورفعهــا ألعــى قائــاًل: هــذا أصغرنــا ســنًا وأحدثنــا 
انضاًمــا حلركــة اجلهــاد اإلســالمي، وهــو يرفــض التوقيــع عــى هــذه الوثيقــة، وبســبب موقــف 

الشــهيد حممــود وكالمــه مل يتجــرأ أحــد مــن أبنــاِء احلركــة عــى التوقيــع«. 

ــا واألخ أمحــد الســمريي  ــاِم الســجِن تطوعــُت أن ــاًل: »يف أحــِد أي ــه قائ ــارس حديث ــع ف وتاب
بحكــم صغــر أعارنــا بأخــذ الطعــام مــن الســجانني املكلفــني بإحضــاره لنــا، وهــؤالء الســّجانني 
كانــوا يقدمــوا لنــا أســوأ الطعــام ويعاملوننــا كأننــا ســجناء جنائيــني، عندمــا رأى الشــهيد حممــود 
ــرضوا  ــا، إذا ح ــال لن ــام، ق ــم الطع ــاء تقديمه ــا أثن ــلوهبم معن ــن أس ــم ع ــمعنا نتكل ــام وس الطع
غــًدا فأيقظــوين حيــث كان ينــام فــرتة القيلولــة، وكان ذلــك يف شــهر أغســطس مــن صيــف عــام 
1994م، وعندمــا حــرضوا اســتلمُت الطعــام وأيقظــُت حممــود وبــاب الغرفــة مــا زال مفتوًحــا 
فقــال الشــهيد حممــود للســجان احلامــل ســالح كالشــنكوف؟ خــْذ هــذا الطعــام وقدمــُه 
ألســيادك، فاســتفزَّ الســجان اآلخــر مــن كالم حممــود، وقــال: أنــَت هنا ســجني ولســَت يف فندق 
مخســة نجــوم، وســتأكل مــا يقــدم لــك مــن طعــام، فقــال لــه الشــهيد حممــود: هــذا طعــام ال تأكلــه 
الــكالب، فتطــور املوقــف إىل مشــاّدٍة يف الــكالم، فســبَّ الســجان الشــهيد حممــود بــكالم ســافل 
وبــذئ، ال يمكــن أن يســتوعب أبــًدا، ســمع الشــهيد حممــود املســّبة فامحــرَّ وجهــه مــن الغضــب، 
ــاب وهــرب برعــة بطريقــة  وحتــول إىل شــخص رشس وقفــز عــى الســّجان الــذي أغلــق الب
غريبــة، فحــرضت قيــادة الســجن وعــى رأســها مديــر املخابــرات آنــذاك )أبــو محيــد( ومســئول 
دائــرة الرايــا والقائــد يف حركــة فتــح آنــذاك )أبــو عيشــة( وطلبــوا اجللــوس مــع الشــهيد حممود، 
ــب الســجان وأخــِذ  ــل تأدي ــَض الشــهيد حممــود أيِّ تفــاوض قب حلــلِّ املشــكلة وتســويتها، فرف
حقــه منــه أمــام اجلميــع، فتدخــل كبــار الســن مــن الســجناء للتهدئــة، فرفــض حممــود اخلــروج 
إلدارِة الســجن لتهدئــة الوضــع واضطــرت قيــادة الســجن للمجــيء للشــهيد حممــود، وجلســوا 
معنــا، وتــمَّ حــل اإلشــكالية بشــكل جزئــي، بــأْن ال يكــون للســجان الــذي ســبَّ أي وجــود يف 
ســجِن الرايــا، وأْن ال يــراه حممــود أبــدا، ومل يســتكفي الشــهيد حممــود بذلــك، وطلــب منهــم 
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رشوٍط عــّدة لتحســني أوضــاع الســجناء كان يف مقدمتهــا: أن يســمح ألهــايل الســجناء بإحضــار 
طعــام ألبنائهــم مــن بيوهتــم، وأْن ُيفتــح الكنتــني وتكــون أســعاره معقولــة، وأن يتــاح للســجني 
ــني يف األســبوع عــى  ــوم أو مرت ــوم بعــد ي ــارة لألهــايل ي باالســتحام اليومــي، وأن تكــون الزي
األقــل، فنحــن ســجناء مكبلــني وفاقديــن حلريتنــا، فوافــق أبــو محيــد مديــر الســجن آنــذاك عــى 
ــا إكرامكــم، ولكــم  ــا، وواجــٌب علين ــاًل: أنتــم ضيــوف عندن ــَب قائ مجيــع هــذه املطالــب، وعّق
ــاخنًا  ــا وس ــوا أكاًل نظيًف ــب أن يأكل ــباب جي ــؤالء الش ــجان: ه ــال للس ــام، وق ــة يف الطع األولوي
قبلنــا، فهــم تــاٌج عــى رؤوســنا، ووســام رشف عــى صــدر األمــة العربيــة واإلســالمية، واذهــب 
اآلن وأحــرض وجبــة غــداء ســاخنة، وأيت بعــد قليــل بوجبــة الغــداء، وجلــس املديــر أبــو محيــد 
يــأكل معنــا، ورفــض الشــهيد حممــود رفًضــا قاطًعــا اجللــوس لــألكل، وأثنــاء أكل املــدراء معنــا 
ــود  ــيخ حمم ــال الش ــاًل: كرم ــه قائ ــا يف فم ــا ووضعه ــة فالتقطه ــد لقم ــو محي ــد أب ــن ي ــقطت م س
ســآكل حتــى الــذي يســقط عــى أرضيــة غرفتــه، وبعــد حــوايل 25 يــوم مــن االعتقــال حــرض 
إىل الســجن كٍل مــن حجــازي الببــار وفايــز األســود)1( املقربــني مــن الرئيــس أبــو عــار، 
ومعهــم ورقــة إفــراج ملحمــود وحــده، قائلــني لــه: جئنــاك متعهديــن مــن الرئيــس أنــك مظلــوم 
باعتقالــك وقلنــا للرئيــس أبــو عــار، بــأنَّ حممــود اخلواجــة صديقنــا ونحــن أعلــم النــاس بــِه بأّنــه 
ال عالقــة لــه باجلهــاد اإلســالمي ال مــن قريــٍب وال مــن بعيــد، فقــال هلــم الشــهيد حممــود: رّدوا 
ــه: إن حممــود اخلواجــة لــن خيــرج إالّ آخــر ســجني يف  ورقتكــم وكفالتكــم للرئيــس، وقولــوا ل
الســجن. نحــن الســجناء رفضنــا كالمــه وقلنــا لــه: جيــب أن ختــرج، وأرصرنــا عليــه باخلــروج 
وهــو يرفــض، ويف النهايــة قلنــا لــه: يــا رجــل أخــرج واســعى إلخراجنــا، وإالّ فأنــك ال تريــد أن 
ختدمنــا، وبعــد إحلاحنــا الشــديد اقتنــع الشــهيد حممــود بكالمنــا، وخــرج حتــت إرصارنــا، ونحــن 

مل نمكــث إالّ أياًمــا قالئــل بعــده وخــرج اجلميــع مــن الســجن«.

ــا  ــرتة اعتقالن ــه يف ف ــي أن ــر وه ــتحق الذك ــرى تس ــة أخ ــاك حادث ــه: »هن ــارس قول ــع ف ويتاب
كان ســفيان أبــو اجلديــان معتقــل معنــا يف ســجون ســلطة احلكــم الــذايت، وكان معــروف لــدى 
ــاس  ــرب الن ــن أق ــة م ــود اخلواج ــن، وأن حمم ــؤول املطاردي ــه مس ــة بأّن ــلطة األمني ــزة الس أجه
ــاط  ــن أيِّ نش ــتنكف ع ــه مس ــود إالّ أّن ــن حمم ــون ع ــاد ال يعرف ــجناء اجله ــع س ــه، وكان مجي إلي
ــا يف ســجن  ــَر مــن مخســِة عــرش يوًم ــا أكث أو عمــٍل يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي، وبعــد مكوثن
املخابــرات يف رسايــا غــزة، أخــَذ ســفيان مالبســه وذهــب لالســتحام، وبعــد اســتحامه خــرج 
علينــا ونحــُن ال نقــل عــن عــرشون ســجينًا وقــال: هــذا محــام وال محامــك يا شــيخ حممــود، فنظَر 
إليــِه الشــهيد حممــود يف غضــٍب ومل يتكلــم بكلمــة، يبــدو أنَّ ســفيان أدرَك خطــورة كالمــه، فــا 
كان منــه إالّ أْن قــال: الســالم عليكــم يــا شــباب أنــا أتــاين إفــراج، وتوّجــه ناحيــة البوابــة وســمع 
الســجانني كالمــه وهــو يودعنــا، وقــال هلــم: أنــا ذاهــب للبيــت حيــث أتــاين إفــراج، ال أدري 

)1( �أحد �أعضاء �جمللس �لثوري يف منظمة �لتحرير �لفلسطينية، وهو �لآن دكتور يف قسم �لرتبية يف جامعة �لأزهر بغزة.
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كيــف صّدقــه الســجانني، وبخــروج ســفيان مــن بوابــة الرايــا قابلــه مديــر الســجن أبــو محيــد 
ــا ســيارته، فــأّدرك املوقــف وقــال: هــذا ســجني! مــن الــذي أخرجــه ونــزل مــن ســيارته  راكًب
ــول  ــادي ويق ــو ين ــواء وه ــه يف اهل ــريان مسدس ــد ن ــو محي ــق أب ــيته، وأطل ــفيان يف مش ــأرسع س ف
ســجني هــارب، فســمعه بعــض احلــراس وحلقــوا بســفيان وهــم يقولــون ويرخــون بأعــى 
أصواهتــم: عميــل جاســوس هــرب مــن الســجن، ومــن حســن حــظ ســفيان أّنــه كانــت هنــاك 
مســرية نســائية تطالــب بإخــراج الســجناء السياســيني لــدى أجهــزة ســلطة أوســلو، فاخرتقهــا 
ــه  ــه، فتمكــن ســفيان مــن اهلــروب، وعلــم بأمــِر هروب ســفيان وأعاقــت هــذه املســرية مطاردي
ــِه للســجن بــكل الوســائل، وبلــغ األمــر أنَّ ســفيان  الرئيــس أبــو عــار الــذي أرصَّ عــى عودت
عمــل مــن بيتــه ثكنــة عســكرية ولــْن يســلم نفســه إالّ شــهيًدا بعــد أن يقُتــْل مــن حيــاول اعتقالــه، 
فتدخــل الوســطاء يف املوضــوع، الذيــن تعهــدوا لســفيان أّنــه إذا ســّلم نفســه، ســريد ألبــو محيــد 
كرامتــه وســيخرج بعــد تســليمه لنفســه بأربعــة وعــرشون ســاعة، وفعــاًل ســّلَم ســفيان نفســه 

وتــمَّ إطــالق رساحــِه حســب االتفــاق«. 

ويتابــع فــارس قولــه: »أثنــاء اعتقالنــا يف ســجون الســلطة، اعتقــل معنــا ضمــن االعتقــاالت 
ــل  ــذا الرج ــة، كان ه ــِة احلرك ــى ذم ــمريي ع ــة الس ــن عائل ــن م ــرٌي يف الس ــٌل كب ــوائية رج العش
مدخــن جــًدا، وشــعره طويــل ومنفــوش غــري ممشــط، تقــّرَب منــُه الشــهيد حممــود وأخــذ 
حيادثــه حتــى اســتأنس بــه واطمــأن إليــه، وبعــد فــرتة قــال حممــود ألحــد املعتقلــني مــن إخواننــا 
وكانــت مهنتــه احلالقــة: أطلــب مــن إدارة الســجن أدوات احلالقــة لكــي حتلــق لنــا رؤوســنا، 
فأحــرضت أدوات احلالقــة وحلــق الشــباب وحلــق الشــيخ حممــود رأســه وزيــن حليتــه، وقــال 
للرجــل الكبــري كــثِّ الشــعر: جــاء دورك يــا أبــو أمحــد، وفعــاًل حلــق أبــو أمحــد شــعره وقــصَّ 
شــاربه وهــّذَب حليتــه، وأعطــاه الشــهيد حممــود جالبيتــه، قائــاًل لــه: جــاء دورك يــا أبــا أمحــد 
للحــام، فذهــب الرجــل واســتحمَّ وحــرض إلينــا متغــرًيا شــكله متاًمــا، وجــاء موعــد الصــالة 
فصــّى معنــا مجاعــة، وأصبــح رجــاًل آخــر يف كل يشء، وجــاءه أمــر اإلفــراج فلــم يتعــرف عليــه 
الســّجانني، وقالــو لــه: يف أيــام معــدودات أصبحــت شــخًصا آخــر، وكان الرجــل نبيًهــا فقــال: 
ــن  ــذا م ــل ه ــل! وق ــا رج ــي اهلل ي ــه اتق ــال ل ــود، فق ــمعه حمم ــود، فس ــيخ حمم ــِل الش ــذا بفض ه

فضــل اهلل وحــده«. 

وعــن حتــي الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة بصفــة األمــن يقــول فــارس: »يف عــام 1993م 
كان املجاهــد إيــاد احلســني )أبــو أنــس( يمتلــك حمــاًل لبيــِع املالبــس عــى طــرِف موقــف 
الســيارات الواقــع يف مفــرتق ســوق خميــم الشــاطئ، ذات يــوم توجهــُت إليــه ألشــرتي بنطلــون 
كابــوي يل، وأنــا يف داخــل املحــل أقيــس باملالبــس وإذا بالشــهيد حممــود يدخــل املحــل فســّلم 
علينــا متظاهــًرا بأّنــه ال يعــرف إيــاد قبــل ذلــك، وليــس هنــاك أي عمــل جيمعهــم، فأشــار إليــاد 
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بيــده عــى قميــٍص قائــاًل لــه: ناولنــي هــذا القميــص ألقيســه، أثنــاء ارتدائــه للقميــص أردُت أن 
ــا شــيخ حممــود؟ فقــال يل:  ــُه: كيــف حالــك ي ــه فقلــُت ل أحــادث الشــهيد حممــود ألتقــرب من
ســلمك اهلل، فقلــت لــه: ُيســّلْم عليــك نضــال البعــي، فنظــَر إيلَّ وقــال غاضًبــا: مــن نضــال؟ 
وهــل هــذا الــذي اســمه نضــال بعــث معــك إيلَّ الســالم؟ عندهــا ُأحرجــُت جــًدا ومتنيــُت أنَّ 
األرض تنشــق وتبتلعنــي، وقلــت: واهلل مل يقــل فأنــا أعرفــه فلقــد اشــرتى منــي ســيارًة وظننــت 

أنــك تعرفــه«)1(.

هــذه مرحلــة االعتقــاالت التــي قضاهــا الشــهيد القائــد حممــود متنقــاًل يف الســجون 
الصهيونيــة وســجون الســلطة الفلســطينية، وال شــك أنَّ الســجون هــي منــاخ طبيعــي إلثــراء 
ــور املفكــر  عقــل املجاهــد وصقــل شــخصيته، ومؤســس حركــة اجلهــاد وأمينهــا العــام الدكت
فتحــي الشــقاقي هــو صاحــب شــعار )املثقــف أول مــن يقــاوم وآخــر مــن ينكــر( إذا جــاز 
لــه االنكســار أصــاًل، والشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة كان مــن أولئــك املجاهديــن املثقفــني 
املقاومــني الذيــن صمــدوا وصــبوا آلخــر رمــق يف حياهتــم حتــى اصطفاهــم اهلل شــهداء بإذنــه 
ســبحانه وتعــاىل. وبعــد االنتهــاء مــن كتابــة ســرية حياتــه وهواياتــه وجتربتــه اإلعتقاليــة كان ال 
بــدَّ يل مــن االنتقــال مبــارشة إىل الكتابــة عــن اجلهــاز العســكري واخلطــوات اإلســرتاتيجية التــي 

اتبعهــا الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يف بنائــه وتأسيســه.

)1( مقابة خشصية مع فارس فارس بتارخي 2016/03/01م.
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األول

قــد تبــدو صــورة القائــد العســكري متناقضــة مــع اإلنســان الشــاعر واألديــب، فهــذا 
ــا اآلخــر مرهــف احلــس والشــعور، لكــن يف احلقيقــة أن األمــر ليــس  قــاٍس ورشس، بين
بــه أي تناقــض، فالشــعور املرهــف واإلحســاس العــايل خلاليــا القلــب هــي الدافــع األكــب 
للتوجــه نحــو العمــل العســكري الفدائــي، فجرائــم االحتــالل منــذ نشــأته يف فلســطني مــن 
مذابــح، وترشيــد، وتعذيــب واعتقــال، وقصــف وتدمــري للمنــازل، وتضييــق عــى النــاس، 
وحرماهنــم مــن أدنــى حقوقهــم، ال حيتملــه قلــُب إنســاٍن عــادي فكيــف باإلنســان األكثــر 
ــز  ــا بعج ــة م ــه يف حلظ ــعر صاحب ــِف يش ــاس املره ــا؟! إن اإلحس ــد إحساًس ــًرا، واألش تأث
الصــور عــن التعبــري، وضعــف القلــم عــن الوصــف والتفســري، فيــرتك الريشــة ويكــر 
القلــم، لريفــع الظلــم عــن شــعبه بالطلقــة والقنبلــة، ويدافــع عــن وطنــه وأهلــه بالشــظية 

واالنفجــار.

هــذا القلــب املعمــوُر بحــب اإلســالم واجلهــاد وفلســطني، واملعبــأ هبمــوم النــاس 
وعذاباهتــم، واملســكون بأمــل النــر القــادم هــو الــذي دفــع الشــهيد القائــد حممــود ليفكــر 
ملًيــا يف العمــل العســكري ضــد االحتــالل منــذ وقــت مبكــر إليانــه بــأن الكفــاح املســلح 
هــو الوســيلة الوحيــدة للتحريــر، وهــو القــادر عــى بعــث روح األمــة واســتقطاب مجاهــري 
ــا  ــي قّدره ــة الت ــاءت اللحظ ــطني)1(، إىل أن ج ــة فلس ــيد قضي ــطيني، وجتس ــعب الفلس الش
ــالمية  ــوى اإلس ــمى الق ــت مس ــكرًيا حت ــاًزا عس ــس جه ــود ليؤس ــد حمم ــهيد القائ اهلل للش
املجاهــدة )قســم( حتــت قيــادة األمــني العــام املؤســس حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف 
ــام بمهــام قــوات حــرب العصابــات)2(،  فلســطني الدكتــور فتحــي الشــقاقي. أّسســه للقي

نــه بعــد خروجــه مــن �لســجن عــام 1988م، ذهــب �إىل �لأخ  رص�ره عــى قيــادة �لعمــل �لعســكري، حيــث �إ )1( �دلليــل عــى ذكل حبثــه �دل�مئ و�ملسســمتر، و�إ
نفــذ �لأعــرج مبــارشة، بنــاًء عــى شــهادته �لــي قــال فهيــا: »جــاءين محمــود قبــل عــام 1989م بعدمــا خــرج مــن �لســجن، وقــال يل: �تصلنــا ابدلكتــور فتحــي وقــال: 
�ذهبــو� لنافــذ، فقلــت هل اي شســيخ محمــود لســت �أن �ملقصــود، هنــاك نفــذ غــري يف �حلركــة؟ فقــال يل طيــب �مســع �أن معــاك �أنــه يف �ثنــان يف �حلركــة، ونفــذ عــز�م 
ذ� ثبــت يل عاقــة �زعــل مــين. مل متــر فــرتة  ذ� ثبــت �أن كل عاقــة، فســ�أزعل منــك، قلــت: �إ ّل �أنــت، و�أنــت تقــول ل دخــل يل، �أّمــا �إ يف �لســجن، ل يوجــد �أحــد �إ
ّل و�عتقلــت عنــد �لهيــود يف عــام 1989-1990م، فبعــث يل و�أن يف �لســجن �أخــاه معــر �حملــايم. �أن برص�حــة حســبت �ألــف حســاب لزعــل محمــود، �إىل حــد  قليــة �إ
اكنــت عنــدي �حلبســة كــوم وزعــل محمــود )�أبــو عرفــات( كــوم؛ لأنــين مل �أحب لأبــو عرفــات، قضيــت �ســنة يف �لســجن، وملــا خرجــت مــن �لســجن �أطلعتــه عــى لك 

يشء، و��ســتم مــين لكَّ يشء قبــل خــرويج مــن قطــاع غــزة، مقابــة خشصيــة مســجة ومكتوبــة مــع نفــذ �لأعــرج بتــارخي 2015/05/19م.
نَّ حــرب �لعصــاابت، ابملعــىن �لو��ــع �ذلي نطلقــه علهيــا، يه حــرب ثوريــة، جتنّــد �ــاًن مدنيــني �أو عــى �لأقــل جــزءً� مــن �لســان، ضــد �لقــوى  )2( �إ
�لعســكرية للســلطة �حلكوميــة، �لقامئــة رشعيــًا �أو �ملغتصبــة؛ لأن رجــل �لعصــاابت ميتــك �ملبــادرة فهــو �ذلي يبــد�أ �حلــرب، ويقــرر �أيــن ومــى يــرضب. وعــى عــدوه 
نــه ميكــن �أن جيــز لنفســه بــ�أن هيــرب عندمــا ل تتو�فــر دليــه يف �لقتــال فــرص جيــدة لإحــر�ز �لنــرص، و�أن  �لعســكري �أن ينتظــر مسســتعدً� ملو�هجتــه يف لك مــان �إ

يتفــرق وخيتــئ عندمــا يصبــح �لتجــول مــن عــدم �حلــذر.
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واعتمــد يف تأسيســه لــه عــى إســرتاتيجية التغيــري)1( التــي هــيَّ رؤيــة ذكيــة متتــع هبــا الشــهيد 
القائــد حممــود وقــام بتنفيذهــا وهــي عــى ثالثــة أنــواع: 

١- اســرتاتيجية إعــادة البنــاء: وتتنــاول هــدم وإزالــة البنــاء القديم العاجــز عن الوفــاء بمتطلبات 
املرحلــة، وإنشــاء بنــاء جديــد قــادر عــى الوفــاء بــا يطلبــه الواقــع، ولقــد اســتخدم الشــهيد القائــد 
ــتعان  ــكري اس ــاز عس ــيس جه ــى تأس ــزم ع ــرد أْن ع ــذري، فبمج ــري اجل ــرتاتيجية التغي ــود إس حمم
بعنــارص جديــدة، يؤكــد ذلــك نافــذ األعــرج الــذي قــال يف شــهادته: »عندمــا تأكــد وتيقــن الشــهيد 
حممــود اخلواجــة مــن أننــي ســأغادر قطــاع غــزة أخــذ منــي أســاء األشــخاص الذيــن كنــت أتعامــل 
معهــم، وتعــّرف عــى كل مــا كان لــديَّ مــن معلومــات، وأماكــن ختزين الســالح ووســائل االتصال. 

كان يتطلــع إىل الدقــة والقــوة األمنيــة والعســكرية.«)2(.

ــد ووضــع  ــاخ جدي ــة من ــك مــن خــالل هتيئ ــاء والنمــو: يكــون ذل 2 - اســرتاتيجية االرتق
ــد  ــة، ولق ــات املرحل ــاء بمتطلب ــادرة عــى الوف ــدة ق ــارص جدي ــدة الســتقبال عن األســس اجلدي
ــة منــاخ جديــد متكــن فيــه مــن تأســيس جهــاز عســكري  نجــح الشــهيد القائــد حممــود يف هتيئ
ــان القــوي والعزيمــة والوعــي والــوالء الكامــل هلل  ــع باإلي ــدة تتمت مكــّون مــن عنــارص جدي
ثــمَّ حلركــة اجلهــاد اإلســالمي، وكانــت طريقتــه يف اختيــاره لعنــارص وكــوادر اجلهــاز: رجــال 
ممــن تتصــف بصفــات أمههــا: أن يكــون مؤمنـًـا مــن أهــل الديــن والعقيــدة الصحيحــة، شــجاًعا 
مســتعًدا ألن يمــوت يف ســبيل دينــه وبــالده، وكان أثنــاء حماوالتــه إلقنــاع عنــر مــا لالنضــام 
ــا  ــذا م ــهاد، وه ــاد واالستش ــى اجله ــث ع ــي حت ــة الت ــات القرآني ــر اآلي ــن ذك ــر م ــاز يكث للجه
ــكري،  ــاز العس ــام للجه ــود االنض ــهيد حمم ــه الش ــرض علي ــا ع ــث عندم ــع الباح ــدث م ح
حيــث بــدأ حديثــه معــه بقولــه تعــاىل: حجسٱ رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي 
خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 
مت هت مث حج جحس ]الصــف: 2-4[. وقولــه تعــاىل: حجسٱ يب رت زت مت 
ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  ىتيت  نت 
ــاىل: حجسٱ خل مل ىل يل  ــه تع ــال: 65[. وقول يك مل ىل يل ام مم رن جحس ]األنف
جم حم خم مم ىم يم جن حن خن منىن ين جه مه ىه يه 
جي حي خيمي ىي يي ٰذ ٰرٰى    ٌّ   ٍّ       َّ  ُّ     ِّ   ّٰ رئ جحس ]النســاء: 95[. 
وقولــه تعــاىل: حجسٱ مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس خسمس حص خص 

ل تــرّصٌف وفعــٌل تنفيــذي يــم عــى �أْوَ�ــع نطــاق لتغيــر �لهيــل �خلــاص ابملنظمــة ومعلهــا �لأ�ــايس و�جتاههــا �خلاطــئ يف  )1( �لتغيــر الا�ــرت�تيجي مــا هــو �إ
د�رة �لتغيــر، مــرص، د�ر �لرضــا للنــرش و�لتوزيــع، 2003، ص6. �ملسســتقبل، وبشــل يــاد يكــون لكيــًا وجــذراًي. �نظــر �خلــرضي، حمســن �أمحــد، �إ

)2( مقابــة خشصيــة مــع نفــذ �لأعــرج بتــارخي 2015/05/06م. �أمــا مــن �أصبــح مطلــواًب لقــو�ت الاحتــال فــان خيفيــه متامــًا عــن �أعــني �مجليــع، مبــا فهيــم 
�أمــه وزوجتــه و�أولده، ول خيــرج مــن خمبئــه.
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حض خضمض حط مظ جع مع جغ مغ جفحف خف مف  مص جض 
حق مق جكحك خك لك مك جل حلخل مل هل جم حم جحس ]التوبة: 111[، 
ثــمَّ قــال يل الشــهيد حممــود إذا كنــت شــجاًعا وصاحــب تضحيــة فتقــدم وامحــل معــي األمانــة 
والســالح، وكان الســالح معــه ودفعــه إيلَّ مبــارشة وكان ســالًحا مــن نــوع كالشــنكوف فــكان 

يّل الــرشف يف مشــاركته بحمــل األمانــة عــى أكمــل وجــه«)1(. 

قــاد الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة هــذه العنــارص والكــوادر بــكل جــدارة واقتــدار، ســاهًرا 
عــى املجاهديــن، ســاعًيا يف خدمتهــم ومتابًعــا ملســرية اجلهــاد، مشــارًكا يف العديــد مــن العمليــات، 
فــكان مثــال القائــد اجلهــادي الرســايل الــذي حيمــل هــمَّ اإلســالم واجلهــاد وفلســطني دون كلــٍل أو 

ملــل، صابــًرا حمتســًبا كل مــا جيــده مــن عقبــات وآالم فــداًء هلل وللجهــاد يف ســبيله.

3 - اســرتاتيجية اهليمنــة: التــي ظهــرت مــن خــالل ســيطرته عــى اجلهــاز العســكري 
أفــراده  والتحكــم يف مجيــع  اهليمنــة  عــى  وقدرتــه  فيــه،  وكبــرية  بــكل صغــرية  ومعرفتــه 
وعنــارصه. لقــد متتــع الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة بقــدرة مطلقــة مــن إحــكام ســيطرته عــى 
ــه وبشــتى الوســائل، بعــد أن اســتطاع أْن حيــوز عــى ثقــة  ــة جوانب اجلهــاز العســكري مــن كاّف
إخوانــه وأتباعــه بعدمــا رأوا مــن غريتــه عــى الديــن ودفاعــه عــن احلــق، وعملياتــه العســكرية 
ــه مــن حتقيــق األهــداف التــي مــن  الناجحــة فدانــوا لــه بالســمع والطاعــة، ممــا أتــاح لــه ومكنَّ
أجلهــا أســس اجلهــاز العســكري املســّمى القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم( التابــع حلركــة 
اجلهــاد اإلســالمي يف قطــاع غــزة. بــدأ الشــهيد القائــد حممــود باختيــار عنــارص وأعضــاء 
ــو إالّ بعــد  ــل العض ــات، وكان ال يقب ــمهم إىل جمموع ــم، وقّس ــى تدريبه ــاز، وأرشف ع اجله
ــا مــن أهــل الديــن والعقيــدة مســتعًدا  ــْد إالّ مــن كان مؤمنً تدقيــق وانتقــاء ومتحيــص، وال جينّ
للمــوت والشــهادة يف ســبيل اهلل، وعمــل عــى إمــداد وتزويــد كل جمموعــة بــا حتتاجــه مــن عــّدة 
ــا لقاعــدة الواجــب فــوق اإلمــكان«. ــات، ووفًق ــر مــن إمكاني ــاد عــى قــدر مــا هــو متوف وعت

ــور فتحــي  ــي حددهــا الشــهيد الدكت ــادئ الت ــا باملب ــد حممــود ملتزًم لقــد كان الشــهيد القائ
ــادة:  ــه: »القي ــد يف قول ــة للقائ ــة والزم ــا واجب ــي كان يراه ــات الت ــف بالصف ــقاقي واتص الش
ــه  ــادة لتجاب ــدت القي ــر، ُوج ــد النظ ــري أن ُتعي ــى اجلاه ــا، وإالّ فع ــًة هل ــري ومحاي ــة للجاه هداي
دوًمــا جنــوًدا للشــيطان حيولــون بــني جنــود احلــق ومــا يريــدون، مــن هنــا يبــدأ التحــدي ومــن 
ــذي ال  ــز ال ــص والتميي ــدأ التمحي ــايل يب ــة، وبالت ــات املصداقي ــي إلثب ــك احلقيق ــدأ املح ــا يب هن
بــد منــه لقولــه تعــاىل: حجسٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب 
ليــس  لذلــك  ]العنكبــوت:2 - 3[،  جحس  جح  مج  حج  مث  هت  مت  حتخت  جت  هب 

)1( هذه �حلادثة اكنت تقريبًا يف �أو�خر عام 1992م، �لباحث.
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ــا  ــا حين ــر يف حقن ــد النظ ــف أو نعي ــحب أو نتوق ــع أو ننس ــا أن نرتاج ــس مرشوًع ــا، ولي طبيعًي
هتجــم املؤامــرات علينــا مهــا كان حجمهــا ومهــا كانــت طبيعتهــا؛ ألننــا نؤمــن أننــا ال نتغــري 
وال نتجــدد وال نتكامــل، وحقوقنــا ال تتغــري، وال هنتــدي ملــا يف اإليــان والعمــل الصالــح مــن 
متعــة وقيمــة معنويــة إالّ بالتجربــة واالبتــالء، لكــن البــرش دائــًا حيتاجــون ملــن يقودهــم نحــو 
ــد الــذي  ــا نســتجي مالمــح دور القائ أهدافهــم، وخيتــر عليهــم الوقــت والعــذاب. مــن هن
ينتمــي إلينــا وننتمــي إليــه، إنَّ دور القائــد يتمثــل يف مســاعدة النــاس عــى اكتشــاف مزاياهــم، 
ــل  ــاعة األم ــل يف إش ــهم، يتمث ــة أنفس ــة قيم ــايل معرف ــم، وبالت ــدرة فيه ــع الق ــاف ينابي واكتش
ــل يف  ــليم. يتمث ــة والتس ــأس واهلزيم ــن روح الي ــداًل م ــاس ب ــني الن ــدار ب ــة وروح االقت والثق
محــل النــاس عــى خــوض معركــة البنــاء واحلريــة وقلوهبــم هتتــف بأناشــيدها. القائــد احلقيقــي 
هــو الــذي يصنــع لــدى النــاس القــدرة عــى أن يكونــوا رشكاء درب، ويــرضب هلــم املثــل يف 
العنــاد واإلرصار عــى مواصلــة الكفــاح واجلهــاد حتــى النــر أو االنعتــاق مــن أرس الطــني، 
وبالتــايل عــى اجلاهــري أن تــدرك بوعــي ومســؤولية أنَّ للقيــادة مبريــن: إّمــا هدايــة اجلاهــري 
وإمــا محايتهــا، وإال فعــى اجلاهــري أن ُتعيــد النظــر)1(. ولقــد كان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجة 
عنــد حســن ظــن أمــني عــام حركــة اجلهــاد اإلســالمي ومجيــع قادهتــا وكوادرهــا، ومجيــع أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني حيــث ُنّفــَذ يف عهــده وحتــت إرشافــه ومشــاركة إخوانــه أكــب العمليــات 
العســكرية يف تاريــخ فلســطني، خــالل فــرتة قيادتــه الوجيــزة للجهــاز العســكري الــذي حقــق 
ــة  ــد، تلــك العملي ــة بيــت لي ــة، خاصــة عملي ــه العســكرية النوعي إنجــازات هامــة عــب عمليات

ــخ النضــال واجلهــاد الفلســطيني)2(. االستشــهادية املزدوجــة األوىل مــن نوعهــا يف تاري

ولقــد بنــى الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة اجلهــاز العســكري عــى شــكل حلقــات ودوائــر 
متسلســلة، تبــدأ بالقائــد وتنتهــي باجلنــدي، وأقصــد بالقيــادة هــيَّ تلــك املوهبــة التــي هيبهــا اهلل 
ويضعهــا فيمــن يشــاء مــن عبــاده، وهــي خلــق عظيــم خيلــق يف اإلنســان منــذ الصغــر، وطبــع 
ينشــأ عليــه، وجبلــة وســجية ليــس لإلنســان عالقــة أو تدخــل هبــا، مثلهــا مثــل البخــل واجلبــن 
ــك  ــال يمل ــه، ف ــاىل_ خللق ــبحانه وتع ــا اهلل _س ــي يقدره ــات الت ــن الصف ــا م ــرم وغريه والك
البخيــل أن يكــون كريــًا، كذلــك ال يملــك اجلبــان أن يكــون شــجاًعا، كذلــك ال يملــك غــري 
القائــد أن يكــون قائــًدا، وموهبــة القيــادة قليلــة يف البــرش، فقــد جتــد يف مائــة رجل عرشة فرســان 
أو عرشيــن قناًصــا، ولكــن قــد ال جتــد يف األلــف رجــل قائــًدا واحــًدا. والقيــادة ال تــأيت بالتعليم 
والدراســة، ولكنّهــا تصقــل هبــا وتتطــور، فغــري صاحــب املوهبــة ال ينفعــه التعليــم وال غــريه، 
فالقــادة قــادة منــذ الــوالدة وليــس هنــاك ســبيل غــري ذلــك)3(. كــا أنَّ القيــادة ال تعنــي التحكــم 

)1( جمة مقاتل �لرس�اي، عدد16، 2015م، ص5-4.
)2( مقابة خشصية ومسجة مع خرض عباس بتارخي 2015/04/28م. 

)3( و�دلليــل عــى ذكل �أنَّ محمــود �خلو�جــة، مل يتلــَق �أّيِ دوره عســكرية، ولكــن �إرص�ره وتفانيــه يف �لعمــل �جلهــادي، �أهــهل لأن يكــون �أحــد �لقــادة �لأفــذ�ذ، 
فــان هل دور ابرز يف تطــور �لعمــل �جلهــادي عــى مسســتوى قطــاع غــزة بــل يف فلســطني لكهــا، �لباحــث.
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ــا  ــر، وإن ــرأي والفك ــرض ال ــذات أو ف ــراز ال ــة يف إب ــم، أو األناني ــايل عليه ــن والتع يف اآلخري
احــرتام للــذات ولآلخريــن وثقــة بالنفــس وحتّمــل للمســؤولية، والقــدرة عــى إدارة األمــور 
والنجــاح يف احليــاة والتأثــري اإلجيــايب يف اآلخريــن، وهــي يف النهايــة تكليــٌف ال ترشيــف، 
وخدمــة لعبــاد اهلل قبــل أن تكــون مكســب رزق، أو اســتعباًدا لبنــي البــرش يرهتــن املــرء بأدائهــا 
يــوم احلســاب)1(. وســبب صعوبــة وقّلــة ونــدرة موهبــة القيــادة يف الرجــال، يرجــع إىل أهّنا صفة 
جيــب أن تكــون جامعــة لعــدة صفــات وخصــال حتــى تشــكل بمجموعهــا شــخصية الرجــل 
القيــادي)2(، وتظهــر يف مــن وهبهــا اهلل لــه ومــن هــذه اخلصــال: الشــجاعة والتواضــع، واألمانــة 
ــيطرة،  ــى الس ــدرة ع ــط والق ــاع، التخطي ــى اإلقن ــدرة ع ــذكاء والق ــة وال ــري، احلنك ــب الغ وح
ولقــد متيــز الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة منــذ أْن كاَن طفــاًل بشــخصيٍة قياديــٍة فــّذة متثــل حًقــا 

شــخصية القائــد املســلم التــي ال تعــرف النكــوص وال امللــل وال الرتاجــع والكســل. 

تقــول أم الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يف ذلــك: »نشــأ ابنــي حممــود نشــأة متّيــَز هبــا عــن 
باقــي إخوتــه، كان منــذ صغــره قليــل الــكالم كثــري العمــل، مل يعــش طفولتــه ومراهقتــه كأبنــاء 
جيلــه، قليــاًل مــا كان يلهــو ويلعــب كالصغــار، لعبتــه املفضلــة بــارودة صنعهــا مــن اخلشــب 
أو مــن قضبــان احلديــد، كنــُت حينــا أوجــه إليــه مالحظــة مــا يتقبلهــا وينحنــي أمامــي تقديــًرا 
واحرتاًمــا. مل يكــن للــال أمهيــة يف حياتــه اخلاّصــة، مل يعــرتض يوًمــا عــى طعــاٍم أو رشاب، مل 
يطلــب منــي أبــًدا أحذيــة جديــدة أو ثياًبــا، كان متفهــًا للوضــع املــادي الــذي نعيشــه، وكان 
قنوًعــا ويقنــع إخوتــه بذلــك. مّلــا بلــَغ مرحلــِة الصبــا كان يقــول: البــدَّ لإلنســان مــن هــدف، 
البــدَّ أن يكــون رجــاًل يف كل مواقفــه، البــد لــه مــن التضحيــة مــن أجــل دينــه ووطنــه. كان 
ــًدا  ــال، عاب ــاج إىل رج ــي حتت ــف الت ــًدا يف املواق ــوت، عني ــاف امل ــجاًعا ال خي ــود ش ــي حمم ابن
خاشــًعا يف صالتــه زاهــًدا يف دنيــاه، معظــم وقتــه كان يقــرأ القــرآن، ومّلــا بلــغ مرحلــة الشــباب 
ــدوام  ــى ال ــردد ع ــان، ي ــم والطغي ــالم ورّد الظل ــوة لإلس ــه الدع ــلَّ مّه ــح ج ــة أصب والرجول
قولــه تعــاىل: حجسٱ حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس حسخس مس حص 
]األنعــام: 162-163[، كان يســتعني عــى قضــاء حوائجــه بالــر والكتــان،  خص مص جض جحس 
ــه،  ــه كالمــه، فضّحــى بنفســه ومال عــاش ابنــي لإلســالم واستشــهد ألجلــه، صّدقــْت أفعال

وأنــا لســت نادمــة عــى استشــهاده؛ ألّنــه أدى واجبــه لدينــه وبــالده«)3(. 

ولــد الشــهيد القائــد حممــود ليكــون قائــًدا، كل اإلمكانــات والقــدرات التــي يمتلكهــا 
تؤهلــه ليكــون قائــد بالفطــرة، عايشــته ورافقتــه يف معظــم مراحــل حياتــه، فكانــت كل مواقفــه 

)1( بصبوص، �أمحد، فن �لقيادة يف �لإ�ام، مكتبة �ملنار، �لزرقاء، �لأردن، 1989م، ص14. 
)2( �ملصدر �لسابق، ص12. 

)3( مقابة خشصية مع و�دلة �لشهيد محمود �خلو�جة بتارخي 2015/04/12م. 
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رجوليــة تنــم عــى أنَّ صاحبهــا قائــًدا يتمتــع باخلُُلــق احلســن واخللقــة القويــة، والعقــل الراجــح 
والفــؤاد الشــجاع، عنيــد ال هيــادن وال يتهيــب مــن ركــوب املركــب اخلشــن.

ــة يقــول يوســف اخلواجــة)1(: »عنــد قــدوم الســلطة  ــه القيادي وعــن شــخصيته وصفات
ــاء اجلهــاد اإلســالمي، يف شــهر10 مــن  ــمَّ اعتقــايل مــع أبن الفلســطينية يف عــام 1994م ت
عــام 1994م وكان مــن ضمــن املعتقلــني معــي عنــد  األمــن الوقائــي األخ الشــهيد حممــود 
اخلواجــة التقيــت بــه أكثــر مــن مــّرة يف ســجون االحتــالل، وكان هــذا أول اعتقــال لنــا يف 
ســجون الســلطة الفلســطينية، كان هــذا االعتقــال صعًبــا عــى نفوســنا، كثــري مــن اإلخــوة 
املعتقلــني املتواجديــن معنــا مل يســتوعبوا االعتقــال؛ ألنــه مــن أبنــاء جلدتنــا، وكادت حتدث 
مشــاكل كبــرية مــع إدارة الســجن، ولكــن بســبب وجــود أخينــا حممــود أصبحــت األمــور 
تســري بشــكل جيــد، حلكمتــه وحنكتــه يف َشــغل أوقاتنــا بجلســات الذكــر وقــراءة القــرآن، 
واجللســات الفكريــة التــي كان يتنــاول فيهــا مهــوم األمــة ومــا وصلــت إليــه مــن انحطــاط. 
ــا نجلــس حولــه يف حلقــات نتســامر ونضحــك ونلعــب بعــض األلعــاب العقليــة  كــا كنّ
التــي تعتمــد عــى الذاكــرة والــذكاء، والتــي يكــون يف أغلبهــا لــألخ حممــود نصيــب األســد 

ملــا يتمتــع بــه مــن عقليــة وحكمــة وذاكــرة قويــة«)2(. 

ولقــد متتــع الشــهيد حممــود بقــوى قياديــة ومجع يف شــخصيته بــني صفــات الزعامــة والقيادة، 
ــتمرت يف  ــه واس ــه يف طفولت ــات الزمت ــذه الصف ــكري، ه ــد العس ــا يف القائ ــب توافره الواج
ــاد  ــة اجله ــكري حلرك ــاز العس ــيس اجله ــى تأس ــادًرا ع ــاًل وق ا ومؤه ــًؤً ــون كف ــه ليك ــو مع النم

اإلســالمي.

تأسيسه للجهاز العسكري:
ــه  ــة يف تأسيس ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــا الش ــام هب ــي ق ــة الت ــت البداي ــد كان لق
للجهــاز العســكري )قســم( صعبــة وشــاقة حيــث قــاَم بعــدة خطــوات ومهــام متّثلــت: 
ــز، والتواصــل  ــة للعمــل ذات مهــات حمــددة تشــمل التحضــري والتجهي بوضــع خّط
ــالٍح  ــاٍل وس ــن م ــوازم واألدوات م ــز الل ــل، وجتهي ــذا العم ــني هل ــراد املؤهل ــع األف م

ــازن.  وخم

)1( �سبق ترمجته. 
)2( مقابة خشصية مكتوبة مع يو�ف محمود �خلو�جة )�أبو عبيدة( بتارخي 2015/03/15م. 
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ــر بالــغ يف نجــاح جمموعــة كل املهــام واألعــال، فلــم يكــن  كان للشــهيد القائــد حممــود أث
ــرية  ــي كث ــري _وه ــل ال ــد العم ــرك قواع ــكِل حت ــع ل ــا يض ــوائًيا، وإّن ــا أو عش ــرك عفوًي يتح

ــل:  ــذ، مث ــع التنفي ــدة_ موض وعدي

1 - البدء باالسم املستعار لكِل عضو.

2 - وبالقصة الساترة لوجود شخصني أو أكثر مًعا.

3 - مراقبة املكان.

4 - الرصد الدقيق للهدف بشكل مسبق وغريه.

5 - وكل ما يتطلبه العمل من تضحية بالنفس واملال واجلهد والوقت.

وبدايــة العمــل العســكري للشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي يروهيــا 
ــة  ــكل حــذر وحساســية فيقــول: »يف مرحل ــد حممــود ب ــادة)1( املالزمــني للشــهيد القائ ــا أحــد الق لن
حساســة مــن مســرية حركــة اجلهــاد اإلســالمي ظــنَّ الكثــريون أن الشــهيد حممــود اخلواجــة أصبــح 
ــه  ــود كان لدي ــهيد حمم ــن الش ــالمي، ولك ــاد اإلس ــة اجله ــي يف حرك ــل التنظيم ــرة العم ــارج دائ خ
التــزام حديــدي بمنهــج اجلهــاد يف كل جوانبــه، خاّصــة يف البعــد االجتاعــي مــن فــرٍح وتــرح، ويف 
العــام 1992م وهــو العــام الــذي كان فيــه بعــض التغيــريات اإلداريــة التنظيميــة يف جســم احلركــة 
ــة  ــود اخلواج ــهيد حمم ــف الش ــا بتكلي ــقاقي كتاًب ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــل الش ــزة؛ أرس ــاع غ بقط
ــى كل يشء،  ــه ع ــت مع ــة، واتفق ــود اخلواج ــهيد حمم ــت إىل الش ــد توجه ــكري، وق ــب العس باجلان
ــكري  ــاز العس ــاء اجله ــن أبن ــن م ــوة املطاردي ــض اإلخ ــن لبع ــل وآم ــّل عاج ــاد ح ــى إجي ــا ع واتفقن
ــة  ــكري للحرك ــاز العس ــمي اجله ــة أن يس ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــرر الش ــة، وق ــابق للحرك الس
ــوًدا  ــالمي عم ــاد اإلس ــة اجله ــون حرك ــار أن تك ــى اعتب ــم( ع ــدة )قس ــالمية املجاه ــوى اإلس بالق
ــكري  ــل العس ــد العم ــن يري ــكل م ــال ل ــاح املج ــع إفس ــه، م ــالل ومقاومت ــة االحت ــا يف مواجه فقرًي
واإلبقــاء عــى جــذوة املقاومــة مشــتعلة يف ظــل اتفــاق أوســلو حيــث كان يتوقــع فــرض مــرشوع 
عمليــة الســالم، وقتــل روح املقاومــة لــدى أبنــاء التنظيــات واحلــركات املقاومــة، وســيكون جــزء 
مــن هــؤالء رافًضــا للذوبــان أو االستســالم، األمــر الــذي ينتــج عنــه رفــض كــوادر جماهــدة خملصــة 
ــه وال هتــاون  ــا ال لــني في ــايل يتــم فســح املجــال الســتيعاهبم، كــا تشــدد تشــدًدا عنيًف لذلــك، وبالت
بشــأن التعامــل مــع أّي عنــر مكشــوف، أو حولــه شــبهات مــن قبــل املخابــرات الصهيونيــة، رتبنــا 
ــهيد  ــخة للش ــا نس ــا منه ــكرية أخرجن ــة عس ــة إداري ــن الئح ــتغلنا ضم ــد، واش ــكل جي ــع بش الوض
الدكتــور فتحــي الشــقاقي بشــكل آمــن، وتــمَّ تقســيم قطــاع غــزة إىل مناطــق للعمــل املقــاوم، 

)1( �متنع عن ذكر �مسه لظروف �أمنية.
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ــن  ــا م ــكري وخرجن ــل العس ــا العم ــزة. بدأن ــاع غ ــب( يف قط ــد اهلل الغال ــواء أس ــم )ل ــا اس واعتمدن
إطــار التقليــد والشــكليات، واهتممنــا بمســألة البنــاء والرتبيــة عــب املســاجد ليقيننــا أن املســجد هــو 
الــذي يقــود املرحلــة، اعتمدنــا عــى أبنــاء احلركــة املخلصــني، وكان مــن ضمــن جلــان املســاجد التــي 
تتبــع للحركــة أخ يمثــل العمــل العســكري دون علــم اآلخريــن، رشــحنا أًخــا مســئول عــن امللــف 
الثقــايف والدعــوي وآخــر للملــف الريــايض. بدايــة انطالقتنــا العســكرية بســبب قلــة اإلمكانيــات 
كانــت تتمحــور حــول إطــالق نــار وإلقــاء قنابــل عــى اجلنــود أو املواقــع الصهيونيــة مــن رفــح حتــى 
بيــت حانــون لذلــك تضمــن البيــان األول لقســم يف هنايــة شــهر مايــو عــام 1993م ســبع عمليــات 
ــة  ــة كامل ــا بري ــهر. انطلقن ــاد الش ــوان حص ــت عن ــل حت ــاء قناب ــار وإلق ــالق ن ــني إط ــا ب ــة م جهادي
ــا  ــع هب ــي كان يتمت ــة الت ــن الري ــم م ــى الرغ ــه ع ــكري إالّ أّن ــل العس ــط العم ــرضورات وضواب ل
الشــهيد حممــود إال تعــرض لالعتقــال عــى أيــدي قــوات االحتــالل الصهيــوين وأمــى ســتة شــهور 
يف االعتقــال مــن شــهر يوليــو إىل شــهر ديســمب مــن عــام 1993م. ورغــم اعتقالــه اســتمر العمــل 
ــت  ــة، كان ــريي للحرك ــم اجلاه ــد والزخ ــى البع ــكري أعط ــل عس ــدث وعم ــكري، أول ح العس
عمليــة الشــهيد املجاهــد أنــور عزيــز األوىل يف منطقــة الشــيخ عجلــني بتاريــخ 1993/08/02م، 
والتــي أســفرت عــن قتــل مفتــش الرضائــب الصهيــوين يف قطــاع غــزة وإصابــة مخســة آخريــن مــن 
ــا، كانــت هــذه العمليــة  بينهــم قائــد الرشطــة العســكرية يف قطــاع غــزة وقــد أكســبتنا زمًخــا مجاهريًي
تضامنـًـا مــع الشــعب اللبنــاين الــذي كان يتعــرض لعــدوان صهيــوين وقتئــذ ودعــًا لصمــود األســرية 
ــة مــن العــدو الصهيــوين  ــان التــي كانــت تتعــرض ملارســات قمعي املجاهــدة األخــت عطــاف علي
ــهادية  ــوت االستش ــالء الكحل ــد ع ــهيد املجاه ــة الش ــت عملي ــالل)1(، وكان ــجون االحت ــل س داخ
بتاريــخ 1993/09/12م يف حافلــة صهيونيــة عــى طريــق املجــدل أســدود، وكذلــك عمليــة 
الشــهيد املجاهــد معــني البعــي يف 1993/10/05م عــى أرض بلدتــه األصليــة )دمــرة(، وأيًضــا 
عمليــة الشــهيد املجاهــد معمــر املبيــض االستشــهادية بتاريــخ 1993/11/22م عــى اخلــط 
الرشقــي ملدينــة غــزة، وكذلــك عمليــة الشــهيد املجاهــد خالــد شــحادة بتاريــخ 1993/12/05م 
ــة، بعدهــا خــرج الشــهيد حممــود مــن  ــع املحتل ــل الربي ــة ت ــون« بالقــرب مــن مدين يف منطقــة »حول
الســجن يف منتصــف شــهر 12 مــن العــام نفســه، وتوافــق ذلــك مــع حفــل التأبــني للشــهيد املجاهــد 
ــة استشــهادية عــى مفــرتق )ناحــل عــوز( شــال قطــاع غــزة بتاريــخ  ــز الــذي نفــذ عملي ــور عزي أن
1993/12/13م، وبعــد خروجــه بفــرتة وجيــزة ال تتجــاوز الشــهرين تفــّرَد الشــهيد القائــد حممــود 
بقيــادة القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم( الــذي تفــّرغ لــه متاًمــا وأعطــاه كل كيانــه، وأصبــح جــل 

تفكــريه ذا صلــة بمهــام عملــه كقائــد جلهــاز عســكري«.

ــة  ــان يف رحــة رسي ــاد �لإ�ــايم، ودلت يف عــام 1962م, ويف عــام 1980م غــادرت �لأر�يض �حملتــة �إىل لبن ــو�در حركــة �جله ــان: مــن ك )1( عطــاف علي
للتدريــب عــى �لســاح، لكفــت يف عــام 1987م بتنفيــذ معليــة ��تشــهادية يف مبــىن رئا�ــة �حلكومــة �لصهيونيــة يف �لقــدس واكن رئيــس �حلكومــة �لصهيونيــة �حســق 

آنــذ�ك موجــوًد� عنــد موعــد �لتنفيــذ. �نظــر: غــزة، موقــع دنيــا �لوطــن، اترخي �لنــرش 2003/09/14م. شــامر �
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دوائر ومجالس القوى اإلسالمية المجاهدة )قسم(
المبحث 

الثاني

أواًل: جمالس اجلهاز العسكري: 
ــة  ــكل أمان ــة ب ــس القيادي ــكيله للمجال ــال تش ــة حي ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــل الش تعام
ونزاهــة، اختــار أفرادهــا وفــق موازيــن رشعيــة وأثراهــا بأهــل الــرأي واملعرفــة والدرايــة 
والــورع. كان يتطلــع إىل تعــدد املواهــب وتنــوع اآلراء، ويســعد وينــرشح صــدره عنــد تباينها يف 
القضيــة الواحــدة، كان حريًصــا عــى الــرأي اآلخــر ولــو كان خمالًفــا لرأيــه، وعمــل عــى توزيــع 

عنــارص اجلهــاز العســكري وكــوادره كٍل حســب طاقتــه وكفاءتــه عــى جمالــس أمههــا:

)1( املجلــس العســكري املصغــر: وهــو الدائــرة األهــم؛ لعظمــة وأمهيــة وحساســية ورسيــة 
ــكرية  ــات العس ــى العملي ــرشف ع ــط وي ــذي خيط ــو ال ــا، فه ــوم هب ــي يق ــام الت ــال وامله األع
وتنفيذهــا، وكان هــذا املجلــس يتشــكل مــن مخســة أفــراد هــم: حممــود اخلواجــة قائــًدا، وحممــود 
ــكرًيا،  ــًيا وعس ــرًيا سياس ــرج خب ــار األع ــرة، وع ــوات املتفج ــًزا للعب ــا وجمه ــة مهندًس الزطم
وأيمــن الرزاينــة قائــًدا ميدانًيــا وعســكرًيا، واخلامــس يمتنــع الباحــث عــن ذكــر اســمه ألســباٍب 

أمنيــة؛ ألنــه مــا زال عــى قيــد احليــاة. 

وكان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يعتمــد عــى أعضــاء وعنــارص هــذا املجلــس، 
ــق هبــم وبذكائهــم وبكفاءهتــم وبراعتهــم وقدرهتــم عــى اختــاذ القــرار املناســب يف الوقــت  يث
ــه  ــب، بين ــن كث ــم ع ــة، كان يعرفه ــتعدادهم للتضحي ــجاعتهم واس ــهم وش ــب، ومحاس املناس
وبينهــم انســجام فريــد ومتبــادل، أرواحهــم وقلوهبــم متالقيــة كأهنــم جســد واحــد إذا اشــتكى 
منــه عضــو تداعــى لــه ســائر اجلســد باحلمــى والســهر)1(، يــؤدون أعاهلــم بتفــاٍن وعطــاٍء كبــري، 

ــًدا. ــئ أب ــتمرار ال تنطف ــدة باس ــعلة املتق ــوا كالش فكان

ــة املجلــس العســكري املكــّب والقــادة امليدانيــني  )2( جملــس شــورى )قســم(: وهــم بمثاب
ــادة  ــؤالء الق ــار، كان ه ــالق الن ــة وإط ــات املواجه ــني بعملي ــن واملتخصص ــاء املنفذي واألعض
ــا  ــي كان يزوده ــد الت ــات الرص ــى عملي ــاًء ع ــومة، بن ــة مرس ــة ميداني ــار خط ــون يف إط يتحرك
هبــم الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة، مســتندين إىل قواعــد العمــل الــري، مــع هامــش 
هلــم بالتــرف إزاء أيِّ مســتجدات أو تطــورات قــد تواجههــم، وكانــت األمــور تســري عــى 
خــري مــا يــرام، كان هــؤالء القــادة لدهيــم إرصار وتفــاٍن أثنــاء العمــل، لدهيــم إحســاس قــوي 

)1( جزء من حديث، �أخرجه �لبخاري ومسم عن �لنعان بن بشر.
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بالواجــب، متحفزيــن مــن قبــل طاقتهــم الداخليــة، شــجعاًنا ال خيافــون مــن الدخــول يف 
املجازفــات واألخطــار املحســوبة؛ ألهّنــم يعملــون وفــق خطــة مرســومة واضحــة ومفصلــة، 
حققــت هــذه املجموعــة نجاحــات مميــزة المتالكهــا طاقــة هائلــة يف العطــاء، وجاهزيــة 
للتضحيــة، ليــس فقــط بالوقــت والعمــل أو املــال، وإنــا باحليــاة مــن أجــل اإلســالم وفلســطني، 
ــخ 1994/05/04م وهــي  ــرز( بتاري ــة )إي ــة وناجحــة أشــهرها عملي كانــت عملياهتــم نوعي
أول عمليــة عســكرية يف ظــل قــدوم الســلطة الفلســطينية، متثلــت هــذه العمليــة بإطــالق النــار 
عــى اجلنــود الصهاينــة عنــد حاجــز )إيــرز( والتــي أدت ملقتــل جنديــني صهيونيــني)1(، وعمليتــا 
»مــوراج« حيــث متكــن هــؤالء األبطــال مــن إطــالق النــار عــى جمموعــة مــن اجلنــود الصهاينــة 
ــل  ــة رفــح، ممــا أدى إىل قت ــن عــى حاجــز مســتوطنة »مــوراج«)2( بالقــرب مــن مدين املتواجدي
ــة يف شــارع )86( »كســوفيم«)3( ممــا  ــة صهيوني ــة، وبعــد ذلــك عــى دوري ــود صهاين ــة جن ثالث
أدى إىل مقتــل ثالثــة جنــود صهاينــة)4(، وعمليــة اخلطــف التــي متكــن فيهــا عضــوان مــن هــذا 
ــاف  ــن اختط ــان م ــو اجلدي ــفيان أب ــة، وس ــن الرزاين ــهيدان أيم ــا الش ــكري ومه ــس العس املجل
أحــد اجلنــود الصهاينــة يف شــهر شــباط مــن العــام 1994م وتــم قتلــه ودفنــه وعثــر عليــه بعــد 
ــا بعــد يف أيــدي  ــم االســتيالء عــى مسدســه الشــخي الــذي وقــع في ــه، وقــد ت ــوم مــن قتل ي

ــام 1996م.  ــة ع ــطينية يف رضب ــلطة الفلس الس

لقــد اســتحوذ عــى أعضــاء جملــس الشــورى االهتــام العــايل بالعمــل العســكري، والتفكــري 
الدائــم مــن أجــل حتقيــق النجــاح يف العمــل، ألهنــم مقتنعــون أنَّ الفشــل يرتتــب عليــِه إّمــا القتل 
ــس  ــذا املجل ــراد ه ــي أف ــود ينتق ــد حمم ــهيد القائ ــة، وكان الش ــات املحرج أو األرس أو اإلصاب
انطالًقــا مــن اآليــة القرآنيــة يف قولــه تعــاىل: حجسٱ زب مب نب ىب يب رت زتمت نت ىت يت 
رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل 
يل ام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ 
ــة، ينبغــي  ــات كمنظومــة متكامل ــرى أنَّ هــذه اآلي ]الشــورى: 36-39[. كان ي حئ خئ مئ جحس 
ــون  ــوا ممــن جيتنب ــه، وأن يكون ــوكل علي ــاهلل والت ــان ب أن يكــون أهــل الشــورى مــن أهــل اإلي
كبائــر اإلثــم والفواحــش، بمعنــى أنَّ الفــرد منهــم حســن الســرية والســلوك، متجنــب ملــا هنــى 
اهلل ورســوله عنــه مــن الكبائــر، متحلــني بصفــة التســامح واالســتجابة هلل عــز وجــل واملحافظــة 

عــى الشــعائر الدينيــة.

)1( عــى �أثــر هــذه �لعمليــة �عتقلــت �أهجــزة �لســلطة �لفلســطينية �لشــهيد �لقائــد هــاين عابــد، ليكــون �أول معتقــل �ســيايس يف ظــل �لســلطة �لفلســطينية. 
حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم يف فلســطني، �ملدر�ــة �حلركيــة، غــزة، �لكفــاح �ملســلح و�جــب وتطــور، �لفصــل 5، 2014م، ص16. 

)2( مسستوطنة »مر�ج« جنوب مدينة خانيونس.
)3( يه من مضن مسستوطنات �حملور �لرشيق عى شارع صاح �دلين، ويه تقع �إىل �لرشق من قطاع غزة.

)4( �ملصدر نفسه.
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)3( اجلنــد وهــم أعضــاء وعنــارص اجلهــاز العســكري: اجلنديــة مــن أرشف األعال 
ــداء مــن  ــاد ضــد االعت ــالد والعب ــاع عــن الب ــا الدف عــى وجــه األرض)1(؛ ألنَّ مهمته
ــه  األعــداء. واجلنــدي املؤمــن حًقــا ال يأبــه بالعــدو مهــا تفــوق يف عــدده وعدتــه؛ ألّن
ــة يف جهــاز القــوى  ــه. واجلندي يعلــم أن كل مــا يف هــذا الكــون يســري بأمــر اهلل وإرادت
اإلســالمية املجاهــدة )قســم( هــي روح اجلهــاز، واحلصــن املنيــع والــدرع الواقــي لــه 
مــن كيــِد بنــي صهيــون، وهــي مهنــة رشيفــة ذات مكانــة ســامقة وأجــٍر جزيــل يف الدنيا 
واآلخــرة، وال جنديــة بغــري يقظــة دائمــة وشــعور ذايت مســتمر وفاعليــة مؤثــرة ومّهــة 
عاليــة وجتــرد صــادق وتضحيــة الزمــة، وتفــاٍن بالقيــاِم بالواجــب، وكانــت تتلخــص 
نظريــة الشــهيد القائــد حممــود يف اختيــار عنــر اجلنــدي بالرتكيــز عــى النــوع وتقديمــه 
عــى الكــم عــى اعتبــار أّنــه أكثــر أمهيــة منــه، فقيمــة الصفــات اإليانيــة واملعنويــة أهــّم 
وأكــب مــن القيمــة والقــدرة العدديــة، حيــث كان يــرى أنَّ معركتنا ورصاعنا مــع العدو 
الصهيــوين رصاع مــع حمتــل ألرضنــا وديارنــا)2(، إضافــة إىل أنــه رصاع بــني معتقديــن 
قبــل أن يكــون رصاًعــا بــني قوتــني ماديتــني، ودائــًا تكــون األفضليــة للجانــب الــذي 
ــك  ــا بال ــاوية ف ــني متس ــوات الطرف ــت ق ــني كان ــة، يف ح ــة واملعنوي ــه النوعي ــر في تتوف
ــة أقــوى وأكــب. لقــد كان الشــهيد حممــود  ــة واملادي عندمــا تكــون قــوة العــدو العددي
يــرى أنَّ تدمــري العــدو يبــدأ باهنيــار معنوياتــه وتدمريهــا أواًل، فالنــر مســألة معنويــة 
ــَل، بــرف النظــر  ــة واحــدة: هــي أن ُيقاتِ يف املقــام األول، ويؤمــن أن للجنــدي مهمَّ
ــع  ــبيل اهلل يض ــد يف س ــال، فاملجاه ــذا القت ــًة هل ــيخر نتيج ــريبح أم س ــاَّ إذا كان س ع
نصــب عينيــه أحــد أمريــن، إّمــا رشف النــر، أو رشف االستشــهاد، وذلــك مــا يفهــم 
حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حجس  مــن قولــه تعــاىل: 
مف حق مق جك حك خك لك مك جل حل خل مل جحس ]النســاء: 74[، 
ــاىل: حجسٱ ىل يل ام مم رن زن مننن ىن ين ٰى ري زي مي  ــه تع وقول
ني ىي يي جئ حئخئ مئ هئ جب حب جحس ]التوبــة: 52[. فاملجاهــد 
املؤمــن ال ُيغلــب أبــًدا؛ ألنــه ينتظــر إحــدى احلســنيني، وال ثالــث هلــا فيــا يقــدره مــن 
نتائــج؛ ألنــه فائــز يف كل مــن النــر أو الشــهادة، التــي يتطلــع إليهــا املجاهــد احلــق، 
وأمــاًل حيــرص عــى الوصــول إليــه، شــعارهم قــول خالــد بــن الوليــد رمحــه اهلل: »إنَّ 

أّمــة يتدافــع أبناؤهــا للشــهادة أمــة ال تعــرف اهلزيمــة«)3(.

)1( بعد معل �لأنبياء و�لر�ل.
)2( مــن �أقــو�هل: »�أن �بــن شــعب ضاعــت �أرضــه، وهــدم بيتــه، وقتــل �لصهاينــة �لطفــل يف بطــن �أمــه، قضيــي قضيــة حــق، لقــد رست عــى طريــق �جلهــاد 

لــيك �أرد كيــد �لأعــد�ء و�أنتقــم لــرب �لعبــاد مــن تــك �جلرثومــة �خلبيثــة �لــي عاثــت يف �لأرض �لفســاد«.
)3( من �أقو�ل �لشهيد �لقائد �أبو عرفات.
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ولقــد بنــى الشــهيد القائــد حممــود نظريتــه العســكرية وصاغهــا عــى أن يكــون دائــًا 
هــو البــادئ يف اهلجــوم، والعمــل عــى رسعــة حتقيــق اهلــدف ويــا حبــذا لــو توصــل إىل 

النتائــج برعــة.

ــد حممــود  ــة ومؤرشاهتــا التــي كان يوليهــا الشــهيد القائ أمــا عــن صفــات ودالالت اجلندي
اخلواجــة اهتاًمــا كبــرًيا ويركــز عليهــا يف اجلندي املرشــح لالنضــام للقوى اإلســالمية املجاهدة 
)قســم( فأمههــا: الســمع والطاعــة، واالنضبــاط والوفــاء الكامــل بالبيعــة، واســتصحاب نيــة 
ــة  ــري وإحاط ــى التفك ــل ع ــتحواذ العم ــاين، واس ــتعداد اإلي ــدة واالس ــداد الع ــهادة، وإع الش
ــوة  ــر الق ــع توف ــرة م ــار ال األث ــس، واإليث ــوظ النف ــن حظ ــازل ع ــروف، التن ــكل الظ ــادة ب القي
اإليانيــة واألخويــة واجلســدية، واســتمداد البكــة والنــر مــن اهلل عــز وجــل واالســتعانة بــه 

والتــوكل عليــه، ومصاحبــة أهــل اخلــري وجمالســة ذوي اهلمــم العاليــة ومنافســتهم.

ثانًيا: دوائر اجلهاز العسكري )قسم(
ــري  ــع وحتض ــق لوض ــكل دقي ــات بش ــع املعلوم ــو مج ــتطالع: وه ــد واالس ــرة الرص )1( دائ
ــة  ــط، ودراس ــة اخلرائ ــداد ومراجع ــا: إع ــدة، منه ــراض عدي ــون ألغ ــتقبلية، ويك ــط املس اخلط
ــدو،  ــدى الع ــة ل ــرتاتيجية واهلام ــع اإلس ــد املواق ــدو، وحتدي ــة أرض الع ــة وطبوغرافي جغرافي
ــز  ــاالت ومراك ــبكات االتص ــرادار وش ــزة ال ــع وأجه ــد واملواق ــكرات والقواع ــد املعس ورص
القيــادة، ورصــد التحــركات العســكرية لوحــدات وتشــكيالت العــدو، ورصــد طــرق ونقــاط 
ــر  ــدو وتقدي ــا الع ــف نواي ــع، وكش ــق التجمي ــه مناط ــد وصول ــدو عن ــة للع ــرتاب املحتمل االق

ــة. ــه القتالي جاهزيت

 )2( دائــرة التدريــب: وهــي متعــددة املهــام منهــا: التعــرف عــى أنــواع األســلحة املتوفــرة 
لــدى اجلهــاز وكيفيــة اســتخدامها، والتدريــب عــى الســالح وإطــالق النــار والرصــاص بــكل 
طرقــه وأنواعــه: العشــوائي والتصويــب وقنــص األهــداف، أو التدريــب عــى تصنيــع القنابــل 
والعبــوات املتفجــرة، وكان يقــوم بمهــام التدريــب عــى الســالح وفنــون الرمايــة)1( والقنــص 
مدربــون أكفــاء يف مقدمتهــم الشــهيد خالــد شــحادة)2(، وآخــرون مــا زالــوا عــى قيــد احليــاة، 
أّمــا تصنيــع العبــوات وكيفيــة جتهيزهــا، فــكان املكلــف هبــا الشــهيد املهنــدس حممــود الزطمــة، 

: ومــن أهــم املبــادئ التــي كان يرددهــا دائــًا ويركــز عليهــا يف دروســه وتدريباتــه هــيَّ
)1( كنــت د�مئــًا مــا �أتو�جــد مــع محمــود �خلو�جــة يف مياديــن �لرمايــة واكن حيــرص �أن يكــون يف منطقــة مشــاهبة مليــد�ن �ملعركــة، اكن يعطــي �ملــدرب صاحيــات 
عطــاء �لتوجهيــات �لازمــة. ول بــد مــن توفــر عنــرص �لأمــان �ــو�ء يف  و��ــعة مــن �أجــل �لسسـّـيطرة عــى �لرمــاة، واكن حيــرص عــى مر�قبــة وتســجيل �أخطاهئــم، و�إ

�ملــان �أو وقــت �لرمايــة وغالبــًا مــا اكنــت مو�قــع �لرمايــة يف �أخاديــد ووداين تقــع يف منطقــة حجــر �دليــك.
ــنو�ت،  )2( �لشــهيد خــادل عــوض حشــادة، مو�ليــد خمــمي جباليــا عــام1969م، تلقــى تدريبــه يف �جلز�ئــر حيــث �ــافر �إىل �جلز�ئــر لدر��ــة ملــدة ثــاث �س

ــون« بتــارخي 1993/12/05م. ــر قيامــه بعمليــة ��تشــهادية يف مدينــة »حول ث و��تشــهد �إ
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- اخلطأ األول هو اخلطأ األخري)1(.  
- االستفادة بأقل عدد ممكن من األفراد. 

- العمل بكل هدوء وحذر. 
- االمتناع عن أي عمل غري مناسب عند العمل باملواد املتفجرة. 

- عدم العمل باملعلومات الناقصة أو إعطائها للغري. 
- االمتناع عن كل أنواع الغرور والشجاعة يف غري مواضعها)2(.

- عدم نقل أو ختزين املواد املتفجرة مع الصواعق)3(. 
- عامل األشياء الومهية وكأهنا حقيقية. 

- عدم خلط املواد املتفجرة مع األسلحة والذخائر؛ ألهنا قد تؤدي اىل حوادث.
وكانــت أوىل خطــوات التدريــب تعريــف العنــر عــى الســالح ونوعيتــه واألجــزاء التــي 

يتكــون منهــا هــذا الســالح، ثــّم تدريبــه عــى تفكيكــه وإعــادة تركيبــه)4(.

ــاد، مــن ســالح  )3( دائــرة املشــرتيات: وهــي التــي كانــت توفــر مجيــع أنــواع العــّدة والعت
وقنابــل وألغــام، ومالبــس وخــوذ وأحذيــة مدنيــة وعســكرية وغريهــا، يقــول نافــذ األعــرج: 
»كان للشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة دور مهــم وأســايس يف رشاء الســالح للجهاز العســكري 
حلركــة اجلهــاد اإلســالمي، وقبــل خروجــي مــن فلســطني تــمَّ بواســطة الشــهيد القائــد حممــود 
اخلواجــة رشاء ســت قطــع ســالح كالشــنكوف، وقطعــة ســالح واحــدة »إرسائيليــة« مــن نــوع 

جليلــو. كان ذلــك ملعاناتنــا الشــديدة مــن دجــل وغــش جتــار الســالح«)5(.

ــبته  ــه ومناس ــن صالحيت ــد م ــالح والتأك ــة الس ــا صيان ــن مهامه ــن: وم ــة والتخزي ــرة الصيان )4( دائ
للمهمــة املنــوي تنفيذهــا، وتفقــده قبــل تنفيــذ أيِّ عمــل وبعــد انتهــاء العمــل وتنظيفــه وتزييتــه أو 
ــاك ســالًحا ال يمكــن االســتغناء  ــا يتناســب مــع اســتخدامه حيــث أن هن ــه ب ــمَّ ختزين تشــحيمه، ومــن ث
عنــه، بمعنــى: جيــب أن يكــون حتــت اليــد يف أّي حلظــة، لذلــك ال خيــزن بمخــازن عميقــًة حتــت األرض، 

ذ� �أخطــ�أ خبــر يف زرع عبــوة �أو يف تفكيــك عبــوة، فــاإن خطــ�أه قــد يكــون �لأخــر لأنــه قــد يــودي حبياتــه. يبــدو �أن هــذه �حلمكــة �مل�أثــورة  )1( مبعــىن �أنــه �إ
تنطبــق يف �لسسيا�ــة كــا يف �لعلــوم �لعســكرية، وخاصــة يف ظروفنــا �لر�هنــة.

)2( �لتعامل معها حبذر دون خوف وبثقة دون غرور.
)3( مينع مجع �ملتفجر�ت و�لصو�عق مع بعضها �أثناء �لنقل �و �لتخزين، وجيب فصل �لصو�عق عن �لبطارايت �أو �أي مصدر للطاقة خال معلية �لنقل.

)4( قاعدٌة هممة يف �لفك و�لرتكيب، �آخر قطعة تَُفّك يه �أول قطعة تَُركّب.
مانــة و�خرت�قاهتــم �لأمنيــة، فقــال يل مك معــك مــن  )5( يقــول نفــذ �لأعــرج: »�شســتكيت للشــهيد محمــود �خلو�جــة �ــوء معامــة جتــار �لســاح مــن �نعــد�م للأ
يلَّ مــا ز�د مــن مــال حيــث  ذ� ابلســاح بــني يــدّي و�أرجــع �إ ايهــا و�ــ�أحرض كل �لســاح، �أخــذ �لشــهيد محمــود �ملــال ومل يغــب عــين �ــويعات و�إ �لفلــوس؟ �أعطــين �إ

�شــرت�ه �أرخــص مثنــًا ممــا نشــرتيه«. مقابــة خشصيــة مــع نفــذ �لأعــرج بتــارخي 2015/05/06م. 
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ــب  ــت يصع ــس الوق ــهولة، ويف نف ــر وس ــكل ي ــه ب ــول إلي ــد الوص ــتطيع املجاه ــكان يس ــون بم ــل يك ب
ــد مــن األماكــن  ــا ممــا كان، وكان اجلهــاز العســكري يمتلــك العدي ــه مــن طــرف آخــر كائنً الوصــول إلي
املخصصــة لتخزيــن الســالح موزعــة يف شــال قطــاع غــزة إىل جنوبــه، كان يتــم اختيارهــا وفــق قواعــد 
أمنيــة دقيقــة، منهــا مــا هــو دائــم وثابــت، ومنهــا تكتيكــي مســؤول عــن كلِّ خمــزن منهــا جماهــد خملــٍص 
أمــني، ال حتــوم حولــه أي شــبهة أمنيــة، وغــري معــروف ألحــٍد مــن أبنــاء اجلهــاز باســتثناء القائــد ونائبــه، 
ــن  ــتيكية تدف ــل بالس ــه ببامي ــم بوضع ــالح يت ــن الس ــن، وكان ختزي ــن املجاهدي ــد م ــه أح ــرتدد علي وال ي
حتــت ســطح األرض، عــى عمــق أكثــر مــن مــرت يف كثــري مــن األحيــان، كــا يوجــد العديــد مــن النقــاط 
ــم وأخــرى ملهمــة واحــدة فقــط، وكانــت عمليــات املــلء واإلفــراغ ختضــع  ــة منهــا مــا هــو شــبه دائ امليت
لضوابــط أمنيــة صارمــة، يرافــق ذلــك وجــود القصــة الســاترة. أّمــا عمليــة ختزيــن الصواعــق فكثــرًيا مــا 
كان الشــهيد املهنــدس حممــود الزطمــة يصــدر تعلياتــه وأوامــره ملــن يتعامــل معهــا بأخــذ احليطــة واحلــذر 

ــه: الشــديد لشــدة حساســيتها، ومــن تعليات

- يمنع محل الصواعق يف أماكن االرتكاز يف اجلسم.
- ال يمسك الصاعق من ثلثه األخري.

- يمنع منًعا باًتا ختزين الصواعق مع املواد املتفجرة.
ــات بيضــاء أو خــرضاء؛ ألهنــا  ــاه للصواعــق التــي يظهــر عــى غالفهــا حبيب - جيــب االنتب

حساســة جــًدا أو تالفــة.
- االنتباه للصواعق التي تعرضت لرضبات أو ظهر عليها االهرتاء.

- جيب عدم تعريض الصواعق للطرق أو الضغط أو احلرارة أو الرطوبة.
- عدم شد أسالك الصاعق الكهربائي.

- عدم الضغط عى الصواعق باألسنان أو السكني أو أي أداة أخرى.
- جيب فصل الصواعق عن البطاريات واملتفجرات أثناء النقل أو التخزين.

وكان مــن أهــم األســلحة املتوفــرة للجهاز العســكري )قســم(: الكالشــنكوف، الدكرتيــوف، جليلو، 
اجلليلــون، بندقيــة أم 16، العــوزي، املسدســات، القنابــل اليدويــة، وبعــض األلغــام القديمــة مــن بقايــا 
اجليــش املــري بعــد حــرب 1967م وهــذه األلغــام بفضــل اهلل تــم حتضريهــا مــن قبــل املهنــدس حممــود 
الزطمــة لتكــون عبــوات ناســفة أربكــت دولــة الكيــان الصهيــوين وأوقفتــه حائــًرا عاجــًزا، وكانــت مجيــع 

العمليــات االستشــهادية وعــى رأســها عمليــة بيــت ليــد قــد تــم جتهيزهــا مــن هــذه األلغــام القديمــة.
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مدرسته الجهادية وأهم عملياته العسكرية
المبحث 

الثالث

بســبب تــرشب الشــهيد حممــود اخلواجــة ألفــكار الشــهيد الدكتــور املفكــر فتحــي الشــقاقي 
ــة  ــاد ودوره يف تنقي ــوم اجله ــا ملفه ــح واعًي ــا، أصب ــة وطبيعته ــاد املقاوم ــه ألبع ــة، وفهم اجلهادي
النفــوس وتطهريهــا، ومــن ثــمَّ إفــراز جيــل مســلم حقيقــي بمفهــوم جهــادي، مصداًقــا لقولــه 
 ،]69 ]العنكبــوت:  خئجحس  حئ  جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري  ٰى  حجسٱ  تعــاىل: 
ولقــد لعــب البعــد الشــخي والصفــات القياديــة التــي حتــّى هبــا الشــهيد القائــد حممــود 
ــة، ومتيــزه يف إدارهتــا ورئاســتها،  اخلواجــة دوًرا أساســًيا يف نجاحــه يف تأســيس مدرســة جهادي
وأصبــح بذاتــه وشــخصه درًســا ومنهًجــا لعنــارص وأعضــاء اجلهــاز العســكري، لكــون صفاتــه 
جتّلــت جلنــوده عنــد االحتــكاك به، فــكان الكثــري ممــا يارســه األتبــاع أو اجلنــود مــن حــركاٍت 
ــاع  ــة لألتب ــخصية أدق مدرس ــه الش ــت حيات ــه، فكان ــوه من ــا تعلم ــة مل ــا ونتيج ــال انعكاًس وأفع
والعنــارص املتمســكة وامللتزمــة معــه، فهــو مدرســتهم التــي انتمــوا إليهــا، لــذا أدرك متــام اإلدراك 
أن قيامــه بإعــداد جنــده وعنــارص تنظيمــه وجهــازه مــن أســمى واجباتــه وأمانــة يف عنقــه، فكنّــا 
ــدى  ــعر م ــة. ونستش ــالص وحيوي ــاس وإخ ــدٍق ومح ــكل ص ــب ب ــى أداء الواج ــاًل ع ــراه مقب ن
ــه وســلم_  حرصــه عــى إقامــة مدرســته عــى تعاليــم كتــاب اهلل وســنة رســوله _صــى اهلل علي
القوليــة والعمليــة، وكان لــه يف رســول اهلل قــدوة حســنة، الــذي كانــت مدرســته _صــى اهلل عليــه 
ــى  ــلمني، أرس ــخ املس ــكرية يف تاري ــة عس ــورة، أول مدرس ــة املن ــا يف املدين ــي أقامه ــلم_ الت وس
مبادئهــا عــى أســس مــن القــرآن الكريــم فــكان _صــى اهلل عليــه وســلم_ خــري معّلــم ملدرســة 
خّرجــت العلــاء والفقهــاء واجلنــد والقــادة والعظــاء، وكان الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
ــه  ــى اهلل علي ــد _ص ــول اهلل حمم ــة رس ــن مدرس ــوا م ــن خترج ــاء الذي ــادة العظ ــؤالء الق ــد ه أح
ــد  ــى عليهــا الشــهيد القائ ــه، ونشــأ وترب وســلم_، واســتقى مــن نبعهــا الصــايف أفــكاره ومبادئ
حممــود اخلواجــة الــذي أقــام قواعــد مدرســته وأسســها عــى أفــكار ومفاهيــم املفكــر املؤســس 

حلركــة اجلهــاد اإلســالمي الدكتــور فتحــي الشــقاقي والتــي مــن أهــم مبادئهــا:

1 - االلتــزام باإلســالم كعقيــدة ورشيعــة ونظــام حيــاة، وأداة لتحليــل وفهــم طبيعــة 
ــا أساســًيا فـــي صياغــة برنامــج العمــل  الــراع الــذي ختوضــه األمــة ضــد أعدائهــا، ومرجًع

اإلســالمي للتعبئــة واملواجهــة.

2 - فلســطني مــن هنرهــا إىل بحرهــا أرض إســالمية عربيــة حيــرم رشًعــا التفريــط فـــي أيِّ 
ــزء  ــى أي ج ــه ع ــرتاف ب ــا االع ــرم رشًع ــل، حُي ــوده باط ــوين وج ــان الصهي ــا، والكي ــٍب منه ش
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منهــا، ولفلســطني مــن اخلصوصّيــة املؤيــدة بالباهــني القرآنيــة والتارخييــة والواقعيــة مــا جيعلهــا 
ــة املركزيــة لألمــة العربيــة واإلســالمية. القضي

ــي  ــة للمــرشوع االســتعاري الغــريب املعــارص فـ ــان الصهيــوين رأس احلرب 3 - يمثــل الكي
معركتــه احلضاريــة الشــاملة ضــد األمــة اإلســالمية، واســتمرار وجــود هــذا الكيــان عــى أرض 
فلســطني ويف القلــب مــن الوطــن اإلســالمي، يعنــى اســتمرار وهيمنــة واقــع التجزئــة والتبعيــة 

والتخلــف الــذي فرضتــه قــوى التحــدي الغــريب احلديــث عــى األمــة اإلســالمية.

4 - فتــح بــاب اجلهــاد، ودعــوة اجلاهــري اإلســالمية والعربية إىل اجلهــاد ضد الكيــان الصهيوين، 
واعتبــار معركــة حتريــر فلســطني وتطهــري كامــل تراهبــا ومقدســاهتا معركــة األمــة اإلســالمية 
بأرسهــا، لذلــك جيــب أْن تســهم فيهــا بكامــِل إمكاناهتــا وطاقاهتــا املاديــة واملعنويــة واعتبــار الشــعب 

الفلســطيني واملجاهديــن عــى طريــق فلسطيـــن هــم طليعــة األمــة فـــي معركــة التحريــر.

5 - وحــدة القــوى اإلســالمية والوطنيــة عــى الســاحة الفلســطينية، واللقــاء فـــي ســاحة 
ــة  ــرشوع األم ــة م ــتمرار وصالب ــايس الس ــع، رشط أس ــع اجلمي ــي م ــوار الوطن ــة، واحل املعرك
اجلهــادي ضــد االحتــالل، والتأكيــد عــى أن الــدم الفلســطيني خــط أمحــر جيــب عــدم اخلــوض 

فيــه بــايِّ حــال مــن األحــوال.

 6 - رفــض كافــة مشــاريع التســوية التــي تقــّر االعــرتاف بالوجود الصهيوين فـــي فلســطني، 
أو التنــازل عــن أي حــق مــن حقــوق األمــة فيها.

ــة اجلاهــري للجهــاد، وبرامــج  ــم وتعبئ ــاد عــى القــرآن والســنة يف إعــداد وتنظي 7 - االعت
ــة واملقاومــة جيــب أن يســريا يف خطــني متوازيــني. الرتبي

 8 - ارتباط الظاهرة اإلسالمية بالظاهرة الصهيونية صعوًدا وهبوًطا.

كــا ركــز الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة عــى عنــري الوعــي)1( والفهــم)2( الذيــن أكــدَّ 
عليهــا الشــهيد الدكتــور املفكــر فتحــي الشــقاقي يف كلِّ أحاديثــه وكتاباتــه وخطاباتــه، حيــث 
ــه كان يــرى أنَّ قضيتــّي الوعــي والفهــم مّثلــْت عنــد الشــهيد فتحــي الشــقاقي مرتكًزا أساســًيا  إنَّ
وحمــوًرا لــكل القضايــا، فقــال: »إنَّ أيِّ تعامــل مــع أيِّ مســألة مــن املســائل البــّد أْن يســبقه وعي 
عميــق وفهــم واضــح وصحيــح«، ولقــد كان الشــهيد فتحــي الشــقاقي كثــريٌا مــا يدعــو أبنــاء 

)1( �لوعــي: هــو مــا يُكــون دلى �لإنســان مــن �أفــار ووهجــات نظــر ومفاهــمي عــن �حليــاة و�لطبيعــة مــن حــوهل. ويف حديــث ر�ــول هللا صــى هللا عليــه 
َّــغٍ �أوعــى مــن �ــاِمع«. و�لَوِعــيُّ �حلاِفــظُ �لَكِيـّـُس �لَفِقيــه. وعليــه ل وعــي دون عــم فلكــا �زد�د �ملــرء  و�ــم قــال: »نـَـرضَّ هللا �مــر�أ مســع َمقالـَـي فَوعاهــا، فــُربَّ ُمَبل

علــاً وفهــاً �زد�د وعيــًا.
)2( �لفهم معرفتك �ليشء ابلقلب. و�لفهم: حسن تصور �ملعىن؛ جودُة ��ستعد�د �ذلهن لا�ستنباط، �ملعجم �لو�سيط.
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ــالمي  ــم إس ــاد فه ــاالت، إلجي ــة املج ــة يف كاف ــة واملكثف ــراءة املعمق ــالمية إىل الق ــة اإلس احلرك
متكامــل ملــا يــدور يف املنطقــة ويف العــامل، فالوعــي رشط هــام للتغيري والثــورة، وبدونــه ال يمكن 
حتقيــق التغيــري املنشــود، وبالتــايل ال يكــون وضــوح يف الرؤيــا وال يف األهــداف، ومــن هنــا فقــد 
جتّســد الوعــي العميــق والفهــم الواضــح الــذي اســتطاع فتحــي الشــقاقي مــن خاللــه أن يفهــم 
الكثــري مــن املســائل والقضايــا التــي ختــّص املجتمــع املســلم واحلركــة اإلســالمية بشــكٍل خمتلٍف 
عــا فهمــه اآلخــرون. وبذلــك اســتطاَع أْن ينشــئ جيــاًل جديــًدا مــن أبنــاِء احلركــة اإلســالمية 
يتمتــع بوعــيٍّ متميــز وفهــم جديــد ملــا جيــرى مــن حولــه، وأوجــَد جيــاًل مــن املثقفــني القادريــن 
عــى قــراءة الواقــع، واملتفقــني يف الرؤيــة والتحليــل وإْن باعــدْت بينهــم اجلغرافيــا أو أيِّ 
ظــروف أخــرى، ذلــك أنَّ الوعــي هنــا يعنــي الفهــم العميــق لإلســالم واملشــكالت اإلســالمية 
ــا  ــا سياســًيا بواقــع العــر والتزاًم ــا أساســه املعرفــة ووعًي ــه إياًن املعــارصة، وهــذا يتطلــب من
ــا بمعايــري اإلســالم، واعتــب الشــهيد فتحــي الشــقاقي أنَّ الوعــي رشط الزم ورضوري  خلقًي
لكونــه منهــج عمــل تربــوي وســيايس مــن أجــل تعميــق معرفــة الكــوادر اإلســالمية بتاريــخ 
وماهّيــة الــراع يف املنطقــة بــني اإلســالم وأعدائــه، وتعميــق معرفتهــم بالتحــوالت واألدوات 
التــي أدت لتكويــن دولــة الكيــان الصهيــوين، وتعميــق معرفتهــم باإلســالم، كمــرشوع هنضــة 
وحتريــر كــا هــو عبــادة وعقيــدة، ومــن ثــم تصويــب أســاليب النضــال ضــد التحالــف الغــريب 
الصهيــوين. وأكــد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي أّنــه ليــس هنــاك معنــى حلركــة إســالمية ال 
يوجــد فيهــا مــكان للجهــاد بمفهومــه الشــامل، وبرنامــج حيــّدْد أولوياتــه، فــكان يؤكــد عــى أنَّ 
الرتبيــة تتــم مــن خــالل اجلهــاد، لذلــك نجــده دائــًا يستشــهد بقولــه تعــاىل: حجسٱ ٰى ري 
زي مي نيىي يي جئ حئ خئجحس ]العنكبــوت: 69[، فباجلهــاد تتــم اهلدايــة مــن 

اهلل _ســبحانه وتعــاىل_ وبمزيــد مــن اهلدايــة يندفــع اإلنســان ملزيــد مــن اجلهــاد.

ــا عســكرًيا  ــذي أسســه الشــهيد حممــود يضــم جملــس شــورى وجملًس ولقــد كان اجلهــاز ال
مصغــًرا وآخــر مكــًبا، وعنــارص وجنــوًدا، واســرتاتيجيته العســكرية كانــت قائمــة عــى إرشاك 
ومشــاركة املنفذيــن واملرشفــني عــى العمــل العســكري، يرشكهــم يف التخطيــط لكــي يكونــوا 
ــم  ــتهم وإجيابيته ــم ومحاس ــن اهتامه ــك كان يضم ــه. وبذل ــراد حتقيق ــدف امل ــًا لله ــر تفه أكث
ــت  ــا انبثق ــة؛ ألهن ــة اخلط ــك واقعي ــن كذل ــا، ويضم ــامهوا يف وضعه ــي س ــة الت ــذ اخلط يف تنفي
مــن الطبيعــة والواقــع امليــداين، وبالتــايل يضمــن أال تتعثــر أثنــاء التنفيــذ. وال ننســى أنــه 
ــارج  ــن خ ــة م ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــون للش ــون صادق ــارون)1( خملص ــاك مستش كان هن
اجلهــاز العســكري يتمتعــون بخــبة تنظيميــة سياســية وعســكريه وأمنيــة عاليــة، كان هلــم دور 
ــم  ــم وخبهت ــن حضوره ــل ولك ــن للعم ــوا مبارشي ــل هــم ليس ــى مســار العم ــه وع ــر علي وأث

)1( �أمثال �لشهيد �لقائد هاين عابد، و�آخرين ما ز�لو� عى قيد �حلياة، ميتنع �لباحث عن ذكر �أ�اهئم لأ�سباب �أمنية.
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ومشــورهتم كانــت ســاطعة، ومــع أنَّ العمــل اجلاعــي والتجربــة اجلاعيــة مهــا األســاس، 
ــه  ــعة إدراك ــا؛ لس ــن إغفاهل ــي ال يمك ــه، الت ــود دوره وبصمت ــد حمم ــهيد القائ ــه كان للش إالّ أنَّ
وعمــق فهمــة لطبيعــة املعركــة والــراع مــع العــدو فــكان لديــه إرصار عجيــب عــى املواجهــة، 
واســتمرارية العمــل اجلهــادي فــال هتدئــة مــع عــدو يغتصــب األرض وهيــّود املقدســات وخينــق 
ــة  ــرى أنَّ أرض فلســطني نمــوذج للحال ــه البــالد، وكان ي أنفــاس األطفــال واملــرىض باحتالل
اجلهاديــة التــي جيــب أن يتواصــل فيهــا العمــل املقــاوم، مــن أجــل اســتنهاض األمــة والعمــل 
ــى رؤوس  ــوت ع ــف البي ــأنَّ قص ــهيد ب ــن الش ــي. وآم ــهادة الدام ــهد الش ــا بمش ــى تثويره ع
ــة ألجســاِد الشــعب، وتكســري عظامهــم)1(، واقتحامهــم  ــوِد الصهاين أصحاهبــا، ودهــَس اجلن
ة مــن فتــح أبــواب البــالد للجيــش  لبيــوت النــاس واعتقــال شــباهبم، أفضــل وأرشف ألــف مــرَّ
ــن  ــد م ــًبا دون أن جي ــتعلًيا متك ــوارعها مس ــي يف ش ــهولة، ويم ــكل س ــا ب ــوين يدخله الصهي

ــاء هــذا الشــعب املخلــص الصــادق املجاهــد.  يصــده ويردعــه مــن أبن

ولقــد كان مــن مبــادئ الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة، تــوايل الرضبــات عــى العــدو دون 
ــه االســتعداد لعمــل جديــد يف اليــوم  انقطــاع حيــث كان مــن النــوع الــذي يطلــب مــن إخوان
الــذي يــي االنتهــاء مــن عمــل عســكري، بمعنــى آخــر: »كان الشــهيد القائــد حممــود يســابق 
الزمــن الــذي كان يعلــم أنــه حمــدود لتحقيــق أكــب قــدر ممكــن مــن الرضبــات العســكرية ضــد 
ــا  ــر لدين ــكري: »اآلن يتوف ــه العس ــام جملس ــه أم ــردد قول ــا ي ــرًيا م ــدو«)2(، وكان كث ــود الع جن
أهــداف صهيونيــة كثــرية لرضهبــا، فيجــب اغتنامهــا واقتناصهــا، واهلل يعلــم أننــا غــًدا ســنقي 
األيــام والليــايل واألشــهر للبحــث عــن هــدف مــن أجــل تنفيــذ عمليــة عســكرية فــال نجــد«.

يقــول حســن عرفــات اخلواجــة)3(: »بنــى الشــهيد حممــود مدرســته عــى اآليــة القرآنيــة التــي كان 
يرددهــا كثــرًيا يف قولــه تعاىل: حجسٱ اك لك مك ىك يك مل ىل يل ام مم جحس ]األنفال: 
ــزة  ــا: أن أجه ــي مفاده ــدو والت ــة الع ــه يف مقاتل ــه رؤيت ــق عن ــة ينبث ــذه اآلي ــه هل ــث كان فهم 57[ حي
ــايل املســاس  ــان وبالت ــة وقــوات اجليــش الصهيــوين يشــكالن قــوام هــذا الكي ــرات الصهيوني املخاب
والنيــل منهــا أمــر مهــم ويؤثــر يف كل جوانــب الكيــان املختلفــة، وكان الشــهيد حممــود يقــول: »إذا 
أنــا رضبــت رمزيــة األمــن عنــد بنــي صهيــون، معنــى ذلــك أننــي نجحــت يف إثــارة مشــاعر اخلــوف 
عندهــم، واخلــوف يكــون بدايــة اهلزيمــة املعنويــة«، إثــارة اخلــوف يف قلــوب املدنيــني الصهاينــة كان 

يــراه الشــهيد حممــود ســالًحا مهــًا وفعــااًل يف حتقيــق النــر«)4(.

هناهئا، �لباحث. )1( تكسر �لعظام �سيا�ة �تبعها وزير �دلفاع �لصهيوين �حساق ر�بني يف �نتفاضة 1987م، من �أجل �لقضاء علهيا و�إ
)2( مقابة خشصية مع محمد محيد بتارخي 2015/05/05م.

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية مع حسن �خلو�جة بتارخي 2015/08/14م. 
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كــا كان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة هيتــم بدراســة نفســية أعدائــه، ويضع نفســه مكاهنم 
ــة، كان جيتهــد يف  ــذكاء والفطن ــة واخلــبة وال ليعــرف كيــف يفكــر عــدوه. مــن خــالل التجرب
أن يعــرف نقطــة الضعــف عنــد خصمــه، ويبنــي خططــه العســكرية عــى هــذه االســتنتاجات 
ــكان  ــئولية، ف ــِم املس ــعار ِعَظ ــه باستش ــك يظلل ــاج إىل ذكاء. وكل ذل ــي حتت ــات الت واالفرتاض
ــارص اجلهــاز بوجــٍه عــام  ــع كــوادر وعن ــون النصــوح جلمي ــد احلن ــة الوال ــه بمثاب يعــد نفســه أن
ــية  ــة والنفس ــة الروحي ــة والتعبئ ــم النصيح ــدم هل ــوص، يق ــه اخلص ــى وج ــهاديني ع ولالستش
ــر مــن ذلــك مل  ــة االستشــهادية، وأكث ــذ العملي املناســبة، والتدريــب الــكايف قبــل التوجــه لتنفي
يتعامــل مــع األمــر مــن الناحيــة التقنية فحســب، بــل كان جماهــًدا ملتزًما يعــي دوره ومســؤوليته 
فيتأكــد بنفســه مــن نّيــة ورغبــة االستشــهاديني اخلالصــة لوجــه اهلل ال يبتغــون ســواه، وال يقعــون 

حتــت ضغــط أو إكــراه أو أيِّ تأثــري دنيــوي آخــر. 

يقــول حســن عبــدو)1( عنــد حديثــه عن مدرســة الشــهيد القائــد حممــود اخلواجة العســكرية: 
»كان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يتميــز بشــخصية أمنيــة بحتــة ومدرســة عســكرية فريــدة، 
ولــو أنَّ العــدو كان عــى علــم مســبق هبــذه العقليــة العســكرية ملــا أتــاح هلــا النجــاح يف رضبــه، 
ــهيد  ــرع الش ــد ب ــكرية، فق ــات العس ــذ للعملي ــط والتنفي ــب والتخطي ــتوى التدري ــى مس ــا ع أّم
حممــود اخلواجــة وظهــر ذلــك جلًيــا يف كــبى العمليــات العســكرية كعمليــة بيــت ليــد، وكفــار 
ــدة، وفــرض واقــع  ــة جدي ــد حممــود اخلواجــة معادل ــع الشــهيد القائ داروم وغريهــا. لقــد صن

العمليــات االستشــهادية، ووضــع قــادة االحتــالل يف جــدل حقيقــي وأزمــة حقيقيــة«)2(. 

ومــن أهــم شــعارات حممــود العســكرية التــي كان دائــًا يقوهلــا: »ال تستســلم وال تســّلم 
نفســك، واحــرْص عــى لقــاِء ربــك بعــزٍة وكرامــة، أّي بــأن يمــوت املجاهــد وال يقبــض عليــه«.

هــذه الشــّدة التــي ختّلــق واتصــَف هبا الشــهيد القائد حممــود اخلواجــة أفرزت ظاهــرة جديدة 
مــن االنضبــاط وااللتــزام احلديــدي عــى كاّفــِة الصعــد الفكريــة والسياســية واالجتاعيــة 
ــد حيــث يقــول يف  ــر اإلجيــايب يف نجاحــِه كقائ ــة والرتابــط األخــوي، وكان هلــا األث واألخالقي
ــإنَّ  ــب أنَّ القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم( مدرســة، ف ــا نعت ــح)3(: »حين ذلــك يــارس صال

ذلــك كان ألســباٍب كثــرية، منهــا:

الســبب األول: متانــة البنــاء التنظيمــي حيــث االنضبــاط وااللتــزام الكامــل مــن قبــل 
العنــارص والقــادة عــى حــٍد ســواء، والســمع والطاعــة للقيــادة يف املنشــط واملكــره، ولتميــزه يف 

)1( حسن عبدو، ابحث وحملل �سيايس، ومن كو�در حركة �جلهاد �لإ�ايم يف فلسطني. 
)2( مقابة خشصية مع �لباحث حسن عبدو بتارخي 2015/05/14م.

)3( �سبق ترمجته.
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انتقــاء األشــخاص عــى مســتوى املهــام، وللشــهيد حممــود اخلواجــة موقفــه املتشــدد يف اختيــاره 
للعنــر العتقــاده أّنــه ال يصلــح للعمــل العســكري إالّ مــن أحــاط بــه مــن كل جوانبــه، ووهب 
لــه مــا يكلفــه مــن نفســِه ومالــِه ووقتــِه، وكان اســتخالص العنــارص الصاحلــة وضــمِّ بعضهــا 

لبعــض حلمــل أعبــاء اجلهــاد عمــاًل يف غايــة الصعوبــة ولكنــه مهــم.

ــم(، مل  ــكري )قس ــاز العس ــارص اجله ــض عن ــت بع ــي نال ــة الت ــم الرضب ــاين: رغ ــبب الث الس
حيصــل العــدو عــى أيٍّ مــن املعلومــات، ومل تتوســع الرضبــة عــن األشــخاص الذيــن اعتقلــوا، 

بســبب صالبــة العنــر مــن جهــة، واعتــاده عــى النقطــة امليتــة مــن جهــة أخــرى.

الســبب الثالــث: كان الشــهيد القائــد حممــود يركــز يف عملياتــه العســكرية واالستشــهادية 
عــى كــر شــوكة العــدو، فالعمليــات العســكرية كلهــا كانــت ضــد جنــود مدججــني بالســالح 
بــدون اســتثناء، حيــث تــم خــالل فــرتة اجلهــاز العســكري )قســم( قتــل مخســني جندًيــا باســتثناء 
املســتوطنني واملدنيــني. كان الرتكيــز بالتسلســل عــى اســتهداف رجــال املخابــرات، ثــم اجلنــود 

ثــم املســتوطنني.

الســبب الرابــع: رغــم قلــة اإلمكانــات وبســاطتها، اســتطاعت القــوى اإلســالمية املجاهــدة 
)قســم( القيــام بعمــل دقيــق ومنظــم وأن جتنّــد أبنــاء احلركــة األطهــار، وتقــوم بعمليــات 
ــرب 1948م  ــا ح ــن بقاي ــة م ــة بالي ــام قديم ــتخدام ألغ ــادة اس ــدو بإع ــة للع ــكرية موجع عس
وحــرب 1967م وصناعــة أحزمــة ناســفة ذات قــوة تفجرييــة كبــرية. فالشــهيد القائــد حممــود 
كان يتميــز بصفــات القائــد ســواء اجلســانية أو النفســية أو األمنيــة والعســكرية، منفتًحــا عــى 
كل اخليــارات، يعمــل ضمــن قاعــدة )تغليــب الواجــب عــى اإلمــكان(، الواجــب هــو مواجهــة 
ــة مــن  ــة اســتقرت يف كل خلي ــدة اجلهادي ــات، فالعقي ــا مــن إمكاني ــر لن ــا يتوف ــدو ضمــن م الع

ــا نفســه وجســده«)1(. خالي

ــس  ــه مؤس ــود أن ــهيد حمم ــز الش ــذي مّي ــزه، فال ــة متي ــا مدرس ــن أمتن ــري م ــكل كب وإذا كان ل
مدرســة القنابــل البرشيــة يف فلســطني، التــي أجــبت الصهاينــة عــى أن يتحّصنــوا وراء جــدر 
ــرة  ــل فك ــكل رج ــب. وإذا كان ل ــن الرع ــوس م ــم إىل كاب ــت كياهن ــة، وحول ــروٍج حمصن ويف ب
جوهريــه أعــاد إحياءهــا يف األمــة ففكــرة الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة هــي صناعــة املجــد 
ــد  ــوة والقائ ــدوة واألس ــه، وبالق ــاج وصالحيت ــاهلل وباملنه ــه ب ــت ثقت ــة. كان ــم اهلزيم ــن رح م
حممــد رســول اهلل _صــى اهلل عليــه وســلم_ كبــرية، وكان واثًقــا ومتيقنـًـا مــن وعــد اهلل ســبحانه 
للمؤمنــني بالتمكــني والوصــول إىل الغايــات ولــو بعــد حــني، ثــم ثقتــه بنفســه بــال حــدود ال 
ــا مــن مدرســة الشــهيد املعلــم  ــًذا نجيًب ــا وال غــروًرا وال غفلــة وال عنجهيــة. ختــّرج تلمي تعالًي

)1( مقابة خشصية مع ايرس صاحل بتارخي 2015/12/21م. 
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الدكتــور فتحــي الشــقاقي، فأضحــى نموذًجــا ال يتكــرر يتطلــع إىل متيــز جهــازه العســكري يف 
كل يشء عــن األجهــزة العســكرية العاملــة عــى الســاحة الفلســطينية، وكان يــردد دائــًا نحــن 
مطالبــون بالتميــز يف أعالنــا وجهادنــا وعملياتنــا العســكرية ضــد الكيــان الصهيــوين الغاصــب، 
ــا  ــال عقيدتن ــدف إىل اغتي ــا هي ــا؛ ألنَّ عدون ــا وســلوكنا ومعامالتن ــز يف أخالقن ــون بالتمي مطالب

وســلِب حضارتنــا وثقافتنــا بواســطة إرهــاب عســكري وفكــري وإعالمــي متميــز.

أهم العمليات العسكرية التي أرشف عليها:
)1( عملية أسدود البطولية وشهيدها البطل عيل العياموي)1(: 

ــاز  ــادة اجله ــاء قي ــّرر أعض ــول: »ق ــة فيق ــذه العملي ــن ه ــني ع ــادة امليداني ــد الق ــدث أح يتح
العســكري املصغــر أن يكــون مــكان تنفيــذ الشــهيد املجاهــد عــي العيــاوي لعمليتــه العســكرية 
يف أحــد األهــداف الصهيونيــة التــي تقــع يف مدينــة املجــدل املحتلــة، بعــد دراســة اخلطــة مــن كلِّ 
جوانبهــا تــرّدَد القائــد الشــهيد حممــود باملوافقــة عليهــا، لعــدم رغبتــه بقتــل صهاينــة مدنيــني، 
قائــاًل ألعضــاء املجلــس: ال نفكــر بقتــل الصهاينــة املدنيــني، وال نبــدأ هبــم إالّ بعــد أن نعجــز 
متاًمــا عــن الوصــول إىل الصهاينــة العســكريني، فألــحَّ أعضــاء اجلهــاز العســكري املصغــر عليــه 
مؤكديــن لــه حتميــة نجاحهــا بنــاًء عــى املعلومــات الدقيقــة التــي قدمهــا أعضــاء جهــاز الرصد، 
ويف النهايــة اقتنــع القائــد حممــود بتنفيذهــا الطمئنانــه بنجاحهــا، وأصــدر أوامــره باختــاذ مجيــع 
اإلجــراءات مــن أجــل تنفيذهــا، والعمــل عــى إيصال االستشــهادي عــي العيــاوي وتكمينه يف 
مــكان قريــب مــن اهلــدف، إىل حــني حلــول الوقــت املناســب وحلظــة الصفــر. غــاب عــن ذهنــي 
أن أقــول لــك: إن االستشــهادي عــي العيــاوي أثنــاء التدريــب املكثــف لــه أتقــن إطــالق النــار 
مــن ســالح العــوزي بمهــارة وبشــكل دقيــق وهــو ثابــت، أّمــا وهــو يتحــرك ويتنقــل مــن مــكان 
ملــكان كانــت إصابتــه أقــل دقــة، فاســتخار القائــد حممــود ربــه فاطمــأن لذلــك، وأصــدر أوامــره 
بتجهيــز االستشــهادي عــي العيــاوي بــأن نلبســه مالبــس مشــاهبة ملالبــس اجلنــود الصهاينــة 
ــه  ــع يف أذني ــوهنا، وأن يض ــي يلبس ــرية كالت ــة صغ ــق، وطاقي ــذه املناط ــل ه ــادون مث ــن يرت الذي
ــن  ــاوي ع ــي العي ــهادي ع ــور االستش ــمَّ عب ــم، ت ــرآن الكري ــا الق ــن خالهل ــمع م ــاعات يس س
ــا عــن مجيــع مــن ركــب يف البــاص، يف املــكان املخصــص  ــرز متخفًي حاجــز ونقطــة تفتيــش إي
لعجلــة االحتيــاط ســاعده عــي ذلــك خفتــه وضعــف بنيتــه، جلــس مقرفــص القدمــني ماســًكا 
بيــده مواســري كانــت مــن عــى جانبــه، وأويَص بــأال ينظــر ألســفله كــي ال يصــاب بالدوخــة، 

ــس  ــه �لتو�ضــع و�لشــجاعة، اكن ��تشــهاده يــوم �مخلي ــمي �لشــاطئ بتــارخي 1975/07/07م، مــن �أمه صفات )1( هــو عــي طالــب �لعــاميوي، مو�ليــد خم
1994/04/07م. �نظــر: جنــوم فــوق �جلبــني، ص50.
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لبــس االستشــهادي فــوق مالبســه مالبــس رياضيــة؛ لكــي ال تتســخ مالبــس املهمــة مــن مــكان 
ركوبــه أو مــن امليــاه الراكــدة عــى الطريــق. وبّيــَت يومهــا نفســه عــى نّيــِة الصــوم، وطلــَب أال 
يؤتــى لــه بأكثــر مــن كــوز لبــن يف الســحور عــى اإلفطــار، ُســئل ملــاذا كــوز لبــن فقــط؟ قــال لكي 
ألقــى اهلل وأنــا صائــم وعــى وضــوء. كان مبتســًا دائــًا، تــمَّ إخفــاء ســالحه يف مكان آخــر، حتى 
لــو تــمَّ اكتشــافه مــن قبــل جنــود حــرس احلــدود عــى معــب إيــرز، يقــول: إّنــه خمتــف مــن أجــل 
التهريــب للعمــل داخــل اخلــط األخــرض؛ ألّنــه ال يســمح لــه بالدخــول للعمــل لصغــر ســنه، 
ــة املجــدل فوجــئ الســائق  ــه مفــرتق مدين ــد وصول ــاص احلاجــز بأمــان، ولكــن عن ــاز الب اجت
والــركاب بــأنَّ الطريــق مغلقــة بســبب قيــام اليهــود املســتوطنني بمظاهــرة كبــرية احتجاًجــا عــى 
ــة)1(  ــن كتائــب القســام عــار العارن ــي نفذهــا الشــهيد البطــل املغــوار اب ــة الت ــة البطولي العملي
ــب  ــاه مع ــى باجت ــث أت ــن حي ــه م ــاد أدراج ــول وع ــن الدخ ــاص م ــع الب ــرية، من ــدة اخلض يف بل
إيــرز، وأوقــف الســائق البــاص يف منطقــة آمنــة وعــى جانــب الطريــق أنــزل الــركاب، ثــمَّ بعــد 
ــن  ــه م ــًا، وأنزل ــده مبتس ــه فوج ــر إلي ــي ونظ ــهادي ع ــاء االستش ــكان اختف ــه إىل م ــك توج ذل
مكمنــه، فنــزل الشــهيد املجاهــد عــي وخلــع مالبــس الرياضــة هبــدوء، وقــال لــه الســائق نحــن 
ــاًل  ــه االستشــهادي عــي مبتســًا، قائ ــة الوضــع، فنظــر إلي مضطــرون للعــودة إىل غــزة لصعوب
ــا مــا وصلــت إىل هــذا املــكان لكــي أرجــع أنــا عاهــدت اهلل أْن ال أنــام هــذه  لــه: يــا حبيبــي أن
ــون  ــو اهلل أن يك ــا، أرج ــاة الدني ــي يف احلي ــر أيام ــذا آخ ــي ه ــون يوم ــا، وأن يك ــة يف الدني الليل
فطــوري عــى مائــدة رســول اهلل _صــى اهلل عليــه وســلم_ وصحابتــه الكــرام، إذا مل تدخلنــي 
ــرز، أرجــوك  ــالل عــى حاجــز إي ــود االحت ــك مــع جن ــي ل إىل الداخــل فسأشــتبك بعــد رجائ
أدخلنــي إىل الداخــل إىل غــري مدينــة املجــدل، وأعاهــدك أن تكــون أول مــن سأتشــفع لــه 
، حتــرّي الســائق أمــام إرصاره ورجائــه ومل يــدر مــاذا  أمــام اهلل، سأتشــفع لــك حتــى قبــل والــديَّ
ــة يف  ــكان أو منطق ــرف أيِّ م ــي: أتع ــهادي ع ــال لالستش ــري ق ــد تفك ــة وبع ــل، ويف النهاي يفع
الداخــل! قــال ال أعــرف مناطــق الداخــل البتــة، فقــال الســائق: يــا عــي ســأحرتم إرصارك عــى 
تنفيــذ العمليــة االستشــهادية، ولكــن عليــك أن تتدبــر أمــرك فعليــك أن تصعــد يف أيِّ بــاص 
مــن الباصــات التــي يقودهــا ســائقون مــن عــرب الداخــل وراكبوهــا مــن العــرب، أركــب بــه 
ــا  ــا مكتًظ ــت مكاًن ــالق، وإذا رأي ــالحك لإلط ــز س ــد أن جته ــي بع ــريس اخللف ــس يف الك واجل
ــا فيــه،  باليهــود انــزل فيــه، وال تطلــق النــار إالّ بعــد أن يبتعــد عنــك البــاص الــذي كنــت راكًب
ــدره  ــرشح ص ــروًرا وان ــي م ــهادي ع ــق االستش ــرب، فواف ــن الع ــد م ــرضر أح ــى ال يت حت
وشــعَّ النــور مــن وجهــه الــذي أصبــح كالقمــر وقــت متامــه. أخــذ االستشــهادي عــي بطاقتــه 
ــة  ــى الوصي ــاًء ع ــاص بن ــب يف الب ــردد ورك ــدون ت ــق ب ــه وانطل ــا يف جيب ــخصية ووضعه الش

بر�هميــي، منفــذً� معليتــه  )1( عــار صــاحل ذايب عارنــة، مــن مو�ليــد �ســنة 1973م يف قريــة يعبــد، يف يــوم 1994/04/31م �نتقــم لشــهد�ء جمــزرة �حلــرم �لإ
يف مسســتوطنة �خلضــرة، مفجــرً� نفســه يف مجــوع �ملسســتوطنني ليوقــع �ســتة قتــى صهاينــة وعــرش�ت �جلــرىح.
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ونــزل عنــد حمطــة للــركاب الصهاينــة، وأخــذ وضعــه املناســب، وبــارش بإطــالق نــار ســالحه 
عــى الصهاينــة الواقفــني، ممـّـا أدى ملقتــل اثنــني مــن اجلنــود الصهاينــة وإصابــة آخريــن حســب 
اعــرتاف إذاعــة العــدو الصهيــوين. القائــد حممــود ينتظــر تنفيــذ العمليــة يف املجــدل إالّ أّنُه ســمع 
مــن األخبــار أنَّ العمليــة قــد متــت يف مدينــة أســدود وأنَّ االستشــهادي املنفــذ هــو الشــهيد عــي 

العيــاوي، فحمــد اهلل وســجد هلل ســجود الشــكر عــى توفيقــه وكرمــه«)1(. 

ــة  ــود الصهاين ــاوي يف حمطــة جتمــع للجن ــة نفذهــا الشــهيد املجاهــد عــي العي هــذه العملي
العيــاوي  عــي  االستشــهادي  وكان  1994/04/07م  بتاريــخ  املحتلــة  أســدود  بمدينــة 
ــاًزا احلــدود الفاصلــة التــي  ــه جمت متســلًحا بســالح رشــاش مــن نــوع )عــوزي( الــذي تقــدم ب
ــه  ــريان بندقيت ــح ن ــاك فت ــن اهلل، وهن ــق م ــا بتوفي ــه اختياره ــع علي ــي وق ــة الت ــه إىل املحط توصل
الرشاشــة عــى اجلنــود الصهاينــة الواقفــني بانتظــار ســيارات تقّلهــم إىل أماكــن عملهــم حيــث 
ــة )ميجــر( وهــو مســئول أمــن املســتوطنات  ــة أحدمهــا برتب ــاط الصهاين ــل اثنــني مــن الضب قت
ــود،  ــد اجلن ــات أح ــه رصاص ــتوطنني، إىل أن باغتت ــن املس ــة م ــرح جمموع ــزة، وج ــاع غ يف قط
ــي  ــهادي ع ــال االستش ــه ون ــاره لنفس ــدده واخت ــذي ح ــدف ال ــو اهل ــهادة وه ــه الش ــق ل لتتحق
الشــهادة وحقــق أمنيتــه التــي عــّبَ عنهــا أكثــر مــن مــرة ألصدقائــه وأهلــه وذويــه. ولقــد أرشف 
ــالق  ــى إط ــاوي ع ــي العي ــهيد ع ــب الش ــى تدري ــارشة ع ــة مب ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ الش
النــار وفــن املواجهــة، ولشــدة حــب الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة للشــهيد الفــارس عــي، 

ــاوي)2(. ــا بالشــهيد املجاهــد عــي العي ــا )عــي( تيمنً ــود حديًث ــه املول فقــد جعــل اســم طفل

)2( عملية معرب بيت حانون »إيرز« البطولية: 

وقــد حتــدث عنهــا أحــد املجاهديــن امليدانيــني بــكل فخــٍر قائــاًل: »بعــد أن تــمَّ رصــد اهلــدف 
جيــًدا عــى معــب بيــت حانــون »إيــرز« الفاصــل بــني قطــاع غــزة واألرايض الفلســطينية التــي 
احتلهــا الصهاينــة عــام 1948م، تــرددت القيــادة بإعطــاء األوامــر لتنفيــذه خوًفــا مــن إصابــة 
أو تــرضر العــال العــرب إالّ أنَّ الراصــد مل ييــأس مــن إقنــاع القيــادة مــن تنفيــذه؛ مؤكــًدا 
ــَل وجــه  ــا، فتهّل ــة واآلخــر واقــف حتته ــرج املراقب ــبج، واحــد يف ب ــني عــى ال ــاك جندي أن هن
الشــهيد القائــد حممــود، وقــال قاصــًدا الراصــد: هــؤالء هــم الرجــال الذيــن يريــدون العمــل 
ــدون  ــتطاع املجاه ــذ؛ واس ــة بالتنفي ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــر الش ــدرت أوام ــاد. ص واجله
ــا جيلســان عــى أكيــاس  ــار عــى اجلنديــني الصهيونيــني حيــث كان ــة وإطــالق الن ــذ العملي تنفي
الرمــل املوجــودة أســفل بــرج املراقبــة األمــر الــذي أدى لقتلهــا مبــارشة وتــم االنســحاب مــن 

)1( مقابة خشصية مع محمد �خلو�جة بتارخي 2016/02/24م.
)2( مقابــة خشصيــة ومســجة مــع خــرض عبــاس بتــارخي 2015/04/28. و�أكــدت �أم عرفــات زوجــة �لشــهيد محمــود �خلو�جــة �أثنــاء مقابــة �لباحــث لهــا، �أن 

تســمية �بهنــا بعــي اكن تمينــًا ابلشــهيد �جملاهــد عــي �لعــاميوي. 
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املــكان بســالم، وكانــت هــذه العمليــة بتاريــخ 1994/05/04م وهــي أول عمليــة عســكرية 
يف ظــل قــدوم الســلطة الفلســطينية«.

)3( هشام محد، وعمليته االستشهادية عىل حاجز مستوطنة »نتساريم«: 

يقــول أحــد القــادة املرشفــني عــى العمليــة: »كان الشــهيد املجاهــد هشــام محــد والشــهيد 
املجاهــد عــي العيــاوي كأهنــا تــوأم، مجعتهــا حمبــة خالصــة يف اهلل، بعــد استشــهاد الشــهيد الفــارس 
عــي العيــاوي مل هيــدأ للشــهيد هشــام محــد بــال، ومل يعــرف االســتقرار مــن شــدة االشــتياق والرغبــة 
ــي تربطهــا يف  ــة الت ــة واملحب ــٍم هبــذه الصداق ــد حممــود عــى عل ــان، كان القائ للقــاء صديقــه يف اجلن
اهلل، لذلــك كان يفكــر وخيطــط عــى أن يشــرتك االثنــان يف عمليــة عســكرية ثنائيــة مشــرتكة ينفذاهنــا 
ــل جهــاز اإلعــالم العســكري  ــان وصيتهــا مــن قب ــمَّ تصويرمهــا ومهــا يلقي مــع بعضهــا، وفعــاًل ت
لـ)قســم(، وأثنــاء تدريبهــا عــى الســالح وقيامهــا بحــركات خمتلفــة ومتنوعــة حصلــت متغــريات 
ــاركة  ــن املش ــد ع ــام مح ــهادي هش ــاف االستش ــة بإيق ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــر الش ــة فأم ميداني
يف العمليــة االستشــهادية، وتغــريت خطــة العمليــة واقتــرت عــى االستشــهادي عــي العيــاوي 
الشــهيد  لــدى  التــي زادت مــن شــّدة االشــتياق واحلــرة  لوحــده. ومــن األشــياء واألمــور 
ــُه عــى موعــٍد يف مواجهــة  ــاوي مل يودعــه أو يشــعره أّن املجاهــد هشــام أنَّ االستشــهادي عــي العي
جنــود االحتــالل، وإّنــه سيســبقه _بــإذن اهلل_ إىل اإلفطــار عــى مائــدة رســول اهلل _صــى اهلل عليــه 
وســلم_، األمــر الــذي أّثــَر فيــه كثــرًيا ومنــذ أّن جــاءه خــب استشــهاد صديقــه عــي، مل هيــدَأ لــه بــال 
ومل يتوقــف أو يــكّل مــن املطالبــة بتنفيــذ عمليــة استشــهادية ليلتحــق برفيقــه يف اجلنــان، مكثــًرا مــن 
ــدف  ــز اهل ــه بتجهي ــود تعليات ــد حمم ــدر القائ ــرتىض﴾. أص ــك ريب ل ــت إلي ــاىل: ﴿وعجل ــه تع قول
ودراســته، وقبــل تنفيــذ العمليــة بأيــام أخــذ االستشــهادي هشــام ملــكان رسي يف ســيارة ليتــم جتديــد 
ــه يــودع ابنــه املدلــل  البيعــة وتوديعــه، وّدعــه القائــد وهــو ملثــم، ودموعــه تنهــال عــى خديــه، كأن
العزيــز إىل قلبــه. كان قبــل أيــام قــد استشــهد الشــهيد القائــد هــاين عابــد وكان القائــد حممــود يرغــب 
ــوم  ــد ي ــة وحتدي ــت العملي ــه، وأجّل ــة مهرجــان تأبين ــوم إقام ــه يف ي ــه مــن قاتلي ــام ل أن يكــون االنتق
ــوم التأبــني وأرســَل االستشــهادي  ــد حممــود بعــد ذلــك حــدد ي ــر مــن مــرة إالّ أنَّ القائ ــني أكث التأب
ــق  ــم، وانطل ــز احلكي ــى اهلل العزي ــوكال ع ــرج، وت ــار األع ــة وع ــن الرزاين ــن أيم ــع القائدي ــام م هش
ــة املحملــة يف صندوقهــا اخللفــي باملتفجــرات املغطــاة بالفواكــه  ــه اهلوائي االستشــهادي عــى دراجت
واخلضــار نحــو مفــرتق نتســاريم وأخــذ يرتصــد اهلــدف بدقــة، منتظــًرا اللحظــة احلرجــة التــي متثلــت 
بنــزول جنــود صهاينــة مــن بــاص صهيــوين لريكبــوا يف بــاص آخــر كان ينتظرهــم، فانقــض عليهــم 
كاألســد اهلصــور، وفّجــر نفســه يف وســطهم األمــر الــذي أســفر عــن مقتــل ثالثــة جنــود صهاينــة 
وإصابــة آخريــن، وشــاءت قــدرة اهلل وحكمتــه أن يكــرم جماهديــه بنجــاح تنفيــذ هــذه العمليــة وأن 
ُيعلــن عنهــا أثنــاء مهرجــان التأبــني الــذي كان حيــرضه القائــد حممــود اخلواجــة جالًســا عــى جانبــه 
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لوحــده فجــاءه اخلــب فســجد هلل شــاكًرا، وأمــر القائــد أيمــن بالصعــود ملثــًا لإلعــالن عــن العمليــة، 
ــم«)1(.  ــل والشــكر هلل العــي العظي ــري والتهلي ــن بالتكب وبعــد اإلعــالن ارتفعــت أصــوات احلارضي
هــذه العمليــة االستشــهادية نفــذت بنــاًء عــى املعلومــات التــي مجعتهــا جمموعــات الرصــد التابعــة 
للقــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم( بقيــادة الشــهيدين املجاهديــن أيمــن وعــار)2( حــول مفــرتق 
مغتصبــة نتســاريم، والتــي دلــت بــأن اهلــدف قــد تــم حتصينــه بمكعبــات إســمنتية إىل جانــب توســيع 
املنطقــة األمنيــة املحيطــة، واإلعــالن عــن حالــة الطــوارئ يف صفــوف كتيبــة املظليــني، وبعــد دراســة 
املجلــس العســكري املصغــر لتلــك املعطيــات، وجــد أنَّ اســتخدام ســيارة مفخخــة للهجــوم يعــّدْ 
جمازفــة غــري مضمونــة النتائــج، خاّصــة وأنَّ املركبــات الســائرة عــى الطريــق املــؤدي للمفــرتق تســري 
ــد احلاجــز الصهيــوين، ويف ضــوء هــذا الواقــع، أخــذ  ببــطء شــديد يف انتظــار الفحــص األمنــي عن
ــرات إىل  ــة متفج ــل حقيب ــهادي حيم ــال استش ــا إيص ــن خالهل ــتطيع م ــيلة يس ــر بوس ــس يفك املجل
داخــل املوقــع العســكري باملفــرتق متجــاوًزا رتــل الســيارات ودون أن يثــري شــبهة أو انتبــاه جنــود 
ــة باستشــهادي عــى دراجــة  ــذ العملي ــة)3(، فهــدى اهلل تفكريهــم إىل أن تنف ــرج املراقب احلراســة يف ب
ــود  ــخ 1994/11/11م يف اجلن ــاريم يف تاري ــتوطنة نتس ــز مس ــد حاج ــة عن ــت العملي ــة، ومت هوائي
املســتحكمني باحلاجــز املقــام ألجــل التنغيــص عــى الفلســطينيني املضطريــن للمــرور منــه، ممــا أدى 

إىل مقتــل ثالثــة جنــود صهاينــة وإصابــة تســعة آخريــن حســب اعــرتاف العــدو الصهيــوين«)4(.

ردود الفعــل الصهيونيــة: اهتــزت وتضعضعــت الــروح املعنويــة لــدى الصهاينــة األمــر الــذي دفــع 
ا عــى انتقــاد هبــوط  رئيــس حكومــة االحتــالل الصهيــوين اســحق رابــني ونائبــه شــمعون برييــز أن يــردَّ
الــروح املعنويــة وتــآكل اجلبهــة الداخليــة يف الكيــان الصهيــوين؛ إذ قــال رابــني خــالل لقــاء عقــده مــع 
ــوم  ــا الي ــرّصْ صفــوف اجلمهــور، أّم ــا املناعــة وت ــات تعطين ــت الكــوارث والعملي ــني: »كان الصحفي
ــات  ــه مناعــة ضــد ظاهــرة العملي ــي ليــس لدي فلســت متأكــًدا مــن ذلــك؟، إذ إن اجلمهــور اإلرسائي
ــة  ــع العملي ــل م ــن التعام ــي م ــور اإلرسائي ــه اجلمه ــز يف تعليق ــمعون بريي ــذر ش ــا ح ــة«، ك االنتحاري
االستشــهادية يف نتســاريم بــروح ونفســية مهزومــة إذ قــال معــًبا عــن ذلــك: »إننــا نتعامــل مــع منظمــة 

رسيــة بالغــة اخلطــورة لدهيــا كثــري مــن املهامجــني االنتحاريــني يف صفوفهــا« عــى حــد تعبــريه. 

)1( مقابة خشصية مع محمد عرفات �خلو�جة فامي خيص �لعمل �لعسكري بتارخي 2016/02/24م.
ــة �دلخــان و�ــاع  ــا عــى �لعمليــة مبــارشة حيــث اكن قريبــني جــدً� مــن �ملــان، �ذلي مكهنــا مــن رؤي )2( �جملاهــد�ن �أميــن �لرز�ينــة وعــار �لأعــرج �أرشف

صــوت الانفجــار.
ــع �لعســكرية والا�ــتيطانية  ــف رصــد �ملو�ق ــل ومحمــد �لضي ــال كحي ــن ك ــن �لقائدي ــدس م ــب �ملهن ــت: طل ــث قال ــة حي ــة حــاس �لعملي ــت حرك )3( تبن
آاثرً� حسســية ومعنويــة دلى �لعــدو تتنا�ــب مــع معليــة �غتيــال �لقائــد هــاين عابــد، ومت  �لإرس�ئيليــة وترشســيح �أهــد�ف خمتــارة بعنايــة حبيــث حُيــدث �لتعــرض لهــا �

ــيح �جملاهــد هشــام محــد مــن قبــل �جملاهــد كــال كحيــل، وهــذ� �فــرت�ء. ترشس
)4( �ملدر�ــة �حلركيــة، حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، فصــل5، �لكفــاح �ملســلح، ص16، تبنــت حــاس �لعمليــة قائــة: »مثلــت معليــة �لشــهيد �لبطــل هشــام 
محــد يف مفــرتق نتســارمي بد�يــة مرحــة جديــدة ليحــى عيــاش، همنــدس �لعمليــات الا�تشــهادية �لأول يف فلســطني«، وهــذ� �فــرت�ء عــى �ملهنــدس حيــي عيــاش 
�ذلي ل عــم هل ابلعمليــة �لــي هجــز عبو�هتــا همنــدس حركــة �جلهــاد �لإ�ــايم �لشــهيد �لقائــد محمــود �لزطمــة، ولكــن لرسيــة �جلهــاز مل يعــرف �أحــد مــن �أعضائــه يف 

حيــاة �لشــهيد �لقائــد محمــود �خلو�جــة.
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ولقــد تبنــت حركــة محــاس يف أدبياهتــا غــري املعتمــدة واملوجــودة عــى الشــبكة العنكبوتيــة هــذه 
ــد، بتفجــري قنبلــة  ــد يف اجلهــاد اإلســالمي هــاين عاب ــال االحتــالل للقائ ــة قائلــة: »جــاء اغتي العملي
متقنــة الصنــع وضعــت خلــف مقعــد الســائق يف ســيارته أثنــاء توقفهــا خــارج مبنــى كليــة العلــوم 
والتكنولوجيــا يف خــان يونــس يف 2 ترشيــن الثاين/نوفمــب 1994، فقــرر العيــاش الــرد عــى هــذه 
اجلريمــة بعمــل نوعــي فعمــد مــع إخوانــه عــى ترتيبــات رسيعــة، حتــى كانــت العمليــة االستشــهادية 
التــي نفذهــا املجاهــد هشــام إســاعيل عبــد الرمحــن محــد، البالــغ مــن العمــر 21 عاًمــا والــذي يعمــل 
إماًمــا ألحــد مســاجد حــي الشــيخ رضــوان، وهــو أصغــر أشــقائه الســتة ســنًا، عندمــا وصــل هلدفــه 
عــب دراجــة هوائيــة بتاريــخ 11/11/ 1994م وفجــر البطــل عبواتــه الناســفة عــى بعــد أقــل مــن 
مــرت مــن الضبــاط الثالثــة: مقــدم ونقيــب ومــالزم أول، فقتلــوا عــى الفــور وأصيب ســتة مــن اجلنود 
ــة  ــاريم بداي ــرتق نتس ــد يف مف ــام مح ــل هش ــهيد البط ــة الش ــت عملي ــدود)1(. مّثل ــرس احل ــراد ح وأف
ــات االستشــهادية األول يف فلســطني)2(.. وهــذه  ــدة ليحيــى عيــاش، مهنــدس العملي مرحلــة جدي
البدايــة ال تقتــر عــى كــون العمليــة هــي األوىل التــي يــرشف عــى تنفيذهــا يف قطــاع غــزة فحســب، 
بــل لكــون املهنــدس قــد اتفــق مــع قيــادة احلركــة اإلســالمية يف القطــاع بــأالّ تعلــن كتائــب الشــهيد 
ــهادية  ــات االستش ــي العملي ــن تبن ــاس- ع ــالمية ‘ مح ــة اإلس ــة املقاوم ــام أو حرك ــن القس ــز الدي ع
التــي تنفــذ يف قطــاع غــزة أو تنطلــق مــن هنــاك. وكان البعــد األمنــي هلــذا املوضــوع واضًحــا يف هــذا 
ــكال  ــن األش ــكل م ــأيِّ ش ــٍم ب ــى عل ــن ع ــة مل تك ــتخبارات الصهيوني ــزة االس ــاق، إذ إنَّ أجه االتف
ــزة، وكان آالف  ــاع غ ــدس يف قط ــود املهن ــارس 1995م بوج ــن آذار /م ــع م ــبوع الراب ــى األس حت
ــث أن ال  ــد الباح ــة)3(. ويؤك ــة الغربي ــه يف الضف ــون عن ــة يبحث ــال الرشط ــن ورج ــود واملخبي اجلن

عالقــة حلــاس بتاًتــا هبــذه العمليــة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد.

 )4( عملية كفار داروم اجلهادية)4(: 

وهــي أقــوى العمليــات االستشــهادية يف قطــاع غــزة حتــى اآلن، كان اهلــدف حافلــة 
صهيونيــة لنقــل اجلنــود الصهاينــة، قادمــة مــن داخــل دولــة الكيــان الصهيــوين إىل املســتوطنات 
ــر  ــي مت ــة الت ــة احلافل ــد حرك ــم( برص ــد يف )قس ــاز الرص ــام جه ــزة. ق ــاع غ ــة يف قط الصهيوني
ــم اســتقلَّ  ــار داروم، ث ــوم أحــد بنفــس خــط ســريها بالقــرب مــن مســتوطنة كف ــاح كل ي صب
االستشــهادي املجاهــد خالــد اخلطيــب)5(، ســيارة النصــف نقــل املفخخــة »ميكروبــاص« 

)1( �نظر: دوعر، غسان، �ملهندس �لشهيد حيي عياش رمز �جلهاد وقائد �ملقاومة يف فلسطني، غزة، �ملركز �لفلسطيين لاإعام، ص226-223. 
)2( اكن هناك همندس قبهل من فلسطني �مسه محمود �لزطمة، ولكن �خملابر�ت �لصهيونية مل تعم عنه شيئًا.

)3( �نظر: �ملركز �لفلسطيين لاإعام، يف �لشسبكة �لعنكبوتية حتت عنو�ن: حيى عياش يف غزة: مو�قف وبطولت ل تغيب عن �ذل�كرة. 
)4( عن معلية كفار د�روم، �نظر: حصيفة �لبيادر �لسسيايس، عدد611، 1995/04/15م، ص7-6.

ــد�يئ و�لإعــد�دي يف مــد�رس  ــام 1971 يف خمــمي �لنصــر�ت و�ــط �لقطــاع، درس مرحلــي الابت )1( الا�تشــهادي �جملاهــد خــادل محمــد �خلطيــب ودل ع
ــارخي  ــاداًي، ��تشــهد بت ــاء ملســاعدة �لأرسة م ــوي مث �نتقــل مــن �دلر��ــة للعمــل يف �لبن ــواكةل �لغــوث لتشــغيل �لاجئــني مبخــمي �لنصــر�ت، و�أهنــ�ى تعلميــة �لثان ل
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ــة  ــرة األوىل، ويف املحاول ــه مل يتمكــن مــن الوصــول للهــدف يف امل وتوجــه نحــو اهلــدف إالّ أّن
الثانيــة ويف يــوم األحــد املوافــق 09/04/1995م اســتطاع االستشــهادي خالــد أن يســتهدف 

ــم. ــرشات منه ــة الع ــة، وإصاب ــود صهاين ــة جن ــل ثاني ــا أدى إىل مقت ــة، مم ــة الصهيوني احلافل

ردود األفعــال: استشــاط العــدو الصهيــوين غضًبــا بتلــك العمليــة، التــي أتــت ضمــن 
سلســلة مــن العمليــات النوعيــة، أّمــا الســلطة الفلســطينية كعادهتــا اســتنكرت العمليــة وقامــت 
ــرًيا  ــدًدا كب ــت ع ــالمي واعتقل ــاد اإلس ــة اجله ــوادر حرك ــاء وك ــة أبن ــة بمالحق ــا األمني أجهزهت

ــجوهنا. ــم يف س ــم، وزجته منه

)5( عملية بيت ليد االستشهادية)1(:

ــاوم  ــل املق ــطيني والعم ــعب الفلس ــخ الش ــة يف تاري ــة الفارق ــد العملي ــت لي ــت بي ــد مثل لق
ضــد العــدو الصهيــوين بــكل مــا حتملــه الكلمــة مــن معنــى، وشــكلت نقلــة نوعيــة مــن حيــث 
ــه.  ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــه للش ــه وظلم ــل عدوان ــدو يف ظ ــالم الع ــذ وإي ــط والتنفي التخطي
جــاءت بيــت ليــد يف ظــل انعطــاف تارخيــي للقضيــة الفلســطينية متثــل بالتســوية اخلطــرية 
ــريات  ــن تأث ــاين م ــطينية تع ــة الفلس ــت القضي ــا زال ــر وم ــرشوع التحري ــرًيا بم ــي أرضت كث الت
وتداعيــات تلــك التســوية ممثلــة باتفاقيــة أوســلو املذلــة. مــن قلــب خميــم الشــاطئ كان الشــهيد 
القائــد حممــود اخلواجــة يديــر اجلهــاز العســكري القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم( حلركــة 
اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، لقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن العمليــات البطوليــة للقــوى 
اإلســالمية املجاهــدة )قســم(، ولكنهــا مل تكــن مقنعــة للشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة، 

ــد. ــت لي ــة بي ــة النوعي ــرة بالعملي ــه الفك ــدت لدي فتول

لقــد كانــت الفكــرة قائمــة عــى عمليــة ضخمــة بأكثــر مــن موقــع بنفــس اللحظــة 
بعــدد مــن االستشــهاديني، وبــدأ الرتتيــب للعمليــة وقــد كان التخطيــط األويل يقــوم 
عــى إرســال مخســة استشــهاديني يف ذات اللحظــة يتقدمــون بأكثــر مــن منطقــة، وتــم 
ــذ،  ــداد للتنفي ــب واإلع ــدأ الرتتي ــد، وب ــت لي ــرتق بي ــا مف ــن بينه ــداف م ــد األه حتدي
ــا  ــي كان يقوده ــل الت ــة العم ــة وخلي ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــت إرشاف الش وحت
ــد  ــد عب ــال باملجاه ــدأ االتص ــرج. ب ــار األع ــة وع ــن الرزاين ــدان أيم ــهيدان القائ الش
ــوات إىل  ــال العب ــة إليص ــن الرزاين ــد أيم ــهيد املجاه ــل الش ــن قب ــي م ــم البلبي احللي
ــط  ــني فق ــال اثن ــكان إالّ إرس ــن باإلم ــك، ومل يك ــب لذل ــم الرتتي ــد ت ــن وق ــكان آم م

1995/04/09م. �نظر: جنوم فوق �جلبني، ص172. 
)2( عن معلية بيت ليد، �نظر: �لبيادر �لسسيايس، عدد 601، 1995/011/28م، ص8-5.
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مــن االستشــهاديني. كّلــف القائــد حممــود اخلواجــة الشــهيد املهنــدس حممــود الزطمــة 
بتجهيــز العبــوات التفجرييــة وتســليمها إىل الشــهيدين املجاهديــن أيمــن وعــار 
اللذيــن قامــا بدورمهــا بإيصاهلــا إىل األســري املجاهــد عبــد احلليــم البلبيــي الــذي قــام 
بتأمينهــا يف خمــازن لــه داخــل اخلــط األخــرض، ومــن ثــمَّ بتســليمها لالستشــهاديني أنــور 
ســكر وصــالح شــاكر الحًقــا. وكانــت خطــة العمليــة أن االستشــهادي األول يفجــر 
نفســه، ثــم ينتظــر االستشــهادي الثــاين بعــد أن يتجمــع جنــود العــدو فيتقــدم ويفجــر 

نفســه فيهــم. 

يف هــذه العمليــة االستشــهادية توجــه الشــهيد املجاهــد أنــور ســكر مــع رفيــق دربــه 
الشــهيد املجاهــد صــالح شــاكر صبــاح يــوم األحــد املوافــق 1995/01/22م، 
مرتديــني نفــس الــزي الــذي يلبســه جنــود االحتــالل، حيمــل كل منهــا حقيبــة 
ــو  ــة نح ــز الصهيوني ــرتاق احلواج ــن اخ ــهيدان م ــن الش ــره، ومتك ــى ظه ــرات ع متفج
اهلــدف يف منطقــة بيــت ليــد ليفجــرا جســدهيا وســط أكــب جتمــع للجنــود الصهاينــة 
ويقتــال اثنــني وعرشيــن صهيونًيــا، ويصيبــا أكثــر مــن ســبعني إصابــات بالغــة، تبنــت 
القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم( يف بيــان هلــا العمليــة، واعــرتف العــدو الصهيــوين 

ــم«)1( ــرشات منه ــة الع ــا وإصاب ــا صهيونًي ــل 22 جندًي بمقت

ــل ردود  ــني جمم ــحاق راب ــذاك إس ــوين آن ــوزراء الصهي ــس ال ــر رئي ــال: اخت ردود األفع
األفعــال االهنزاميــة والتــي ترمجــت عجــز جيــش االحتــالل عــن إيقــاف مسلســل العمليــات 
االستشــهادية بترحيــه االهنزامــي الــذي أعقــب العمليــة وجــاء فيــه: »مــاذا تريــدون منــي أن 
أفعــل؟ أعاقبهــم باملــوت وهــم مــا جــاءوا إالّ ألجلــه« ومــع تزايــد ضغــط الشــارع الصهيــوين 
ــة  ــوين سياس ــش الصهي ــج اجلي ــرد، انته ــة لل ــراءات عملي ــاذ إج ــية الخت ــادة السياس ــى القي ع
ــاالت)2(  ــة االغتي ــني مجل ــن ب ــا، وكان م ــم خلفه ــت وقوفه ــن ثب ــاه م ــة جت ــال والتصفي االغتي
اغتيــال مؤســس حركــة اجلهــاد اإلســالمي الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف منفــاه بجزيــرة مالطــا 
مــن قبــل املوســاد بتاريــخ الســادس والعرشيــن مــن أكتوبــر للعــام 1995م، أّي بعــد قرابــة 9 

أشــهر مــن تنفيــذ عمليــة بيــت ليــد)3(. 

)1( �أرشسيف حركة �جلهاد �لإ�ايم.
)2( اكن �غتيال �لشهيد محمود �خلو�جة يف 1995/06/22م، �أي قبل ��تشهاد �دلكتور فتحي �لشقايق، ب�أربعة �أشهر تقريبًا.

بعــاد عــرش�ت �لآلف مــن �أبنــاء �جلاليــة �لفلســطينية �ملتو�جــدة  )3( عندمــا تلقــى �لشــهيد �دلكتــور فتحــي �لشــقايق دعــوة مــن �لقيــادة �لليبيــة ملناقشــة موضــوع �إ
يف ليبيــا حنــو جماهــل �لصحــر�ء عــى �حلــدود مــع مــرص، دون ذنــب �قرتفــوه، لا�ــزت�دة �نظــر: رايض حشــيش، دور �لشــقايق يف �لقضيــة �لفلســطينية، ص263.
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1995/01/23م:  بتاريــخ  الصــادر  قالــت يف عددهــا  العبيــة)1(  يديعــوت  صحيفــة 
ــد يف  ــت لي ــي نفذهتــا حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف بي ــة االستشــهادية املزدوجــة الت »إن العملي

القاعــدة العســكرية يف مفــرتق بيــت ليــد أدت إىل مقتــل 22 جنــدي«. 

وقــال أحــد املســعفني الصهاينــة لقتــى وجرحــى هــذه العمليــة: »ما رأيــت يف مــكان العملية 
ســوى قطــع حلــم ممزقــة، وقعــت العمليــة عندمــا كان مئــات اجلنــود ينتظــرون يف مفــرتق بيــت 
ليــد كالعــادة، صبــاح كل يــوم أحــد لنقلهــم باحلافــالت لقواعدهــم العســكرية يف شــايل الضفــة 
ــن  ــدر م ــع ص ــه رصاخ فظي ــرتق، صاحب ــوي املف ــار ق ــزل انفج ــاعة 9:20 زل ــة ويف الس الغربي
ــى،  ــاذ اجلرح ــني إلنق ــن ومدني ــود آخري ــه جن ــالل توج ــاين خ ــار الث ــع االنفج ــى. ووق اجلرح
ــذي اقــرتب نحــو الكشــك وبعــد دقيقــة  ــة اآلخــر ال ــه إىل منفــذ العملي مل يشــاهد أحــٌد أو ينتب
ــار األول  ــن االنفج ــر م ــاًل أكث ــرًيا قات ــه. وكان تفج ــَر نفس ــار األول فّج ــن االنفج ــف م ونص
ــهدهتا  ــي ش ــات الت ــب العملي ــن أصع ــة م ــك العملي ــد تل ــود، تع ــرشات اجلن ــع ع ــبب جتم بس

ــل«.  إرسائي

وبنــاًء عــى تقريــر املحلل العســكري الشــهري، زئيف شــيف يف حتليلــه للعملية االستشــهادية 
ــوم االثنــني املوافــق 1995/01/23م الــذي قــال  ــة ي ــه صحيفــة هآرتــس العبي الــذي نرشت
فيــه: »يــدل طابــع العمليــة وأســلوب تنفيذهــا أن املهنــدس الفلســطيني حييــى عيــاش لــه ضلــع 
ــاك عالمــة أخــرى تــدل عــى أن للمهنــدس  ــات الســابقة، وهن فيهــا كــا هــو احلــال يف العملي
ــن  ــرية م ــات كب ــا كمي ــت إليه ــة أضيف ــرة معياري ــواد متفج ــود م ــي وج ــة ه ــا يف العملي ضلًع

املســامري، وهبــذا الشــكل يــزداد عــدد اإلصابــات«. 

بنــاًء عــى هــذا التقريــر وكالم املحلــل الصهيــوين، تبنّــت عنــارص غــري مســؤولة مــن حركــة 
ــا إىل أن الباحــث يقــول: »إن حركــة  ــد، وجتــدر اإلشــارة هن ــت لي ــة بي محــاس املجاهــدة عملي
ــهيد  ــد، وأنَّ الش ــن بعي ــب وال م ــن قري ــة ال م ــذه العملي ــة هب ــا عالق ــس هل ــدة لي ــاس املجاه مح
القائــد املهنــدس حيــي عيــاش مل يعلــم هبــا أو يســمع عنهــا إالّ مــن وســائل اإلعــالم كغــريه مــن 

النــاس«.

الســلطة الفلســطينية تديــن العمليــة: أدانــت الســلطة الفلســطينية العمليــة وشــككت فيهــا 
لدرجــة أهنــا ادعــت أن حــزب الليكــود الصهيــوين هــو مــن يقــف وراءهــا، واعتقلــت العرشات 

مــن أبنــاء وأنصــار حركــة اجلهــاد اإلســالمي إرضــاًء للكيــان الصهيــوين.

آخــر �لأخبــار، يه حصيفــة صهيونيــة يوميــة تصــدر ابللغــة �لعريــة. اكن �أول صــدور لهــا  )1( يديعــوت �حرونــوت، ابلعريــة: ידיעות אחרונות وتعــين �
يف تــل �أبيــب �ســنة 1939م، ومــا ز�ل مقرهــا يف »تــل �أبيــب«، يف �لسســبعينيات �أصبحــت �أو�ــع �لصحــف �لصهيونيــة �نتشــار� .ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة.
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تعليقات قادة حركة اجلهاد اإلسالمي عىل عملية بيت ليد:

الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي)1(: بــدأ كالمــه بالــرد عــى هتديــد إســحاق 
رابــني)2( باغتيالــه، فقــال: »إن حــارس العمــر األجــل«)3( وأننــا مســتمرون يف جهادنــا 
ولــن تثنينــا هــذه التهديــدات عــن مواصلتــه، وعزاؤنــا دائــًا أنَّ اجلهــاد والثــورة ســتبقى 
مســتمرة يف مجيــع األحــوال، فالعــدو الصهيــوين قابــل لالنكســار. هــذه العمليــة تــأيت 
يف ســياق جهادنــا املســتمر ضــد االحتــالل الصهيــوين، ومتثــل الــردِّ الفعــي واحلقيقــي 
عــى عمليــات هتويــد القــدس واالســتيطان، أردنــا منهــا أن نقــول للعــامل: »إنَّ الســالم 
ــن  ــه ل ــرب، وإّن ــدة للح ــباًبا جدي ــيزرع أس ــة س ــوة والغطرس ــام الق ــى أوه ــم ع القائ
يكــون ســالًما قبــل أن تعــود أرضنــا ونأخــذ حقوقنــا كاملــة. كــا نقــول لإلرسائيليــني: 
إنــه ال ســالحكم النــووي وال اتفاقــات أوســلو يمكــن أن جتلــب لكــم ســالًما وأمنًــا، 
وإن اتفــاق أوســلو)4( املخــزي ال يلزمنــا ولــن يلــزم شــعبنا بــيء. كذلــك نقــول حلكام 
ــم تشــهدون كــم هــو  ــل لالنكســار؟ وأنت املنطقــة ملــاذا ختشــون مــن هــذا العــدو القاب
مرعــوب وخائــف مــن رضبــات املجاهديــن املوجعــة؟ ونؤكــد لألمــة أنَّ احلــرب مــع 
ــع  ــة تش ــهادة باقي ــة الش ــوح ونعم ــاد مفت ــاب اجله ــتمرة، وأنَّ ب ــوين مس ــدو الصهي الع
عــى األمــة. لقــد انطلــق جماهــدان مــن حركــة اجلهــاد، واخرتقــا كل احلواجــز األمنيــة 
املعقــدة التــي يضعهــا العــدو، ووصــال إىل تــل الربيــع املحتلــة )تــل أبيــب( ومــن هنــاك 
توجهــا إىل أكــب حمطــة جتمــع للعســكريني الصهاينــة حيــث ينطلقــان منهــا للتــوزع عــى 
أنحــاء فلســطني املحتلــة، وقامــا بتفجرييــن كبرييــن أســفرا عــن مقتــل وإصابــة 85 مــن 

العســكريني الصهاينــة«.

ورًدا عــى مطالبــة اليمــني بوقــف مســرية التســوية قــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي: 
»مــا يقــال عــن مواقــف اليمــني اإلرسائيــي حــول اتفــاق أوســلو ال يتجــاوز املزايــدة واملنافســة 
ــو  ــن ه ــني م ــني اإلرسائيلي ــن ب ــاك م ــال إنَّ هن ــن ق ــل، وم ــود والعم ــني الليك ــلطة ب ــى الس ع
ــوين ومســقوف  ــون صنعــوا هــذا االتفــاق وهــو نــص صهي ضــد اتفــاق أوســلو؟! اإلرسائيلي

)1( �سبق ترمجته: فهو �ملؤ�س و�لأمني �لعام و�ملؤ�س حلركة �جلهاد �لإ�ايم يف فلسطني.
طــاق �لرصــاص  )2( ر�بــني خامــس رئيــس وزر�ء صهيــوين، وتقــد هــذ� �ملنصــب يف فرتتــني؛ �لأوىل مــن 1974م �إىل 1977م و�لثانيــة مــن 1992م �نهتــت ابإ
جيــال عامــر، ليصبــح ر�بــني رئيــس �لــوزر�ء �لصهيــوين �لوحيــد �ذلي يقــي �غتيــاًل، ويعــد  عليــه ومقتــهل يف 4 نومفــر 1995م عــى يــد مسســتوطن هيــودي �مســه �إ

ر�بــني مــن �أشــهر رجــالت �لباملــاخ �ملتفرعــة مــن �لهاغــان �لعســكرية.
)3( من �نهت�ى �أجهل فسوف ميوت ومن ل ينهت�ي �أجهل فلن ميوت!

عــان �ملبــادئ حــول ترتيبــات �حلــمك �ذل�يت الانتقــايل هــو �تفــاق �ــام وقعــه �لكيــان �لصهيــوين ومنظمــة �لتحريــر �لفلســطينية  )4( �ملعــروف رمسيــا ابمس �إ
يف مدينــة و�شســنطن �لأمريكيــة يف 13 �ــبمتر 1993 م حبضــور �لرئيــس �لأمريــيك �لســابق بيــل لكينتــون. ومســي �لتفــاق نسســبة �إىل مدينــة �أو�ــلو �لرنوجييــة �لــي 

متــت فهيــا �حملــاداثت �لرّسيــة �لــي متــت يف عــام1991 م، �أفــرزت هــذ� �لتفــاق يف مــا عــرف مبؤمتــر مدريــد. ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة.
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ــا، وبنيامــني نتنياهــو)1( زعيــم  ــا إضافًي بــاإلرادة الصهيونيــة، ويعطــي كل يــوم تفســرًيا صهيونًي
ــه إن جــاء اىل الســلطة فلــن يلغــي اتفــاق أوســلو. وجيــب أن  الليكــود رّصَح أكثــَر مــن مــرة أّن
ــا عــن تلــك املتداولــة يف وســائل اإلعــالم املختلفــة  نــرى هــذه املســألة مــن زاويــة خمتلفــة متاًم
ــا اجلــزء اآلخــر مــن  ــع هــذا االتفــاق رفضهــا نصــف شــعبنا عــى األقــل، أّم ــم توقي فعندمــا ت
شــعبنا فقــد خــدع اىل حــني، ظاًنــا أنَّ االتفــاق خطــوة عــى طريــق االســتقالل فصمــت وانتظــر، 
فــاذا كانــت النتيجــة؟، أصبــح الغالبيــة العظمــي مــن أبنــاء شــعبنا بعــد تطبيــق االتفــاق بأشــهر 
قليلــة عــى وعــّي بــأن هــذا االتفــاق كان تطــوًرا مفصلًيــا إلهنــاء معنــى احلريــة واالســتقالل مــن 
لغتنــا وحياتنــا، أوهــام األمــن والرخــاء تبــددت متاًمــا، وحــدث مزيــد مــن الضغــوط األمنيــة 
عــى أهلنــا يف مناطــق احلكــم الــذايت، أّمــا عــن الوضــع االقتصــادي ومعانــاة شــعبنا املتواصلــة 
فحــدث وال حــرج، كل احلجــج واملــبرات التــي ســيقت لتمريــر اتفــاق أوســلو ســقطت متاًمــا، 
وأصبحــت الغالبيــة العظمــى مــن شــعبنا ضــد اتفــاق أوســلو هــذا مــا يؤكــده اخلــروج احلاشــد 
ــازة  مــن وقــت آلخــر بعــرشات اآلالف يف مظاهــرات ضــد هــذا االتفــاق، كــا حصــل يف جن
الشــهيد هــاين عابــد ويف مناســبات أخــرى، هــذا دليــل عــى أنَّ تغــريات هامــة حصلــت عــى 
ــة  مســتوى الشــعب الفلســطيني يف الداخــل منــذ توقيــع االتفــاق حتــى اآلن. ومــن جهــة ثاني
ــري ممــا كان  ــى اآلن تصاعــًدا أكــب بكث ــع اتفــاق أوســلو حت ــذ توقي تصاعــد العمــل املســلح من
عليــه قبــل االتفــاق، مــع أّنــه مــن املفــروض أنَّ قطاًعــا مــن الشــعب الفلســطيني قــد أوقــف هــذا 
اجلهــاد وهــذا الكفــاح، إذن مــن أيــن جــاء التصعيــد؟! هــذا يعنــي أن قــوى شــعبية رديفــة وحّيــة 
انضمــت للعمــل املســلح، وأعطــت زمًخــا جديــًدا للمعركــة ضــد املحتــل، وهــذا يعنــي أيضــا أّن 
شــعبنا ال يعــب فقــط عــن رفضــه لالحتــالل ولالتفــاق بشــكل ســيايس بــل أنــه يعــب عــن ذلــك 
ــة يفقــدون  ــدع، وهــذا كلــه جعــل الصهاين بأقــى أشــكال الرفــض وهــو العمــل املســلح املب
هبجتهــم وفرحتهــم باتفــاق أوســلو الــذي ظنــوا أنــه ســيخلصهم مــن جحيــم غــزة، ومــن هــذا 
الثقــب يف الــرأس كــا كانــوا يســمون غــزة ظنــوا حينــذاك أهنــم وجــدوا حــاًل بتســليم غــزة اىل 
ســلطة احلكــم الــذايت ليقــوم بــدور الوكيــل عنهــم، كانــوا يظنــون أنَّ ذلــك ســيمنحهم عهــًدا 
ــأزق.  ــم اآلن يف م ــدث، وأهن ــك مل حي ــفوا اآلن أنَّ ذل ــم اكتش ــتقرار ولكنه ــان واالس ــن األم م
الكيــان الصهيــوين كلــه يف مــأزق اآلن وهــو يواجــه ســؤااًل: إذا كان اتفــاق أوســلو يمنحنــا كل 
يشء، فلــاذا عــدم األمــان يــزداد: وأيــن هــي املشــكلة إذن؟ بســبب هــذا املــأزق ختــرج بعــض 
ــارس  ــع ي ــات م ــاف املفاوض ــب إيق ــول: جي ــب لتق ــات الغض ــة يف حلظ ــوات اإلرسائيلي األص
عرفــات، لكنهــم يعرفــون أنــه ال حــل بالنســبة هلــم، وال خيــار آخــر لدهيــم إالّ اســتمرار هــذه 
املفاوضــات؛ ألن إيقافهــا ســيجلب عليهــم مزيــًدا مــن التصعيــد واملواجهــة وليــس العكــس؛ 
ــوزر�ء  ــوىل قبــل ذكل رئا�ــة �ل ــد ت ــان �لصهيــوين مــن 31 مــارس2009 م، واكن ق ــد 1949/10/21م رئيــس وزر�ء �لكي )1( بنيامــني نتانياهــو مــن مو�لي
ــنو�ت �ل80، وهــو �لآن رئيــس وزر�ء دوةل �لكيــان  يف �لفــرتة مــن1996 م �إىل1999 م. هــو رئيــس حــزب �لليكــود �لصهيــوين واكن �ــفًر� يف �لأمم �ملتحــدة بسس

�لصهيــون. ويكيبيــداي، �ملو�ــوعة �حلــرة.
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ألنَّ هــذه املفاوضــات متهــد هلــم الطريــق الخــرتاق املنطقــة واهليمنــة عليهــا. نحــن فقــط مــن 
ــم بالكامــل  ــة، وتت ــا أن توقــف هــذه املفاوضــات؛ ألهنــا مهزل ــا، ومــن مصلحــة أمتن مصلحتن

عــى حســاب حقوقنــا وعــى حســاب مصلحــة أمتنــا«. 

ورًدا عــى هتديــدات رابــني باالنتقــام مــن خمططــي عمليــة، بيــت ليــد قال الشــهيد الدكتــور فتحي 
الشــقاقي: »يبــدو أّن اإلرسائيليــني مل يدركــوا بعــد أننــا نحــب املــوت كــا حيبــون هــم احليــاة، وكأهنــم 
مل يلحظــوا أن كل حماوالهتــم للقتــل واالغتيــال مل تكــن إال لتزيــد الثــورة اشــتعاال. هــذه قضيــة عادلة 
لشــعب كلــه مظلــوم وألمــة تريــد أن حتيــا خــارج ســيطرة القــوى الكــبى، وخــارج هــذه اهليمنــة 
املســتمرة منــذ عــرشات الســنني. وكأن رابــني الــذي هيــدد ويوعــد مل يالحــظ مثــاًل أن اغتيــال هــاين 
عابــد أحــد نشــطاء ومســؤويل حركــة اجلهــاد اإلســالمي جعــل مزيــًدا مــن الشــباب أكثــر اســتعداًدا 
لالستشــهاد، وجعــل العديديــن ينضمــون للمجموعــات االستشــهادية التابعــة للجهــاد اإلســالمي. 
أؤكــد لــك أن حــارس العمــر األجــل، وأننــا مســتمرون يف جهادنــا ولــن تثنينــا هــذه التهديــدات عــن 
مواصلتــه، وعزاؤنــا دائــًا أن اجلهــاد والثــورة ســتبقى مســتمرة يف مجيــع األحــوال، وليســت هنــاك 
قضيــة عادلــة يمكــن أن ختــر خاصــة عندمــا تكــون بقداســة وعظمــة القضيــة الفلســطينية، وأهلهــا 
بحيويــة الشــعب الفلســطيني. عــى كل حــال نحــن نســمع باســتمرار مثــل هتديــدات رابــني هــذه، 
ونقــول: إنــه إذا نّفــذ أًيــا منهــا فإنــه يكــون فقــط قــد ارتكــب محاقــة جديــدة ال أكثــر، رابــني ارتكــب 
محاقــة إبعــاد 400 جماهــد قبــل أكثــر مــن عامــني وارتكــب محاقــة اغتيــال هــاين عابــد قبل ثالثة أشــهر 
ــادة املــأزق الــذي  ــن تكــون إالّ ســبًبا يف زي ــا، وليــس مســتبعًدا أن يرتكــب محاقــات أخــرى ل تقريًب
ــا خــارسة عــى املســتوى  ــل خيــوض حرًب ــأزق هــو مــأزق طبيعــي ألّي حمت ــا، وهــذا امل يعيشــه حالًي
اإلســرتاتيجي؛ ألنــه جيــدف ضــد قضيــة عادلــة ومقدســة، وعــن احتجــاج واشــنطن لســوريا عــى 
ــن  ــرود م ــخصًيا مط ــي ش ــون أنن ــوريا يعرف ــم يف س ــد أهن ــول: أعتق ــا، أق ــل أراضيه ــودي داخ وج
ــا ال نرســل مــن  ــا أنن ــون أيًض ــاع، ويعرف ــًرا للدف ــا كان وزي ــني عندم ــر مــن إســحاق راب ــي بأم وطن
دمشــق ال أســلحة وال مقاتلــني، ونحــن موجــودون أساًســا داخــل فلســطني، والتخطيــط للعمــل 
العســكري يتــم داخــل فلســطني، ولكــن الــدول العربيــة مفتوحــة لــكل عــريب يمــر هبــا، ودورنــا هنــا 
ــدي  ــا يأخــذون ســالحهم مــن أي ــا فإخوانن يف ســوريا ال يتجــاوز أن يكــون دوًرا سياســًيا وإعالمًي
اجلنــود الصهاينــة ومــن قواعدهــم أحياًنــا، وكل شــعبنا يف الداخــل يريــد القتــال ضــد القهــر والظلــم 
ــا داخــل ســوريا، لذلــك ال  ــا ووجودن ــاك مبالغــة حــول حجــم دورن ــه، وأعتقــد أن هن الواقــع علي
أجــد أي مــبر للضغــط األمريكــي عــى ســوريا ســوى حماولــة إلرضــاء »إرسائيــل«، والســتجالب 
ــوط أو  ــت الضغ ــواء نجح ــة؟ وس ــات األمريكي ــودي يف االنتخاب ــوين اليه ــوت الصهي ــا الص رض

فشــلت فهــي ال تعنينــا كثــرًيا جهادنــا وجهــاد شــعبنا لــن يتأثــر هبــذه الضغــوط«.)1(

)1( لكات �دلكتور فتحي �لشقايق يف لقائه مع حصيفة الا�ستقال بتارخي 1995/01/27م بعد مخسة �أايم من معلية بيت ليد الا�تشهادية.
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األول

قــال تعــاىل: حجسٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن خن من ىن 
ينجه مه ىه يه جحس ]األحــزاب: 23[، ُعــرف الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة منــذ ريعــان شــبابه 
ــام  ــد يف ع ــه وبالتحدي ــن حيات ــرية م ــنوات األخ ــالمي، ويف الس ــاد اإلس ــة اجله ــه حلرك بانتائ
1993م أنشــأ اجلهــاز العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، الــذي عــرف يف حينــه 
باســم القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم( ذلــك اجلهــاز الــذي اســتطاع وخــالل فــرتة وجيــزة 
ــات  ــت عملي ــواء كان ــة، س ــكرية النوعي ــه العس ــب عمليات ــة ع ــازات هام ــجيل إنج ــبًيا تس نس
ــة االستشــهادية  ــد تلــك العملي ــة بيــت لي ــات استشــهادية أشــهرها عملي ــار أو عملي إطــالق ن
األوىل مــن نوعهــا يف تاريــخ النضــال واجلهــاد الفلســطيني. عــى أثــر هــذه العمليــات نشــطت 
أجهــزة األمــن الصهيونيــة بــكل أذرعهــا حتــاول إجهــاض ذلــك العمــل البطــويل عــب العديــد 
مــن اإلجــراءات التــي مــن بينهــا اغتيــال املخططــني هلــا، الذيــن أقّضــوا مضاجــع بنــي صهيــون 
ــود  ــد حمم ــهيد القائ ــب)1(. وكان الش ــوين الغاص ــان الصهي ــع الكي ــب م ــوازن الرع ــوا ت وحقق
اخلواجــة مــدرًكا أّنــه يوًمــا ســينال الشــهادة التــي حلــم هبــا طيلــة عمــره، وأحــسَّ بقرهبــا منــه، 
فكثــرًيا مــا كان يــويص زوجتــه بالصــب وحتمــل مــا هــَي مقبلــة عليــه مــن أمــر استشــهاده، ولكنه 
أيًضــا كان مــدرًكا بــأنَّ اهلل الــذي أكرمــه لــن يضّيــع أهلــه وأبنــاءه وســيتوالهم برمحتــه ورعايتــه، 
فــكان حيــرص دائــًا أن يذكــر زوجتــه هبــذا األمــر، قائــاًل هلــا: »ال ختــايف وال حتــزين مــن الفــراق 
ــه، واحلقــوق ال  ــاره اهلل وينتقي ــأيت إالّ ملــن خيت ــًدا، فالشــهادة ال ت فلــن يضيعــك اهلل وأوالدك أب
ــوات، وباستشــهاديني يزرعــون الرعــب يف  ــل بزخــات الرصــاص والعب تســرتد بالكلــات، ب

قلــب املحتــل البغيــض«)2(.

إرهاصات اغتيال الشهيد القائد حممود اخلواجة 
قالــت زوجتــه أم عرفــات)3( يف حديثهــا عــن ذلــك: »وكأنَّ زوجــي احلبيــب الغــايل كان عــى 
موعــد مــع الشــهادة فقبيــل استشــهاده بأيــام قليلــة اصطحــب أوالده لزيــارة مقــبة الشــهداء، 
وقبــل أربعــة أيــام مــن استشــهاده حلمــت حلــًا شــاهدت فيــه أن هنــاك ثالثــة أشــخاص كان 
ــه وهــو يدافــع  ــرة، أحاطــوا بزوجــي مــن كل جانــب، وأخــذوا يرضبون أحدهــم يف شــعره مُحْ

)1( جنوم فوق �جلبني، ج1، ص35.
)2( مقابة خشصية مع �أم عرفات زوجة �لشهيد �لقائد محمود �خلو�جة.

)3( �سبق ترمجهتا.
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عــن نفســه، وكنــت أرصخ عليــه قائلــة: حممــود يــا حممــود، احــذر ديــر بالــك! اســتيقظت مــن 
النــوم، وأنــا مفزوعــة جــًدا ورأيتــه بجانبــي، فأمســكت بــه، وقــال يل: مــا لــك، مــا بــِك؟ فقلــت 
لــه: ال يشء إالّ أّنــه أحــسَّ أّن هنــاك شــيًئا ليــس بالطبيعــي، فألــحَّ وأرّص ملعرفــة األمــر، فأخبتــه 
ــا  ــا شــاعرة ي ــا باســمة ال ختــايف، األعــار واآلجــال بيــد اهلل، فقلــت لــه: أن باحللــم، فقــال يل: ي
ــم  ــبيَّ اهلل ونع ــويل حس ــى اهلل وق ــوكي ع ــال يل: ت ــك. فق ــيغدر ب ــخًصا س ــاك ش ــود أّن هن حمم
الوكيــل. قبــل استشــهاده بأســبوعني كانــت ســلطة فتــح تــأيت إىل البيــت العتقالــه، ويفتشــون 
البيــت غرفــًة غرفــه بحًثــا عنــه، ويف اليــوم األخــري قبــل استشــهاده توجــه الشــهيد حممــود عــى 
ــه  ــوم اغتيال ــاح ي ــه، ويف صب ــه وإخوان ــك أهل ــه وكذل ــن أقربائ ــد م ــارة العدي ــادة لزي ــري الع غ

ــُه رأي يف املنــام ثالثــة مقنعــني يطاردونــه«)1(. أخــبين أّن

ــار،  ــه أوالده الصغ ــود ومع ــي حمم ــاءين ابن ــهاده ج ــن استش ــوم م ــل ي ــه: »قب ــول والدت تق
ــي  ــال إالّ أنن ــذا اجل ــل ه ــك بمث ــل ذل ــوًرا، مل أره قب ــع ن ــدر يش ــه كالب ــه فرأيت ــرت يف وجه فنظ
ــاء  ــي: هــل أنــت مالحظــة أبن ــي كانــت جالســة بجانب ــاء الت ــي ملي قلــت بصــوت خافــت البنت
ــاء  ــاء أالحــظ اليتــم عــى وجــوه األطفــال«. وتدخلــت ملي ــا ملي ــام؟ ي أخيــك حممــود كأهنــم أيت
للحديــث، وكانــت جالســة مقابــل أمهــا أثنــاء مقابلتــي هلــا، فقالــت: »واهلل يــا دكتــور ريــاض 
صدقــت أمــي يف قوهلــا، فأنــا واهلل شــاهدت وجــوه أبنــاء أخــي كــا قالــت. ولقــد انتبــه أخــي 
حممــود لــكالم أمــي فقــال: هلــا يــا أمــي ادعــي يلَّ بالشــهادة، وأنــت يــا مليــاء إذا كنــِت حتبيننــي 

ــهادة«. ــي يل بالش ادع

وكان أخــوه الكبــري يوســف جالًســا، فتحــدث موجًهــا احلديــث إيلَّ قائــاًل: »واهلل يــا دكتــور 
ريــاض، إين قبــل استشــهاد أخــي حممــود بيــوم شــاهدته باملســاء، وكان شــعر ذقنــه رطًبــا كأّنــه 
ــا ســاعتها حيــث جــاء لبيتــي عــى عجــٍل مــن  ــه اللحظــة، ومل يكــن متوضًئ انتهــى مــن وضوئ
أمــره بصحبــة أبنائــه مــن عنــد أمــي، وشــدتني وضــاءة وجهــه التــي مل أشــاهدها بمثــل ذلــك 

مــن قبــل«)2(. 

وعــن ارهاصــات الشــهادة تكّلــَم عــز الديــن البيــاري)3( أثنــاء املقابلــة عــن حادثــة حدثــت 
معــه فيقــول: »هــذه احلادثــة كانــت الســاعة الثانيــة عــرشة ليــاًل قبــل أن يستشــهد الشــيخ حممــود 
ــت واألوالد  ــز وأن ــا خب ــا عــّز: ال يوجــد عندن ــي قالــت يل ي ــث إنَّ زوجت ــوم أو يومــني، حي بي
تســتيقظون صباًحــا مبكريــن، هــم يذهبــون للمــدارس وأنــت للعمــل، ســاعتها ال يبقــى عنــدي 

)1( مقابة خشصية مع زوجة �لشهيد محمود �خلو�جة.
)2( مقابة خشصية مع و�دلة �لشهيد محمود �خلو�جة، و�أخيه يو�ف، و�أخته ملياء يف جلسة عائلية يف بيت �لعائة بتارخي 2016/02/11م.

)3( �سبق ترمجته.
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ــا معــَي  أحــد، فأريــد خبــًزا للفطــور، فذهبــت ملخبــز أبــو زيــاد عــوض لــرشاء اخلبــز مصطحًب
ــا، فواصلــت مشــواري  ابنــي الــذي مل يتجــاوز عمــره ثــالث ســنوات، فوجــدت املخبــز مغلًق
شــااًل نحــو دكان أبــو عــي عايــش، فلــم أجــد عنــده خبــًزا، فعــدت راجًعــا إىل البيــت، وعنــد 
وصــويل إىل ســيارة الشــيخ حممــود التــي كان يوقفهــا عــى رصيــف الشــارع بجانــب بيــت عائلــة 
ــا  ــيارة وعندم ــت الس ــا حت ــا منبطًح ــر رابًع ــخاص، وآخ ــة أش ــا ثالث ــدت حوهل ــل، وج ــو جب أب
اقرتبــت اختفــوا متاًمــا فقلــت لعلهــم أصدقــاء للشــيخ حممــود أو أصدقــاء يل اختفــوا خلــف تّلــة 
ــا خفــت بــل وارتعبــت مــن شــدة اخلــوف، ومشــيت إىل  الرمــل ملازحتــي وإخافتــي، فعــاًل أن
الشــارع املوصــل إىل بيتــي وهــو مقابــل تّلــة الرمــل تقريًبــا ومحلــت ابنــي وأرسعــت يف مشــيتي 
جتــاه بيتــي، والتفــتُّ خلفــي فرأيــت خلــف تّلــة الرمــل ثــالث بواريــد موجهــة جتاهــي فــازددت 
ــدار، وشــعرْت  ــُت ال ــاس ســيئون، ودخل ــا، عــى الرغــم مــن عــدم تأكــدي مــن أهنــم أن خوًف
زوجتــي بحــايل فســألتني فقلــت هلــا: ال يشء! إالّ أننــي متضايــق؛ ألين مل أجــد خبــًزا. يف 
الصبــاح نــادى عــيَّ جهــاد مطــر العامــل الــذي يشــتغل معــي يف البنــاء فخرجــت لــه، فوجدتــه 
قــد ســبقني بحــوايل ثانيــة أمتــار، تلفــتُّ شــااًل فوجــدت الشــيخ حممــود يــارس عملــه 
كاملعتــاد، فناديــت عليــه قائــاًل لــه: اهلل يعطيــك العافيــة، لــو ســمحت كلمتــني يــا شــيخ حممــود، 
فجــاءين وقــال: وليكــن ثــالث كلــات، فوقفــت أنــا وإّيــاه عــى جانــب الطريــق، وأخبتــه بــا 
رأيتــه مســاء الليلــة الســابقة، فــرضب بيــده عــى كتفــي قائــاًل: كالمــك 100 % وباحلــرف كلــه 
صحيــح، فقلــت لــه: أنــت كنــت معهــم؟ قــال ال! ولكنــي شــاهدهتم مــن فــوق ســطح البيــت، 
وأنــت صــادق، ولكــن ال تقــل ألحــد، خــل هــذا الــكالم بيننــا، بعدهــا مل أره أبــًدا، وســمعت 

باستشــهاده يف صبــاح اليــوم الثــاين«)1(.

لقــد اســتطاعت أجهــزة األمــن يف الســلطة الفلســطينية معرفــة قيــادة ومســئولية الشــهيد القائــد 
حممــود اخلواجــة للجنــاح العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي )قســم( وبذلــك وصلــت املعلومات 
إىل أجهــزة أمــن العــدو الصهيــوين فبــدأت تعــّد العــدة الغتيــال هــذا القائــد الــذي اعتقــل أكثــر مــن 
مــرة عــى أيــدي أجهــزة الســلطة الفلســطينية يف ســجن غــزة املركــزي، فتــمَّ اإلفــراج عنــه يف مرحية 
هزليــة لتدبــري املؤامــرة، َعِلــَم الشــهيد القائــد حممــود أّنــه قــد تــمَّ اكتشــاف أمــره، ولكنــه كان رجــاًل 
عنيــًدا مــن طــراز آخــر مل يســاوم، ولــذا أرصَّ عــى اســتمرار العمــل العســكري بــأيِّ ثمن، عــى الرغم 
مــن تيقنــه أنــه ُعــرف لــدى أجهــزة الســلطة الفلســطينية ومــن ثــم ألجهــزة املخابــرات الصهيونيــة، 
ــد  ــره ق ــأنَّ أم ــود ب ــهيد حمم ــَم الش ــد أْن َعل ــراد: »بع ــو م ــد أب ــول ولي ــهادة يق ــات الش ــن إرهاص وع
ــالمي  ــاد اإلس ــة اجله ــكري يف حرك ــاز العس ــته للجه ــه ورئاس ــه ومنصب ــت مكانت ــف، وُعرف انكش

)1( مقابة خشصية مع عز �دلين �لبياري بتارخي 2016/02/18م.
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ــه أصبــح مطلوًبــا ألجهزهتــا  )قســم( لــدى جهــاز األمــن الوقائــي التابــع للســلطة الفلســطينية، وأّن
األمنيــة، ومــن ثــم للموســاد الصهيــوين، انشــغل فكــره وتغــريت حالتــه، فقبــل استشــهاده بيومــني 
جــاءين إىل بيتــي وجلســت معــه يف غرفــة االســتقبال، فقلــت لــه إننــي أراك حــريان وضعفــان، يبــدو 
ه كالمــي، ورفــع صوتــه عــيَّ قائــاًل: مالــك يــا رجــل أتظــن أننــي خائــف،  أنــك تفكــر كثــرًيا، فاســتفزَّ
فقلــت لــه يــا شــيخ حممــود: أنــا أقــرتح عليــك أمــًرا فــال تغضــب منــي، فقــال يل قــل مــا عنــدك، أنــا 
ــي،  ــرف نف ــا أع ــل م ــك مث ــا بأعرف ــود أن ــا حمم ــه: ي ــت ل ــك، فقل ــاس إالّ من ــن كل الن ــب م بأغض
أوضاعــك أصبحــت غــري طبيعيــة، ســواء كانــت نفســية أو أمنيــة، اتــرك العمــل، والواجــب عليــك 
ــا وليــد: وليكــن لديــك يقــني »إن  ، وقــال: اســمع ي ق يفَّ ــا عــن األنظــار، فحــدَّ اآلن أن ختتفــي متاًم
حــارس العمــر األجــل« أتريــد منــي أن اختفــي كالنســاء؟ فقلــت لــه: يــا حممــود املــوج عــاٍل جــًدا 
والزم الواحــد فينــا خيفــض رأســه شــيًئا بســيًطا حتــى يســتمر، وآخــر كالم قلتــه لــه: إنَّ شــجاعتك 
ســتقتلك، ولتعلــم أنــك لســت ملــك نفســك أنــت ملــك التنظيــم وأخونــا وصديقنــا وحبيبنــا والزم 

تبقــى بيننــا، قــال يل: يــا وليــد ال تقلــق، وال ختــف، والــذي قــّدره اهلل ســيكون«)1(. 

وعــن أحــوال الشــهيد القائــد حممــود وأوضاعــه قبــل استشــهاده يقــول حممــد عــي)2(: »عــاش 
الشــهيد حممــود أيامــه األخــرية التــي ســبقت استشــهاده مطلوًبــا لالعتقــال مــن قبــل األجهــزة األمنية 
ــبهات،  ــن ش ــية م ــاطاته السياس ــه، ونش ــول أعال ــوم ح ــا حي ــبب م ــطينية بس ــلطة الفلس ــة للس التابع
فــكان لــه ابــن عــم حيمــل اجلنســية املريــة اســمه حممــود حــرض إىل قطــاع غــزة عــام 1994م ضمــن 
ــل يف  ــة، وكان يعم ــطينية املختلف ــلطة الفلس ــزة الس ــا أجه ــكلت منه ــي تش ــطينية الت ــوات الفلس الق
ــات  ــاء التنظي ــن أبن ــكريني م ــيني والعس ــطني السياس ــال الناش ــص العتق ــرات املخص ــاز املخاب جه
ــك يف  ــهاًل ب ــاًل وس ــي: أه ــه أمام ــول ل ــود يق ــهيد حمم ــكان الش ــوين، ف ــالل الصهي ــة لالحت املقاوم
ــا يف أن  ــت راغًب ــهاًل، ولس ــك وال س ــاًل ب ــال أه ــايل ف ــل اعتق ــك ألج ــل فقدوم ــا يف اللي ــار، أم النه
ــهيد  ــي، كان الش ــام بيت ــل يف دكاين أم ــع الفالف ــاديت أبي ــت كع ــهاده كن ــوم استش ــك. يف ي أرى وجه
ــت  ــه وق ــالم، وإذا كان مع ــيَّ الس ــرح ع ــر ويط ــت مبك ــي يف وق ــن أمام ــر م ــه يم ــى عادت ــود ع حمم
ــرَّ مــن أمامــي متأخــًرا ومل يطــرح  ــوم استشــهاده م ــه يف ي ــا مــن الشــاي إالّ أن ــس ويــرشب كأًس جيل
عــيَّ الصبــاح وال الســالم عــى خــالف عادتــه، فقلــت يف نفــي: لعّلــَه يكــون قــد حدثــت مشــكلة 
أو ســوء تفاهــم مــع أهــل بيتــه أو أحــد جريانــه، وإذا يب أرى مــن يف الشــارع جيــري باجتــاه حممــود، 
وســمعت بعــض شــباب احلــارة يقــول لقــد تــم اغتيــال حممــود اخلواجــة، فهــذه آخــر مــّرة أراه، وكان 

ــا«)3(. فيهــا شــارد الذهــن، حالــه مل يــر صديًق

)1( مقابة خشصية مع وليد �أبو مر�د بتارخي 2016/02/20م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مع محمد عي بتارخي 2016/03/20م.
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اغتياله: 
ــري أنَّ  ــية، غ ــات السياس ــم الراع ــخ يف حس ــر التاري ــُذ فج ــاالُت)1(، من ــَتخدم االغتي ُتس
اليهــوَد معروفــون باللجــوء إىل االغتيــال أكثــر مــن غريهــم، العتقادهــم أنــه األســلوب 
األســايس، والوســيلة الرئيســة األمثــل التــي تســاعدهم عــى التخلــص مــن خصومهــم، الذيــن 
يعتبوهنــم حائــاًل ومانًعــا أمــام حتقيــق مصاحلهــم وأطاعهــم وبســط نفوذهــم، وهــي سياســة 
قديمــة حديثــة اســتخدمها اليهــود ضــد غريهــم، وعــى األخــص ضــد املســلمني ونبيهــم، ومتثل 
ذلــك بحادثــة حماولــة اغتيــال نبينــا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم حينــا توجــه إىل بنــي النضــري 
بصــدد دّيــة قتيلــني، إالّ أنَّ اهلل أخــبه بمكرهــم وتدبريهــم، فقــام مــن فــوره وقفــل راجًعــا إىل 
املدينــة)2(، أّمــا يف العــر احلديــث، فلقــد دفــع الشــعب الفلســطيني ثمنًــا غالًيــا جــراء سياســة 
االغتيــال التــي مارســها ويارســها االحتــالل الصهيــوين ضــد أبنائــه مــن األرسى واملفكريــن، 

والقــادة السياســيني والعســكريني«)3(.

تفاصيل عملية االغتيال للشهيد القائد حممود اخلواجة
يف صبــاح يــوم اخلميــس املوافــق 1995/06/22م حيــث كان الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة 
ــة  ــات كامت ــن مسدس ــادرة م ــات غ ــه برصاص ــة لتصيب ــدر واخليان ــد الغ ــدت ي ــه، امت ــا لعمل متوجًه
ــو 404  ــوع بيج ــن ن ــيارة م ــتقلني س ــوا مس ــالء كان ــة عم ــل ثالث ــن قب ــه م ــت علي ــوت، أطلق للص
لريتقــي إىل اهلل شــهيًدا، تــارًكا وراءه ذكــرى طيبــة يف نفــوس مــن عرفــوه خاّصــة أولئــك الذيــن ظنـّـوا 
أنَّ الشــهيد قــد ابتعــد عــن حركــة اجلهــاد اإلســالمي، وعــن كل مــا يتعلــق هبــا مــن نشــاطات، وإذا 
ــت  ــة. وكان ــهادة يف كل حلظ ــًرا الش ــه منتظ ــى كف ــه ع ــاًل روح ــكري حام ــل العس ــب العم ــه يف قل ب
مفاجأهتــم أكــب عندمــا علمــوا أّنــه القائــد العــام للجهــاز العســكري، وأنــه املخطــط واملنفــذ للكثــري 
مــن العمليــات العســكرية واالستشــهادية التــي نفذهــا اجلهــاز العســكري )قســم(. وهكــذا ينضــم 
ــطني  ــدي فلس ــدس وجماه ــقي الق ــهداء عاش ــة ش ــهيًدا إىل قافل ــة ش ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ الش

ــيايس ضــد  ــية، كأ�ــلوب مــن �أ�ــاليب �لعمــل و�لــرص�ع �لسس ــتخد�م �لعنــف و�لتصفيــة �جلســدية حبــق خشصيــات �سيا�س )1( الاغتيــال، يه ظاهــرة ��س
بعــاد �لشــخص �ملــر�د �غتيــاهل عــن د�ئــرة �لت�أثــر �لــي يعمــل هبــا، ومنعــه مــن �لعمــل ضــد جهبــة معينــة،  �خلصــوم، هبــدف خدمــة غــرض �ســيايس، وذكل هبــدف �إ

مو�ــوعة �لسسيا�ــة، ج1، ص217. �لفقعــاوي، عرفــات صبحــي، الاغتيــال و�ملطــاردة �لســاخنة، مطبعــة شســبر، 2003م، ص41.
�ــاعيل، �لســرة �لنبويــة، حتقيــق، مصطفــى عبــد �لو�حــد، بــروت، ج3، د�ر �لفكــر، ط2، 1981، ص145، و�لقصــة: �أن قتيلــني مــن  )2( �بــن كثــر، �إ
بــين عامــر، قتلهــا معــر بــن �أميــة، بــدون علمــه ابلعهــد �ذلي اكن بــني بــين عامــر مــع ر�ــول هللا r، لأجــل مجــع ديــة �لقتيلــني، خــرج ر�ــول هللا r يسســتعني بــين 
�لنضــر يف ديهتــا، للعهــد و�حللــف �ذلي اكن بــني بــين عامــر، وبــين �لنضــر، فلــا جــاءمه �لر�ــول r خلــو� �إىل بعضهــم وقالــو�: مل جتــدو� �لرجــل عــى مثــل هــذه 

�حلــاةل، فليعــُل �أحــدمك هــذ� �لبيــت، فيلقــي عليــه خصــرة، ويرحينــا منــه. 
ّل جربــوه وصبــوه  رهابيــًا �إ )3( ��ســتفرغ �لصهاينــة و�ــعهم وبذلــو� هجــدمه مــا ��ســتطاعو� يف مو�هجــة �ملقاومــة �لفلســطينية ومل يدعــو� و�ســية مقعيــة �أو �أ�ــلواًب �إ
ل دليــل عــى �إرص�ر شــعبنا عــى تطهــر  ــرة منــذ عــام 2015م �إ ــو� مــر�دمه وحيققــو� �أهد�فهــم، ومــا �نتفاضــة �لقــدس �دل�ئ عــى ر�أس شــعبنا �جملاهــد دون �أن ينال

�أرضنــا �ملباركــة مــن دنــس �حملتلــني �لصهاينــة. 
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الذيــن بذلــوا كل طاقتهــم مــن أجــل حتريرهــا مــن صهاينــة االحتــالل. لقــد كان لــدى املخابــرات 
ــاد  ــة اجله ــابق يف حرك ــادي الس ــبب دوره الري ــود بس ــد حمم ــهيد القائ ــاه الش ــكوك جت ــة ش الصهيوني
اإلســالمي، وكذلــك لعالقاتــه بالعديــد مــن نشــطاء اجلهــاز العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي 
الذيــن شــوهدوا عنــده يف البيــت أو يــرتددون عليــه، وهــذا مــا دعــا املخابــرات الصهيونيــة إىل 
ــد  ــف أح ــمَّ تكلي ــكان أْن ت ــه، ف ــوم ب ــذي يق ــي ال ــدور احلقيق ــاف ال ــه الكتش ــة علي ــف املراقب تكثي
عمالئهــم بمتابعتــه ورصــد حتركاتــه إىل أن نجحــت يف معرفــة حقيقــة أعالــه، فخططــت وســعت 

إىل أن متكنــت مــن اغتيالــه. 

ــع  ــد ومج ــالل الرص ــن خ ــت م ــزة متكن ــطينية بغ ــلطة الفلس ــة للس ــة التابع ــزة األمني األجه
ــل  ــال عمي ــت باعتق ــهر فقام ــدة أش ــتمرت لع ــي اس ــة الت ــوط القضي ــة خي ــات ومتابع املعلوم
خطــري لــه الضلــع والــدور األســايس يف اغتيــال الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة، وهــو جــار 
وقريــب للشــهيد ســقط يف وحــل العالــة _حســب اعرتافاتــه_ يف عــام 1982م عــى يــد ضابــط 
املنطقــة الصهيــوين آنــذاك )أبــو تومــر(، ومــارس دوره اخليــاين حتــى تــم اعتقالــه بعــد عمليــة 

اغتيــال الشــهيد القائــد حممــود بــا يقــارب ســتة أشــهر. 

كان االغتيــال قــد تــّم بــني الســاعة السادســة والنصــف والســابعة صباًحــا مــن يــوم اخلميــس املوافــق 
1995/06/22م، يف وقــت تكــون فيــه الشــوارع خاليــة إالّ مــن عــدد قليــل جــًدا مــن املــارة أغلبهــم مــن 
طلبــة التوجيهــي الذيــن كانــوا متوجهــني لتأديــة امتحاناهتــم يف مدرســة قريبــة مــن هنــاك. ولقــد التقــى 
الباحــث بشــاهٍد عيــان يّدعــي أّنــه هــو الشــاهد الوحيــد عــى عمليــة االغتيــال ُيدَعــى حســن أبــو محــام)1( 
الــذي قــال يف شــهادته: »أؤكــد لــك أنــا املســمى حســن أبــو محــام بأننــي الشــاهد الوحيــد لعميلــة اغتيــال 
ــمَّ تنفيذهــا يف الســاعة السادســة والنصــف مــن  ــي ت ــو عرفــات( الت ــد حممــود اخلواجــة )أب الشــهيد القائ
ــاء  ــارع أثن ــائًرا يف الش ــه س ــُت في ــذي كن ــت ال ــق 1995/06/22م يف الوق ــس املواف ــوم اخلمي ــاح ي صب
ذهــايب إىل عمــي، ســاعتها كان الشــهيد حممــود اخلواجــة ذاهًبــا إىل عملــه، فجــاءت ســيارة مــن نــوع بيجــو 
404 لوهنــا أزرق ســاوي يســتقلها ثالثــة أشــخاص الســائق وآخــر بجانبــه قمحــي اللــون لــه حليــة صغرية 
عــى ذقنــه التــي تســمى )السكســوكة( والثالــث خلفــه مبــارشة أبيــض اللــون وشــعره يميــل إىل االمحــرار 
ولــه حليــة صغــرية. عندمــا أصبحــت الســيارة بمحــاذاة الشــهيد حممــود أبطــأت مــن رسعتهــا قليــاًل فأطلق 
االثنــان رصــاص مسدســاهتا الســوداء الكامتــة للصوت)2(عــى الشــهيد فأصابــت رأســه وتوزعــت عــى 

)1( هــو حســن �أبــو حــام، مو�ليــد 1978/11/19م يف خمــمي �لشــاطئ غــرب �ملدر�ــة الابتد�ئيــة �لــي تســمى ابلعاليــة يف خمــمي �لشــاطئ، يعمــل يف حياكــة 
�ملابــس، فلســطيين �جلنسســية مــن بــدة �جلــورة، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/10/25م.

)2( �أكــد �لــر�وي حســن �أبــو حــام �أن �لرصاصــات خرجــت مــن مســدس اكمت للصــوت حيــث طــرق ب�أصبعــه طرقــات خفيفــة عــى طــاوةل اكنــت �أمامــه، 
ــيارة قطعــًا، و�أن �أشــاهلم عــرب فهــم معــاء للهيــود، مقابــة  قائــًا يل صوهتــا كهــذ� �لصــوت، كــا �أكــد يل �أن مطلقــي �لرصــاص غــر ملمثــني ومل يزنلــو� مــن �لسس

خشصيــة مــع حســن �أبــو حــام بتــارخي 2016/10/25م.
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صــدره، أثنــاء إطــالق الرصــاص حــاول الشــهيد حممــود اهلجــوم عــى الســيارة لإلمســاك بأحدمهــا إالّ أنــه 
ســقط عــى وجهــه. انتبــه مطلــق الرصــاص إىل أننــي رأيتهــم لقــريب الشــديد مــن احلــادث فقــام صاحــب 
السكســوكة بتوجيــه مسدســه جتاهــي لتخويفــي إالّ أنــه مل يطلــق عــيَّ أيــة رصاصــة، وانطلقــت الســيارة 
مرعــة باجتــاه الــرشق مــن أمــام مؤسســة حركــة األحــرار التــي أنشــئت حالًيــا، أمــام هــذا احلــدث وقفــت 
مشــدوًها، وجتمــدت أوصــايل، ومل أســتطع فعــل يشء حتــى جتمهــر النــاس، وقــام بعــض الرجــال بحمــل 
الشــهيد حممــود يف ســيارة وأخــذوه للمستشــفى، بعــد ذلــك تداركــت نفــي، وأكملــت ســريي إىل مصنــع 
ــي  ــث إنن ــل يشء حي ــتطيع عم ــة ال أس ــف املاكن ــاعتني خل ــارب الس ــا يق ــت م ــي جلس ــة، ولكن اخلياط
أصبــت بصدمــة، وأصبحــت غــري قــادر عــى اســتيعاب مــا حــدث أمامــي. بعــد مــرور الســاعتني جاءتنــي 
ســيارتان مــن جهــاز املخابــرات جلــس معــي ثالثــة مــن املحققــني ألخــذ أقــوايل فأدليــت هلــم با شــاهدته، 
ثــمَّ بعدهــم بدقائــق جاءتنــي ســيارة تابعــة جلهــاز األمــن الوقائــي فأخــذوا شــهاديت عــى احلــادث، وهــي 

نفــس مــا قلتــه لــك وســجلته يف أوراقــك عــن الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة«)1(.

ومــن بــني شــهود العيــان ســيدة طلبــت عــدم ذكــر اســمها قالــت يف شــهادهتا: »كان ابنــي الطفــل 
ــوا  خــارج البيــت، عندمــا ســمعت طلقــات مكتومــة، وجــاء الطفــل جيــري مذعــوًرا ويــرخ قتل
ــه،  ــا يف دمائ حممــود.. قتلــوا حممــود.. فخرجــت ألرى الشــهيد حممــود ممــدًدا عــى الرصيــف غارًق

وخــرج زوجــي ليحمــل الشــهيد حممــود، وينقلــه برفقــة آخريــن إىل املستشــفى يف ســيارته«. 

ــت رأس  ــدي حت ــت ي ــاًل: »وضع ــود قائ ــد حمم ــهيد القائ ــل الش ــذي مح ــا ال ــع زوجه ويتاب
حممــود ألمحلــه، فــإذا بأصابعــي تدخــل يف مججمتــه بعــد أن فّجــر الرصــاص رأســه مــن اخللــف، 
وكان يلفــظ أنفاســه األخــرية حــني محلنــاه إىل الســيارة، وانطلقنــا بــه إىل املستشــفى، وقبــل أن 
نصــل تنفــس حممــود نفًســا عميًقــا ثــم فــارق الدنيــا إىل اآلخــرة، وتــرك األرض إىل الســاء، فيــا 

تبعثــرت أجــزاء مــن رأســه عــى فــرش الســيارة«.

ــأن العمــالء قــد أطلقــوا الرصــاص عــى جانــب  ــات، ب ويوفــق الباحــث بــني هــذه الرواي
رأس حممــود؛ ألنــه عندمــا تفقــد رأس وجســد الشــهيد وجــد يف جانــب رأســه خرًمــا بســيًطا، 
ــا هجــم  ــه حلظــة م ــرية يف رأســه، وأن ــروج الرصاصــة فتحــة كب ــب اآلخــر مــكان خ ويف اجلان

ــر مــن مخــس رصاصــات.  ــه أكث ــوا إطــالق رصاصاهتــم؛ ألن صــدره كان ب عليهــم واصل

)1( مقابة خشصية مع حسن �أبو حام بتارخي 2016/10/25م
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ويقــول أخــوه عمــر)1( يف شــهادته: »كان أخــي حممــود بعــد استشــهاده مصاًبــا بتســع 
رصاصــات اخرتقــت إحداهــا الــرأس مــا بــني احلاجبــني، والثانيــة أســفل عينــه فيــا اخرتقــت 
الثالثــة رقبتــه، وتوزعــت باقــي الرصاصــات يف صــدره)2(، وارتقــى الشــهيد حممــود إىل العــال 
بعــد أن لبــى نــداء ربــه بــأداء الواجــب، فــكان نباًســا يــيء وشــعلة ال تنطفــئ، تقتبــس منــه 
األجيــال لتواصــل الســري عــى دربــه واجلهــاد يف اهلل حــق جهــاده، أســلم الراحــل الــروح 

ــا«. خلالقه

ــفاء يف  ــفى الش ــق اآلالف إىل مستش ــة تدف ــود اخلواج ــد حمم ــهاد القائ ــب استش ــار خ ــد انتش عن
حلظــة أراد فيهــا األســى أن يبلــغ مــداه، ومتكــن فيهــا احلــزن مــن أن يطبــق عــى كافــة أرجــاء مدينــة 
غــزة، واهنمــرت الدمــوع وســالت يف كل جهــات مدينــة غــزة، فــال يمكنــك حلظتهــا أن تفــرق بــني 
أبنــاء الرجــل وقرابتــه وبــني جريانــه حيــث غّصــت شــوارع املستشــفى باجلاهــري وتوقفــت حركــة 
املــرور، وســارت اجلمــوع املتدافعــة صــوب املقــبة، وهنــاك كانــت مــن أكــب اجلنــازات يف تاريــخ 

ــة العزيــزة يف مشــهد أبــان عــن هزليــة الدنيــا ودينونتهــا.  املنطقــة ودفنــت اجلّث

ــال  ــَت أن جــاءُه اخلــب ق ــه وق ــة مــع إســاعيل رضــوان)3( حتــدث فيهــا عــن حالِ ويف مقابل
ــا جــاءين خــب استشــهاده، أصبــُت بذهــوٍل وصدمــٍة كبــرية، ذهبــت مبــارشة إىل  فيهــا: »عندّم
مستشــفى الشــفاء، اتبعــت اجلنــازة مــن بدايــة خروجهــا مــن املستشــفى إىل بيتــه ومــن ثــمَّ إىل 
ــدار  ــى م ــزاء ع ــت الع ــًدا يف بي ــت متواج ــة، وكن ــدود الرشقي ــن احل ــة م ــهداء القريب ــبة الش مق
ــه كلمــة، كلاهتــا خرجــت  ــًرا جــًدا، ويف حفــل التأبــني كانــت يل في ــة، كنــت متأث ــام الثالث األي
مــن قلــب جمــروح ينــزف دًمــا، حيــث اختلطــت فيــه املشــاعر واملواقــف واملبــادئ. حتدثــت عــن 

ــه«)4(. ــه، ومواقفــه ومبادئ صفات

يقــول رفيــق أبــو هــاين)5(: »ســاعة استشــهاد القائــد حممــود تصــادف مــع خروجــي للجامعة 
ــا  ــت رسيًع ــاس، توجه ــن الن ــا م ــت مجًع ــا، رأي ــي تقريًب ــن بيت ــرت م ــة م ــد مائ ــى بع ــًرا، وع مبك
للمــكان، وســألت عــن ســبب التجمــع فقالــوا: لقــد تــمَّ اغتيــال حممــود اخلواجــة برصاصــات 
ــة  ــة يف وكال ــال النظاف ــى ع ــب ع ــث يتوج ــر حي ــاح الباك ــت الصب ــك يف وق ــادرة، وكان ذل غ
ــبيل اهلل،  ــاد يف س ــة اجله ــني، فضيل ــني فضيلت ــع ب ــك جيم ــكان بذل ــه. ف ــوا في ــوث أن خيرج الغ

ــه«)6(. وفضيلــة خدمــة شــعبه ووطن
)1( �سبق ترمجته. 

)2( مقابة خشصية مع معر �خلو�جة بتارخي 2015/05/11م.
)3( �لقائد �لسسيايس يف حركة حاس، ومن �لناطقني ابمسها �لأ�ستاذ �دلكتور ��اعيل رضو�ن.

)4( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة بتارخي 05/20/ 2015م.
)5( �سبق ترمجته.

)6( مقابة خشصية مع رفيق �أبو هاين بتاري2015/06/06م.
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 ويصــف عــي الصبــاح)1( احلالــة التــي أصابتــه يــوم أن جــاءه خــب استشــهاد حممــود 
اخلواجــة فيقــول: »تلقيــت خــب استشــهاد حممــود وأنــا يف ســجون الســلطة الفلســطينية، جــاءين 
ــب  ــأين بخ ــذي فاج ــجن ال ــر الس ــه إىل مدي ــذين مع ــا، وأخ ــي منه ــة وأخرجن ــط إىل الزنزان ضاب
ــل، وإذا  ــر البط ــذا اإلنســان الثائ ــكاء الشــديد أســًفا عــى ه استشــهاد حممــود، فانفجــرت بالب
باملديــر يتحــدث قائــاًل يل: لكــّي تقــدر عملنــا وموقفنــا معــك، نحــن حمتفظــون بــك يف الســجن 
للمحافظــة عــى حياتــك مــن االغتيــال، كــا حــدث للشــهيد حممــود، فقلــت لــه أنــت أحرضتني 
ــا لتعذبنــي، وإخبــارك يل باغتيــال حممــود خــب قتلنــي، أنــت قتلتنــي ولكــن حممــود شــهيد  هن
حــي عنــد ربــه يف جنــات النعيــم. نتيجــة هلــذا اخلــب الصــادم ســاءت حالتــي النفســية والصحيــة 
كثــرًيا، مكثــت أياًمــا طــوااًل مل أســتوعب استشــهاده أبــًدا هبــذه الرعــة، وكنــت أختيــل حممــود 

دائــًا يف كل الظــروف واألحــوال وأبكــي خلســارتنا هلــذا البطــل العظيــم«.

وكان للشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة حممــود كرامــات منهــا عــى حــد قــول نائــل 
ــه حركــة اجلهــاد  ــذي أقامت ــد عــى بيــت العــزاء ال ــذي يقــول يف شــهادته: »تواف اخلطيــب)2( ال
اإلســالمي للشــهيد حممــود اخلواجــة العديــد مــن الشــخصيات االعتباريــة والقيــادات الوطنيــة 
ــة  ــري مــن رجــاالت الســلطة الوطني ــة إىل الكث الفلســطينية السياســية منهــا والعســكرية، إضاف
ــه أنَّ احلركــة أتــت  ــو عــار. ومــن كرامات ــة وعــى رأســهم الرئيــس أب أصحــاب الرتــب العالي
يف عزائــه بكميــة حمــدودة مــن طعــام الغــداء، وإذا بنــا نتفاجــأ بمكــبات صــوت املســجد 
الغــريب واملســجد األبيــض بعــد االنتهــاء مــن صــالة الظهــر تدعــو ســكان معســكر الشــاطئ 
بالتوجــه إىل بيــت عــزاء الشــهيد حممــود لتنــاول طعــام الغــداء، ارتبكنــا واحرتنــا جــًدا، وأخذنــا 
ــد مل هنــيء  ــه بالتأكي ــا؟ ألن ــاس علين ــا ويضحــك الن ــد أن حيرجن ــذي يري نتســاءل: مــن هــذا ال
ــاك  ــة اإلرب ــاس، وســط حال ــل والضخــم مــن الن ــا هلــذا العــدد اهلائ أنفســنا، ومل نحــرض طعاًم
التــي أصابــت املرشفــني عــى الطعــام وحمدوديتــه، وال خيــار أمامنــا إال تقديــم الطعــام يف وقتــه، 
توكلنــا عــى اهلل ووضعنــا الطعــام وأيدينــا عــى قلوبنــا، وهنــا كانــت الكرامــة للشــهيد حيــث 
ــاول طعــام الغــداء، إالّ أن  ــي حــرضت لتن ــاس الت ــل مــن الن ــه عــى الرغــم مــن العــدد اهلائ إن
الطعــام زاد وأصبحنــا ننتظــر بــأن يــأيت أنــاس للطعــام، وتــم توزيــع الكثــري مــن أواين الطعــام 
ــهيد  ــل الش ــا بفض ــا اهلل هب ــة أكرمن ــة عظيم ــذه كرام ــت ه ــريان، وكان ــارة واجل ــوت احل ــى بي ع

ــة«)3(. ــود اخلواج حمم

)1( مقابة خشصية مع عي �لصباح بتارخي 2016/03/19م.
ــاد  ــة �جله ــاد�ت حرك ــن قي ــوث، وم ــد 1960/03/06م يف معســكر �لشــاطئ، موظــف يف واكةل �لغ ــو هجــاد( مو�لي ــب )�أب ــل شــوكت �خلطي ــو نئ )2( ه

�لإ�ــايم يف فلســطني، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2016/03/13م.
)3( مقابة خشصية مع نئل �خلطيب بتارخي 2016/03/13م.
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أقوال ومراٍث قيلت في استشهاده
المبحث 

الثاني

ــد ُختمــت  ــه ق ــد الســّيا حــني تكــون حيات ــب أو باحــث عــن قائ ــا يتحــدث أيِّ كات عندم
بالشــهادة، فــال يمكــن أن ينســى للحظــة أنَّ هــذا القائــد قــد تــرك أثــًرا يف نفــوس املحيطــني بــه، 
واملحبــني لــه بــل واخلصــوم، وعــى ضــوء ذلــك ســيقوم الباحــث بإيــراد وذكــر مراثــي وأقــوال 
أشــخاص عايشــوا الشــهيد القائــد حممــود أو التقــوا بــه عــن قــرٍب، مبتدًئــا برثــاء األمــني العــام 
املؤســس حلركــة اجلهــاد اإلســالمي الدكتــور فتحــي الشــقاقي، وخليفتــه األمــني العــام الدكتور 
رمضــان شــّلْح الذيــن كان رثاؤمهــا عبــارة عــن قطعــة أدبيــة عــبت عــن مــدى وعمــق احلــزن 
واألســى الــذي جيــول يف نفوســهم ومكنــون قلوهبــم؛ ألجــل ذلــك ابتــدأ الباحــث هــذا املبحــث 

بمرثيــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي التــي قــال فيهــا: 

»أخــي حممــود، لقــد ســفحوا دمــك؛ ألنــك كنــت عقبــة أمــام الشــيطان األمريكــي، والعــدو 
الصهيــوين يف إعــادة تشــكيل املنطقــة عــى صورهتــم وتلبيــة ملصاحلهــم. نعــم هــذا هــو حجــم 
ــود  ــه، حمم ــه وأهل ــه رفاق ــة ويعرف ــه كل األم ــوه وتعرف ــب أن تعرف ــذي جي ــة ال ــود اخلواج حمم
اخلواجــة هــو الفــارس الــذي جعــل املخيــم الفقــري يشــكل هتديــًدا اســرتاتيجًيا للدولــة العبيــة 
وللســالم األمريكــي الصهيــوين املدنــس، حممــود اخلواجــة هــو الــذي كان يقــف للمــوج العــايت 
باملرصــاد لكــي يمنــع مــوج البحــر أن يكــر املخيــم، وذلــك بزنــده وعنفوانــه وروحــه الوثابــة 
رغــم رصــاص كاتــم الصــوت يف صــدر حممــود ويف رأس حممــود ســيبقى وحــده ينضــح 
باحليــاة، فروحــه الوّثابــة التــي أطلقهــا الرصــاص ترحــل اآلن يف كل اجتــاه، تنقــر األرواح 
النائمــة وتوقظهــا لتصطــف يف صــفِّ اجلهــاد وصــفِّ اخلــالص، يف صــفِّ الرصــاص. الشــهداء 
ال يموتــون، إهنــم أحيــاٌء هيبــون ألمتهــم مزيــًدا مــن احليــاة والقــوة، قــد يلغــي القتــل أجســادهم 
الطاهــرة، ولكنـّـُه يســتحرض معنــى وجودهــم مكثًفــا خالًصــا من نــوازِع اجلســِد وثقلــه، متحرًرا 
مــن قيــوده، ويطلــُق أرواحهــم خّفاقــًة حيــًة، مؤثــرًة بحجــم املعــاين التــي ُقتلــوا ألجلهــا وهــم 
يدافعــون عنهــا. إن دم الشــهداء هــو رشيــان احليــاة لشــجرة املقاومــة واجلهــاد وشــجرة احلريــة، 
ودم حممــود املســفوح هــو رمــز لــدم الشــهداء الــذي ســيبقى يســفح حتــى ينتــر عــى ســيف 
ــِح وأجهــزة  ــِه بالقب ــل وحلفائهــم وأتباعهــم. كانــت غــزة أرحيــا تنضــُح مــن حول ــي إرسائي بن
األمــن والرشــاوى واجلــوع والفســاد والوهــم واملــوت، ووحــده كان ينضــح باحليــاة، ســيبقى 
ينضــح باحليــاة وهــو يــرخ مــن دمــه: أهّيــا املجاهــدون احتــدوا، لتتكــرس وحــدة املجاهديــن، 
ــم  ــرة وحج ــم املؤام ــم حج ــيبقى رغ ــذي س ــالمي ال ــاد اإلس ــدة اجله ــني، وح ــدة املقاوم وح
ــطني  ــه وإرصاره ورصاصــه أنَّ فلس ــّي يذكرهــم بوعي ــة احل ــعب واألم ــري الش الضغــوط، ضم
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ــاء، ال قــّرْت أعــني العمــالء، ال قــّرْت  حمتلــة وأنَّ بيــت املقــدس حمتــل، فــال قــّرْت أعــني اجلبن
أعــني املستســلمني. يــا رفــاق حممــود يــا إخــوة حممــود وأبنــاء حممــود: دمــه يف رقبتنــا أمانــة، دمــه 
ــا، مل  يف رقبتكــم أمانــة. لقــد عرفتمــوه نموذًجــا للتحــدي وجتســيًدا للعنفــوان، مل يضعــف يوًم
جيبــن، ومل خيــف املــوت، فانطلقــوا عــى دربــه لالنتقــام، واجعلــوا مــن دمــه اللعنــة الكــبى عــى 
ــواين عمــري  ــكل ث العــدو. وســأبقى معكــم أفديكــم وأفــدي هــذا النهــج املقــدس بدمــي وب
ــا مــن عنفوانكــم وعنفــوان حممــود وعنفــوان  ــل ســيزداد عنفواًن ــن يفــرت، ب ــذي ل وجهــدي ال
األمــة املقموعــة، ولكنّهــا ســتنهُض يف يــوٍم قريــب لتجعــل كل مــا تراكمــه أمــريكا مــن مؤامرات 
ــن نلقــي ســالحنا  ــا. ل ــة أنَّ ســالحنا ســيبقى مرشًع ــة وأعــوان القتل ــع القتل ــم مجي هشــيًا ليعل
ــا فــرًدا واحــًدا، وليــس مــن اجلهــاد اإلســالمي مــن يســاوم عــى ســالحه أو يســاوم  ولــو بقين
عــى خــط اجلهــاد واســتمراره. بعــد أســبوع عــى غيــاب حممــود نؤكــد أننــا مــع وحــدة الشــعب 
ــة،  ــًيا أو مصلح ــا أو كرس ــًدا منصًب ــازع أح ــه، ال نن ــعب كل وطن ــن الش ــع وط ــعب، م كل الش
ننازعهــم حقنــا يف اســتمرار جهادنــا يف بيــت املقــدس وأكنــاف بيــت املقــدس، جهادنــا الــذي 
ال توقفــه الســيارات املفخخــة، وال كواتــم الصــوت، وال طغيــان األجهــزة واعتقــاالت الفجــر 
عنــد أيــام الفــداء. املجــُد لــك يــا حممــود، املجــُد للمخيــم الــذي صنــع تــوازن الرعــب، املجــُد 

للشــهداء مــن قبلــك ومــن بعــدك حتــى ترتفــع راياتنــا فــوق كل فلســطني«)1(.

حممد الفاتح)2( رثى الشهيد القائد حممود اخلواجة فقال:

»أخــي حممــود! يــا شــمس فلســطني جتري ملســتقرها العــريب األغــر، يا قمــر اجلهــاد يف منازل 
العاشــقني، يــا مجــااًل طــار للفــردوس يف قنــوت الفجــر، يــا ســيف عــز الديــن، يــا رسب اجليــاد 
املقبلــة تتلــو عــى مــوج اجلاهــري نشــيد الزلزلــة. أهيــا القاتــل املجنــون صــبك، دمــي املســفوح 
ــألني  ــني س ــود! ح ــي حمم ــبك. أخ ــالدي وق ــِر مي ــوَق الصخ ــُر ف ــُه حيف ــرك. إّن ــب ن ــن يكت ل
النــاس عــن حــدود أصابعــك عــى خريطــِة اجلهــاد ويف تضاريــس الشــهادة، كان اســمك يقــدح 
رشًرا فــوق شــفاهي، وكانــت حروفــه تفرقــع بــني أصابعــي فتشــتعل أنشــودة النــور والنــار يف 
موســم العــار، ويعلــو صبــاح اخلميــس هتــاف الصغــار: حممــود أنــت املســدس.. أنــت القلــم.. 
ــا )قســم(.  أنــت اخلريطــة.. أنــت الَعلــم.. أنــت فلســطني كل فلســطني.. وأنــت مــع اهلل دوًم
حممــود )أبــا عرفــات(: يف موكــب الفاحتــني ُكنــَت أنــت بوصلــة القلــب، وُكنــَت اجلهــاِت 
األربــع. ُكنــَت هتــيء للذاهبــني إىل جنّــِة اخللــد مواعيدهــم، وُكنــَت تلملــم شــعث اجلاهــري يف 
شــطط الــدرب وســط الزوبعــة، كنــَت اخلريطــة يف أطلــس الذاهبــني إىل القــدس، وكنــت دليــل 
ــد  ــة اللــون أب ــق إىل األندلــس، كنــت فلســطني مــن النهــر إىل البحــر، ُعمري ــارى يف الطري احلي

)1( حصيفة الا�ستقال، ص2.
)2( هــذ� الامس كتــب بــه �لأمــني �لعــام حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم �دلكتــور رمضــان عبد هللا شــلّح، يف حصيفة الا�ســتقال، يف صفحهتا �لأخــرة يف معود مر�اي.



262
الفصل الخامس

الشهادة واالستشهاد

الدهــر، عــى جبهتــك الســمراء تنمــو رياحــني عــكا وحنطــة مــرج بــن عامــر، وعــى صــدرك 
ــال اخلليــل وهتــب الصغــار رصــاص املحاجــر، يف عينيــك تلمــع فضــة املتوســط  تســرتيح جب
ووهجــه املتجــدد، والقــدس تغفــو عــى زنــدك املقطــوع مــن بلــوط َيْعبــد. أخــي حممــود: اآلن 
تــرشق صورتــك، يف القــدس، يف مكــة، يف املدينــة املنــورة، واآلن تســقط يف الوحــل كل الوجوه 
املــزورة، يف زمــن الغاصبــني كــم مــّرة راودتــك املنايــا؟ كــم مــّرة أســلمك الســجان للســجن؟ 
واآلن يصطــادك الرصــاص األخــرس يف وطــن ملطــخ باجلواســيس وباخلطايــا. مل تكــن 
ــورة أن  ــاذ إىل دمــك املتمــرد كان عــى الث ــكالب، وللنف ــالء هتــاب ال ــادم مــن كرب ــادك الق بعن
هُتــدى فريســة للذئــاب. نعــم كفــى الثــورة أن تغــازل احليــات والثعالــب، كان عليهــا أن تفتــح 
للســارسة املكاتــب، وتــوزع يف مأتــم الوطــن احلقائــب، نعــم يف غــزة البطلــة يتزاحــم القتلــة، 
يف غــزة الفرســان املــوت باملجــان، والقهــر لإلنســان، واملجــد للســلطان! أخــي حممــود: يــا ابــن 
رصاصــة الســلم ويــا ابــن محامــة احلــرب، هــل هــذه هناياتنــا يف أول الــدرب، درب الــباق، أم 
هــذه بداياتنــا مــع احلــب والشــمس واالنعتــاق؟ إنَّ لنــا موعــًدا ننثــر فيــه عــى شــاهد القــب ورد 
اخلــالص، ونعلــن مــن كاتــم الصــوت هــذا زمــان القصــاص، فقــّر عينـًـا حممــود )أبــا عرفــات(، 
ــأر معــًبا، قســًا بــرب اجلــرح والرمــح، ســيحيل ملــح  وابســط أخــي راحتيــك لصافنــات الث
الشــاطئ املغــدور ُســّكًرا، وجتــيء يــا حممــود، تطلــع مــن بقايــا الــروح واألشــالء، حتمــل لوعــة 
الفقــراء، تنســج مــن دم الشــهداء ثــوب العــز لألحيــاء. وتســيل يــا حممــود مــن دمــع املخيــم، 
وتطــل يــا حممــود مــن دمنــا املقاتــل، مــن عطــش الســجن وجوعــه، وجتــيء يــا حممــود مــن زرد 

السالســل، يف ضحكــة األطفــال، يف حــزن األرامــل. ســتجيئ يــا حممــود«)1(.

والدة الشهيد القائد حممود اخلواجة
قالــت والكلــات البســيطة تنســاب مــن فمهــا هبــدوء ال يتوفــر إالّ يف أم مناضــل وجماهــد، 
وقّلــا كانــت ختنقهــا العــبات أثنــاء احلديــث، عــبات األمل املكبــوت، ال عــبات احلــزن 
والضعــف. كانــت حتفــظ تاريــخ ابنهــا الشــهيد القائــد حممــود وحياتــه عــن ظهــر قلــب، 
شــعرُت وأنــا أســمع هلــا كأيّن أشــاهد فيلــًا ســينائًيا حليــاِة عمــالٍق جماهــٍد مــن عالقــِة التاريــِخ 
الــذي مل تعرفــه إالّ ككتلــة مــن الديناميــت، تبحــث عــن أيِّ هــدٍف للعــدو لتنفجــر فيــه، ابتــدأت 
األم الصابــرة قوهلــا: »أمــي أن يكــوَن ابنــي حًيــا يف اجلنــة، هــو احلــارض يف حيــايت مل يغــب عنــي 
ولــو للحظــة، مــازال يعيــش معنــا، خيالــه مل يفارقنــي، رحيــه يف املــكان، فهــا هــَي صــوره 
تغطــي جــدران بيتــي وغرفتــي التــي فيهــا أنــام، هــو حــارض يف أبنائــه وبطوالتــه وحــب النــاس 
ــى  ــاه، أغ ــف، وال أنس ــبات، ويف كل املواق ــره يف املناس ــا، أذك ــت ونّوارهت ــة البي ــه. كان رحيان ل
أوالدي إىل قلبــي وأقرهبــم إليــه. كثــرًيا مــا تــراه راكًعــا أو ســاجد، خملًصــا يف جهــاده شــجاًعا ال 

)1( محمــد �لفــاحت، وهــو الامس �حلــريك �ذلي اكن �لأمــني �لعــام �دلكتــور رمضان شــلّح يكتب فيه معود مر�اي يف حصيفة الا�ســتقال، 1995/06/30م، ص16.
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هيــاب املــوت وال خيــاف الســجن. زاهــًدا يف الدنيــا راغًبــا فيــا وعــد اهلل بــه عبــاده املجاهديــن، 
استشــهد ألجــل قضيــة مرّشفــة؛ ألّنــه قاتــل أعــداء اهلل وأعــداء الوطــن. لقــد كانــت الصدمــة يف 

ــه إىل االستشــهاد يف ســبيل اهلل والبــالد«. الصميــم، لكننــي فخــورة أنَّ قــرار ولــدي أدى ب

وبحرقــة قلــب ودمعــة ترقرقــت عــى اخلــد، عــّبت أم الشــهيد القائــد حممــود عــن وجــع 
الفــراق واخلســارة الكبــرية للعائلــة، وحلركــة اجلهــاد اإلســالمي التــي خــرت بدورهــا البطــل 
حممــود الــذي دافــع بــرشف عــن أهلــه وشــعبه وطنــه، و«لــواله وأمثالــه ولــوال هــذه املقاومــة 
ــًا  ــى دائ ــوف تبق ــب س ــة القل ــاج، إن حرق ــل النع ــا قت ــا وقتلون ــار بيوتن ــؤالء الكّف ــم ه القتح
ــا  ــا ضّحين ــطني، إذا م ــا فلس ــا وبالدن ــل دينن ــن أج ــه م ــس نقدم ــايل والنفي ــن الغ ــودة، لك موج
ــا إذا اســتبيحت بيوتنــا وأرزاقنــا وعيالنــا وأعراضنــا«  نحــن فمــن ســيضحي؟ مــن ســيدافع عنّ

هكــذا تتحــدث والــدة الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة.

زوجة الشهيد حممود اخلواجة )أبو عرفات( قالت: 
ــه  ــهيًدا ويدخل ــه اهلل ش ــد أن يتقبل ــا الوحي ــْن عزاؤن ــًدا، ولك ــب ج ــود صع ــي حمم ــراق زوج »ف
ــا  ــى ي ــردوس األع ــه يف الف ــا ب ــا، وامجعن ــة ونعيمه ــه باجلن ــه ومتع ــم ارَض عن ــم، الله ــات النعي جن
ــر  ــن أكث ــه كان م ــم اهلل أّن ــري األزواج، ويعل ــال، وخ ــري الرج ــه كان خ ــهد اهلل أّن ــني، أش رب العامل
النــاس حماســبة لنفســه، وخشــية مــن ربــه، احلمــد هلل الــذي أكرمنــي بــه يف الدنيــا ورشفنــي بخدمتــه، 
ــان  ــا باحلن ــا مليًئ ــا دافًئ ــريب. كان حضنً ــزوج واألب وامل ــه نعــم ال ــات، إن ــني والبن ــه البن ــي من ورزقن
خاصــة عــى أوالده، كان بالنســبة يل كل يشء فــكان هــو األب واألم واألخ والــزوج الطيــب 
احلنــون والرفيــق والصديــق. كان يقــول يل: لســُت ابــن دنيــا ولســت مــن املاكثــني فيهــا طويــاًل، فــال 
، أريــدك صابــرة حمتســبة أمــرك هلل)1(. قبــل يومــني مــن  تبكــي عــّي كــا َتبكــي النســاء عــى أزواجهــنَّ
استشــهاده رجوتــه وألول مــرة، أالّ خيــرج مــن البيــت إالّ مســلًحا فقــال يل: »ال يغنــي احلــذر عــن 
القــدر«)2(. هبــذه الكلــات وّدعنــا ومشــى عــى درب الشــهادة. رغــم الفــراغ الــذي تركــه زوجــي، 
ــة، كان كل يشء  ــا إىل اجلن ــا طريًق ــح لن ــاره اهلل شــهيًدا ليفت ــزاز أن اخت ــي أشــعر بالفخــر واالعت فإنن
يف حيــايت، باستشــهاده فقــدت األب الغــايل واألم احلنــون، فقــدت رشيــك عمــري ورفيــق دريب يف 
الــراء والــرضاء، فقــدت الصديــق الصــدوق، كان لنــا القــدوة واألســتاذ واملــدرس، تعلمــت منــه 
ــول  ــجاعة يف ق ــب، الش ــد املصائ ــاب عن ــب واالحتس ــل، الص ــول بالعم ــاع الق ــت إتب ــري، تعلم الكث
احلــق، عــدم اخلــوف عنــد الشــدائد، احلكمــة يف التعامــل مــع املواقــف الصعبــة والبســيطة، ووضــع 
األمــور يف حجمهــا الطبيعــي، أّي عــدم تضخيــم األمــر الصغــري وتصغــري األمــر الكبــري. تعلمــت 

)1( مقابة خشصية مع زوجة �لشهيد محمود �خلو�جة )�أم عرفات( بتارخي 2015/04/17م.
)2( هو حديث عائشة، �أخرجه �لطر�ين يف �لأو�ط و�حلامك.
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الــرىض بــا كتــب اهلل، وأنَّ احليــاة ال تنتهــي باستشــهاد إنســان أو وفاتــه. الشــهيد حممــود مدرســة ال 
يمكــن إحصــاء دروســها ومناهجهــا. كان يقــول يل: مبدئــي يف احليــاة اآليــة القرآنيــة التــي يقــول اهلل 
فيهــا: حجس رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىييي جئ حئ خئ مئ هئ جبحب 
ــن  ــم الدي ــا بتعالي ــد كان ملتزًم ــالق: 2-3[، لق خب مب هب جتحت خت مت هت مث حج مج جحس ]الط
احلنيــف حيافــظ عــى الصلــوات يف أوقاهتــا، وكان يشــجعني عــى إقامتهــا وعــى صــالة الفجــر يومًيا. 
ــات فأدركــت وأحسســت  ــم مــن واجب ــه احلركــة والتنظي ــا تتطلب شــعرت بمرشوعــه اجلهــادي وم

بواجبــي جتــاه تربيــة أوالدي فرتبيتــي هلــم جهــاد معــه بــإذن اهلل«.

مريم حممود اخلواجة)1( قالت يف رثاء أبيها: 

ــر  ــا أتذك ــني، عندم ــزن دف ــا وح ــمة رض ــفتي بس ــى ش ــم ع ــوع وترتس ــار الدم ــم تنه »أيب ك
اســمك وأرى صورتــك. أيب إننــي مل أذرف الدمــوع؛ ألنــك استشــهدت، إننــي أذرف الدمــوع؛ 
ــال  ــي أن ــذي جعلتن ــا أيب ال ــت ي ــك. أن ــم بانتســايب إلي ــزاز والفخــر العظي ــي أشــعر باالعت ألنن
هــذا الوســام العظيــم، أيب أعجزتنــي الكلــات التــي ال هنايــة هلــا، قــد أســتطيع أن أعــب عــن كل 
يشء إالّ عنــك يــا والــدي، فإننــي أقــف عاجــزة عندمــا أمســك بالقلــم، ختوننــي الكلــات، كلــا 
ــى مــن تضحياتــك. أيب عندمــا رحلــت كان عمــري عــرش  كتبــت كلمــة أشــعر أهنــا أقــل معن
ــي،  ــى وجنت ــة ع ــت مطبوع ــك بات ــريب، قبالت ــودك ق ــّس بوج ــي إىل اآلن أح ــنوات، إالّ إنن س
حلــن صوتــك مــا زال يزغــرد يف أذين، صورتــك مل تفــارق خميلتــي، ومــا زالــت إىل اآلن حــارضة 
معــي تقيــم بجــواري، رحلــت يــا أيب تــارًكا خلفــك ابنــة تتعــذب مــن الفــراق، ولكنهــا تفتخــر 
بــك وبشــهادتك ونيــل الوســام، أيب أنــت اجلبــل الشــامخ، أنــت صخــرة مــن صخــور جبــال 
فلســطني الشــاخمة، أيب هــل ملثــي أن خياطبــك؟ يعانقــك؟ ال وألــف ال فأنــت يف مرتبــة العليــني 
مــع األنبيــاء والصديقــني والشــهداء، وحســن أولئــك رفيقــا. أشــعر بالفخــر للمكانــة والدرجــة 
العاليــة التــي حظــَي هبــا والــدي، تأليــف وكتابــة كتــاب عــن والــدي يؤكــد يل عــى عظمتــه وأن 
حركــة اجلهــاد ثابتــة ومصّممــة عــى خيــار املقاومــة بتأرخيهــا وكتابتهــا عــن عظائهــا وأبطاهلــا 

وقادهتــا«)2(.

)1( �سبق ترمجهتا.
)2( مقابة خشصية، مسجة ومكتوبة للمرة �لثانية مع مرمي بتارخي 2015/05/07م. 
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نعيمه حممود اخلواجة)1( قالت راثيًة أباها: 

»أيب إنَّ احليــاة بعــدك مريــرة، ليــس هلــا معنــى يذكــر، أنــت يف أعــاق قلوبنــا، وســتبقى فينــا 
حًيــا ولــو مــرَّ عــى موتــك ورحيلــك زمــن طويــل مــن الدهــر، أدميــت قلوبنــا برحيلــك، ليــس 
حلياتنــا قيمــة مــن بعــدك، فهــل للحيــاة معنــى بــدون الشــمس؟ وهــل هلــا معنــى بــدون القمــر؟ 
وهــل هلــا معنــى بــدون أم حانيــة، وأب يســندنا ونشــد بــه ظهرنــا؟ فراقــك أبكــى قلوبنــا قبــل 
ــد  ــح احلدي ــا مــن بكلمــة رىض منــك يصب ــاك ي ــا وتنهمــر. افتقدن ــزل الدمــوع مــن عيونن أن تن
ــه أبــواب الســاء،  ــا الــذي تتفتــح ل ــا تقبيــل يديــك كل يــوم ودعــاءك لن ــا وينصهــر، افتقدن لينً
وينكــر لــه الصخــر. عشــت طيــب الذكــر، ودعنــاك بمزيــد مــن العــزة والكرامــة والفخــر، 
عشــت طيــب القلــب، لينـًـا معطــاًء حكيــًا حليــًا صلًبــا جلــًدا عصًيــا عــى الكــر، عزاؤنــا أنــك 
مــت مــوت الفائــز باجلنــة املنتــر، تــكاد األجســاد تتقطــع أمًلــا عــى فراقــك، وتــكاد القلــوب 
مــن احلــرة متــوت وتنفجــر. أيب: لقــد علمتنــا عــزة النفــس، وأْن ال نخضــع وال نــذّل إالّ هلل، 
أســأل اهلل أن جيعــل قــبك روضــة مــن ريــاض اجلنــة، وجيمعنــا وإيــاك يف الفــردوس األعــى يف 

مقعــِد صــدٍق عنــد مليــٍك مقتــدر«)2(.

عرفــات حممــود اخلواجــة: حدثنــا عــن أبيــه ودمعــة تقاطعــُه نابعــًة مــن قلــِب ابــن مشــتاق إىل 
َمــن كان يــدهلل ويالعبــه فقــال:

ــي يل  ــو بق ــون، ول ــي صهي ــع بن ــرب م ــة واحل ــاحة املعرك ــب يف س ــهيد الواج ــو ش »أيب ه
يــوم مــن حيــايت ســوف أســتعيد حــق أيب الشــهيد البطــل الــذي أعتــّز بــه، ســيأيت اليــوم الــذي 
ســيأخذ فيــه كل ذي حــق حقــه، ســيظل أحبــاب أيب الســائرون عــى هنجــه ودربــه بــراع مــع 
هــذا الكيــان الصهيــوين حتــى يتــم حتقيــق الوعــد اإلهلــي بالقضــاء عــى هــذا الكيــان الغاصــب 
وينطــق احلجــر والشــجر ويقــول: يــا مســلم يــا عبــد اهلل هــذا هيــودي خلفــي تعــاَل فاقتلــه. حتيــًة 
إىل والــديت التــي حضنتــي وعّلمتنــي معنــى البطولــة، أفتخــر كثــري جــًدا بوالــدي؛ ألّنــه القائــد 
واملؤســس للجهــاز العســكري القــوى اإلســالمية املجاهــدة )قســم(. اغتيــل أيب وأنــا أبلــغ مــن 
العمــر ثــالث ســنوات ومــن حينهــا وأنــا أشــعر بفخــر وبعــزة شــديدين كــون أننــي مــن صلــب 
ــهاد  ــة، وإنَّ استش ــه اجلهادي ــالت بعمليات ــم الوي ــني وأذاقه ــع املحتل ــذي أوج ــل ال ــذا الرج ه
والــدي هــو وســام رشف نعلقــه مجيًعــا عــى صدورنــا ونمــي رافعــني رؤوســنا، ألننــا نحمــل 
ــه  ــهد ب ــذا يش ــة، وه ــمعة طيب ــة وس ــة واضح ــدي بصم ــرك وال ــد ت ــة. لق ــود اخلواج ــم حمم اس
)1( �مسهــا يف بطاقــة ميادهــا نعميــة محمــود عرفــات �خلو�جــة، ينادهيــا �لأقــرابء و�ملعــارف يف �لبيــت ابمس منـّـة، ويه الابنــة �لثالثــة مــن بنــات �أبــو عرفــات 
ــهتا يف �جلامعــة �لإ�ــامية  ــنو�ت، �أهنــت در��س ــد 1991م، اكن معرهــا وقــت ��تشــهاد و�دلهــا 4 �س ــاميء، ويه مــن مو�لي �أصغــر مــن �أخهتــا مــرمي، و�أخهتــا شس

ــة بتــارخي 2015/05/21م. ختصــص خدمــة �جاعيــة، مقابــة خشصيــة ومكتوب
)2( مقابة خشصية ومكتوبة مع نعمية �خلو�جة بتارخي 2015/05/21م.
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اجلميــع. كان أيب إنســاًنا شــهًا كريــًا شــجاًعا، كان متعصًبــا للحــق وال يســكت عــى الظلــم أو 
اجلــور وال خيشــى يف اهلل لومــة الئــم«)1(.

يوسف عرفات اخلواجة األخ األكرب للشهيد القائد حممود قال يف رثاء أخيه: 

»لقــد أخرجتنــا يــا أخــي مــن طبيعــة الطــني التــي خلقنــا منهــا، والتــي ظّلــت تأرسنــا ســنني 
طويلــة فنتثاقــل إىل األرض، ويقعدنــا عــن اجلهــاد أرزاقنــا، أهلونــا، أبناؤنــا، أزواجنــا، كانــت 
ظلمــة ظللنــا نتخبــط فيهــا ونحــن نجــرت ألفــاظ اجلهــاد دون أْن نحوهلــا إىل عمــل، فــإذا بــك يــا 
أخــي حممــود تصفعنــا مجيًعــا، وختــرج بنــا مــن أرس الــرزق واألهــل واألبنــاء واألزواج وذهّلــم 
وتســبقنا إىل اهلل، فهنيًئــا لــَك فــوزَك يف ذلــك الســبِق إىل اهلل، وطوبــى ملــن حلقــك عــى الــدرب، 

وهنيًئــا ملــن أخلــص وعاهــد الرمحــن يف صــدق«)2(. 

ويف آخر اللقاء تكلم فيه نثًرا مسجوًعا قال فيه:

»كثــري مــــشتاق لــك أخــي وحمتــاج ألنفاســك، وعليــك تعـــودت أدور يف كل نواحــي البيــت، 
وإن مــــا لقيتــك وتعــــب فكــــري والعــــيون، أحـــــط إيــدي عــى خــــدي وأقــول: يــــا ليت لـــو تأيت 
وتبتسم يل مـــــره وحتـــــكي يل عــــن أحــــوالك وطـــول غــيابك ومن القــــيت. لقيت أباك وأحبابك 
وأصحابــك وآل البيــت، معـقــــول الفــــراق خــــالك أعــز أحبابك تنســى. وأروح أطالع صــــورتك 
وحــــــدي بالبيت. أذكــــر أيـــــام زمــــان واهلل لضحــــكتك حـــــنيت، وأحـــاكي صــــورتك وعــيون 
ــة  ــل بالعافي ــلبي تبكيــك، واحكــي لــك وامهــس لــك لفراقــك كل يشء ســليت. وأخلــص اللي قــ
تصــدق لبعــدك حنيــت، واهنــدم حيــي بغيابــك، ملــاذا أخــي مــا جـــــيت؟ وصــــرت أصفــق إيــدي 
ونــــار قلبــي تكوينــي، راح أمــوت الليلــة لــو باحلــــلم مــــعي مــــا حكيــت، لقــاك املــوت وأخــذك 
مني يا غــــايل. فـــراقك يف قلبي خـنجـــر شـــل أوصايل، تبتســــم للـمــــوت والكـــل مـــنه يـفـر، أمـرك 
عجـــيب مــا خطـــــر عــى بــايل، وعيونك مســبل وبموتك نائــم مرتاح، عـــريس بنومه متهني شـــايف 
إقبــايل، وعــى خــدك الضاحــك شــايف وســــام، اختــارك رصــــاص الغــدر أســــد لبــالدي، املــوت 
غيــب أســد واستأســدوا الــكالب، ومــن أيــن أجيــب نــــاس تـفــــهم أقـــــوايل، تعــــب ســــنني مــرت 
وكــبوا الصغــار، ونســـوا الــي رباهــم ُعمــــر آه يــا حــايل، الــي رباهــم خلــــوه رقـــم مــن األرقــام، ال 
جُيمــع وال ُيطــرح بــس نفســه يســاوي، والعيــب مــا كان يف الــي ريب وبــس، العــــيب بالــذي مــا ثمـــر 

فيــه ســهــــر الليــايل.«)3(

)1( مقابة خشصية مع عرفات محمود �خلو�جة بتارخي 2015/04/05م.
)2( يو�ف عرفات �خلو�جة �لأخ �لأكر للشهيد محمود �خلو�جة، مقابة خشصية بتارخي 2015/05/06م.

)3( وللر�وي يو�ف �خلو�جة ديو�ن شعر يتضمن حو�يل مخس مر�ٍث صدحت هبا قرحيته يف راثء �أخيه �لشهيد محمود �خلو�جة. 
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قالوا في الشهيد القائد محمود الخواجة
المبحث 

الثالث

أواًل: إخوته وأقرباؤه:
ــود  ــي حمم ــد كان أخ ــود: »لق ــد حمم ــهيد القائ ــه الش ــال يف أخي ــة ق ــات اخلواج ــد عرف حمم
ــا  ــًكا، اجتاعًي ــة حمن ــع البدهي ــا رسي ــا فطنً ــق، ذكًي ــول احل ــا يف ق ــًدا جريًئ ــًدا عني ــجاًعا صندي ش
حريًصــا عــى مشــاركة النــاس يف أفراحهــم وأحزاهنــم، بــاًرا بوالديــه خاّصــة والدتــه التــي كان 
ــة  ــز النفــس. صاحــب مواقــف رجولي ــًا عزي ــل يدهيــا ورأســها، كري ــًا يقب ــا عليهــا ودائ حنوًن
ومواقــف شــجاعة، مل يتــواَن عــن خدمــة إخوانــه املجاهديــن، متّيــز منــذ نعومــِة أظفــاره بتدينــه 
ــن  ــاد الذهــاب إىل مســجد الشــهيد عــز الدي ــه عــى الفكــر اجلهــادي املقــاوم حيــث اعت وإقبال
ــا، ذلــك املســجد الــذي يعــد قلعــة املجاهديــن فخــّرج الشــهداء  القســام بمــرشوع بيــت الهي
ــان، فــكان هــذا رّس  ــة التامــة والكت ــز أخــي حممــود بالري األبطــال والقــادة العظــاء. كــا متي
ــث كان ال  ــني حي ــراء واملحتاج ــه بالفق ــه رأفت ــرف عن ــة. وع ــة واجلريئ ــه النوعي ــاح عمليات نج
يتوانــى عــن تقديــم يــد العــون لــكل ســائل وحمــروم عــى الرغــم مــن ضيــق العيــش والظــروف 

ــها.«)1( ــي كان يعيش ــة الت ــة الصعب االقتصادي

أخــوه إســاعيل)2( قــال: »كان أخــي الشــهيد حممــود عــى ديــن وخلــق وعقيــدة، ورمــًزا مــن 
رمــوز الثــورة، ومثــااًل وقــدوة يف اإلخــالص والتضحيــة والتفــاين واإلقــدام والشــجاعة، كان 
ــذ  ــه عــى العمــل، من ــة واالســتقالل، كان مشــهوًرا بمثابرت شــعلة للفجــر القــادم، فجــر احلري
الصبــاح الباكــر حتــى آخــر املســاء، ال جيهــل اخلطــر الــذي يكتنفــه هــو شــخصًيا، كــا يكتنــف 
ســواه لكــن هــذا اإلنســان املتمــرس بمواجهــة اخلطــر مل يبلــغ وقتهــا حــد االعتقــاد بــأن أوان 

اغتيالــه قــد حــان«)3(. 

مليــاء عرفــات اخلواجــة قالــت: »أخــي الشــهيد حممــود أعطى مثــااًل حًيــا يف االلتــزام والقدرة 
ــا مــن كل مــن عرفــه، مل يكــن إنســاًنا منفــًرا وال رجــل مصالــح، بــل  عــى القيــادة، وكان حمبوًب
كان كل وقتــه وجهــده وعرقــه لفلســطني التــي أحبهــا وكانــت تعيــش بــكل خليــة مــن خاليــا 
جســده حتــى اغتالتــه قــوى الــرش والعالــة واخليانــة. أخــي أبــدع يف عملــه وابتعــد عــن الذاتيــة 

)1( مقابة خشصية مع محمد �خلو�جة بتارخي 2015/06/12م.
)2( �سبق ترمجته. 

)3( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع �إ�اعيل �خلو�جة بتارخي 2015/12/15م.
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واملصلحــة، كان عملــه فقــط هلل ولإلســالم ولفلســطني، ووجــد أن حركــة اجلهــاد حتقــق 
ــل املنخرطــني  ــكان مــن أوائ ــر فلســطني كل فلســطني، ف ــه باجتــاه حتري ــري طريق ــه وتن طموحات
فيهــا واملنضمــني لصفوفهــا. أخــي حممــود رجــل واحــد، جيمــع بــني الرجــل اإلنســان والرجــل 
ــكرية  ــوم العس ــني العل ــع ب ــذي جيم ــكري ال ــيايس والعس ــل الس ــف، والرج ــي واملثق االجتاع
واملدنيــة، وخــبة الفدائــي املقاتــل، وحّســه الوطنــي الثائــر، وحــرص وانتــاء ونزاهــة الفــارس، 
ــة.  ــى آخــر نفــس التقطــه وهــو يعــاين مــن غــدر العمــالء اخلون أعطــى فلســطني كل يشء حت
أشــكر رفيــق دربــه يف كل املواقــف واملحطــات الدكتــور ريــاض حشــيش؛ ألنــه درس جتربتــه 
ــا هــو موجــود  ــني م ــه وب ــارن بين ــال وتق ــم األجي ــى تتعل ــادي حت وكتــب ســريته وتارخيــه القي
اآلن. باستشــهاد أخــي فقــدت حركــة اجلهــاد أحــد رموزهــا وصنــاع تارخيهــا املــرشف وهــي يف 

أمــس احلاجــة إليــه وألمثالــه«)1(.

ســمرية الــبس )أم صالــح حشــيش( قالــت: »كان الشــهيد البطــل حممــود اخلواجــة رمــًزا 
للنزاهــة واالســتقامة واملصداقيــة، وصاحــب الــرأي الشــجاع واملدافــع الصلــب عــن املظلومني 
طيلــة حياتــه يف شــتى املواقــع املختلفــة، ســار عــى هنــج الســلف الصالــح يف أقوالــه وأفعالــه، 
ربانًيــا يف عالقتــه مــع اآلخريــن، امتــأل قلبــه بحــب اهلل واخلــوف منــه، فلــم يعــْد لســواه يف قلبــِه 
ــن الدنيــا درًســا مل تعرفــه إالّ مــن أمثالــه املؤمنــني الصادقــني، لقنهــا  نصيــب، كيــف ال وقــد لقَّ
كيــف تكــون ذليلــة حقــرية تافهــة أمــام األهــداف الســامية الرفيعــة، وأمــام رىض اهلل، مــا رأيــت 
رجــاًل داســها بقدميــه مرتفًعــا عليهــا بإبــاء وهــو قــادر عليهــا مثلــه، ضحــى بنفســه مــن أجــل 

كرامــة أهلــه وشــعبه ووطنــه وأمتــه«)2(.

ثانًيا: أصدقاؤه:
»لقــد أثبــت الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة يف مســريته الشــخصية والعامــة ذكاًء وقــدرة 
عــى النجــاح، فقــد كان املخلــص النزيــه يف أوقــات نــدرت فيهــا النزاهــة. كان شــجاًعا فارًســا 
عندمــا نــدرت الشــجاعة وقــّل فيهــا الفرســان، لقــد كان رجــاًل صادًقــا صدوًقــا طيلــة مســريته 
وحياتــه، وأشــعر أنَّ أمثالــه كانــوا قلــة حمــدودة منــذ الفــرتة التــي تلــت صــدر اإلســالم إىل يومنــا 
هــذا، امتــدت معرفتــي بــه تســعة عــرش عاًمــا، مــن يــوم أن صاحبتــه وعايشــته وعملــت معــه. 
أبرتــه رجــاًل مــن أهــل اجلنــة يمــي عــى األرض، ويــوم ودعتــه أبرتــه رجــاًل مــن أهــل 
األرض يمــي إىل اجلنــة، عرفتــه يف صبــاه وشــبابه يف شــوارع وأزقــة خميــم الشــاطئ. عرفتــه يف 

)1( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع ملياء �خلو�جة بتارخي 2016/02/11م.
)2( مقابة للمرة �لثانية مع مسرة زوجة �لباحث رايض حشيش بتارخي 2015/12/14م. 
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حلقــات الذكــر وقــراءة القــرآن وصــالة اجلاعــة يف املســاجد، والربــاط يف املســجد األقــى)1(، 
ــه الــذكاء والفطنــة،  ــاء الدراســة يف اجلامعــة، فعرفــت في ــاه عــى مقعــٍد واحــد أثن جلســت وإّي
ــة، والفــداء والتضحيــة، والعــزم والثبــات، فقــد كان  واجلــد واالجتهــاد، والرجولــة والصالب
مــن القالئــل الذيــن فقهــوا اإلســالم جهــاًدا وبــذاًل وتضحيــًة وصــًبا، وعبــادًة ودعــوة وخلًقــا، 
ــكل مــا حتمــل الكلمــة مــن معــاٍن، والطبيعــة  ــادة ب ــز بصفــات القي ــاًرا. متي ــا وأخــوًة وإيث وحًب
التنفيذيــة احلّيــة التــي تبــادر عــى العمــل دون إبطــاٍء أو تــراٍخ، وباإلخــوة اإلســالمية احلقيقيــة 
التــي تســقط مــن حســاهبا كل الروابــط احلزبيــة، وتقيــم مقامهــا رابطة الديــن، وتؤكــد يف واقعها 
التكافــل والرتاحــم والتــوادد والتعاطــف مــع كل مــن يقــول ال إلــه إالّ اهلل حممــد رســول اهلل. 
عملياتــه االستشــهادية التــي صنعــت مــن أجســاد الرجــال قنابــل كان هلــا وقــع الصاعقــة عــى 
دولــة الكيــان الصهيــوين الغاشــم شــعبها وقيادهتــا، وعجــزت الرتســانة العســكرية الصهيونيــة 
ــوز  ــن رم ــًزا م ــالح. كان رم ــذا الس ــدي هل ــن التص ــامل ع ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــك م ــا متل ب
ــادة  ــااًل يف القي ــورة حــّول أجســاد الرجــال إىل أقــوى ســالح اســرتاتيجي. كان مث اجلهــاد والث
والتخطيــط والتنفيــذ، وقــدوة يف اإلخــالص والتضحيــة والتفــاين واإلقــدام والشــجاعة، وكان 
ــة  ــة واستشــهاده شــعلة للفجــر القــادم، فجــر احلري ومــازال يمثــل بســريته ومســريته الكفاحي
واالســتقالل. امتلــك دأًبــا وســعًيا يف ســبيل حتقيــق مــا يريــد حتقيقــه مــن أهــداف، جتــّى ذلــك 
اإلرصار يف االســتمرار والعــزم وعلــو اهلّمــة ومثابرتــه عــى العمــل، منــذ الصبــاح الباكــر 
حتــى آخــر املســاء، ال جيهــل اخلطــر الــذي يكتنفــه هــو شــخصًيا كــا يكتنــف ســواه، لكــن هــذا 
اإلنســان املتمــرس بمواجهــة اخلطــر، مل يبلــغ وقتهــا حــد االعتقــاد بــأنَّ أوان اغتيالــه قــد حــان. 
ــي  ــهاده ال يعن ــارًزا، إنَّ استش ــًا ب ــهاده معل ــح باستش ــد أصب ــه وق ــالمًيا يف حيات ــًزا إس كان رم
ــيبقى  ــرة، وس ــذه الذاك ــد هل ــو جتدي ــل ه ــالمي، ب ــاد اإلس ــة اجله ــاء حرك ــرة أبن ــن ذاك ــه ع غياب
أبنــاء احلركــة أوفيــاء صادقــني خملصــني لقادهتــم الذيــن حافظــوا عــى املكــون الرئيــي أال وهــو 

حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني«)2(.

ــاد  ــرشوع اجله ــح م ــم مالم ــة رس ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــال: »إن الش ــزام)3( ق ــذ ع ناف
ــهيد  ــن الش ــكاله، مل يك ــة أش ــالل بكاف ــة االحت ــلو وملقاوم ــرشوع أوس ــدي مل ــة للتص واملقاوم
ــًرا يف تاريــخ حركــة اجلهــاد اإلســالمي ويف تاريــخ الشــعب الفلســطيني، ومل  حممــود اســًا عاب
يكــن جمــرد جماهــد محــل رايــة اجلهــاد الســرتداد احلقــوق، ومــن أجــل الوقــوف بوجــه املحتــل، 
ــذ�ك �إىل �لنفــر  آن ــة � ــا عــى مقاعــد �دلر��ــة يف لكيــة �أصــول �دليــن يف �جلامعــة �لإ�ــامية، ودعــي جملــس �لطلب ــاء كن )1( واكن ذكل يف عــام 1982م �أثن
ملو�هجــة �ملسســتوطنني �ذليــن عزمــو� عــى �قتحــام �ملســجد �لأقــى بقيــادة �لإرهــايب �لعنــرصي كهــان، فتجمعنــا 125 طالبــًا تقريبــًا وتوهجنــا للتصــدي للمسســتوطنني يف 

، �لباحــث. �لقــدس، ولقــد مكثنــا وقتئــٍذ يف �ملســجد �لأقــى ثاثــة �أايم بليالهيــنَّ
)2( رفيق دربه �لباحث �دلكتور/ رايض صاحل حشيش )�أبو صاحل(.

)3( هــو �لشســيخ �جملاهــد نفــذ عــز�م، عضــو �ملكتــب �لسســيايس حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم، مقابــة خاصــة مــع موقــع )�لإعــام �حلــريب( لــرس�اي �لقــدس يف 
ــنوية ل�تشــهاد �ملؤ�ــس �لأول للجهــاز �لعســكري حلركــة �جلهــاد �لإ�ــايم محمــود �خلو�جــة. �ذلكــرى �لسس
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بــل كان لــه دور مؤثــر يف الوقــوف بوجــه مــا يســمى بمــرشوع التســوية الــذي أرادت أمريــكا 
مــن خاللــِه إجبــار الفلســطينيني عــى االستســالم. الســنوات الصعبــة التــي مضــت كان 
الشــهيد حممــود اخلواجــة يمــي فيهــا بثبــات ورجولــة وإبــاء دفاًعــا عــن اإلســالم والعقيــدة 
والبــالد، إن حركــة اجلهــاد اإلســالمي خــرت كثــرًيا باستشــهاد القائــد حممــود اخلواجــة كــا 
ــرت  ــا خ ــقاقي، ك ــي الش ــور فتح ــام الدكت ــني الع ــها األم ــهاد مؤسس ــرًيا باستش ــرت كث خ
باستشــهاد العديــد مــن أبنائهــا وكوادرهــا، ولكنهــا لــن ترتاجــع ومازالــت ثابتــة عــى مواقفهــا 
ومبادئهــا، وســتبقى الوفيــة لدمــاء الشــهداء، وســتبقى مســرية اجلهــاد واملقاومــة مســتمرة رغــم 
التضحيــات الكبــرية التــي قدمتهــا حركــة اجلهــاد اإلســالمي فهــي مل ترتاجــع عــن خياراهتــا ومل 
تستســلم للواقــع الضاغــط. إنَّ مــرشوع حركــة اجلهــاد مــا زال نابًضــا يف احليــاة، وإّنــه ال يمكــن 

عــى اإلطــالق أن تفــرط يف مبادئهــا ويف ثوابــت شــعبها الفلســطيني املرابــط«)1(.

ــعل  ــوا مش ــن محل ــابقني الذي ــن الس ــة م ــود اخلواج ــهيد حمم ــال: »الش ــة)2( ق ــاعيل هني إس
الدعــوة واجلهــاد، تربــى يف مرحلــة التأســيس ومــا محلتــه مــن حتديــات هائلــة، كان مــن 
الغربــاء والقّلــة الذيــن انحــازوا إىل خيــار الدعــوة، وجــوِّ املجتمــع املحيــط بــه مــيء باملنكــرات 
والعــادات املتناقضــة مــع املفاهيــم اإلســالمية واألخالقيــة، ومــن الذيــن واجهــوا ذلــك ليــس 
ــا ثــمَّ أصبــح  باللســان بــل باليــد. كان الشــهيد حممــود مــن رمــوز احلركــة اإلســالمية يف خميمن
عــى مســتوى الوطــن، نعــم كاَن حتــَت رايــة إخواننــا يف اجلهــاد ومؤسًســا للجنــاح العســكري، 
ولكنّــه ذو رمزيــة تعــدت حــدود التنظيــم إىل فضــاء الوطــن اإلســالمي، الشــهيد حممــود 
ــِق  ــة يف العم ــكلت رضب ــي ش ــة الت ــة النوعي ــد، العملي ــت لي ــة بي ــي عملي ــن خمطط ــة م اخلواج
ــكرية  ــة العس ــرًيا يف املؤسس ــاًكا كب ــة، وارتب ــا يف السياس ــا عالًي ــت ضجيًج ــوين، وأحدث الصهي
واألمنيــة لــدى العــدو، لذلــك نقــول: آثــاره باقيــة يف مــرشوع املقاومــة ومــا متّثلــه مــن وجــود، 
ــن  ــادة املقاومــة الذي ــا بق ــا مجيًع ــن املهديــني، وجيمعن ــه مــن الصاحلــني اهلادي نســأل اهلل أْن يتقبل

ــه«)3(.  ــتقِر رمحت ــه يف مس ــدوا اهلل علي ــا عاه ــوا م صدق

إســاعيل ســعيد رضــوان)4( قــال: »يف حفــل تأبــني الشــهيد حممــود اخلواجــة كانــت 
يَل كلمــة، كلاهتــا خرجــت مــن قلــٍب جمــروٍح ينــزُف دًمــا، حيــث اختلطــت فيــه املشــاعر 
واملواقــف واملبــادئ، حتدثــُت عــن صفاتــه ومواقفــه ومبادئــه، أتذكــر ممــا قلتــه مــن كالم: إننــا 
ــًا مــن معــامل  ــًدا كبــرًيا مــن قيــادات األمــة، ومعَل ــا عــى قلوبنــا، وقائ ــًزا وحبيًب ــا أًخــا عزي فقدن

)1( مقابة خاصة �أجر�ها موقع �لإعام �حلريب لرس�اي �لقدس بتارخي 2011/06/22م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع �إ�اعيل هنية بتارخي 2015/12/02م.
)4( �سبق ترمجته.
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اجلهــاد واملقاومــة يف فلســطني، بــذل نفســه وروحــه ألجــل دينــِه وقضيــِة أمتــه. وأثنــاء حديثــي 
ــا  اســتحرضت حديــث النبــي صــى اهلل عليــه وســلم حينــا مــرَّ بجابــر بــن عبــد اهلل فــرآه حزينً
مهموًمــا، فقــال جابــر: يــا رســول اهلل إنَّ أيب قــد استشــهد وتــرك يل دينًــا كبــرًيا وعيــااًل كثــرية، 
ــا  ــد الشــهيد، ي ــا وال ــا أمَّ الشــهيد ي ــا أمَّ ُيوســف، ي ــا رســول اهلل؟ فقلــت: ي أال أحــزن لذلــك ي
ــر أال  ــال جلاب ــلم ق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــهيد، إنَّ رس ــاب الش ــا أحب ــهيد، ي ــوان الش إخ
ــم  ــر: إنَّ اهلل مل يكّل ــا جاب ــال ي ــا ســول اهلل، ق ــى ي ــال ب ــل احلــزن عــن قلبــك؟ ق ــا يزي أخــبك ب
أحــًدا مــن البــرش إالّ مــن وراِء حجــاب، إالّ أبــاك، فــإنَّ اهلل عــز وجــل قــد كلمــه كفاًحــا، وقــال 
، قــال عبــد اهلل بــن حــرام: أمتنــى أْن ُأردَّ إىل الدنيــا مــرة ثانيــة فأقتــل فيــك يــا  عبــدي متــنَّ عــيَّ
رب العاملــني، فقــال جــلَّ وعــال: إّنــه قــد ســبق القــول منــي أهّنــم إليهــا ال يرجعــون، فقــال عبــد 
ــبيل  ــاد يف س ــن اجله ــوا ع ــى ال ينكل ــي حت ــن ورائ ــب م ــا رب أخ ــرام، ي ــن ح ــرو ب ــن عم اهلل ب
ــل: حجسٱ يك مل ىل يل ام مم رن زنمن نن ىن ين ٰى  ــز وج ــول اهلل ع ــزل ق اهلل، فن
ري جحس ]آل عمــران: 169[، كانــت خطبــة ممزوجــة بالعواطــف، يــا أمَّ الشــهيد، يــا أمَّ حارثــة، يــا أمَّ 
يوســف، يــا أمَّ حارثــة إهّنــا جنــان، وإنَّ حارثــة يف الفــردوس. حممــود اخلواجــة شــهيد يف اجلنــة، 

يف الفــردوس األعــى إن شــاء اهلل«)1(.

ــاد  ــة اجله ــل يف حرك ــوِة األوائ ــن اإلخ ــه م ــود: »إّن ــد حمم ــهيد القائ ــول يف الش ــح)2(: »أق ــارس صال ي
ــيايس،  ــِي الس ــن الوع ــري م ــٍب كب ــى جان ــة، كان ع ــروح وّثّاب ــل ب ــزوا بالعم ــن متي ــن الذي ــالمي، وم اإلس
ــًا  ــي متــر فيهــا وعليهــا، ومــدرًكا لطبيعــة العــر ومل مــدرًكا لواقــع فلســطني وباملتغــريات الريعــة الت
بالواقــع الــذي يعيشــه، مطلًعــا عــى جوانــِب القــوى املؤثــرة فيــه، كان يتميــز بحبــه للحــوار واملناظــرة مــع 
ــًا  ــة موائ ــه اجلامعي ــًزا، عــاش حيات ــا ومتمي ــا ناجًح ــن خاّصــة عــى املســتوي اجلامعــي. كان طالًب اآلخري
ــي،  ــف الواع ــي، واملثق ــد املبدئ ــل العني ــااًل للمناض ــادي، كان مث ــل اجله ــة والعم ــة والرياض ــني الدراس ب
صاحــب رؤيــة وعقــل مســتنري وواســع األفــق، عمــل بــروح اإلخــالص الــذي ال يعــرف احلــدود، متتــع 
بشــخصية فــّذة اســتطاعت أْن متســك بزمــام أمــور التنظيــم، فقــد كان يتمتــع باجلــرأة يف اختــاذ القــرارات 
احلاســمة، صاحــب قــرار مل ختضعــه العوامــل الضاغطــة ألخــذ قــرارات خمالفــة لقناعاتــه، رمــًزا للمبدئيــة 
الفكريــة والصالبــة، إنســاًنا يف صفاتــه يتحــّى بالصــدق والبســاطة والتواضــع  السياســية واجلــرأة 
ــخي أو  ــتوى الش ــى املس ــواء ع ــا س ــه مضحًي ــا جعل ــذا م ــتعراض، وه ــن االس ــاد ع ــف واالبتع والتقش
عــى املســتوى اجلاهــريي العــام، أعتقــد أنَّ مثــل هــذه الصفــات جتعــل منــه شــهيًدا قــد اختــاره اهلل ضمــن 

قولــه تعــاىل: حجسمض حط مظجع مع جغ مغ جف جحس ]آل عمــران: 140[.

)1( مقابة خشصية بتارخي 2015/04/20م.
)2( �سبق ترمجته. 
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ــو عــودة)1( قــال: »كان الشــهيد حممــود اخلواجــة بالنســبة يل قــدوة يف كل يشء يف  ــد أب خال
ــه  ــه مــع إخوت ــه، وعالقت ــه علي ــاده يف احلــق وثبات ــه وعن ــه ورياضت ــره لوالدي ــه وأخالقــه وب دين
ــا مــن اهلل ومــن  ــا وغايــة اإلنســان أن يكــون حمبوًب وجريانــه ومعامالتــه مــع النــاس. كان حمبوًب
ــا كبــرًيا صاحــب قلــب كبــري. كان  ــا وأًب ــا صدوًق النــاس، ال تأخــذه يف اهلل لومــة الئــم، صديًق
ــة،  ــذكاء والفطن ــرم وال ــم والك ــع واحلل ــق يف التواض ــان بح ــه إنس ــاس، ولكن ــني الن ــلطاًنا ب س
ــن  ــة م ــذه الكلم ــل ه ــا حتم ــكل م ــاًنا ب ــا، إنس ــاًنا ربانًي ــاًل، إنس ــاًنا نبي ــه كان إنس ــاهلل إن ــهد ب أش

ــه«)2(. ــيح جنات ــكنه فس ــود وأس ــهيد حمم ــم اهلل الش ــاٍن، رح مع

مــازن هنيــة)3( قــال: »كنــت أنــا والشــهيد حممــود أبنــاء جــرية وحــارة ومســجد، فهــو رجــل 
حمــرتم، مل تســّجل عليــه أي نقــاط ســلبية أو أخالقيــة، يتمتــع بشــخصية قويــة، لــه هيبتــه ومهابتــه 
واحرتامــه يف معســكر الشــاطئ، عمــل لإلســالم بقــوة، كان غيــوًرا ومتفانًيــا يف خدمــة اإلســالم 
حلرصــه عــى الديــن، مــارس العمــل الدعــوي بأشــكاله املختلفــة، فهمــه للديــن انعكــس عــى 

أخالقــه وأعالــه وســلوكه الدعــوي بشــكل إجيــايب«)4(.

ــح  ــزة، ذات مالم ــالمية ممي ــخصية إس ــة ش ــود اخلواج ــهيد حمم ــال: »الش ــى)5( ق ــاز مرجت ممت
ــة  ــا ملرحل ــخ، اســتطاع أن يكــون عنواًن ــاع التاري ــد العظــاء مــن صنّ ــر إالّ عن ودالالت ال تتوف
ــة  ــه يف اجلامع ــم، عرفت ــة الئ ــذه يف اهلل لوم ــًدا ال تأخ ــاًل عني ــاًل مقات ــة. كان رج ــة مهم جهادي
واملســجد واملعتقــل، اشــتهر بالصالبــة والصمــود واإلرادة وقــوة الشــخصية ومتانــة التمســك 
باحلــق. مل تكــن هــذه الصفــات فقــط هــي التــي متيــزه؛ ألنــه كان يمتلــك قلــب إنســان، وعقليــة 
عــامل، ونفســية متواضعــة، مل تكــن تســتهويه املناصــب وال األلقــاب رغــم امتالكــه للعديــد مــن 
املؤهــالت واملواصفــات التــي تؤهلــه ومتيــزه عــن غــريه. كان حيمــل اهلــمَّ الفلســطيني اخلــاص 
واهلــمَّ اإلســالمي العــام، وعمــل كلَّ مــا بوســعه للنهــوض باحلركــة اإلســالمية، وإعــالء 
رايــة اجلهــاد يف فلســطني حيــث اســتطاع هبّمــة الفــارس وعبقريــة املقاتــل أْن يؤســس القــوي 
اإلســالمية املجاهــدة )قســم( الــذي ضــمَّ خــرية الشــباب املجاهــد، وكان هلــذا اجلهــاز أْن يوّجــه 
أقــوى وأروع الرضبــات لدولــة الكيــان الصهيــوين. وممــا ال شــَك فيــه أنَّ الشــهيد حممــود كان 
ــالمي،  ــاد اإلس ــة اجله ــكري حلرك ــخ العس ــاًل يف التاري ــا أصي ــزة وعنواًن ــة ومتمي ــة مهم صفح
ــد العمــالء  ــه عــى ي ــة عــى اغتيال ــا حرصــت أجهــزة االســتخبارات الصهيوني ــوال ذلــك مل ول

)1( �سبق ترمجته.
)2( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع خادل �أبو عودة بتارخي 2015/12/01م. 

)3( �سبق ترمجته.
)4( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع مازن هنية بتارخي 2015/12/21م.

)5( �سبق ترمجته.
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واملأجوريــن، وســيبقى 1995/06/22م يوًمــا مأســاوًيا يف تاريــخ حركــة اجلهــاد اإلســالمي 
وكل مــن عــرف وأحــب والتقــى الشــهيد الفــذ حممــود اخلواجــة؛ إذ فقــدت فلســطني وحركــة 
اجلهــاد اإلســالمي شــخصية إســالمية جهاديــة وقائــًدا إســالمًيا ذا تاريــخ وفكــر وخــبة 
عســكرية نــدر الزمــان أن جيــود بمثلهــا. ويف هنايــة هــذه الســطور التــي مل تصــل إىل هامــة 
الشــهيد، وبقيــت عاجــزة عــن الوصــول إليهــا، ومل تــدرك اجلــزء اليســري مــن مكانتــه وأمهيتــه، 
ــح حشــيش  ــاض صال ــق درب الشــهيد: ري ــور املجاهــد رفي ــا عــيَّ أن أشــكر الدكت أجــد لزاًم
ــُه يف  ــر أْن جيعل ــي القدي ــأل اهلل الع ــع، وأس ــد الرائ ــذا اجله ــى ه ــّذة وع ــة الف ــذه املحاول ــى ه ع

ــداع والعطــاء«)1(.  ــد مــن اإلب ــزاِن حســناته، وأن يوفقــه ملزي مي

حممــد احلســني)2( قــال يف الشــهيد القائــد حممــود: »كــم كنــُت أمتنــى أْن أكــون بجانبــك يــا 
، لصنعنــا مــع بعضنــا الكثــري الكثــري، لنرفــع رايــة  حممــود يف مرحلــة )قســم( أهيــا القائــد الفــّذْ
ــطني،  ــالمي يف فلس ــاد اإلس ــة اجله ــو حرك ــذي ه ــارك ال ــم املب ــذا االس ــم وه ــالم العظي اإلس
الــذي عشــقناه وعشــنا وعملنــا وابتلينــا وصبنــا مــن أجلــه، كــم أعجبــت بعملياتــك النوعيــة 
أهيــا البطــل املحنــك، لقــد صدقــت فصدقــك اهلل. يعجــز اللســان أن يــويف هــذا املجاهــد 
الصــادق حقــه، الــذي ينطبــق عليــه قولــه تعــاىل: حجسٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
ممىم يم جن حن خن من ىن ينجه مه ىه يه جحس ]األحــزاب: 23[، أســأل اهلل أن ال نبــدل 
وأن يثبتنــا اهلل عــى هــذا اخلــط الربــاين حتــى نلقــى اهلل شــهداء وجيمعنــا مــع حممــود ومصبــاح 
الصــوري وفتحــي الشــقاقي والدكتــور املجاهــد ريــاض صالــح حشــيش كاتــب هــذه الســطور 

عــى حــوض رســوله صــى اهلل عليــه وســلم«)3(.

صــالح أبــو حســنني)4( قــال: »الشــهيد حممــود اخلواجــة مســرية طويلة مــن النضــال والعطاء 
ــخ  ــرية يف التاري ــة كب ــوأ مكان ــه يتب ــة وعطــرة جعلت ــة تكللــت بالشــهادة، وســرية نبيل والتضحي
الوطنــي الفلســطيني ويف قلــوب الفلســطينيني ويكــون عالمــة بــارزة يف العطــاء والفــداء. لقــد 
تــم اغتيــال حممــود وهــو عــى رأس عملــه املتواضــع، وبقــرار مــن أعــى املســتويات السياســية 
واألمنيــة والعســكرية الصهيونيــة. يف 1995/06/22م حــلَّ األجــل املكتــوب بالقائــد الكبــري 
حممــود يف خميــم الشــاطئ خميــم الصمــود حيــث صعــدت روحــه الطاهــرة إىل جــوار رهبــا راضية 

)1( مقابة مكتوبة مع ممتاز مرجتى بتارخي 2015/05/14م.
ــو و�ــام( يبلــغ مــن �لعمــر 51 عامــًا، مــزتوج ومــن �ــان خمــمي �لشــاطئ، �عتقــل بتــارخي  )2( هــو �لأ�ــر �حملــرر محمــد عبــد �لهــادي محمــد �حلسســين )�أب
ــة مســجة  ــة خشصي ــارخي 2012/10/18م، مقاب ــاء �لأحــر�ر بت ــة وف ــه يف صفق ــرج عن ــًا، �أف ــني عام ــي ثاث ــه حــمك ابلســجن �لفع 1986/03/04م، وصــدر حبق

ومكتوبــة بتــارخي 2015/12/02م. 
)3( مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع محمد �حلسسين بتارخي 2015/12/02م. 

)4( �لشــهيد صــاح �أبــو حسســنني، مــن مو�ليــد خمــمي يبنــا يف مدينــة رحف، ترعــرع يف �أكنــاف �أرسة ميســورة �حلــال مكونــة مــن 14 فــردً�، عــاش حيــاة �ليــم 
منــذ نعومــة �أظفــاره عندمــا فقــد �أمــه وهــو يف �لعــارشة مــن معــره، ��تشــهد بتــارخي 2014/07/25م. وهــو عــى ر�أس معــهل كقائــد �لإعــام �حلــريب وعضــو �جمللــس 

�لعســكري لــرس�اي �لقــدس، جمــة مقاتــل �لــرس�اي، عــدد15، 2015م، ص13. 
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مرضيــة مــع األنبيــاء والصديقــني والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا. وّدَع الشــعب الفلســطيني 
ــا  ــا مــن رمــوز نضالن ــًدا طليعًي ــل وقائ ــا مــن فرســاهنا األوائ وحركــة اجلهــاد اإلســالمي فارًس
الوطنــي الفلســطيني وأحــد مؤســي حركــة اجلهــاد. حممــود اخلواجــة لقــد تركــت فينــا ذاتــك 
املتوهجــة احلضــور يف عتمــة الغيــاب وتطــل علينــا مــن عليــني روحــك الطاهــرة ترقــب وفاءنــا 
لعهدنــا ولقســمنا. القائــد اجلهــادي الكبــري حممــود عرفــات اخلواجــة قائــد ومؤســس اجلهــاز 
العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، إنَّ حاجــة القضيــة الفلســطينية اليــوم 
لنمــوذج الشــهيد حممــود اخلواجــة أكثــر مــن أي وقــت ســبق، خاّصــًة يف ظــلِّ انحــراف بوصلــة 
الكثــري مــن بنــادق املقاومــة. لقــد كان يتحــى بالعديــد مــن الصفــات منهــا الصــب والشــجاعة 
والريــة والصمــت، اليــوم نشــعر بأكثــر مــن أيِّ وقــت مــى بحاجتنــا إىل النمــوذج الــذي كان 
ــذي اختــره يف صفــات نحــن بأمــسِّ احلاجــة  ــد حممــود اخلواجــة، وال ــه القائ يشــكله ويمثل
ــة(. كل  ــجاعة، الري ــب، الش ــاطة، الص ــع، البس ــت، التواض ــارض )الصم ــا احل ــا يف وقتن إليه
ــع  ــات(. م ــو عرف ــة )أب ــود اخلواج ــد حمم ــهيد القائ ــخصية الش ــل ش ــت متث ــات كان ــذه الصف ه
بدايــة الفكــر اإلســالمي الثــوري يف قطــاع غــزة عــى يــد الشــهيد املؤســس فتحــي الشــقاقي، 
كان الشــهيد حممــود مــن األوائــل الذيــن آمنــوا هبــذا الفكــر ونّظــروا لــه، فــكان جماهــًدا فاعــاًل 
ــدارة. وكان  ــا بج ــة وكان يقوده ــطة للحرك ــن األنش ــد م ــد العدي ــا بع ــرأس في ــة، وت يف احلرك
الشــهيد القائــد حممــود بمثابــة صــام األمــان للعمــل اجلهــادي بــا يملكــه مــن إمكانيــات قياديــة 
وإداريــة وملــا يتمتــع بــه مــن عالقــات قويــة بفصائــل العمــل املقــاوم عــى أرض فلســطني، ممــا 
أدى إىل هــذا اإلبــداع الــذي شــكلته قــوى املقاومــة يف عملهــا ضــد املحتــل. أمّحــل أجهــزة أمــن 
الســلطة املســئولية يف الكشــف عــن ظهــر الشــهيد اخلواجــة لالحتــالل، أعتقــد أنَّ ألجهــزة أمــن 
الســلطة دوًرا مركزًيــا ورئيســًيا يف حتديــد طبيعــة عمــل الشــهيد القائــد اخلواجــة، وذلــك بعــد 
عــّدة اعتقــاالت لــه متــت قبيــل اغتيالــه، أدت إىل كشــف حقيقــة عملــه ممــا ســاعد االحتــالل 
الحًقــا عــى اختــاذ قــرار تصفيتــه. لقــد عــاش الشــهيد حممــود اخلواجــة كبــرًيا واستشــهد كبــرًيا، 
عمــل يف صمــت ورحــل يف صمــت، ســاهم يف غــرس بــذرة املقاومــة التــي أصبحــت اآلن ثمــًرا 

يانًعــا، كل فلســطني تبكيــك يــا حممــود اخلواجــة«)1(.

خــرض حبيــب)2( قــال يف الشــهيد: »بدايــًة أترحــم عــى روح الشــهيد حممــود اخلواجــة )أبــو 
عرفــات(، وأدعــو املــوىل _ســبحانه وتعــاىل_ أْن يتقبلــه شــهيًدا، وأْن يســكنه الفــردوس األعــى 
ــه وبــكل شــهداء الشــعب الفلســطيني، شــهداء الواجــب املقــدس يف عليــني إن  ــا ب وأْن جيمعن
شــاء اهلل. الشــهيد حممــود ال يمكــن أن ينســى، وســيبقى هــذا الرجــل القائــد حمفــورة ذكــراه يف 

)1( صاح �أبو حسسنني �سبقت ترمجته.
)2( �سبق ترمجته.
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القلــب والوجــدان والعقــل، وســتبقى ســرية هــذا القائــد نباًســا لــكل مــن أراد أن يســري عــى 
ــكوًنا  ــود مس ــهيد حمم ــطني. كان الش ــر فلس ــى حتري ــة، حت ــاد واملقاوم ــار اجله ــار، خي ــذا اخلي ه
ــداء  ــداء اهلل وأع ــى أع ــط ع ــه فق ــد يصب ــُه الوحي ــة، وكان ُكره ــب املقاوم ــاد وح ــب اجله بح
ــالمي  ــاد اإلس ــة اجله ــا يف حرك ــة، وعوضن ــود اخلواج ــهيد حمم ــد الش ــم اهلل القائ ــن، رح الوط

عــن فقدانــه خــرًيا إن شــاء اهلل«)1(. 

يوســف اخلواجــة)2(: »كان الشــهيد حممــود غايــة يف صفــاء الذهــن ورسعــة اخلاطــر، 
وعذوبــة التقديــر ورشف الطبــع، وكــرم األخــالق، لــه مــن التواضــع مــا ال يســاويه فيــه أحــد، 
وال يصــّدق بذلــك إالّ مــن صاحبــه وجالســه، كان ال يعــد نفســه إالّ كأحــد النــاس ال يميــزه 
عــن البســطاء يشء، وهــذه خّصيصــة اختصــه اهلل هبــا ســبحانه مّيــزه ورّشفــه اهلل بالتحــي هبــا، 
ــِن  ــن حس ــُه م ــب. كاَن ل ــع التك ــرشف م ــن ال ــبُّ م ــرشف أح ــن ال ــد م ــع مزي ــع م ــإنَّ التواض ف
ــر  ــا يل فهــو مــن أكث ــا وصاعًق األخــالق أوفــر حــظ وأجــّل قــدر، خــب استشــهاده كاَن صادًم
ــة  ــه مــن قــرب ومكان ــا ل ــرت هبــم يف حياهتــم، وفقدهــم واستشــهادهم، ملِ ــن تأث اإلخــوة الذي
ــا  ــبيل هنضته ــه يف س ــا بذل ــدة، ومل ــة املجاه ــذه احلرك ــوض ه ــن دور يف هن ــه م ــا ل ــي، ومل يف نف

ــب«)3(.  ــا كان حي ــى م ــاه ع ــا وإّي ــود ومجعن ــهيد حمم ــم اهلل الش ــا. رح وصعوده

خــرض عبــاس)4(: »ارتقــى الشــهيد القائــد حممــود إىل عليــاء الســاء مــع النبيــني والصديقــني 
والشــهداء _بــإذن اهلل تعــاىل_ وهــو مــن مؤســي حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، وقائــد 
جناحهــا العســكري )قســم(، الــذي كــّرس جــلَّ حياتــه للعمــل لــه بعــد أن لبــى نــداء ربــه بــأداء 
الواجــب، فــكان نباًســا يــيء وشــعلة ال تنطفــئ، تقتبــس منــه األجيــال لتواصــل الســري عــى 
ــاًل  ــه أنشــأ مــن بعــدة جي ــًدا، لكنّ ــد وحي درب اجلهــاد واالستشــهاد. لقــد رحــل الشــهيد القائ
كامــاًل ومدرســة عســكرية فريــدة رغــم قلــة اإلمكانيــات والعــدة، وقــدم األمجــل واألروع يف 
أعالــه اجلهاديــة حيــث قــدم كل املمكــن رغــم املســتحيل وحقــق للمقاومــة وللحركــة تارخًيــا 

عســكرًيا يفخــر بــه مجيــًع أبنــاء فلســطني، واملقاومــة«)5(. 

أمحــد اللحــام قــال يف الشــهيد القائــد حممــود اخلواجــة: »كان الشــهيد حممــود بمنزلــة األخ األكــب 
يل رغــم أننــي وإيــاه يف عمــٍر واحــد، عالقتــي بــه أكثــر مــن كونــه ابنـًـا لعمتــي، كثــري مــن النــاس كانــوا 
يعتقــدون أنــه أخــي، حتــى إنَّ الشــهيد أيمــن الرزاينــة اتصــل يب بعــد التيقــن مــن استشــهاده قائــاًل 

)1( مقابة خشصية مع خرض حبيب بتارخي 2015/01/03م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية مع يو�ف �خلو�جة )�أبو عبيدة( بتارخي 2015/03/15م.
)4( �سبق ترمجته.

)5( مقابة خشصية ومكتوبة مع �دلكتور خرض عباس بتارخي 2015/04/28م. 
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يل: عّظــَم اهللُ أجــرَك يف أخيــك، فقلــت لــه: إنــه ابــن عمتــي، فقــال: عــى كل حــال إنــه أخــوك. كان 
الشــهيد حممــود رجــاًل بمعنــى الكلمــة، أًخــا لصاحبــه وخملًصــا لــه، كان معطــاًء جــًدا، عندمــا كنــت 
أشــعر بالضيــق أذهــب إليــه فيضفــي عــيَّ راحــة نفســية غريبــة، كان شــهًا شــجاًعا نــارًصا للضعفــاء، 
حتــى لــو كان احلــق عــى أقــرب النــاس إليــه كان ينتزعــه منــه ويعطيــه إىل صاحــب احلــق. أكثــر مــا 
ــة، والتمســك بــاألرض وغيــظ اليهــود والعمــل عــى االنتقــام  ــه للجهــاد والتضحي كان يميــزه حب

منهــم بمقاتلتهــم وحماربتهــم، رحــم اهلل الشــهيد حممــود وأســكنه فســيح جناتــه«)1(. 

ــو عرفــات( عــرف مــدى  ــد حممــود )أب ــو كــرش)2(: »مــن عايــش الشــهيد القائ ــد اهلل أب عب
ــه  ــه وترفات ــه وأفعال ــن يف أقوال ــدوة لآلخري ــالق. كان ق ــة لألخ ــث كان مدرس ــه حي أخالق
ــا،  ــه أو مــع النــاس عــى اختــالف أشــكاهلم وانتاءاهتــم، كان مصلًحــا اجتاعًي ســواء يف عائلت
ــه روح  ــه، لدي ــاص ب ــه اخل ــه رأي ــر ورأي، ل ــب فك ــه، صاح ــن نفس ــا م ــخصية واثًق ــوّي الش ق
املبــادرة، لــه الســبق يف البــدء يف أّي أمــر، كثــرًيا مــا كان ســّباًقا إىل العديــد مــن أوجــه النشــاط، 
وهــذا مــا جعلــه شــخصية فاعلــة يف املجتمــع. كان لفلســطني مكانــة عظيمــة يف قلبــه، أّثــر حــب 
فلســطني يف كل مناحــي حياتــه، فأفنــى زهرة شــبابه جماهــًدا مناضــاًل. كان مدرســة للمجاهدين 
تتلمــذ عــى يديــه العــرشات مــن الشــباب الرجــال، غيــوًرا عــى دينــه وإســالمه، حمًبــا للمقاومــة 

واجلهــاد يف ســبيل إعــالء كلمــة ال إلــه إالّ اهلل«)3(.

أكــرم عطــا اهلل)4( أرســل مقالــة إىل الباحــث بعنــوان: »كيــف خدعنــا حممــود اخلواجــة؟!« وجــاء 
فيهــا: »مــن مل يعــرف حممــود اخلواجــة عــن قــرب ربــا فاتــه أن يــرى نوًعــا فريــًدا مــن الرجــال تــرك 
بصمــة يف الذاكــرة الفلســطينية، حممــود لــه فرادتــه الغريبــة إّنــه نــوع خمتلــف مــن القــادة الذيــن مــروا 
عــى هــذا الطريــق الطويــل، وال زالــت خطــاه حمفــورة بعمــق بعــد أكثــر مــن عقديــن عــى غيابــه، وال 
يمكــن ملــن شــاركه وجبــة عشــاء أو بــرش ســجن أن يــرتك للنســيان مســاحة إلزاحتــه مــن الذاكــرة، 
شــاءت األقــدار أن أعرفــه كرفيــق ســجن يف رسايــا غــزة عــام 1994م مــع بدايــة اعتقــاالت األخ 
ــن  ــع م ــذي كان يش ــض اإلرصار ال ــة وفائ ــامة النكت ــز وابتس ــف اخلب ــه رغي ــمت مع ــه، تقاس ألخي
ــا للوطــن، وغرابــة الشــخصية التــي متتــع هبــا الشــهيد حممــود أنــك حــني تــراه  عينيــه املتقدتــني حًب
للوهلــة األوىل ال تعتقــد أنــك أمــام قائــد، خيذلــك املظهــر تشــعر أّنــك أمــام مواطــن بســيط ال هيتــم 
بالشــكل متواضــع املالبــس، لكــْن مــا أن يبــدأ احلديــث يصدمــك مــن أول مجلــة فتشــعر أنــك أمــام 
فيلســوف خيتــار مجلــه بعنايــة، قــادر عــى تركيــب اللغــة باحــرتاف شــديد، هــو أقــرب للمنّظريــن منــه 

)1( مقابة خشصية مع �أمحد �للحام بتارخي 2015/05/16م.
)2( �سبق ترمجته.

)3( مقابة خشصية للمرة �لثانية بتارخي 2015/12/10م.
)4( �أكرم عطا هللا، مو�ليد 1970/05/23م يف خممي �لشاطئ، اكتب و�عايم فلسطيين. 
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لقــادة امليــدان. مل أكــْن أعرفــه ســابًقا ومل أســمع باســمه وكنــت أتســاءل ملــاذا مل تضــع حركــة اجلهــاد 
ــل  ــل الظ ــه كان رج ــت أن ــال عرف ــة االغتي ــن حلظ ــدم، ولك ــع متق ــل يف موق ــذا الرج ــالمي ه اإلس
األول والقــادر عــى أن حيــرك كل يشء بإصبعــه الصغــري، وعنــد االغتيــال وانكشــاف الســرية بــدأت 
ــا أمــام قائــد فهــل خدعنــي  ــا يف الســجن، إننــي كنــت حًق ــاه مًع أســتعيد ذلــك الشــهر الــذي قضين
املظهــر حًقــا؟ يبــدو أّنــه كذلــك. بــدأت أســتعيد التفاصيــل ألعــرف أيِّ نــوع مــن الرجــال كان هــذا 
الــذي مل يــرتك لــديَّ ســوى انطبــاع أّنــه منّظــر، أو مثقــف رفيــع، وعــادة مــا يكــون هــؤالء نظريــني 
ــه املنّظــر قائــد امليــدان واملثقــف الرفيــع  ــًزا مــن الرجــال، إّن بعيديــن عــن الواقــع ليعطيــك نوًعــا ممي
الــذي يعمــل بيــده ويــرشف عــى كل يشء بيــده. ال يتوقــف عــن الضحــك، حيــرتف صناعــة املــرح، 
ــد  ــام قائ ــك أم ــعرك أّن ــا يش ــيًئا م ــه إالّ أنَّ ش ــاوالت التموي ــم كل حم ــدود برغ ــد احل ــان إىل أبع إنس
ــا؟  ــجينًا معن ــذي كان س ــان ال ــو اجلدي ــفيان أب ــهيد س ــازح الش ــف كان ي ــاطته. كي ــم بس ــوي برغ أب
وســفيان كان واحــًدا مــن أبــرز القــادة يف اجلنــاح العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف الشــال، 
ــد  ــاء أح ــتباك أثن ــهد يف اش ــم( استش ــدة )قس ــالمية املجاه ــوى اإلس ــمه الق ــا اس ــذي كان حينه وال
ــارد  ــروف ومط ــكري مع ــد عس ــه كقائ ــًدا بنفس ــفيان معت ــالية. كان س ــة الش ــات للمنطق االجتياح
ومطلــوب لـ«إرسائيــل«، كان العــب كاراتيــه حمرتًفــا، يمــي رافًعــا رأســه بثقــة مطلقــة. كان حممــود 
يازحــه قائــاًل: »إنتــوا يــا أتبــاع قســم ختّوفــوا«، يعطيــك حممــود انطباًعــا بأنــه بعيــد عــن كل هــؤالء. 
لكــن تكتشــف يــوم االغتيــال األســود أنَّ حممــود هــو القائــد األعــى لقســم وقائــد ســفيان نفســه. 
يــا اهلل كيــف خدعنــي حممــود وباقــي الســجناء بــأْن قــّدَم نفســه كشــخصية بســيطة هــو عامــل نظافــة 
ــاق  ــه ب ــدت أن ــي اعتق ــي؛ ألنن ــة، خدعن ــراءة والرياض ــه يف الق ــي وقت ــوث، يم ــة الغ ــدى وكال ل
ــا أردت، مل أره بعدهــا ســوى مرتــني مصادفــة، لــو كان قــد قــال يل إنــه ســيغادر كنــت  وســأراه كّل
اقرتبــت منــه أكثــر، رأيتــه أكثــر، تعلمــت أكثــر كيــف يتــرف الكبــار، كان نموذًجــا لســلوك الكبــار 
ــه،  ــه غــادر دون اســتئذان، لغت ــي؛ ألن ــا، خدعن ــرًيا حًق ــار، كان كب ــار وتواضــع الكب وأخــالق الكب
فلســفته، قدراتــه الكالميــة وقدرتــه عــى التحليــل، كل تلــك تــرتك لديــك انطباًعــا بأنــه مســؤول. 
ــذي ال  ــدرس ال ــكري األول. ال ــد العس ــه القائ ــة أّن ــو للحظ ــد ول ــذي تعتق ــدِّ ال ــس إىل احل ــن لي لك
يمكــن أْن ينســى ولألبــد مــن حممــود، ذات مســاء يف صيــف ونحــن جالســون ســألني: أتعــرف ملــاذا 
ال نتحــاور نحــن يف حركــة اجلهــاد اإلســالمي مــع الســلطة؟ قلــت ال، ثــم أجــاب بنفســه قائــاًل: ألننا 
ال يمكــن أن نكــون عــى صــواب مائــة باملائــة وهــم عــى خطــأ مائــة باملائــة فليــس هنــاك يشء مطلــق 
ــم  ــذ بصواهب ــم ونأخ ــنتفهم رضوراهت ــا س ــي أنن ــذا يعن ــوار ه ــا باحل ــق، وإذا بدأن ــواب مطل وال ص
وهــذا يســتدعي أن نتغــري كحركــة جهــاد ونحــن ال نريــد إالّ أن نبقــى كــا نحــن، هــذا أبــرز درس 
يف الوحــدة اســمعه يف حيــايت قّدمــه حممــود بــكل تلــك البســاطة وبــكل تلــك الواقعيــة وبعبقريتــه 
الوطنيــة التــي ال تــرى أهّنــا متلــك وحدهــا احلقيقــة املطلقــة، وال تــرى باآلخــر شــيطاًنا رجيــًا، احلــق 
واحلقيقــة نســبية، كــا كان يقــول، وكلنــا لدينــا اخلطــأ والصــواب ولكــن بنســب. هــذا الــدرس الــذي 
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تتذكــره كل يــوم وأنــت تســمع املســؤولني الذيــن يتحدثــون ليــل هنــار بعــد هــذا االنقســام وقبلــه 
لتــدرك أنَّ »إرسائيــل« مل تقتــل قائــًدا عســكرًيا فقــط، بــل رجــاًل لديــه تأصيــل نظــري عميــق ومتــني 
ملفهــوم الوحــدة. »اآلخــر ليــس عــى خطــأ«. هــذه كلمــة الــر يف فكــر حممــود، حني يشــتد االنقســام 
والتشــظي تتذكــر لــو بقــي رجــال مثــل حممــود ربــا لــكان الوضــع أفضــل، مل ينتظــر. خدعنــا مجيًعــا 
ورحــل ليذهــب عميًقــا يف الذاكــرة فنتذكــر ابتســامته حتــى بعــد أكثــر مــن عقديــن؛ ألنــه يــرتك لديــه 

مــا يبقيــه أبــًدا.. هكــذا عرفتــه«)1(.

ريــاض قاســم)2( بــدأ حديثــه عــن الشــهيد حممــود فقــال: »كان الشــهيد حممــود اخلواجــة مــن 
الشــباب احلريصــني عــى خدمــة اإلســالم، ظاهــرة الصــالح والتقــوى واضحــة يف شــخصيته 
وأنــا أشــهد بذلــك، كان تقًيــا ورًعــا، عنــده غــرية عــى اإلســالم، رجــاًل عنيــًدا صلًبــا وصاحــب 
ــاس  ــني الن ــًدا عــن الشــبهات، ســريته وســمعته ب ــا وزينتهــا، بعي ــا يتعــاىل عــن الدني ــدأ، تقًي مب
طاهــرة عطــرة، بدليــل مكانتــه يف املجتمــع ويف حركــة اجلهــاد اإلســالمي، إالّ أّنــه برغــم ذلــك 

اشــتغل عامــل نظافــة يف وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــني«)3(.

عمــر دويــك)4( قــال فيــه: »متيــز الشــهيد حممــود يف شــبابه املبكــر بالنشــاط واحلــاس والروح 
النضاليــة، يتميــز بحــّدة الــذكاء ورسعــة البدهيــة وطالقــة اللســان وقــوة احلّجــة والبيــان، لديــه 
القــدرة عــى الســيطرة ومهــارة تســيري دفــة األمــور، كان مبــادًرا شــجاًعا مهيــب الطلعــة، 
ــة  ــّيا طبق ــع ال س ــح املجتم ــع رشائ ــن مجي ــا م ــا، حمبوًب ــًا صدوًق ــا كري ــس متواضًع ــف النف عفي
ــا  ــي وراءه ــخصيته ختف ــر يف ش ــي تظه ــاطة الت ــة والبس ــت األنف ــني، كان ــتضعفني املحروم املس

ــة«)5(.  ــا ترجــع جذورهــا إىل نشــأته العائلي قــوة إرادة وجــرأة ورشاســة رب

ــت فلســطني تــرخ آالمهــا وآهاهتــا،  ــال: »يف ذاك الزمــن كان ــي)6( ق ســمري حســني الدين
ــاع، وذلــك بعــد مسلســل التنــازالت املهيبــة  ــا قبــل الضي ــن يصوهنــا وحيفظه ــث عم وتبح
ــد أن  ــا بع ــتكي إىل اهلل وجعه ــا، وتش ــا وبحاره ــا وأهناره ــلب جباهل ــلبها وس ــن س ــة مل واملريب
ــوا الطريــق، واختروهــا  ــل مــن ضّل طعنتهــا يف خارصهتــا ســيوف اخلــذالن الغــادرة مــْن ِقَب
لكــي يعيشــوا حيــاة الدنيــا، وحيــاة البــذخ بعــد أن نزلــوا عــن جبــال الشــموخ والقتــال، وختّلــوا 

)1( مقابة مسجة ومكتوبة �أجر�ها �لباحث عرفات محمود �خلو�جة مع �أكرم عطا هللا بتارخي 2016/01/22م.
)2( هــو �لأ�ســتاذ �دلكتــور: رايض محمــود قــامس، �ــان معســكر �لشــاطئ، ودل بتــارخي 1961/08/09م، نئــب معيــد لكيــة �أصــول �دليــن ملــدة 8 �ســنو�ت، 

عــد�د بر�مــج �ملاجسســتر بلكيــة �أصــول �دليــن، وهــو مــن قيــاد�ت حركــة حــاس، مقابــة خشصيــة بتــارخي 2015/05/12م. ورئيــس جلنــة �إ
)3( مقابة خشصية بتارخي 2015/055/12م.

)4( �سبق ترمجته.
)5( مقابة خشصية مع معر دويك بتارخي 2016/03/20م.

)6( مسر حسسين عي �دليين، مو�ليد 1953/077/12م يف معسكر �لشاطئ، اترخي �ملقابة 2016/10/21م.
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عــن خيــول العــزة والكرامــة. يف ذاك الزمــن توشــحت واكتســت فلســطني ســواد احلــزن 
ــة عــار عــى  ــاه مــن باعوهــا بثمــن بخــس لتكــون بصمــة ومرحل الــذي ســكنها، وأســكنها إي
جبينهــم، ولــن تفارقهــم مــا بقــوا عــى وجــه األرض، فجــاء حممــود اخلواجــة وأصحابــه العظــام 
يمتشــقون ســيف احلــّق يف وْجــه رّش الباطــل لريســموا بســمة وفرحــة بيــت ليــد، ونتســاريم، 
وكفــار داروم يف لوحــات الــرشف التــي رســموها بجهادهــم وتعبهــم ودمهــم فــوق كّل تــراب 

الوطــن املنكــوب. حممــود اخلواجــة ذكــراك خالــدة لــن ُتنســى مــا حيينــا«)1(. 

ســميحة حــالوة)2( قالــت: »الشــهيد حممــود اخلواجــة زيــن الشــباب ومــن أفضــل اجلــريان، 
كان مــالًكا يف صــورة رجــل يمــي عــى األرض، يتفقــد الصغــري والكبــري واملقعــد واألرملــة، 
متدينًــا ملتزًمــا أخالقــه عاليــة، مشــيه كالســيف األبيــض الــذي يلمــع ملعــان الذهــب الصــايف، 
ــه  ــى بنفس ــطيني ضّح ــعب الفلس ــادة وأرشاف الش ــال وق ــن أبط ــة م ــود اخلواج ــهيد حمم الش

وروحــه مــن أجــل إســالمه ودينــه وشــعبه الفلســطيني«)3(.

)1( مقابة خشصية مع مسر �دليين بتارخي 2016/10/21م.
بر�همي حاوة، تبلغ من �لعمر 75 �سنة ويه من جر�ن �لشهيد محمود �خلو�جة، مقابة خشصية بتارخي 2015/12/20م. )2( يه مسيحة �إ

)3( مقابة خشصية مع مسيحة حاوة بتارخي 2015/12/20م.





ــن  ــطني وع ــن فلس ــاع ع ــا يف الدف ــأل موقًع ــدأ، م ــة ال هت ــس متوثب ــه نف ــد ل ــاة قائ ــذه حي ه
الثغــرات ومــا أكثرهــا  فيــه إىل رجــال يســدون  الدعــوة إىل اهلل يف زمــان مّســت احلاجــة 
وأوســعها، ويــردون الســهام ومــا أغزرهــا وأعنفهــا. مــن هنــا يمكــن القــول: إنَّ الشــهيد القائــد 
ــا خالــًدا، وسيســتمر رصًحــا منقوًشــا يف ذاكــرة التاريــخ  حممــود اخلواجــة ســيبقى رمــًزا نضالًي
باعتبــاره قائــًدا اســالمًيا شــهًا، وبطــاًل وطنًيــا نبيــاًل، ومناضــاًل فلســطينًيا رائــًدا، ورمــًزا عاملًيــا 
ــة  ــل كرام ــن أج ــرر م ــال والتح ــال النض ــارة يف جم ــازات اجلب ــانية باإلنج ــر اإلنس ــاهًدا يذّك ش
ــل واإلنســانية مجعــاء. لقــد اقتــدى الشــهيد  ــة واإلســالمية ب االنســان والوطــن واألمــة العربي
حممــود بقــادة شــهداء عظــام أمثــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي والشــهيد القائــد عمــر 
املختــار، والشــهيد القائــد عــز الديــن القســام، والشــهيد القائــد عبــد القــادر احلســيني وغريهــم 
مــن املجاهديــن األبطــال، فآمــن بــأنَّ العقــل والفكــر والقــوة والســالح هــي الســبيل الوحيــد 
لكنــس االحتــالل وأن القهــر والظلــم مآهلــا الــزوال، وهكــذا بقــي الشــهيد القائــد حممــود وفًيــا 
ومتشــبًثا بمبادئــه حتــى آخــر حلظــة مــن حياتــه، فــا أحوجنــا ملثــل هكــذا رجــال وهكــذا مبادئ. 
فرغــم املقــاالت العديــدة التــي تناولــت شــخصية القائــد حممــود، فإهنــا مل تكتمــل بعــد معرفــة 
وتفســري شــخصية هــذا الرجــل، وســتظل جتربتــه الفريــدة لغــًزا وأســطورة حتــى نــدرك حقيقــة 
ــد حممــود اخلواجــة أروع  ــا الشــهيد القائ ــه للمســتقبل. لقــد رضب لن ــه ورؤيت ــه ومبادئ أخالق
األمثلــة يف عــزة املســلم وإبائــه، وبطولتــه وإقدامــه، وصــبه وصالبتــه، ورضب لنــا األمثلــة يف 
األخــوة والوحــدة واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، ومســاعدة اآلخريــن والوقــوف إىل 
جانــب الفقــراء واملســتضعفني ألّنــه تربــى يف مدرســة اإلســالم، لــذا يتوجــب أن تســّطر ســريته 

بأحــرف مــن نــور لكــي يعّلمهــا اآلبــاء ألبنائهــم.

عزاؤنــا أنَّ املصنــَع الــذي صنعــك مــا زال يصنــع األبطــال، وأن املعهــد الــذي خترجــت منــه 
مــا بــرح خيــّرج كــرام الرجــال، وســتظل األمــة اإلســالمية تطالعنــا بــني فــرتة وأخــرى، بمثــل 
هــذه النــاذج املجاهــدة عــى امتــداد الســاحة اإلســالمية يف املــرشق واملغــرب؛ ألن اجلهــاد هــو 
ــة  ــة األم ــد لرفع ــق الوحي ــو الطري ــة، وه ــوم القيام ــاٍض إىل ي ــو م ــالم)1(، وه ــنام اإلس ذروة س

ِط  يــٌح عَــَى رَشْ ــاُد«. َحِديــٌث حَصِ ــنَاِمِه فَالِْجهَ ــا ِذْرَوُة �سَ ــَاُة، َو�أمَّ ــوُدُه فَالصَّ ــا مَعُ ْ�ــَاُم، َو�أمَّ
إ
)1( لقــول ر�ــول هللا صــى هللا عليــه و�ــم: »َر�أُس �ْلأْمــِر فَاْل

رَِجــاُه. َّــْيَخنْيِ َولـَـْم خُيْ �لشس

اخلامتة



وســيادهتا، وحياهتــا بــني األمــم، فــا تــرك قــوم اجلهــاد إال ذلــوا، واألمــة اإلســالمية ال زال اخلري 
فيهــا باقًيــا، مــا زالــت قوافــل الشــهداء تتســابق إىل اجلنــة، نــرًة لديــن اهلل، وحتريــًرا ألوطــان 
ــى،  ــأل األع ــات( يف امل ــو عرف ــود )أب ــا حمم ــهادة ي ــك الش ــا ل ــدوان. هنيًئ ــن كل ع ــلمني م املس
وهنيًئــا لــك أالّ تــرى القــوم وقــد بدلــوا مــن بعــدك، وتســاقط الكثــري منهــم عــى الطريــق بــني 
مــن عبــد الــدوالر والدينــار، وســكن الديــار املكيفــة، وركــب الســيارات الفارهــة، وبــني مــن 
ــًدا، وال  ــال عه ــالم وال للرج ــظ لإلس ــن مل حيف ــني م ــا، وب ــن الدني ــل م ــرٍض قلي ــه بع ــاع دين ب
ــود  ــوه وتس ــض وج ــوم تبي ــك ي ــا ل ــم. هنيًئ ــٍة أو تنظي ــرٍي أو حرك ــٍن أو ضم ــًة لدي ــوا حرم راع
وجــوه، وســالم عليــك يــا حممــود يف األولــني ويف اآلخريــن، ويف املــأل األعــى ويف الســموات 

ــت ويف كل حــني. ــني ويف كل وق ويف األرض
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مقابة خشصية مع عادل �أبو جعوة بتارخي 2016/02/28.	 
مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع خادل عودة، بتارخي 2015/12/01.	 
ــة 	  ــة خشصي ــوةل للشــهيد محمــود �خلو�جــة مقاب ــق طف ــر�د، صدي ــو م ــد �أب ــع ولي ــة ومســجة م ــة مكتوب ــة خشصي   مقاب

.2016/02/20 بتــارخي 
مقابة خشصية مع رفيق �أبو هاين بتارخي 2015/06/06.	 
  مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع خادل شعبان عوض بتارخي 2016/02/17.	 
 مقابة خشصية ومكتوبة مع �لرفيق صاح صبح بتارخي 2015/05/03.	 



مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عبدهللا �أبو كرش بتارخي 2015/11/16.	 
مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع عاء �لصفطاوي بتارخي 2015/11/08.	 
مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع �بتسام عرفات �خلو�جة بتارخي 2015/05/13.	 
مقابة خشصية مع ز�هر �أبو معرة بتارخي 2016/01/23.	 
مقابة خشصية مع محمد محيد بتارخي 2015/05/05.	 
 مقابة خشصية مع مازن �لنخاةل بتارخي 2015/05/11.	 
مقابة خشصية محمد �حلاج محمد بتارخي 2015/12/02.	 
مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع مازن هنية بتارخي 2015/12/02.	 
مقابة خشصية ومكتوبة مع عاهد حسان بتارخي 2015/05/12.	 
مقابة خشصية ومكتوبة مع خادل يونس �خلادلي بتارخي 2016/06/09.	 
مقابة خشصية مع زايد عروق بتارخي 2016/03/09.	 
مقابة خشصية مع عوين صايف )�مس حريك( بتارخي 2016/03/10.	 
مقابة خشصية مع اكمل خفاجة )�مس حريك( بتارخي 2016/02/01.	 
مقابة خشصية مع ز�هر �أبو معرة بتارخي 2016/02/21.	 
مقابة خشصية ومكتوبة ومسجة مع جال �لعقيي بتارخي 2015/05/11.	 
مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع �أكرم مقد�د بتارخي 2016/02/08.	 
 مقابة خشصية مع عبد �لهادي �أبو خوصة بتارخي 2015/05/02.	 
مقابة خشصية مع �أمحد �لرابر بتارخي 2016/06/09.	 
مقابة خشصية مع نئل �خلطيب بتارخي 2016/03/13.	 
 مقابة خشصية مع نفذ حسني �أبو عبيد )نوجيع( بتارخي 2016/06/02. 	 
مقابة خشصية مع  مجيل �أبو رمضان )�أبو �أمحد – �مس حريك( بتارخي 2016/02/28.	 
مقابهل خشصية مع �دلكتور حسن �أمحد بتارخي 2015/6/24.	 
مقابة خشصية مكتوبه مع يو�ف محمد �خلو�جة )�أبو عبيدة( بتارخي 2015/03/15.	 
 مقابة خشصية مع محمد عبد �ملاكل بتارخي 2016/2/21.	 
مقابة خشصية مع �عيد �هر�ج مقد�د بتارخي 2016/02/20.	 
مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع مازن محمد �لعربيد بتارخي 2016/02/21. 	 
مقابة خشصية مسجة ومكتوبة مع �بن �أخ �لشهيد محمد يو�ف �خلو�جة بتارخي 2016/02/24.	 
مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع محمود عدنن مشعة بتارخي 2015/11/27.	 
مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع حتسني �عد بتارخي 2015/11/07.	 



مقابة خشصية مع ر�ئد نوفل بتارخي 2015/05/03.	 
مقابة خشصية مع نفذ �لأعرج بتارخي 2015/05/06.	 
مقابة خشصية مع خرض جريل محمد �لكحلوت بتارخي 2015/05/20.	 
مقابة خشصية مع خرض عباس بتارخي 2015/04/28.	 
مقابة خشصية ومكتوبة ومسجة مع �لشسيخ معر فورة بتارخي 2016/03/07.	 
مقابة خشصية ومكتوبة ومسجة مع معني �دلبش بتارخي 2015/05/07.	 
مقابة خشصية مع اكمل محمد خفاجة – �مس حريك- )�أبو جال( بتارخي 2016/02/01.	 
مقابة خشصية مع معر حسني دويك بتارخي 2016/03/20.	 
مقابة خشصية مع حيى محمد �امل �لنحال بتارخي 2015/05/13. 	 
مقابة خشصية مع مسر معر مصطفى شاهني بتارخي 2016/03/06م.	 
 مقابة خشصية مع رايض مصطفى �أمحد شاهني بتارخي 2015/05/23. 	 
 مقابة خشصية مع شفيق حسن حسان بتارخي 2016/02/22.	 
مقابة خشصية مع �لامين حبوس بتارخي 2015/05/23. 	 
مقابة خشصية مع خرض حبيب بتارخي 2015/05/02. 	 
 مقابة خشصية مع �لشسيخ نفذ رشاد عز�م بتارخي 2015/05/02. 	 
مقابة خشصيه مع �أمحد جابر محمود �لعمي بتارخي 2015/05/11.	 
مقابة خشصية مع فؤ�د �لعاجز بتارخي 2015/12/19.	 
مقابة خشصية مع حسن �أبو عرمانة بتارخي 2016/03/25.	 
مقابة خشصية مع عزيز �أمحد )�مس حريك( بتارخي 2015/11/16.	 
مقابة خشصية مكتوبة ومسجة مع محمد �حلسسين بتارخي 2015/12/02.	 
مقابة خشصية مع محمد �لصلييب )�أبو رجب( بتارخي 2016/02/29.	 
مقابة خشصية مع فارس �لمي فارس بتارخي 2016/03/01.	 
مقابة خشصية مكتوبة مع يو�ف محمد �خلو�جة )�أبو عبيدة( بتارخي 2015/03/15.	 
مقابة خشصية مع حسن عبدو بتارخي 2015/05/14.	 
مقابة �أجر�ها �لباحث عرفات محمود �خلو�جة مع �لاتب �أكرم عطا هللا بتارخي 2016/01/22.	 




































