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الشهيد الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي
األمين العام والمؤسس لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

"الش ــهادة ه ــي املع ــادل املوضوع ــي للحي ــاة ،والش ــهداء ه ــم عن ــوان الحي ــاة؛
ألنهـــم ال ميوتـــون ،بـــل ينزرعـــون يف األرض ،يورقـــون ويثمـــرون وتخـــر بهـــم
حياتن ــا ،تص ــوروا تاريخن ــا ب ــا ش ــهداء فل ــن تج ــدوا س ــوى الع ــدم؛ إذ ال تاري ــخ
بدونه ــم ،ال أم ــة بدونه ــم وال ع ــزة وال كرام ــة ،دمه ــم رشي ــان الحي ــاة لش ــجرة
املقاوم ــة وش ــجرة الحري ــة ،يجع ــل لكلامتن ــا معن ــى وي ــدل ع ــى حيوي ــة أم ــة
ال مت ــوت وال ترك ــع ،وس ــيبقى ه ــذا ال ــدم ُيس ــفح حت ــى ينت ــر ع ــى الس ــيف،
س ــيف بن ــي إرسائي ــل وحلفائه ــم وأتباعه ــم وأدواته ــم".

الشهيد المهندس سليم أحمد حمادة
الموجه العام األول لمؤسسة مهجة القدس

"نتمن ــى م ــن الل ــه ع ــز وج ــل أن نك ــون جمي ًع ــا عن ــد حس ــن ظــ ِّن عوائ ــل
الشـــهداء واألرسى والجرحـــى ،وأن نكـــون جمي ًعـــا جنـــو ًدا مجهولـــن للـــه عـــز
وج ــل بعي ــدً ا ع ــن أي موق ــع أو منص ــب ،ب ــل نجته ــد لإلنج ــاز ،واإلنج ــاز وح ــده
يف الس ــياق الصحي ــح ،ويف اتج ــاه الرتاك ــم اإليج ــايب يع ــزز العم ــل املؤس ــي حي ــث
روح فريــق العمــل ،وروح االلت ـزام بالقوانــن والضوابــط .ونســأل اللــه أن تتقــدم
مؤسس ــة مهج ــة الق ــدس يف خدمته ــا أك ــر وأك ــر ،وتتوس ــع يف عناوي ــن خدمته ــا
أك ــر وأك ــر ،وه ــذا ه ــو التح ــدي أمامن ــا جمي ًع ــا .وفقك ــم الل ــه ع ــز وج ــل ،وإىل
اللق ــاء دامئً ــا ع ــى طاع ــة الل ــه".

تقديــــــم

أيها الذاهبون إلى الحياة ،في حضرتكم تتزين الكلمات

الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيد املجاهديــن ،ســيدنا
محمــد ،وعــى آلــه وصحبــه ومــن وااله إىل يــوم الديــن.
بــن يــدي الكتــاب ،وبــن يــدي الشــهداء ،ليــس أفضــل مــن كالم اللــه
ســبحانه وتعــاىل لنبــدأ بــه ،يف الحديــث عــن الشــهادة وعــن الشــهداء:
ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
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ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [آل عمــران.]171-169 :

فالشــهادة مــن أعظــم املراتــب عنــد اللــه وأرقــى املقامــات وأســاها؛ ملــا
لهــا مــن األجــر والثــواب العظيــم ،وهــي مــن أفضــل األعــال الصالحــة عنــده
ســبحانه وتعــاىل ،التــي يختــم بهــا لإلنســان .فحيــاة الشــهداء هــي محققــة
بــإذن اللــه ،وبنــص القــرآن الكريــم.

المجاهد/

زياد رشدي النخالة (أبو طارق)

األمين العـام
لحركة الجهاد اإلسالمي
فـي فلسطين

وهنــا وأمــام هــذا الحشــد الطاهــر ،الــذي تظلّلــه رحمــة اللــه ،موصـ ً
ـول
مبســرة شــهداء اإلســام وشــهداء فلســطني ،الذيــن ســبقوا يف رفــع رايــة الحــق
والحريــة ،يســتبرشون بالذيــن مل يلحقــوا بهــم ،نقــول :يــا أيهــا الذاهبــون إىل
الحيــاة ،يف حرضتكــم تتزيــن الكلــات ،وتتزاحــم وتختلــط بذكراكــم؛ لرتســم
مســتقبلنا القــادم بإحــدى الحســنيني.
مل أكــن األفضــل بــن إخــواين ألكتــب؛ ولكــن هــي بــركات الذيــن رحلــوا
وتركــوا فينــا ّأل ننــى لحظــة لقــاء عابــرة ،رســمت وجوههــم عــى أحالمنــا ،ال
تغــادر وال تنــام ﱹ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ [األحــزاب ،]23 :صدقــوا اللــه فصدقهــم
وعــده ،وتقدمــوا الصفــوف دفا ًعــا عــن دينهــم وأرضهــم ،وهــم عــى يقــن مبــا
وعدهــم اللــه بــه ،فــا تثاقلــت بهــم حيــاة فانيــة ،وال أذلّتهــم قــوة طاغيــة،

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

11

فــا عنــد اللــه خ ـ ٌر وأبقــى ،وأصبحــوا نجو ًمــا ُيهتــدى بهــا ،وهامــات عاليــة
تحلّــق يف الســاء عــى مــدار الزمــن ،أحيــاء عنــد ربهــم ،وأحيــاء بــن النــاس،
وأحيــاء يــوم يقــوم النــاس لــرب النــاس ،مــع النبيــن والصديقــن وحســن
أولئــك رفيقــا ،شــفعاء ألهلهــم وذويهــم وأحبائهــم ،ال ترهقهــم ذلــة ،ونورهــم
يســعى بــن أيديهــم ،يــوم تســطع شــمس الحقيقــة ،ويقــى بــن الخلــق يف
موقــف الحــق الــذي بينــه ســبحانه وتعــاىل بقولــه :ﱹﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﱸ [الزمــر.]69 :

يف حــرة هــذا الرتــل الطويــل مــن الشــهداء الذيــن مـ َّن اللــه عليهــم بهــذه
الكرامــة العظيمــة ،ال منلــك ّإل أن نقــف جمي ًعــا لحظــة لقائهــم بخشــوع عــى
هــذه الصفحــات ،التــي تــيء بعــض جوانــب حياتهــم وبطوالتهــم ،وتــروي
لحظــة مغادرتهــم هــذه الدنيــا يف أروع مــا ميكــن وصفــه يف تاريخنــا املجيــد،
مــن تضحيــة فريــدة يف مواجهــة القتلــة املجرمــن ،الذيــن قتلــوا ورشدوا شــعبنا
الفلســطيني واســتولوا عــى مقدســاتنا ودنســوا أرض اإلرساء واملع ـراج .إنهــم
الشــهداء األبـرار ..إنهــم املشــاعل التــي تــيء لنــا الطريــق يف ظلــات الواقــع،
واملنــارات التــي تهــدي ســفينة هــذا الشــعب العظيــم مــن التيــه والضيــاع ،يف
هــذا البحــر اللجــي العاصــف بقضيتنــا وأمتنــا .إنهــم تــاج رؤوســنا ،وقدوتنــا
وقــدوة األجيــال مــن بعدنــا؛ يك ال تســقط الرايــة ،أو تضيــع البوصلــة ،يف
الطريــق إىل تحريــر القــدس وفلســطني كل فلســطني.
وهــذا الكتــاب هــو توثيــق ال بــد منــه ،تكرميًــا لهــؤالء الشــهداء وحفظًــا
لذكراهــم ،ومدرســة لألجيــال يف البطولــة والفــداء.
وختا ًمــا الشــكر الكبــر لإلخــوة األع ـزاء الذيــن قامــوا بهــذا الجهــد الرائــع
واملقــدر بــد ًءا مــن األخ مســئول مؤسســة مهجــة القــدس وانتهــا ًء بــكل اإلخــوة
الذيــن يســهرون عــى خدمــة عوائــل الشــهداء وإخوانهــم األرسى والجرحــى
األعـزاء عــى قلوبنــا جمي ًعــا .ونســأل اللــه تعــاىل أن يجمعنــا بالشــهداء األبـرار
يف مســتقر رحمتــه وعــى حــوض نبيــه محمــد صــى اللــه عليه وســلم ،والســام
عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.
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أخوكم املحب
زياد النخالة (أبو طارق)
أغسطس (آب) 2019م
موسوعة شهداء من فلسطين

مقــدمة

الشهداء لهم أجرهم ونورهم
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى املبعــوث رحمــة للعاملــن،
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

ﭧ ﭨ ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﱸ[ .يونــس ]58
الحديــث عــن الشــهداء حديــث أمل وأمــل ،نتذكــر دامئًــا إخــوة أعــزاء
مجاهديــن ،عرفنــا بعضهــم وســمعنا عــن بعضهــم اآلخــر ،نــذروا أنفســهم
إلعــاء كلمــة الحــق للــه تعــاىل دفا ًعــا عــن املســجد األقــى أوىل القبلتــن
وثالــث الحرمــن الرشيفــن ومــرى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومعراجــه
إىل الســاء ،فلســطني ،أرض األنبيــاء واملقدســات والرســاالت ،يقــول اللــه تعــاىل
يف كتابــه العزيــز :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﱸ [اإلرساء]1 :

مؤسسة مهجة القدس
للشهداء واألسرى والجرحى

أيهــا الشــهداء ،أيهــا الصاعدون إىل ســاء املجــد ،تحياتنا لكم مــع إرشاقة كل
شــمس وغروبهــا ،أنتــم الشــاهد والشــهيد عــى ظلــم بنــي صهيــون وهمجيتهم
وعنرصيتهــم وغطرســتهم واغتصابهــم أرضنا وبحرنــا وهوائنا ،أنتم ضمري شــعبنا
الفلســطيني املجاهــد واملقــاوم ،أنتــم ن ـراس األجيــال يف كل زمــان ومــكان يف
فلســطني ،ســتبقون شــعلة للجهــاد واملقاومــة ومصــدر فخــر واعتـزاز لنــا ولــكل
املرابطــن الصادقــن عــى ثــرى أرضنــا املباركــة ،فلســطني مقاومتهــا ال تنتهــي
والقــدس قبلــة جهادكــم وتضحياتكــم وقبلــة كل الرشفــاء واألح ـرار ،فلســطني
أرض الثــورات والرايــات العاليــة ،فلســطني وطــن الشــهداء الذيــن علمونــا
كيــف يكــون العطــاء والتضحيــة واإليثــار ،فالشــهداء لهــم أجرهــم ونورهــم.
أيهــا الشــهداء ،إنــا لــن ننســاكم ،بــل ســتبقون حارضيــن فينــا وبيننــا،
نســتمد مــن دمائكــم الزكيــة القــوة والعزميــة واالنتصــارات املتتاليــة؛ فأنتــم
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

13

قادتنــا وأســوتنا وربيــع جهادنــا وشــمس ذاكرتنــا التــي ال تغيــب .ســنذكركم
دامئًــا وأبــدً ا ،ندعــو اللــه تعــاىل لكــم يف صالتنــا وقيامنــا ودعائنــا بالرحمــة
واملغفــرة والرضــوان ،واللــه يختــص برحمتــه مــن يشــاء مــن عبــاده الصالحــن،
واللــه ذو فضــل عظيــم .ﱹﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱸ [آل عمــران ]157
هــذه املوســوعة كانــت مــروع ُحلــم يف عقــل األخ الراحــل الكبــر املهندس
ســليم حــادة (أبــو أحمــد) رحمــه اللــه ،املوجــه العــام األول ملؤسســة مهجــة
القــدس ،تحدثنــا عــن هــذا املــروع يف مناســبات عديــدة ،ومل يســعفنا الوقــت
الــكايف إلنجــازه يف حينــه ،والحمــد للــه الــذي أكرمنــا بإنجــازه حدي ًثــا ،ونتــرف
بــأن نهديــه لشــهداء فلســطني وعوائلهــم ولــروح األخ الحبيــب أبــو أحمــد الذي
نفتقــده كثـ ًرا يف هــذه األيــام املباركة عــى أرض فلســطني ،وننتهز هــذه الفرصة
لندعــو اللــه تعــاىل لــه بالرحمــة واملغفــرة ولــكل شــهداء فلســطني األبــرار.
«أحيــا ٌء يرزقــون» موســوعة جهاديــة نُلقــي فيهــا بعــض الضــوء عــى الســرة
الجهاديــة لشــهداء وأنصــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ انطالقتها
حتــى العــام 2019م ،وإننــا إذ نوثــق ســرة حيــاة وشــهادة مــن يســتحقون أن
نــد ّون أســاءهم ومواقــف ع ّزهــم ورجولتهــم مــن الشــهداء الفرســان ،فالبــد
أن نشــر إىل بعــض املالحظــات املهمــة ،وهــي:
 .1إنــا قــد وثقنــا يف أج ـزاء املوســوعة الســرة الجهاديــة العطــرة لشــهداء
وأنصــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــن فئــات عمريــة مختلفــة ،مــع
أملنــا أن يكرمنــا اللــه بالتوثيــق لــكل شــهداء فلســطني إن شــاء اللــه.
 .2لقــد حرصنــا عــى توثيــق الســرة الجهاديــة للشــهداء ممــن ارتقــوا
أثنــاء مقاومتهــم لالحتــال الصهيــوين وكذلــك الذيــن ارتقــوا يف ســياق اإلعــداد
والتجهيــز ونتيجــة غــر مبــارشة للمقاومــة ضــد املحتــل ،ومل تتضمــن املوســوعة
الســرة الجهاديــة إلخــوة لهــم مشــوار جهــادي مــرف وماتــوا نتيجــة وفــاة
طبيعيــة وليــس بفعــل االحتــال بشــكل مبــارش ،وهــؤالء اإلخــوة ســيكون لهــم
إصــدار خــاص يليــق بهــم وبتضحياتهــم مسـ ً
ـتقبل مبشــيئة اللــه.
 .3تناولــت املوســوعة الســر الجهاديــة لشــهداء مــن فلســطني ومــن خــارج
فلســطني مــن جنســيات عربيــة مختلفــة (مــر ،األردن ،لبنــان ،الجزائــر)
الذيــن التحقــوا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وقاتلــوا العــدو الصهيــوين
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إميانًــا منهــم بــأن فلســطني هــي القضيــة املركزيــة لألمــة العربيــة واإلســامية.
 .4منهجنــا يف ترتيــب الســر الجهاديــة للشــهداء حســب أقدميــة تاريــخ
الشــهادة ،ويف نفــس الســنة نرتــب الرتاجــم وف ًقــا للشــهر واليــوم ،مــع مراعــاة
الرتتيــب الهجــايئ لألســاء.
 .5اعتمدنــا أربــع محطــات رئيســة يف رسد ســرة حيــاة وشــهادة كل شــهيد
مجاهــد يف املوســوعة وهــي( :امليــاد والنشــأة ،صفاتــه وأخالقــه ،مشــواره
الجهــادي ،موعــد مــع الشــهادة).
 .6لقــد تــم االســتعانة يف إعــداد هــذه املوســوعة باألرشــيف الجهــادي
لحركــة الجهــاد اإلســامي وأطرهــا التنظيميــة ،آخذيــن بعــن االعتبــار التحديث
والتدقيــق فيهــا وفــق الضوابــط العامــة واملحطــات الرئيســة التــي ارتأينــا
العمــل بهــا لــكل ســرة شــهيد ،وكــا نــود اإلشــارة إىل اســتعانة املؤسســة بطاقم
مهنــي مــن اإلخــوة الصحفيــن يف إنجــاز الكثــر مــن ســر الشــهداء الــواردة يف
املوســوعة مــن خــال املقابــات املبــارشة مــع عوائــل الشــهداء الك ـرام.
 .7لقــد حرصنــا عــى مشــاركة عوائــل الشــهداء الكـرام يف مراجعــة وتدقيــق
ســر أبنائهــم الشــهداء وذلــك تجن ًبــا ألي معلومــات غــر دقيقــة ال ســمح اللــه،
آخذيــن بعــن اإلعتبــار جميــع املالحظــات التــي أرســلوها لنــا بعــد املراجعــة
واالطــاع عليهــا.
ُ .8شفنــا مبشــاركة األخ الشــهيد القائــد عضــو املجلــس العســكري لرسايــا
القــدس صــاح أبــو حســنني (أبــو أحمــد) وهــو مســئول اإلعــام الحــريب لرسايــا
القــدس يف قطــاع غــزة منــذ بدايــة إطــاق مــروع املوســوعة وكان آلرائــه
وأفــكاره دور هــام يف رؤيــة املوســوعة النــور.
 .9ال يفوتنــا أن نتوجــه بالشــكر الجزيــل إىل األخ األســتاذ زيــاد النخالــة
(أبــو طــارق) ،األمــن العــام لحركــة الجهــاد اإلســامي ،والــذي تفضــل مشــكو ًرا
بكتابــة تقديــم الكتــاب ،ج ـزاه اللــه كل الخــر.
 .10لقد تم تقسيم كل جزء من املوسوعة إىل الفصول التالية:
(أ) الفصل األول :الشــهادة والشــهداء ،فضائل الشــهادة من القرآن والســنة.
(ب) الفصل الثاين :حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني ،الرؤية واملرشوع.
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(ت) الفصــل الثالــث :رسايــا القــدس ،الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني.
(ث) الفصــل الرابــع :الشــهيد الدكتــور فتحــي إبراهيــم الشــقاقي (أبــو
إبراهيــم) ،املؤســس واألمــن العــام األول لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
(ج) الفصل الخامس :أحيا ٌء يرزقون ،يتناول يف كل جزء من أجزاء املوســوعة
شــهداء استشــهدوا يف ســنوات محددة منــذ االنطالقة حتى نهايــة العام 2019م.
قبــل أن ننهــي هــذه املقدمــة فإننــا نــرى مــن واجبنــا أن نتقــدم بالشــكر
والتقديــر والعرفــان لإلخــوة يف قيــادة حركــة الجهــاد اإلســامي (مكتــب األمانــة
العامــة) الذيــن مــا أن ســمعوا برغبتنــا يف إنجــاز هــذا العمــل حتــى وافقــوا
عليــه عرفانًــا منهــم وتقديـ ًرا لشــهدائنا وشــهداء الشــعب الفلســطيني ،ســائلني
املــوىل عــز وجــل أن يجعلــه يف مي ـزان حســناتهم.
كــا نتقــدم نحــن يف إدارة املؤسســة إىل اإلخــوة عوائــل الشــهداء الذيــن
تعاونــوا معنــا وقدمــوا لنــا املالحظــات القيمة التي أثــرت العمل وقدمت الســر
الذاتيــة للشــهداء دون مبالغــة وبشــكل موضوعــي ،وكذلــك نتقــدم بالشــكر إىل
اإلخــوة الذيــن أرشفــوا عــى إنجــاز هــذا العمــل ،والشــكر موصــول إىل اإلخــوة
الصحفيــن واملدققــن اللغويــن والطاقم الفني يف مؤسســة مهجــة القدس الذين
حرصــوا عــى إنجــاز هــذا العمــل وإخراجــه بالشــكل الالئــق واملناســب ليكــون
سـ ً
ـهل بســيطًا بــن يــدي القـراء الفلســطينيني واملهتمــن والباحثــن يف كل مكان.
خالصــا لوجهه الكريــم ،وأن
أخـرًا نســأل اللــه تعــاىل أن يكــون هــذا العمــل ً
يحظــى بقبــول عوائــل الشــهداء ،ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد شــهداءنا
وشــهداء املســلمني بواســع رحمتــه ،وأن يفــرج الكــرب عــن أرسانــا مــن ســجون
االحتــال الصهيــوين ،والشــفاء لجرحانــا وجرحــى املســلمني ،والنــر والتمكــن
ملجاهدينــا ومرابطينــا يف فلســطني املحتلــة.
والحمد لله رب العاملني
مؤسسة مهجة القدس
أكتوبر (ترشين أول) 2019م
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الفصل األول
الشهادة والشهداء
فضائل الشهادة من القرآن والسنة

الفصل
األول

الشهادة والشهداء

فضائل الشهادة من القرآن والسنة

تمهيد:

إن أفضــل مــا يبذلــه اإلنســان نفســه ومالــه ،وملــا كانــت األنفــس واألمــوال مبذولــة يف الجهــاد ،جعــل اللــه مــن بــذل
نفســه يف أعــى رتــب الطائعــن وأرشفهــا ،لــرف مــا بذلــه(.)1

والجهــاد مــن أعظــم أركان اإلســام؛ ألنــه ال يشء أعـ ّز عــى اإلنســان مــن الحيــاة ،إال مــن بلــغ بــه إميانــه إىل تعظيــم
اللــه تعــاىل وحــده وحبــه ،وبغــض أعدائــه.
تعريف الشهيد:

الشهيد في اللغة :عىل وزن " َف ِع ْيل" ،مشتق من الفعل شَ هِدَ يَشْ ُهد شهاد ًة ،فهو شاهد وشهيد.
فشــاهد وشــهيد مبعنــى واحــد ،مثــل عــامل وعليــم ،ونــارص ونصــر .إال أن صيغــة فعيــل أبلــغ ،وفعيــل مــن أبنيــة
املبالغــة يف فاعــل(.)2

وقيل :الشهيد :فعيل ،مبعنى مفعول.
والشهيد :القتيل يف سبيل الله ،وقد استشهد فالن عىل ما مل يُ َس َّم فاعله.
والشاهد ،والشهيد :الحارض ،والجمع شهداء ،وش َّهد ،وأشهاد ،وشهود.
ومــا يــدل عــى أن مــن معانيــه الحضور :ما جــاء يف الحديــث" :ال يحل للمرأة أن تصــوم وزوجها شــاهد إال بإذنه"(.)3
ومن ذلك قول الشاعر:
كأين ،وإن كانت شهو ًدا عشرييت ***

إذا غبت عني يا عثيم غريب()4

ويقال :قوم شهود ،أي حضور.
( )1أحكام الجهاد وفضائله ،للعز بن عبد السالم ،ص.28
( )2النهاية ،البن األثري.513/2 :
( )3البخاري :كتاب النكاح ،ح.4899
( )4أورده ابن منظور يف اللسان ،وقال قبله :وأنشد ثعلب ،انظر :لسان العرب.240/3 :
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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سبب التسمية:

اختلــف يف اشــتقاق كلمــة "شــهيد" ،هــل هــو مــن الشــهادة؟ أو مــن املشــاهدة ،أو هــو فعيــل مبعنــى مفعــول؟ أو
مبعنــى فاعــل؟(.)1
فــإن كان االشــتقاق مــن الشــهادة ،فهــو شــهيد ،مبعنــى :مشــهود ،أي مشــهود عليــه ،ومشــهود لــه بالجنــة ،ويجــوز أن
يكــون مــن الشــهادة ،وتكــون فعيــل مبعنــى فاعــل ،ألن اللــه تعــاىل يقــول :ﱹ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ [الحــج.]78 :
أي تشــهدون عليهــم ،وهــذا وإن كان عا ًمــا يف جميــع أمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ،فالشــهداء أوىل بهــذا
االســم ،فهــذان وجهــان يف معنــى الشــهيد إذا جعلتــه مشــتقًا مــن الشــهادة.
وإن كان مــن املشــاهدة ،فهــو فعيــل ،مبعنــى :فاعــل ،عــى معنــى أنــه يشــاهد مــن ملكــوت اللــه ،وقــد يكــون مبعنــى
مفعــول ،مــن املشــاهدة ،أي أن املالئكــة تشــاهد قبضــه والعــروج بروحــه ،ونحــو ذلــك ،فيكــون فعيـاً مبعنــى مفعــول.
وبنــاء عــى عــدم االتفــاق يف تقديــر معنــى الفعــل؛ افرتقــت األقــوال ،وتشــعبت اآلراء يف ســبب التســمية ،وكان
اختــاف بعــض هــذه األقــوال يرجــع إىل تبايــن وتضــاد ،وبعضهــا ليــس كذلــك ،بــل األقــوال فيهــا متقاربــة.
ونالحظ عند استقراء هذه األقوال أنها تفرعت عن قولني رئيسني هام:
القول األول:

أن الشــهيد مبعنــى شــاهد ،أي فعيــل مبعنــى فاعــل ،وشــاهد قــد تكــون مبعنــى اإلخبــار واإلعــام ،كــا يف قولــه تعــاىل:
ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [يوســف .]81 :فالشــهادة هنــا مبعنــى اإلخبــار.
وقد ترد ويراد منها الحضور واملشاهدة ،كام يف قوله تعاىل :ﱹ ﯼ ﯽﱸ [املدثر .]13 :أي حضو ًرا.
وهؤالء اختلفوا أيضً ا يف سبب التسمية عىل أقوال:

 - 1ألن ــه مم ــن يستش ــهد ي ــوم القيام ــة م ــع النب ــي ص ــى الل ــه علي ــه وس ــلم ع ــى األم ــم الخالي ــة ،ق ــال تع ــاىل:
ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [البقـــرة.]143 :
 - 2ألن أرواحهــم شــهدت دار الســام ،أي حرضتهــا ،وأمــا أرواح غريهــم فــا تحرضهــا إىل يــوم البعــث .قــال
األزهــري(" :)2وقــال ابــن شــميل يف تفســر الشــهيد الــذي يستشــهد :الشــهيد :الحــي .قلــت :أراه تــأول قــول اللــه
جــل وعــز :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [آل عمـران .]169 :كأن أرواحهــم
أحــرت دار الســام أحيــا ًء ،وأرواح غريهــم أخــرت إىل يــوم البعــث ،وهــذا قــول حســن"(.)3
 - 3لقيامه بشهادة الحق يف أمر الله حتى قتل.
( )1تاج العروس ،للزبيدي ،256/8 :بترصف .وانظر :النهاية.513/2 :
( )2هو :محمد بن احمد بن األزهر بن طلحة ،األزهري الهروي اللغوي ،اإلمام املشهور يف اللغة ،ولد سنة 282هـ.
( )3تهذيب اللغة.73/6 :
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 - 4ألنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الثواب والكرامة بالقتل.
 - 5ألنه شهد املغازي.
 - 6ألنه شهد لله بالوجود واإللهية بالفعل ،كام شهد غريه بالقول.
 - 7ألنه يشاهد املالئكة عند احتضاره.
 - 8ألنه يشاهد الدارين :دار الدنيا ،ودار اآلخرة.
القول الثاني:

أن الشهيد مبعنى مشهود ،أي فعيل مبعنى مفعول ،واختلف يف تحديد سبب التسمية إىل أقوال:
 - 1ألن مالئكة الرحمة تشهده( ،)1وصحح هذا القول الرازي( )2يف كتابه "حلية الفقهاء".

فالشــهيد :هــو املحتــر ،فتســميته بذلــك لحضــور املالئكــة إيــاه ،إشــارة إىل مــا قــال اللــه عــز وجــل :ﱹ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [فصلــت.)3(]30 :
 - 2ألن الله ومالئكته شهود له بالجنة ،أو بالخري.
 - 3ألنه شهد له باإلميان ،وحسن الخامتة بظاهر حاله.
 - 4ألن عليه شاهدً ا يشهد بشهادته؛ وهو دمه.
هــذه أغلــب األقــوال التــي قيلــت يف ســبب التســمية ،ومــا مل نذكــره فإنــه يدخــل يف بعــض هــذه األقــوال ،وال يخــرج
عنهــا يف الغالــب.
الشــهيد يف االصطــاح :هــو مــن مــات مــن املســلمني يف جهــاد الكفــار ،بســبب مــن أســباب قتالهــم ،كأن قتلــه كافــر
أو أصابــه ســاح مســلم أو عــاد إليــه ســاحه ،أو تــردى يف بــر أو وهــدة ،أو رفســته دابتــه فــات ،أو قتلــه مســلم بــا ٍغ
اســتعان بــه أهــل الحــرب(.)4
فضائل الشهادة:

عجيــب أمــر الشــهادة ،فبالرغــم مــن أنهــا كرامــة ومنحــة وعطيــة مــن اللــه تعــاىل ،ال يفضلهــا يشء ســوى النبــوة،
والعجــب فيهــا يكمــن يف أن ســيد ولــد آدم الــذي غفــر لــه اللــه تعــاىل مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر ال يتمناهــا مــرة،
ـس ُم َح َّمـ ٍد ِب َيـ ِد ِه
بــل مــرة ومــرة ومــرة ،فقــد روى مســلم بســنده عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ،قــالَ ..." :والَّـ ِذي نَ ْفـ ُ

( )1لسان العرب.243/3 :
( )2هو :أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا األنصاري ،كان من أمئة أهل اللغة يف وقته .تويف سنة 395هـ.
( )3انظر :مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب األصفهاين ،ص.468
( )4انظر :معنى املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،محمد الرشبيني (ت676:هـ)  ،361-350/1طبعة املكتبة اإلسالمية .انظر :عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة،
 ،406-401/2الطبعة األوىل ،دار الكتاب العريب ،بريوت .1983
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

21

ـم أَ ْغـ ُزو َفأُ ْق َتـ ُـل"(.)1
ـم أَ ْغـ ُزوَ ،فأُ ْق َتـ ُـل ثُـ َّ
لَـ َو ِد ْد ُت أَ ِّن أَ ْغـ ُزو ِف َسـبِيلِ اللَّـ ِهَ ،فأُ ْق َتـ ُـل ثُـ َّ
وفيام ييل فضائل الشهادة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة:
فضائل الشهادة في القرآن:

روح الشهيد حية مرزوقة في دار القرار:

-1
قــال تعــاىل :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [آل عمــران.]171-169 :
الشهيد حي في حياة البرزخ:

-2
قال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ [البقرة.]154 :
ثواب الشهيد الجنة:

-3
قــال تعــاىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ

[التوبــة.]111 :

تكريما لهم ،وبيانً ا لعلو منزلتهم:
قرن هللا سبحانه ذكر الشهداء مع النبيين
ً

-4
قــال تعــاىل :ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱸ [النســاء.]69 :
-5

الشهداء مختارون يختارهم هللا من بين المجاهدين ،ويتخذهم لنفسه.

قال تعاىل :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [آل عمران.]140 :

للشهيد عند هللا مثوبة عظيمة وأجر جزيل:

-6
قــال تعــاىل :ﱹﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ [النســاء.]74 :
للشهيد عند هللا نور عظيم:

-7
قال تعاىل :ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ [الحديد.]19 :
( )1صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج (ت261 :هـ) ،كتاب اإلمارة ،باب فضل الجهاد والخروج يف سبيل الله ،1495/3 ،حديث رقم (.)1876
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-8

ضمان هللا للشهيد بالمغفرة والرحمة:

قال تعاىل  :ﱹﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱸ [آل عمران.]157:
-9

الشهيد تجري عليه األرزاق في الجنة:

قــال تعاىل  :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱸ [الحج.]58 :

فضائل الشهادة في السنة:
الشهيد ال يجد ألم القتل:

-1
عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم" :مــا يجــد الشــهيد مــن مــس القتــل
إال كــا يجــد أحدكــم مــن مــس القرصــة"(.)1
تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات:

-2
عــن أنــس ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــة وســلم قــال" :مــا أحــد يدخــل الجنــة يحــب أن يرجــع إىل الدنيا
ولــه مــا عــى األرض مــن يشء إال الشــهيد ،يتمنــى أن يرجــع إىل الدنيــا فيقتــل عــر مـرات ،ملــا يــرى من الكرامــة"(.)2
الشهيد في الجنة:

-3
عــن أنــس بــن مالــك ريض اللــه عنــه" :أن أم الربيــع بنــت الـراء  -وهــي أم حارثــة بــن رساقــة  -أتــت النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم فقالــت :يــا نبــي اللــه! أال تحدثنــي عــن حارثــة؟ -وكان قتــل يــوم بــدر ،أصابــه ســهم غــرب( -)3فــإن
كان يف الجنــة صــرت ،وإن كان غــر ذلــك اجتهــدت عليــه يف البــكاء فقــال :يــا أم حارثــة ،إنهــا جنــان يف الجنــة ،وإن ابنــك
أصــاب الفــردوس األعــى"(.)4
الشهيد تكفر عنه خطاياه إال الدين:

-4
عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص _ريض اللــه عنهــا_ أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال" :يغفــر
للشــهيد كل ذنــب إال الديــن"(.)5
فالشهادة يف سبيل الله تكفر جميع ما عىل العبد من الذنوب التي بينه وبني الله تعاىل(.)6
( )1أخرجه النسايئ يف كتاب الجهاد ،باب ما يجد الشهيد من األمل ،رقم .3161
( )2أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب متني املجاهد أن يرجع إىل الدنيا ،رقم .2817
( )3سهم غرب :أي ال يعرف راميه .النهاية يف غريب الحديث واألثر ،البن األثري.350/3 :
( )4أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب من أتاه سهم غرب فقتله ،رقم .2809
( )5أخرجه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قتل يف سبيل الله كفرت خطاياه إال الدين ،رقم .1885
( )6مشارع األشواق.720/2 :
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 - 5الشهيد رائحة دمه مسك يوم القيامة:
()1
عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال" :والــذي نفــي بيــده ،ال يكلــم أحــد
يف ســبيل اللــه _واللــه أعلــم مبــن يكلــم يف ســبيله_ إال جــاء يــوم القيامــة ،واللــون لــون الــدم ،والريــح ريــح املســك"(.)2
الشهيد تظله المالئكة بأجنحتها:

-6
عــن جابــر بــن عبــد اللــه -ريض اللــه عنهــا -قــال" :جــيء بــأيب يــوم أحــد قــد مثــل بــه ،حتــى وضــع بــن يــدي رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وقــد ســجي ثوبًــا ،فذهبــت أريــد أن أكشــف عنــه فنهــاين قومــي ،ثــم ذهبــت أكشــف عنــه
فنهــاين قومــي ،فأمــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فرفــع ،فســمع صــوت صائحــة فقــال :مــن هــذه؟ فقالــوا :ابنــة
عمــرو أو أخــت عمــرو ،قــال :فلــم تبــي؟ أو :ال تبــي ،فــا زالــت املالئكــة تظلــه بأجنحتهــا حتــى رفــع"(.)3
دار الشهيد:

-7
عــن ســمرة بــن جنــدب ريض اللــه عنــه قــال :قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم" :رأيــت الليلة رجلــن أتيــاين ،فصعدا
يب الشــجرة ،وأدخــاين دا ًرا هــي أحســن وأفضــل ،مل أر قــط أحســن منهــا ،قــال :أمــا هــذه الــدار فــدار الشــهداء"(.)4
الشهيد يشفع في سبعين من أهله:

-8
عــن املقــدام بــن معــدي كــرب ريض اللــه عنــه قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم" :للشــهيد عنــد اللــه
ســت خصــال ،يغفــر لــه يف أول دفعــة ،ويــرى مقعــده مــن الجنــة ،ويجــار مــن عــذاب القــر ،ويأمــن مــن الفــزع األكــر،
ويوضــع عــى رأســه تــاج الوقــار :الياقوتــة منهــا خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا ،ويــزوج اثنتــن وســبعني زوجــة مــن الحــور
العــن ،ويشــفع يف ســبعني مــن أقاربــه"(.)5

( )1يكلم :أي يجرح ،قال ابن األثري :أصل الكلم :الجرح ...وكلمى جمع :كليم ،وهو الجريح ،فعيل مبعنى مفعول .انظر :النهاية.199/4 :
( )2أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب من يجرح يف سبيل الله عز وجل ،رقم .2803
( )3أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب ظل املالئكة عىل الشهيد ،رقم .2816
( )4أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب درجات املجاهدين يف سبيل الله ،رقم .2791
( )5أخرجه الرتمذي ،كتاب الجهاد ،باب يف ثواب الشهيد ،رقم  ،1663وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب.
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الفصل الثاني
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
الرؤية والمشروع

الفصل
الثاني

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
الرؤية والمشروع

تمهيد:

ُيجمــع املؤرخــون واملفكــرون واملختصــون يف الشــأن الفلســطيني أن حركــة الجهــاد اإلســامي كانــت إضافــة حقيقــة
ورضوريــة للحركــة اإلســامية عمو ًمــا والحركــة الوطنيــة الفلســطينية وباتــت مصــدر إلهــام للكثــر مــن القــوى السياســية
الفلســطينية وكذلــك للحركــة اإلســامية ولجامهــر شــعبنا الفلســطيني.
تُعــرف حركــة الجهــاد اإلســامي بأنهــا حركــة إحيائيــة إســامية متنــورة اســتوعبت التاريــخ والواقــع ودرســت عوامــل
الصعــود والهبــوط للمســرة اإلســامية منــذ صــدر اإلســام حتــى ســقوط الخالفــة العثامنيــة وشــكلت امتــدادا حقيقيــا
للرصخــة الحرائيــة األوىل بعــد نــزول الوحــي املرســل مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،كــا نجحــت الحركــة يف الربــط بــن
القراءتــن باســم اللــه ومبعيــة اللــه وبذلــك امتلكــت الوعــي بالرشطــن الــذايت واملوضوعــي للنهــوض.
يعتــر مــروع الجهــاد اإلســامي الفلســطيني اإلجابــة الصادقــة عــن الســؤال الفلســطيني وعمــل عــى حــل التنافــر
بــن الوطنيــن واإلســاميني ،وهــو ســؤال اإلشــكالية الــذي رســمت اإلجابــة عليــه هويــة أولئــك املؤسســن مــن الطلبــة
الفلســطينيني ،الذيــن كانــون يتابعــون دراســاتهم الجامعيــة يف مــر ،معتربيــن مرشوعهــم حــا لهــذا الســؤال اإلشــكالية،
عــر كشــف األبعــاد القرآنيــة والتاريخيــة والواقعيــة للمســألة الفلســطينية التــي ارتفعــت يف نظرهــم إىل مســتوى القضية
املركزيــة للحركــة اإلســامية واألمــة اإلســامية .لذلــك كان تأســيس (الجهــاد اإلســامي) مبثابــة محاولــة حديثــة إلعــادة
التمركــز حــول الدينــي فمنــه ينبــع الســيايس والوطنــي والجهــادي وكل القيــم عــى الســاحة الفلســطينية والســاحات
العربيــة واإلســامية ،وأول تنظيــم إســامي يضــع مقاومــة االحتــال عــى رأس أهدافــه داخــل فلســطني.
لقــد كان لحركــة الجهــاد اإلســامي دور رائــد تجــاه التياريــن األساســيني يف الشــعب الفلســطيني ،التيــار اإلســامي
الــذي تعتــر حركــة الجهــاد اإلســامي نفســها جــز ًءا منــه والتيــار الوطنــي العلــاين بــكل أطيافــه األيديولوجية والسياســية
والــكل يؤكــد أن حركــة الجهــاد نجحــت يف اســتفزاز هذيــن التياريــن الســتحضار األبعــاد الغائبــة لديهــا ،ففــي الحركــة
اإلســامية أضافــت نشــأة حركــة الجهــاد البعــد الكفاحــي ومامرســة الكفــاح املســلح مــن منظــور إســامي ،ويف الحركــة
الوطنيــة ،مل تطــرح حركــة الجهــاد نفســها بديـاً عنــه بــل جــاءت لتدعــم نضالــه ضــد العــدو الصهيــوين وكذلــك الحركــة
اإلســامية مل تكــن قبــل ظهــور حركــة الجهــاد اإلســامي تصنــف كفصيــل لــه دور يف الكفــاح املســلح .الشــقاقي هــو
الــذي رفــع شــعار الجهــاد والجهــاد املســلح بــدون تــردد يف داخــل الحركــة اإلســامية والشــقاقي هــو الــذي رفــع شــعار
الرتبيــة مــن خــال الجهــاد ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت ]69 :فالجهــاد
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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هــو طريــق الهدايــة والهدايــة هــي طريــق الجهــاد لذلــك فــإن حركــة الجهــاد منــذ اليــوم األول النطالقتهــا بــدأت
املامرســة العمليــة لهــذا املبــدأ والشــعار.
كانــت البدايــة حــن تواجــدت يف مرص يف وقت واحــد مجموعة مميزة من الطالب الجامعيني الفلســطينيني اإلســاميني،
ســيربز من بينهم فيام بعد قادة للحركة اإلســامية يف فلســطني ،وكوادر نشــطة ،وســيكون منهم شــهداء وأرسى ومناضلون
عــى مســتوى رفيــع مــن التضحيــة .رأى أولئــك الشــبان الذيــن كان معظمهــم يف العرشينــات مــن العمــر مــدً ا إســام ًيا
متزايــدً ا حولهــم ورأوا القــوى الوطنيــة الفلســطينية ترتاجــع عــن الثوابــت التاريخيــة لألمــة ،وأدركــوا أن موقــع اإلســاميني
الطبيعــي هــو االلتحــام بالقضيــة الفلســطينية ،وإعــادة بنــاء املــروع الوطنــي الفلســطيني عــى أســس مــن اإلســام.
كان القائــد الطليعــي املؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي يؤكــد دومــا أن علينــا أن نشــعل فتيــل الجهــاد ،وســيلحق
بنــا النــاس لنحقــق بهــم الثــورة تلــك الثــورة التــي ســتمتد إىل كل العواصــم اإلســامية ،ويتحــول بالتــايل املوضــوع
الفلســطيني إىل هــم داخــي للحركــة اإلســامية ،متارســه وتعيشــه معايشــة يوميــة ،فــا يقــف املســلمون _عنــد ذلــك_
موقــف املتفــرج ،فيــا تــدور األرض والزمــن والتاريــخ ،وقــف الدكتــور املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي أمــام املســئولية
الخاصــة والعامــة ومــن حولــه الشــباب الطاهــر الثائــر املتســلح بالوعــي والواجــب ليعيــد تصويــب البوصلــة وإعــادة
االعتبــار للمــروع الوطنــي ،هــذا املــروع الــذي عــر عنــه باملعادلــة العظيمــة (اإلســام  +فلســطني  +الجهــاد  +توحيــد
كل مكونــات األمــة  +الجامهــر = تجــاوز أزمــة التحــدي الغــريب واســتعادة فلســطني).
كانــت رحلــة الدكتــور الشــقاقي وإخوانــه العقليــة واألخالقيــة شــاقة وصعبــة ،لكنهــا كانــت متثــل الواجــب اإللهــي
الــذي ســينقذ فلســطني مــن األرسلــة والتهويــد ويضــع اإلســام كمحــدد وحيــد لرايــة هــذا الـراع ويحــدد أدوات الـراع
وأطرافــه الداعمــة وعــى رأســها الجامهــر واألطـراف املدافعــة عــن املــروع الصهيــوين والتــي يقــف عــى رأســها النظــام
الرســمي العــريب والغــريب بعمومــه.
كان مؤســس الحركــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي الــذي انتقــل إىل الضفــة ليعمــل طبي ًبــا يف مستشــفى املطلــع
بالقــدس يقيــم عالقــات واســعة يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة ويســتقطب كث ـرًا مــن الشــباب وينشــئ منهــم
الخاليــا الرائــدة يف حركــة الجهــاد اإلســامي .وباإلضافــة إىل ذلــك شــكل أرسى يف ســجون االحتــال الصهيــوين وأرسى
محــررون ممــن كانــت تتوفــر لديهــم القناعــة والجهوزيــة التامــة للعمــل الجهــادي املقــاوم يف فلســطني رافــدً ا نوع ًيــا
ليكونــوا يف الطليعــة األوىل لنشــأة وبــروز حركــة الجهــاد اإلســامي وفعلهــا الجهــادي املقــاوم عــى الســاحة الفلســطينية
خصوصــا وقــد أمــى عــدد منهــم ســنوات داخــل ســجن العــدو بســبب مقاومــة االحتــال حيــث شــكلوا داخــل الســجون
ً
إطــار الجامعــة اإلســامية (تيــار الجهــاد) وشــكلوا خـرات إداريــة وتنظيميــة وأمنيــة عاليــة املســتوى وكانــوا رافــدً ا قويًــا
للقائــد املؤســس فتحــي الشــقاقي وزمالئــه املؤسســن.
كان التنقــل بــن الضفــة والقطــاع طيلــة فــرة مــا قبــل االنتفاضــة األوىل ســهالً ،وكان كثري من أبنــاء القطاع يدرســون يف
جامعــات ومعاهــد الضفــة وخاصــة يف جامعــة النجــاح بنابلــس وجامعــة بريزيــت يف رام اللــه ،وكان مــن بني هــؤالء طالب
ينتمــون إىل حركــة الجهــاد اإلســامي قامــوا بنــر أفــكار الحركــة بــن زمالئهم الطــاب مام ســاهم يف تنظيم كــوادر للحركة
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مــن أبنــاء الضفــة الغربيــة مــن كافــة األلويــة؛ ألن الجامعتــن كانتــا تضــان طال ًبــا مــن ســائر مناطــق الضفــة الغربيــة.
كــا أن القادمــن مــن القطــاع للعمــل والدراســة يف الضفــة ممــن ينتمــون إىل الحركــة عملــوا كــرواد لنــر مبادئهــا
وإنشــاء كــوادر لهــا يف الضفــة.
كانــت املســاجد إىل جانــب الجامعــات منطل ًقــا للــرواد األوائــل لحركــة الجهــاد اإلســامي للدعــوة وإيجــاد الكــوادر
مثلــا كانــت يف قطــاع غــزة.
يف املســجد األقــى املبــارك كان دعــاة الجهــاد اإلســامي يســتثمرون التواجــد الكبــر للمصلــن يف معظــم األوقــات
فيلقــون فيهــم الخطــب الوعظيــة واإلرشــادية والتحريضيــة ضــد االحتــال ،خاصــة يف شــهر رمضــان املبــارك حيــث
التواجــد املكثــف للنــاس يف أمســياته كلهــا الســيام يف ليلــة القــدر املباركــة التــي يحيــي املصلــون ليلهــا كلــه ،فتكــر
العبــادات والــدروس والخطــب واملواعــظ ،ومــارس دعــاة الجهــاد اإلســامي نشــاطهم يف هــذه الليلــة ،وكانــت الحركــة
تقيــم االحتفــاالت واملهرجانــات الخطابيــة يف ســاحات املســجد األقــى حيــث أحيــت حركــة الجهــاد اإلســامي يــوم
القــدس العاملــي ألول مــرة يف صيــف 1982م وحرضتــه جامهــر حاشــدة واعتــر مــن دولــة االحتــال أقــوى رد عــى
احتــال بــروت يف صيــف 1982م ،باإلضافــة إىل دعوتهــا املصلــن يف يــوم عيــد الفطــر وعيــد األضحــى إىل الخــروج
للصــاة يف العـراء إحيــا ًء للســنة النبويــة ،وكانــت جامهــر غفــرة تســتجيب لهــا فيلقــون فيهــا خطبــة العيــد ويركــزون
يف الخطــب عــى الدعــوة إىل الجهــاد ضــد املحتــل الصهيــوين ،ويدعــون األمــة إىل تجــاوز الخالفــات كلهــا مــن إقليميــة
وقوميــة ومذهبيــة ،واالنطــاق إىل عهــد جديــد مــن الوحــدة والجهــاد واألخــذ بجميــع أســباب العــزة والقــوة والتقــدم.
وكان النــاس يــرون يف هــذه الدعــوة الجديــدة الجــد واملصداقيــة والواقعيــة؛ إذ أنهــا تضــع اإلصبــع عــى جـراح األمــة
وتصــف الــدواء الناجــع ،فينضــم كثــرون إىل الحركــة ،ليضيفــوا إليهــا كــوادر دعويــة وسياســية وعســكرية جديــدة.
المشهد الفلسطيني ومبررات النشأة:

كان عــام 1974م عــام التحــوالت الكــرى والعلنيــة يف املنطقــة العربيــة والتــي ألقــت بظاللهــا عــى املــروع
الفلســطيني والــذي مل ميــر عــى والدتــه أكــر مــن عقــد مــن الزمــان (.)1974-1964
يف العام 1964م كانت الوالدة لـ م ت ف بقرار عريب وبعمق قومي عرويب ،ومل تكن النوايا أو الفعل العريب الرسمي يف
ذلــك الوقــت صاد ًقــا يف حمــل الهــم والحــق ،وقد عربت م ت ف عن نفســها مبا أســمته «امليثاق القومي الفلســطيني» لكن
بعــد هزميــة النظــام العــريب وفكره االشـرايك ونخب العســكرتاريا أدرك الفلســطينيون أن هذا النظام غري قــادر عىل حامية
املــروع الوطنــي الفلســطيني فعمد الفلســطينيون إىل فلســطني مرشوعهم تناغـ ًـا مع حمى القطريــة والوطنيات الضيقة
التــي تكتســح املنطقــة فعمــدوا إىل تقليــص ســقف املــروع الوطنــي عــر ميثــاق جديــد «امليثــاق الوطني الفلســطيني».
بعــد حــرب أكتوبــر 1973م والبــدء العــريب بالتســوية مــع دولــة العــدو الصهيــوين أعلنــت م .ت .ف 1974م مــروع
املرحليــة والنقــاط العــر وقــد كافــأ النظــام العــريب م ت ف عــى هــذه الخطــوة باإلعــان أنهــا اآلن تســتحق لقــب
«املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني».
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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يف العــام 1982م كان القــرار الصهيــوين الغــريب بتحطيــم الــروح والقــدرات القتاليــة للفلســطينيني لجعلهــم أكــر
انحنــا ًء أمــام قطــار التســوية وأرسلــة املنطقــة بالكامــل وفعـ ًـا اجتاحــت إرسائيــل لبنــان وحطمــت البندقيــة الفلســطينية
وتبعــر رجــال املقاومــة الفلســطينية عــى امتــداد الوطــن العــريب وكانــت هــذه الحــرب مــن أشــدها إيال ًمــا وتأثـ ًرا عــى
الــروح الفلســطينية والتــي تــرب اليــأس إىل كل مفاصلهــا.
عــى الجانــب اآلخــر كان املــروع اإلســامي اإلخــواين غائ ًبــا متا ًمــا عــن فلســطني ويعيــش حالــة مــن التيــه وانعــدام
البوصلــة ،يف البدايــة كان ميكــن أن يشــكل اإلخــوان املســلمون الحاضنــة الحقيقيــة للمــروع الوطنــي الفلســطيني
عــر تبنيهــم للمطالــب التــي قدمهــا لهــم بعــض نشــطاء اإلخــوان والذيــن شــكلوا فيــا بعــد حركــة التحريــر الوطنــي
الفلســطيني مثــل خليــل الوزيــر وســليم الزعنــون ورفيــق النتشــة وصــاح خلــف ..الــخ والذيــن رفعــوا طل ًبــا لقيــادة
اإلخــوان لتبنــي الكفــاح املســلح يف فلســطني لكــن لألســف رفضــت قيــادة اإلخــوان هــذا الطلــب؛ ألنهــا كانــت متــر
مبرحلــة الخــوف والــردد .كان مــن املمكــن أن تشــكل موافقــة اإلخــوان عــى تشــكيل خاليــا عســكرية يف فلســطني رضبــة
قاضيــة لــكل محــاوالت تشــويههم ومالحقتهــم يف مــر واألردن وغريهــا.
دفعــت هــذه القـراءة الواعيــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي إىل اإلميــان أن الســاحة الفلســطينية باتــت يف أمــس
الحاجــة إىل عمــل إســامي مــن نــوع جديــد ،عمــل جهــادي ودعــوي يف الوقــت نفســه ،لــه هويــة واضحــة كل الوضــوح،
هــي الهويــة اإلســامية وال يشء غريهــا ،عــى أن يكــون لــه مواقــف ثابتــة وحاســمة ومعروفــة للجميــع ،وأن يكــون ذا
بصــرة وأفــق واســع ويتعامــل مــع قضايــا العــر عــى مســتوى متطلباتــه يك يكــون قــاد ًرا عــى مواجهــة تحدياتــه ،عــى
أن يكــون أعضــاؤه مســتعدين لتحمــل املســؤولية ومواجهــة أنــواع االبتــاء واملحــن اقتــدا ًء بالرســول صــى اللــه عليــه
وســلم وأصحابــه العظــام ،الذيــن حملــوا الرايــة اإلســامية إىل العــامل.
مقدســا أمــام الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي وإخوانــه يف
لقــد شــكلت هــذه املشــاهد جميعهــا محف ـ ًزا وداف ًعــا
ً
رضورة االنطالقــة املباركــة للتأكيــد عــى حقائــق ال ـراع والثوابــت الفلســطينية وهويــة األمــة فكانــت والدة املــروع
املبــارك بأبعــاده الثالثــة الرئيســية «اإلســام ..فلســطني ..الجهــاد.»..
● اإلسالم:

ال ميكــن أن يتقــدم الفلســطينيون والعــرب نحــو مواجهــة التحــدي الغــريب الحديــث ومواجهــة العــدو الصهيــوين
بــدون الوقــوف عــى أرضيــة اإلســام كعقيــدة ورشيعــة ومنهــاج حيــاة.

فالغايــات تنطلــق مــن اإلســام ،ومرضــاة اللــه ســبحانه وتعــاىل هــي جوهــر حركــة اإلنســان ومواجهتــه لهــذا املــروع
االســتعامري والهــدف كذلــك ينطلــق مــن اإلســام فإحيــاء البعــث اإلســامي وإعــادة النظــام الســيايس للمســلمني هــي
مــن أهــم الواجبــات.
إن أســلمة املواجهــة هنــا يف فلســطني يعنــي أن دائــرة املشــاركة تتســع لتطــال كل املســلمني يف كل العــامل ،إن أســلمة
املــروع الفلســطيني يعنــي أنــك متتلــك الثقــة والوعــد بالنــر األكيــد مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل؛ ألن اللــه عــز وجــل
وعــد املســلمني هنــا يف فلســطني بإســاءة وجــوه بنــي إرسائيــل ودخــول املســجد األقــى كــا دخلــه املســلمون األوائــل
ومــن ثــم يُتــرون متا ًمــا مــا أقامــه الصهاينــة فــوق األرض الفلســطينية املقدســة.
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إن هويــة الـراع يف فلســطني يجــب أن تكــون إســامية بحتــة وكل الرايــات التــي رفعــت للدفــاع عــن فلســطني هــي
يف الحقيقــة إحــدى مثــار الغــزو الغــريب الحديــث للعــامل اإلســامي .لذلــك كانــت املواجهــة هــي ضيــاع فلســطني بالكامــل
وســقوط هــذه الرايــات الليرباليــة واالشـراكية.
● فلسطين:

إن فلســطني هــي آيــة مــن القــرآن وقبلــة املســلمني األوىل ومســجدها األقــى محــط رحــال املســلمني .فلســطني هــي
مركــز املعركــة الرئيــس بــن قــوى الــر كافــة والتــي باتــت تعــرف بالتحــدي الغــريب الحديــث الــذي ينــر االســتعامر
الســيايس واالقتصــادي والفســاد األخالقــي والقيمــي ،والقــوى اإلســامية مجتمعــة شــعوبًا وحكومــات وقــوى سياســية.

إن مــن يجــوب شــوارع الوطــن العــريب واإلســامي يــدرك حقيقــة موقــع فلســطني يف قلــوب وأفئــدة وأرواح املســلمني
وكيــف تتعلــق هــذه الشــعوب بفلســطني وشــعبها املظلــوم واملذبــوح ومــن املؤكــد أن هــذه الشــعوب لو تركت لســاعات
فقــط تحــدد مصريهــا لتوجهــت بصدورهــا العاريــة نحــو فلســطني لعلهــا تفــوز بــرف املشــاركة يف واجــب تحريرهــا.
● الجهاد

تؤمــن حركــة الجهــاد اإلســامي بــأن الجهــاد الــذي فرضــه اللــه عــى أبناء أمة اإلســام هــو الطريــق الوحيد الســتعادة
فلســطني ،املســاحة الجغرافيــة املفقــودة مــن وطننــا اإلســامي باتجــاه تحقيــق وحــدة الـراب اإلســامي ،وهــو الطريــق
األصــوب الســرداد فلســطني املســاحة التاريخيــة املفقــودة مــن ذاكرتنا باتجــاه تحقيق وحدة واســتمرار التاريخ اإلســامي.
وينبــع هــذا اإلميــان واالعتبــار للجهــاد يف ســبيل اللــه وأهميتــه لتحريــر فلســطني يف فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي مــن:
 - 1أن اإلســام أكــد عــر منهاجــه أن طريــق العــزة والحيــاة الكرميــة يف الدنيــا واآلخرة منوط بهــذا الطريــق ،وأن الذلة
واملهانــة نهايــة ومــآل مــن يبتعــد عنــه ،يقــول النبي عليه الصالة والســام« :ما تــرك قوم الجهــاد إال عمهم اللــه بالعذاب».
 - 2أن الطواغيــت واملســتكربين عــى مــدار التاريــخ مل يتنازلــوا عــن اســتكبارهم ويكفــوا أيديهــم عــن الظلــم
والفســاد إال بالقــوة املدعومــة بالحــق والعــدل اإللهــي وهــذا مــا ال يتوفــر إال يف الجهــاد.
 - 3أن دوامــة العنــف املســتمرة الناتجــة عــن الهجمــة الغربيــة الحديثــة عــى األمــة اإلســامية والتــي أفــرزت الكيــان
الصهيــوين ال ميكــن مواجهتهــا إال بعنــف مضــاد بــل وأقــوى يكــون مدعو ًمــا بالحــق مقابــل الظلــم واالســتكبار الداعــم
لعنــف الهجمــة الغربيــة.
 - 4أن الجهــاد الــذي متارســه القــوى املجاهــدة يف فلســطني وعــى رأســها حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني
ضــد العــدو الصهيــوين نجــح يف دفــع العــدو إىل االنكفــاء والرتاجــع والهــروب مــن قطــاع غــزة وهــو الــذي
حقــق تــوازن الــردع والرعــب ،ومــا حــدث يف يوليــو  -أغســطس ( 2014معركــة البنيــان املرصــوص) وقصــف
كل جغرافيــا كيــان العــدو كان كاف ًيــا للجميــع لإلميــان بخيــار الجهــاد كخيــار أصــوب للمواجهــة مــع العــدو.
الشعار في فكر الجهاد

أولــت حركــة الجهــاد أهميــة قصــوى للشــعار وكان يعــر عــن رؤيتهــا وأفكارهــا الرئيســية ملرشوعهــا اإلســامي يف
فلســطني ،وكذلــك وســيلة إلعــادة صياغــة اإلنســان الفلســطيني صــوب قضيتــه املركزيــة ،ومــن بــن أهــم الشــعارات التــي
كانــت الجهــاد يتــم تعريفهــا مــن خاللهــا:
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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● إيمان ..وعي ..ثورة

مثــل شــعار اإلميــان والوعــي والثــورة مرتك ـزا هامــا يف عمليــة صياغــة أبنــاء الجهــاد اإلســامي ،وكان هــذا الشــعار
عبــارة عــن ثــاث دوائــر متداخلــة ومرتبطــة ببعضهــا وال ميكــن تجــاوز أي منهــا .اإلميــان يجــب أن يكــون ناب ًعــا مــن
املعرفــة الدقيقــة والعلــم الواضــح الــذي ال لبــس فيــه ،اإلميــان الــذي يتقاطــع مــع كل نواميــس الكــون وقوانــن التغيــر
اإللهيــة ،اإلميــان الــذي يعــر عنــه بحركــة وفعــل دائــم  ،هــذا اإلميــان الــذي يلتقي مــع مصالــح النــاس ويلبــي احتياجاتها،
أساســا ومحــو ًرا لــكل القضايــا؛ إذ إن أي
هــذا اإلميــان الــذي ميثــل حالــة متصاعــدة مــن الوعــي والفهــم ليشــكل مرتكـزا ً
تعامــل مــع أي مســألة مــن املســائل البــد أن يســبقه وعــي عميــق وفهــم واضــح وصحيــح.
وهــو مــا أكــده الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف كتاباتــه أن جيــل الوعــي والثــورة أمامــه مهــام شــاقة يف إعــداد نفســه،
وإحــداث البعــث اإلســامي واالســتمرار يف الثــورة بعــد أن يحــدد املفاهيــم واملنطلقــات واألهــداف والوســائل بشــكل
علمــي مــن خــال الدراســات العميقــة والجــادة والتحليــل والنقــد الســليم والبنــاء.
ذلــك أن الوعــي هنــا يعنــي الفهــم العميــق باإلســام واملشــكالت اإلســامية املعــارصة ،وهــذا يتطلــب منــه إميانًــا
أساســه املعرفــة ووع ًيــا سياس ـ ًيا بواقــع العــر والتزا ًمــا خلق ًيــا مبعايــر اإلســام.
ويعتــر الوعــي رشطًــا مهـ ًـا للتغيــر والثــورة ،فالوعــي منهــج عمــل تربــوي وســيايس مــن أجــل تعميــق معرفــة
الكــوادر اإلســامية بتاريــخ ال ـراع يف املنطقــة بــن اإلســام وأعدائــه ،وتعميــق معرفتهــم بالتحــوالت واألدوات التــي
أدت لتكويــن دولــة الكيــان الصهيــوين ،وتعميــق معرفتهــم باإلســام _أوالً وقبــل كل يشء_ كمــروع نهضــة وتحريــر كــا
هــو عبــادة وعقيــدة ،ومــن ثــم تصويــب أســاليب النضــال ضــد التحالــف الغريب-الصهيــوين مبــا يف ذلــك تطويــر سياســة
حركيــة توحــد كل الجهــود اإلســامية الفلســطينية ضــد العــدو.
وال بــد لهــذا الوعــي مــن ذات ثوريــة تقــوم بأعبــاء هــذا الــدور العظيــم ،وأن تنتقــل الحركــة اإلســامية مــن مرحلــة
صناعــة الكلــات إىل مرحلــة صناعــة األفعــال وليــس إنشــاء جيــل مــن املثقفــن واملتمتعــن بالوعــي ووضــوح الفهــم
فقــط .ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت ،]69 :إذ بالجهــاد تتــم الهدايــة مــن
اللــه ســبحانه وتعــاىل ومبزيــد مــن الهدايــة يندفــع اإلنســان ملزيــد مــن الجهــاد.
● المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر

تــدرك حركــة الجهــاد اإلســامي أن جوهــر ال ـراع مــع املــروع الصهيــوين الصليبــي الغــريب يف املنطقــة هــو رصاع
حضــاري وكذلــك وجــود إرسائيــل يف القلــب مــن املنطقــة واغتصابهــا لفلســطني أيضً ــا يف جوهــره رصاع حضــاري  ،وكان
مــن أوىل مهــات الهجمــة الغربيــة هــي تدمــر الفــرد والعقــل املســلم وتشــويهه كمقدمــة لتغريبــه ،كــا أن العقــل هــو
جوهــر اإلســام ومنــاط التكليــف ،لذلــك امتــأ القــرآن الكريــم بآيــات التفكــر والتدبــر والتعقــل ،وقــد نشــطت الهجمــة
التغريبيــة إىل صبــغ حيــاة األمــة اإلســامية بالفكــر والثقافــة الغربيــة املاديــة ،وذلــك بهــدف إلغــاء شــخصيتهم املســتقلة
وخصائصهــم املتفــردة وجعلهــم أرسى التبعيــة الكاملــة لهــذه الحضــارة الغربيــة.
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إن وجــود الـراع الثقــايف يف القلــب مــن الهجمــة الغربيــة عــى العــامل اإلســامي يســتدعي املفكــر يف مقدمــة صفــوف
املواجهــة يحــدد الهــدف والوســيلة والخطــأ والصــواب منهــا ،يرســم ســلم األولويــات للمواجهــة ،يضــع الضوابــط العامــة
والقواعــد الكليــة ويلقيهــا بــن أيــدي السياســيني لتتــم ترجمتهــا إىل خطــط ووســائل وأدوات ،وهــذا بــدوره يكلــف
العســكري بتنفيذهــا ويؤكــد الجهــاد اإلســامي عــى متانــة العالقــة بــن هــذه الدوائــر الثــاث (املثقــف ..الســيايس..
العســكري) فاملثقــف أول حلقــات املواجهــة ويقــع عــى مســئوليته الــدور األكــر يف صــد الهجمــة الغربيــة عــن األمــة
ويجــب عليــه أن يقــوم باملواجهــة حتــى قبــل أن يتشــكل الســيايس والعســكري.
● الواجب فوق اإلمكان

أدركــت حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ انطالقتهــا أن وجــوب مواجهــة املــروع الصهيــوين يف فلســطني عمليــة غــر
مؤجلــة عــى اإلطــاق ورمبــا كان هــذا مــن أهــم األســباب التخــاذ ق ـرار انطــاق الحركــة ،إن سياســة فصــل املراحــل
واالنتظــار لحــن توفــر الظــروف واإلمكانيــات هــو نــوع مــن الهــروب والهزميــة النفســية .اســتوعبت حركــة الجهــاد
مفهــوم اآليــة القرآنيــة ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت .]69 :كــا وأكــدت
الحركــة رفضهــا لسياســة بعــرة املراحــل عــن بعضهــا البعــض ،وكذلــك الفصــل بــن الرتبيــة واملواجهــة ،ومتســكت بالعقليــة
التجميعيــة يف التحليــل وكذلــك يف منهــج العمــل.
إن اإلميــان بالواجــب وعــدم تأجيلــه يعتــر القيمــة الكــرى والــروح التــي تــرى يف جســد األفـراد لبــذل كل طاقاتهــا
حتــى االحتياطــي منهــا والعمــل الــدءوب لإلبــداع يف خلــق وســائل املقاومــة .إن الحســابات املاديــة للقيــام بالثــورة لــن
تــؤدي إال إىل اإلحبــاط.
لــو اعتمــدت حــركات املقاومــة يف فلســطني إىل قيــاس اإلمكان ألدى ذلــك إىل العجــز والتقاعد لكن لجــوء حركة الجهاد
اإلســامي إىل الواجــب بعيــدا عــن حســابات اإلمــكان أدى إىل أن تصبــح الحجــارة صواريخ تــدك حصونهم يف «تــل أبيب».
مــن الواجــب أن تعلــن الحركــة اإلســامية كلمتهــا فيــا يحــدث يف كل مــكان بعيــدً ا عــن االعتبــارات الدنيويــة وعــى
رأس ذلــك هــو واجــب كلمــة الحــق يف كل مــا ال يتفــق ومبــادئ اإلســام وال يتفــق كذلك مــع مرتكـزات الحركــة ومبادئها.
أهم المرتكزات لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
▪ عقيدتنا

هــي العقيــدة اإلســامية عــى طريقــة أهــل الســنة والجامعــة كــا فهمهــا الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعــن،
ونقلهــا إلينــا العلــاء الثقــات املشــهود لهــم بالنزاهــة ،املنفــي عنهــم شــبهة املــواالة لغــر اللــه ،ونعنــي بالعقيــدة هــي
وحدانيــة األلوهيــة والربوبيــة والحاكميــة والعبوديــة.
▪ غايتنا

تحقيــق مرضــاة اللــه عــز وجــل ،وهــذه متثــل الغايــة القصــوى ونهايــة األمــل لــكل مســلم وداعيــة إىل اللــه عــز
وجــل ،فــأي عمــل يقــوم بــه اإلنســان يف الحيــاة الدنيــا إمنــا يقــوم بــه ليفــوز مبرضــاة اللــه عنــه.
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▪ والؤنا

والؤنــا يجــب أن يكــون للــه ورســوله وللمؤمنــن فقــط مصدا ًقــا لقولــه تعــاىل :ﱹﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱸ [املائــدة ،]55 :باعتبــار أن ذلــك الــوالء الصــادق واملخلــص مــن أبنــاء
الحركــة للــه عــز وجــل وأحكامــه وترشيعاتــه ولرســوله الكريــم عليــه الصــاة والســام وهديــه وســننه هــو الــذي يحقــق
للحركــة مــا تصبــو إليــه وتطمــح يف الحيــاة الدنيــا مــن غلبــة ونــر عــى األعــداء مصدا ًقــا لقولــه تعــاىل :ﱹﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ [املائــدة.]56 :
▪ الوحدة

كان اإلسلام واض ًحـا منـذ البدايـة يف التأكيـد على قضيـة الوحـدة وعلى رضورتهـا لألمة اإلسلامية يك تسـتطيع التقدم
باتجـاه تحقيـق مـراد اللـه عز وجل منها يف الحيـاة الدنيـا ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﱸ [آل عمـران،]103 :
ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [املؤمنـون ،]52 :ﱹﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [األنفـال.]46 :
ولتحقيـق وحـدة الحركـة اإلسلامية ال بـد مـن أمريـن ،أولهما تصور واحـد للهدف ،وهـذا يعنـي نظرية واحـدة يف تصور
املشـكلة اإلسلامية املعـارصة ،والثـاين مخطـط واحـد للعمل ،وهـذا يعني نظريـة واحدة يف العمل اإلسلامي.
▪ الجماهير أداة التغيير

خصوصــا يف العــر الحديــث والــذي يتميــز بظاهــرة يقظــة الجامهــر أنهــا
أثبتــت الجامهــر عــى مــدى التاريــخ
ً
األداة األقــدر واألمــى عــى إحــداث التغيــر يف أي مجتمــع مــن املجتمعــات البرشيــة القامئــة.
▪ تالزم التربية والجهاد

تؤمــن حركــة الجهــاد اإلســامي مبنهــج الرتبيــة الجهاديــة كمنهــج قــادر عــى بنــاء الشــخصية اإلســامية والجيــل
املســلم الــذي يعيــد إىل األذهــان والواقــع منــوذج ذلــك الجيــل القــرآين الفريــد الــذي ربــاه املصطفــى صــى اللــه عليــه
وســلم عــى العلــم والعمــل .ومنهــج الرتبيــة الجهاديــة يتمثــل يف تربيــة هــذا الفــرد عــى القيــم واألخــاق واملبــادئ
اإلســامية الصحيحــة مــن خــال العبــادة والثقافــة والفكــر والتعليــم والدراســة .ويف نفــس الوقــت مقارعــة األعــداء
ومجاهدتهــم ،واإلعــداد لذلــك بــكل الوســائل واإلمكانيــات املتاحــة مهــا كانــت ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت.]69 :
▪ فهمنا وزادنا

تــرى حركــة الجهــاد اإلســامي أن فهــم اإلســام يجــب أن يكــون فهـ ًـا شــامالً وكام ـاً ملنهــج هــذا الديــن العظيــم
متا ًمــا كــا فهمــه الجيــل األول مــن الصحابــة الكـرام رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن ،فهـ ًـا يجــب أن يكــون شــامالً لــكل
مناحــي الحيــاة دقيقهــا وجليلهــا ،ونتيجــة هــذه الرؤيــة للحركــة يف فهــم اإلســام فإنهــا ترفــض تبعيضــه مصدا ًقــا لقولــه
تعــاىل :ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [البقــرة ،]85 :كــا وترفــض االلتقــاء مــع الجاهليــة يف
منتصــف الطريــق ألن االلتقــاء مــع الجاهليــة ولــو يف جــزء مــن الطريــق ســيفقد أهــل الحــق حقهــم الــذي يتميــزون بــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الفصل الثالث
سرايا القدس
الجهاز العسكري لحركة الجهاد
اإلسالمي في فلسطين

الفصل
الثالث

سرايا القدس

الجهاز العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

تمهيد:

منــذ تأسســت حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مطلــع الثامنينيــات مــن القــرن املــايض مل تكــن حدثًــا عابـ ًرا أو
اسـ ًـا هامشـ ًيا ،بــل كانــت ومــا زالــت إضافــة هامــة أكســبت املــروع املقــاوم واملجاهــد يف فلســطني قــو ًة يف املوقــف
ودق ـ ًة يف البوصلــة وجدي ـ ًة يف األداء والعمــل ،ســطر جهازهــا العســكري خاللهــا بأحــرف مــن نــور سـ ً
ـجل حافـ ًـا مــن
العمليــات النوعيــة يف ال ـراع مــع العــدو الصهيــوين.

أحاطــت ظــروف قاســية وصعبــة بالعمــل العســكري يف فلســطني قبيــل انتفاضــة األقــى املباركــة مــن حيــث الحصــار
الــذي فرضــه االحتــال الصهيــوين بـ ًرا وجـ ًوا وبحـ ًرا عــى الشــعب الفلســطيني وما نتــج عنه من شــح يف الســاح والتدريب
ومــع ذلــك كانــت املقاومــة الفلســطينية تقــدم منــاذج مرشفــة ،ويف انتفاضــة األقــى كان املشــهد الفلســطيني يف الداخــل
والعمــل الجهــادي املســلح عــى وجــه التحديــد ،أمــام ثنائيــة جديــدة وفريــدة مــن التحديــات فحــال املجاهديــن واقــع
بــن مطرقتــن؛ العــدو الصهيــوين مــن جانــب والســلطة الفلســطينية مبــا ترتــب عليهــا مــن التزامــات أمنيــة مــن جانــب
آخــر .األمــر الــذي جعــل الفصائــل الفلســطينية املقاتلــة تلجــأ إىل مزيــد مــن الرسيــة يف تحركهــا وعملياتهــا .بيــد أن
خريــف العــام 2000م جــاء حامـ ًـا بشــائر مرحلــة جديــدة يف تاريــخ جهــاد شــعب فلســطني ،فــا إن داســت قدمــا املجرم
الصهيــوين شــارون أرض املســجد األقــى املبــارك ،حتــى تفجــر غضــب فلســطيني شــعبي كان يرتاكــم تحــت ثقــل ســنوات
أوســلو العجــاف .لقــد ثــارت جمــوع الشــعب الفلســطيني دفعــة واحــدة مــن كل حــدب وصــوب يف الضفــة والقطــاع
وامتــدت ريــاح الغضــب إىل األرض املحتلــة عــام 1948م ،وبــدا واض ًحــا أن مثــة انعطا ًفــا جوهر ًيــا وتاريخ ًيــا يف ال ـراع،
فالنفــوس نفضــت أعباءهــا وتغــرت ،والســواعد شــمرت ،وعنايــة الخالــق بفلســطني وأهلهــا قــد حلــت.
كانــت انتفاضــة األقــى أشــبه بإعصــار فاجــأ كثرييــن مبــن فيهــم الســلطة الفلســطينية التــي مل تســتطع أن تبقــي
نفســها خــارج دائــرة اللهــب ،فانخــرط بعــض أفرادهــا فيهــا .وواقــع الحــال أن ذلــك الزل ـزال الشــعبي الــذي وصفــه
بعــض قــادة الصهاينــة باألخطــر منــذ عقــود ،كان يســتلهم تطــو ًرا بــارزًا آخــر يف تجربــة الجهــاد الفلســطيني .فبمــوازاة
الغليــان الشــعبي الــذي ســبق انتفاضــة األقــى وشــكل رشارتهــا ،كانــت قــوى املقاومــة _وبحضــور الفــت للجنــاح
العســكري للجهــاد اإلســامي_ قــد بــدأت بإحــداث تغيــر حقيقــي يف قواعــد املواجهــة زعــزع نظريــة «الداخــل اآلمــن»
للصهاينــة عــر عــدد مــن العمليــات االستشــهادية التــي نقلــت ال ـراع إىل قلــب الكيــان وأربكتــه ،فيــا غرســت يف
وجــدان الجامهــر الفلســطينية مقولــة أن خيــار املقاومــة قــادر عــى فــرض حضــوره عــى الــدوام وباختــاف الظــروف
بوصفــه الطريــق لتحريــر فلســطني مهــا كانــت الصعوبــات والتحديــات وظــروف الحصــار.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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يف ظــل هــذا الواقــع وانســجا ًما مــع املســتجدات ووع ًيــا مبــا ســيؤول اليــه القــادم وتوق ًعــا ملســتقبل آت واســتعدا ًدا
لهــذا املســتقبل بــرزت «رسايــا القــدس» بإطــار وأســلوب وجهــد منظــم ودؤوب بــإرشاف قيــادة جامعيــة متخصصــة يف
العمــل العســكري ولهــا خــرة وتجربــة حافلــة يف هــذا املجــال.
النشأة والتكوين :

متثــل «رسايــا القــدس» امتــدا ًدا فعل ًيــا وعضويًــا ملــا ســبق مــن مســميات عســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي يف
فلســطني ،فقــد حملــت العمليــات العســكرية األوىل االســم املبــارش للحركــة قبــل أن يتميــز الجنــاح العســكري بأســاء
أخــرى مثــل «ســيف اإلســام»« ،عشــاق الشــهادة»« ،القــوى اإلســامية املجاهــدة (قســم)» وصـ ً
ـول إىل «رسايــا القــدس»
االســم الــذي جمــع جوانــب مــن الخ ـرات واملهــارات والتاريــخ الجهــادي لحركــة الجهــاد اإلســامي .وكان منهــم ،عــى
ســبيل املثــال ال الحــر ،كل مــن القــادة محمــود الخواجــة ،عبــد اللــه الســبع ،مقلــد حميــد ،بشــر الدبــش ،محمــود
جــودة ،ماجــد الحرازيــن ،خالــد الدحــدوح ،محمــد عبــد العــال ،محمــود الزطمــة ،محمــد أبــو عبــد اللــه ،محمــد الشــيخ
خليــل ،أنــور حم ـران ،إيــاد حــردان ،محمــود طوالبــة ،إيــاد صوالحــة ،نعــان طحاينــة ،محمــد ســدر ،لــؤي الســعدي،
ومل يألــوا جهــدً ا بواجبهــم الرشعــي ،فشــكلوا قــدوة حســنة ملــن تبعهــم ،ورضبــوا مثـ ًـا يحتــذى يف االلت ـزام واإلخــاص
والشــجاعة إىل أن نالــوا الشــهادة يف ســبيل اللــه فرحــن مســتبرشين.
عــى أن تســمية الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي باســم «رسايــا القدس» إمنــا يعــود بتاريخه _كام أســلفنا_
إىل بدايــات انتفاضــة األقــى نهايــة العــام 2000م حيــث تــم اجتــاع لقيــادة الحركــة برئاســة األمــن العــام الســابق
الدكتــور رمضــان عبــد اللــه شَ ـلَّح وتــم اختيــار اســم «رسايــا القــدس» للجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد االســامي .وقــد
جــاءت التســمية مواكبــة ملرحلــة جديــدة تســتلزم أســاليب عمل متطورة تنســجم مــع املتغريات التــي فرضتهــا االنتفاضة.
أســاليب أكــر تطــو ًرا يف اإلدارة ،وتنو ًعــا يف طرائــق العمــل ،وتجديــدً ا يف الهيــكل التنظيمــي ،يف ظل إدارة تقــوم عىل مبدأي
التخصــص والتقســيم يف العمــل ،إىل جانــب نقــل ثقــل قيــادة العمل العســكري من الداخــل إىل الخارج ،تحسـ ًبا من تعرض
الرسايــا وجســدها العســكري ومفاصلهــا امليدانيــة لخطــر محــاوالت العــدو شــل قــدرة قيادتهــا عــى التوجيــه والســيطرة.
لقــد جــاء ظهــور رسايــا القــدس تتوي ًجــا محكـ ًـا ملراحــل متعــددة مــر بهــا الفعــل العســكري املقــاوم لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني ،فحمــل عصــارة التجربــة ونظمهــا واســتفاد مــن عرثاتهــا وأحكــم رضباتهــا مجســدً ا بدايــة عمــل
جديــد يف قوتــه وتأثــره واكتاملــه ،فالتســمية الجديــدة كانــت اســتلها ًما لــروح انتفاضــة األقــى والــذي يقــع يف قلــب
القــدس مركــز الـراع مــع العــدو وايذانًــا ببدايــة عمــل جديــد مــؤداه:
 .1جهاز عسكري يبتغي من وراء عمله ً
أول وأخ ًريا مرضاة الله تعاىل.
 .2إعــادة تشــكيل الجنــاح العســكري للحركــة يف اســتلهام عميــق لكل ما يؤكــد ويحقق عقيدتــه الجهادية والعســكرية
والسياســية ،بعيــدً ا عــن أي اعتبــار آخــر ،ســع ًيا ألن يكــون مع قيادتــه إطــا ًرا وضمريًا مقاو ًما للشــعب الفلســطيني.
 .3أن يكــون جهــاز عمــل عســكري مســتقل يف إطــار محكــم ومــرن وخــاق يعتمــد يف توجيــه مفاصلــه امليدانيــة يف
الفعــل والتخطيــط اليومــي ،عــى ذوي الخــرة يف هــذا املجــال.
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 .4جهــاز منظــم بشــكل دقيــق ،يعتمــد الرتاتبيــة يف عالقــات تواصــل صارمــة وقنــوات تفاعل محــددة .جهاز متامســك:
بياناتــه واحــدة ،ترصيحاتــه واحــدة ،هدفــه واحــد ،قيادتــه واحدة فــا تجــاوز وال انفالت.
 .5جهاز يستخلص ويستفيد من التجارب السابقة ويعمل عىل تطويرها وتنميتها.
 .6أن يعتمد مبدأي التخصص والتقسيم يف إدارته امليدانية ومهامته والعالقة مع خالياه وفروعه.
 .7جهاز عسكري يعمل يف كل ساحات املواجهة الفلسطينية مع االحتالل الصهيوين.
 .8جهــاز يبــدع يف اســتخدام أســاليب متنوعــة يف املواجهــة مــع العــدو ،وميتلــك حــس ومقــدرة املبــادرة والريــادة يف
العمليــات ،ويتمتــع بالقــدرة عــى التكيــف والبقــاء تحــت أقــى الظــروف مهــا كانــت الرضبــات أو املفاجــآت.
 .9الرسيــة يف العمــل والتحــرك ،مبثابــة القــوة الخفيــة األخــرى يف يــد املجاهديــن والضامــن األبــرز يف إنجــاح املهــام
القتاليــة فضـ ًـا عــن حاميــة جســد الجهــاز ومجاهديــه وكــوادره مــن مخاطــر االســتهداف الصهيــوين ،وهــذا يوجــب
اعتــاد أســاليب آمنــة يف االتصــال ،وعــدم ظهــور كادرهــا يف وســائل اإلعــام املختلفــة إال وف ًقــا العتبــارات محســوبة
وألســباب موضوعيــة.
العمل العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين:

لقد مر العمل العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي إن أُجيز القول بثالث مراحل:
 .1املرحلة األوىل :املبادرة.
 .2املرحلة الثانية :الرسية والخربة.
 .3املرحلة الثالثة :التأهيل والقوة.

ً
أول :المرحلة األولى :المبادرة

مــا دفــع لتســمية هــذه املرحلــة باملبــادرة هــو طابــع العمــل الــذي اتســمت بــه هــذه املرحلــة ،والــذي أخــذ العمــل
العســكري فيهــا شــكلني مــن املبــادرة:
 .1الشــكل األول المبــادرة الفرديــة :فاملبــادرة الفرديــة أســلوب عمــل لجــأ لــه العديد مــن مجاهدي حركة
الجهــاد اإلســامي لعــدم متكنهــم مــن الحصــول عــى الســاح والتدريــب والتشــكيل التنظيمــي املتفــق عليــه مــع قيــادة
الحركــة ألســباب قاهــرة ،فقامــوا بتنفيــذ عملياتهــم مبــا أُتيــح لهــم من فرصة مناســبة وعتــاد مناســب مثل ثورة الســكاكني
وعمليــات الطعــن والبلطــات والســيوف .ومــن أهــم رمــوز هــذه املرحلــة :الشــهيد املجاهــد رائــد الريفــي واألســر املحرر
خالــد الجعيــدي ،ومنفــذو عمليــة جلعــاد األرسى املجاهديــن محمــد وإبراهيــم ويحيــى اغباريــة ومحمــد جباريــن.
 .2الشــكل الثانــي المبــادرة التنظيميــة :وهــذا الشــكل أخــذ طاب ًعــا تنظيم ًيــا مــن حيــث البنية العســكرية
يف تشــكيالته ،فلقــد قامــت قيــادة الحركــة بتشــكيل خاليــا رسيــة محــدودة العــدد والعــدة ،وبرغــم محدوديتهــا وضعــف
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رضا عنــد هــذه الخاليــا فنفــذت
إمكانياتهــا التدريبيــة والتســليحية إال أن التصميــم واإلرادة والرغبــة يف العمــل كان حــا ً
العديــد مــن العمليــات العســكرية «مــن إلقــاء قنابــل وإطــاق نــار» تحــايك يف تنفيذهــا لهــذه العمليــات أســاليب
وأعــال الفصائــل الفلســطينية يف عملهــا العســكري .ومــن أهــم األعــال التــي ميــزت هــذه املرحلــة مــا قــام بــه أبطــال
معركــة الشــجاعية مــن عمليــات عســكرية بعــد هــروب جــز ًء منهــم مــن ســجن غــزة املركــزي .وكان عــى رأســهم الشــهيد
القائــد مصبــاح الصــوري ومجموعــة شــهداء معركــة الشــجاعية (محمــد الجمــل ،فايــز قريقــع ،أحمــد حلــس ،ســامي
الشــيخ خليــل) ومــن أبــرز عملياتهــم قتــل قائــد الرشطــة العســكرية وقائــد معتقــل أنصــار «رون طــال» ،وعمليــات
إلقــاء قنابــل عــى دوريــات العــدو الراجلــة واملتحركــة.
كــا اشــتملت هــذه املرحلــة عــى دخــول العامــل الخارجــي يف عمــل الحركــة العســكري الــذي انطلــق مــن الجنــوب
اللبنــاين فنفــذ مجاهــدو الحركــة عــدة عمليــات عســكرية أســفرت عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن الجنــود الصهاينــة،
واستشــهاد عــدد مــن مجاهدينــا.
مميزات هذه المرحلة:

 .1صعــود اســم الجهــاد االســامي كتنظيــم تبنــى الكفــاح املســلح وانخــرط فيــه ،وهــذه كانــت ســابقة هامــة وحدثًــا
مميـ ًزا أن يشــارك اإلســاميون يف العمــل املســلح بجانــب الفصائــل الوطنيــة ،ومل يعــد العمــل املســلح حكـ ًرا عــى هــذه
الفصائل.
تنظيم خط ًريا يهدد وجود هذا الكيان.
 .2اعترب العدو الجهاد اإلسالمي
ً
 .3اعتقــال عــدد مــن كــوادر وعنــارص الجهــاد اإلســامي بتهمــة العمــل املســلح وعــى رأســهم الشــهيد القائــد الدكتور
فتحي الشــقاقي.
 .4مطاردة عدد من كوادر الجهاد اإلسالمي بتهمة العمل العسكري ،وخروجهم خارج فلسطني.
ً
وعامــا رئيســ ًيا يف تفجــر انتفاضــة الحجــارة ،وال ننفــي وجــود
مهــا
 .5كان ملعركــة الشــجاعية عــام  1987دور ً
عوامــل هامــة أخــرى ســاهمت كذلــك يف تفجــر االنتفاضــة.
 .6إبعاد عدد من قيادات الجهاد اإلسالمي إىل لبنان بتهمة تهديد أمن هذا الكيان عام 1988م.
 .7غيــاب االســم العســكري املوحــد لهــذه املرحلــة وظهــور أســاء متعــددة انتســبت لهــا العمليــات العســكرية
مثــل «ســيف اإلســام ،رسايــا الجهــاد ،عشــاق الشــهادة ،الجهــاد اإلســامي» وهــذا الغيــاب وعــدم الحســم يف اختيــار
اســم محــدد كان لــه مــا يــرره ،ومل يكــن غيــاب االســم املوحــد غيابًــا عشــوائ ًيا بالقــدر الــذي يعتــره البعــض ،بــل كان
حرصــا منهــا عــى إنجــاح العمــل وتثبيــت
عمـ ًـا منطق ًيــا تعمــل بــه معظــم الجامعــات الرسيــة يف بدايــات عملهــاً ،
املصداقيــة ،واالنتقــال مــن التصــورات النظريــة إىل الرتجمــة العمليــة التــي متثــل لهــم وملرشوعهــم مســألة حيــاة أو
مــوت ،فاألولويــات كانــت مركــزة عــى جوهــر العمــل وتثبيــت املصداقيــة ،ومل تكــن أولويــات الحركــة آنــذاك منصبــة
عــى تثبيــت العناويــن واملســميات.
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 .8الــروح املعنويــة العاليــة التــي تحــى بهــا مــن قــام بعمليــات املبــادرة الفرديــة ،والبعــض ممــن انتســب للمبــادرة
التنظيميــة ونفــذ عمليــات عســكرية.
 .9وجود ضعف يف املهارة والخربة العسكرية أثر عىل تنفيذ بعض العمليات العسكرية.
 .10ندرة األسلحة وعدم توفرها بأيدي املجاهدين.
ثانيا :المرحلة الثانية السرية والخبرة
ً

هــذه املرحلــة اتســمت بســات أكــر تنظيـ ًـا وخــر ًة ودقــة يف التخطيــط والتنفيــذ مــن املرحلــة الســابقة ،فأنتجــت
عمليــات نوعيــة غايــة يف الدقــة والتنفيــذ ،واألهــم أن الجنــاح العســكري «القــوى اإلســامية املجاهــدة  -قســم» ظــل
مجهـ ً
ـول لفـرات طويلــة ومل ُيكتشــف أمــره مــن قبــل األعــداء .وتــم تنفيــذ عمليــات نوعيــة يف هــذه املرحلــة مــن أهمهــا
(عمليــة بيــت ليــد البطوليــة املزدوجــة عــام 1995م التــي نفذهــا االستشــهاديان أنــور ســكر وصــاح شــاكر وأســفرت
عــن قتــل  23جند ًيــا وجــرح  75جند ًيــا ،عمليــة ديزنغــوف عــام 1996م التــي نفذهــا االستشــهادي رامــز عبيــد حيــث
ُقتــل فيهــا  21صهيون ًيــا وجــرح  80يف تــل أبيــب ،عمليــة كفــار داروم عــام 1994م ونفذهــا االستشــهادي خالــد الخطيــب
و ُقتــل فيهــا  8جنــود ومســتوطن وجــرح  45جند ًيــا ومســتوط ًنا ،عمليــة أســدود عــام 1994م وفارســها االستشــهادي عــي
العــاوي والتــي ُق ِتــل فيهــا ضابــط برتبــة ميجــر وجــرح  6مســتوطنني ،عمليــة مســتوطنة نتســاريم عــام 1994م وفارســها
االستشــهادي هشــام حمــد وقتــل فيهــا  3ضبــاط صهاينــة وجــرح  9جنــود) .وعمليــات نوعيــة أخــرى نفذتهــا قســم.

مميزات هذه المرحلة:

 .1تثبيت اسم عسكري «القوى اإلسالمية املجاهدة  -قسم».
 .2تدريب بعض الكوادر وامتالك الخربة القتالية والتدمريية «هندسة املتفجرات».
 .3دخول عنرص التخطيط وجمع املعلومات وإتقان التنفيذ.
 .4االلتزام مببدأ الرسية التامة يف العمل.

 .5تعاظــم دور الجهــاد اإلســامي كحركــة فاعلــة يف الســاحة الفلســطينية واإلقليميــة عــى إثــر عمليــات «قســم»
وخاص ـ ًة عمليــة بيــت ليــد الشــهرية.

ً
ثالثا :المرحلة الثالثة التأهيل والقوة:

أتــت هــذه املرحلــة ل ُتكمــل مــا قــام بــه الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي «قســم» مــن عمــل نوعــي،
ولكــن طبيعــة املرحلــة الجديــدة وعنوانهــا الكبــر (انتفاضــة األقــى) فرضــت تســمية اســم جديــد يتناســب مــع املرحلــة
الجديــدة ويحمــل دالالت اعمــق ،فجــاءت رسايــا القــدس كاســم جديــد ومنحــوت ببصــرة مــن نحتــه وقدّ مــه ،اســم
جامــع لــكل مــا نريــده مــن هــذه املرحلــة ،ومــن مراحــل مســتقبلية قادمــة.
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فالقدس :عنوان «انتفاضة األقىص» ولها مقام عزيز يف النفوس والعقول ما دامت السموات واألرض.
والس ــرايا :ه ــي م ــا فُط ــرت علي ــه أس ــاعنا وقلوبن ــا ح ًب ــا مل ــن بعثه ــا وأرس ــلها ،فه ــي الق ــادم م ــن إرث أعظ ــم
األنبي ــاء والرس ــل ﷺ.
مميزات هذه المرحلة:

 .1بــروز اســم رسايــا القــدس كجنــاح عســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف ســاحة العمــل املقــاوم يف فلســطني كقــوة
رئيســية فاعلــة ومشــاركة يف هــذه املرحلــة.
 .2اتساع دائرة املنتسبني للحركة والرسايا يف الضفة وغزة.
 .3مشاركة العدد األكرب من مجاهدي الحركة يف أعامل القتال واملقاومة.
 .4التأهيل العسكري ماديًا ومعنويًا عرب مرحلة طويلة من الدورات والرتبية الجهادية.
 .5بناء تشكيل عسكري مدرب ومتخصص وعىل أسس علمية وعسكرية.
 .6اعتامد مبدأ التخصص يف العمل.
 .7امتالك خربة التصنيع املحيل ألنواع مختلفة من الصواريخ وبعض املعدات العسكرية األخرى.
 .8امتــاك أنــواع مــن األســلحة املتعــددة (خفيــف ،متوســط ،هــاون « 120 ،81 ،60ملــم» ،مضــاد الــدروع ،مضــاد
الط ـران ،صواريــخ بأنواعهــا « ،122 ،107فجــر .»5
 .9بنــاء قــوة عســكرية منظمــة تدمــج بــن أســلوبني يف العمــل ،أســلوب العمــل الكالســييك «الجيــوش» وأســلوب
حــرب العصابــات.
 .10تحقيق جزء من قوة الردع مع العدو ومنعه من مواصلة اعتداءاته وإجرامه واستباحته الدامئة.
 .11فرض توازن الرعب مع العدو ،فأصبح يأمل كام نأمل ،وجبهته الداخلية مهددة.
 .12إظهار كفاءة عالية يف استخدام بعض أنواع األسلحة الكالسيكية مثل الهاونات بأنواعها.
 .13حفظ األرسار ومنع العدو من الوصول لها وتدمريها.
 .14تنفيــذ عمليــات مشــركة مــع عــدة فصائــل مقاومــة وعــى رأســها كتائــب القســام ،وكتائــب املقاومــة الشــعبية
وشــهداء األقــى وآخــرون.
 .15وجــود جهــاز إعالمــي حــريب يقــوم مبتابعــة وتوثيــق مــا تقوم بــه رسايا القــدس من عمليــات ضد العــدو الصهيوين.
كــا متيــزت هــذه املرحلــة بتنفيــذ عدة أنــواع مــن العمليات العســكرية ،ومــن أهمها العمليــات االستشــهادية (عملية
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مجــدو عــام 2002م التــي نفذهــا االستشــهادي حمــزة الســمودي وقتــل فيهــا  19جند ًيــا وضابطًــا وجــرح العـرات مــن
الجنــود واملســتوطنني ،عمليــة كركــور عــام 2002م التــي نفذهــا االستشــهاديان محمــد حســنني وأرشف األســمر قتــل فيهــا
 16صهيون ًيــا وجــرح  ،59عمليــة حيفــا عــام 2002م نفذهــا االستشــهادي راغــب جـرادات وقتــل فيهــا  8صهاينــة وجــرح
 ،12عمليــة العفولــة عــام 2002م وفارســها االستشــهادي رأفــت أبــو ديــاك وقتــل فيهــا  8صهاينــة وجــرح  ،30عمليــة
حيفــا لالستشــهادية هنــادي جـرادات عــام 2003م وقتــل فيهــا  21صهيون ًيــا وجــرح  ،60عمليــة نتانيــا لالستشــهادية هبــة
دراغمــة عــام 2003م وقتــل فيهــا  3صهاينــة وجــرح  ،7عمليــة تــل أبيــب عــام 2006م لالستشــهادي ســامر حــاد وقتــل
فيهــا  11صهيون ًيــا وجــرح  ،60عمليــة تــل أبيــب عــام 2005م لالستشــهادي عبــد اللــه بــدران وقتــل فيهــا  5صهاينــة
وجــرح العــرات ،عمليــة إيــات االستشــهادية عــام 2006م التــي نفذهــا االستشــهادي محمــد السكســك وأدت إىل
قتــل  3صهاينــة وجــرح  .)10وهنــاك عــدة عمليــات نفذتهــا الرسايــا يف الضفــة وغــزة ويف األرايض املحتلــة عــام 1948م.
كــا خاضــت رسايــا القــدس عــدة عمليــات قتاليــة مرشفــة وأظهــر فيهــا املقاتلــون أدا ًء قتال ًيا وخــر ًة عاليــة وتكتيكات
ذكيــة أدمــت العــدو وأوقعــت بــه خســائر فادحــة ومــن أهمهــا :ملحمــة مخيــم جنــن بقيــادة الشــهيد القائــد محمــود
طوالبــة عــام 2002م والتــي قتــل فيهــا  23جند ًيــا وضابطًــا وأوقعــت عـرات املصابــن ،وعمليــة الخليــل البطوليــة عــام
2002م والتــي نفذهــا صقــور رسايــا القــدس البواســل يف الخليــل الشــهداء الفرســان (أكــرم الهنينــي ،والء رسور ،محمــد
املحتســب) وقتــل فيهــا  13ضابطًــا وجند ًيــا وعــدد كبــر مــن الجرحــى ،ولقــد اعتــر العــدو عمليــة الخليــل «زقــاق
املــوت» مــن أهــم العمليــات العســكرية يف انتفاضــة األقــى ،عمليــة اقتحــام مســتوطنة عتنائــل يف الخليــل عــام 2002م
التــي نفذهــا االستشــهاديان أحمــد الفقيــه ومحمــد شــاهني حيــث قتــل فيهــا  4صهاينــة وجــرح  )6وعمليــات اشــتباك
أخــرى قــام بهــا أبطــال الرسايــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ويف قطــاع غــزة شــارك أبنــاء رسايــا القــدس إخوانهــم يف الضفــة الغربيــة يف هــذا النــوع مــن العمــل القتــايل ،وقامــوا
بعمــل الكامئــن واإلغــارات عــى مواقــع العــدو وآلياتــه واقتحــام مســتوطناته ،ومــن أهــم هــذه العمليــات (جــر
املوت-عمليــة مشــركة ،اقتحــام مســتوطنة مــوراج قتــل صهيــوين وجــرح  3جنــود ،هجــوم مســلح عــى طريــق كيســوفيم
قتــل ضابطــن وجــرح جنديًــا يف عمليــة مشــركة ،كمــن قــرب مســتوطنة مــوراج التــي أســفرت عــن مقتــل  5منهــم
ضابــط يف عمليــة مشــركة ،عمليــة إطــاق قذيفــة  RBGعــى دبابــة الهندســة يف رفــح عــام 2004م والتــي قتــل فيهــا 7
جنــود مــن رسيــة الهندســة وجــرح عــدد آخــر.
لقــد أظهــرت رسايــا القــدس يف هــذه املرحلــة براعــة وإتقانًــا يف اســتخدام ســاح العبــوات فقــام مجاهــدو الرسايــا
بتنفيــذ عــدة عمليــات مســتخدمني هــذه العبــوات بطــرق وأســاليب مختلفــة ،منهــا عمليــات الســيارات املفخخــة يف
القــدس والتــي أســفر انفجــار إحداهــا عــن قتــل ابنــة رئيــس حــزب املفــدال آنــذاك ومحاميهــا وإصابــة عــدد آخــر مــن
املســتوطنني ،وعمليــة الزيتــون «تدمــر ناقلــة جنــود عــام 2004م» ،وعمليــة صوفــا التــي أســفرت عــن مقتــل وإصابــة
العديــد مــن الجنــود .وهنــاك العديــد مــن العمليــات التــي اســتخدمت فيهــا العبــوات مســجلة يف أرشــيف العمليــات
العســكرية لرسايــا القــدس.
ومــع اســتمرار االنتفاضــة وتطــور أســاليبها القتاليــة ،وأمــام اإلرصار واإلرادة غــر املنقطعــة ملجاهــدي رسايــا القــدس
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وكافــة الفصائــل املقاومــة اندحــر العــدو الصهيــوين عــام 2005م عــن أرض غــزة مهـ ً
ـرول وجــا ًرا خلفــه ذيــول الخيبــة
والهزميــة ،فــكان هــذا االندحــار أول إنجــاز جغ ـرايف يتــم تحريــره واقتطاعــه مــن أرض فلســطني يف تاريخنــا املعــارص،
فدخــل قطــاع غــزة مرحلــة جديــدة مــن العمــل املقــاوم ،ودخلــت رسايــا القــدس يف هــذه املرحلــة والتــي اتســمت باأليت:
 .1تعاظم القوة العسكرية للرسايا وباقي الفصائل.
 .2االستفادة من األنفاق يف جلب االحتياجات الرضورية والالزمة للعمل.
 .3بناء قواعد عسكرية علنية بغرض التدريب واإلعداد.
 .4تحقيق مبدأ االكتفاء الذايت وإحراز نتائج مبدعة فيه.
 .5امتــاك قــدرة صاروخيــة تطــورت مــع الوقــت واإلمكانــات والخــرة إىل أن وصلــت إىل الحــد الــذي أصبــح فيــه
العــدو واق ًعــا تحــت تأثــر هــذه القــدرة الردعيــة ،والتــي باتــت تشــكل ضغطًــا كبـرًا عــى جبهتــه الداخليــة وعــى قـراره
الســيايس .كــا مكنــت رسايــا القــدس بالــرد عــى االعتــداءات الصهيونيــة يف الوقــت الــذي تريــد واملــكان الــذي تصلــه
مديــات هــذه الصواريــخ .ومكنتهــا كذلــك مــن خــوض عــدة معــارك مــع العــدو أظهــرت فيهــا الرسايــا قــوة وإبدا ًعــا
ومهــار ًة يف اســتخدام هــذه الصواريــخ مــن بشــائر االنتصــار إىل الســاء الزرقــاء إىل كــر الصمــت إىل البنيــان املرصــوص.
سمات العمل العسكري لسرايا القدس:

مــن الواضــح أن عمــل رسايــا القــدس ورضباتهــا عــى مــدار الســنني املاضيــة ،مل يقتــر عــى شــكل معــن مــن
األعــال العســكرية ،كــا مل ينحــر عملهــا يف منطقــة جغرافيــة بعينهــا ،حيــث شــملت عمليــات الرسايــا جميــع مناطــق
فلســطني املحتلــة ،وانطلــق مقاتلوهــا مــن جميــع االتجاهــات مــن كل مــدن ومخيــات قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة،
مــا جعلهــا بالفعــل «الــذراع القويــة» للفعــل الفلســطيني املقــاوم عــى أرض فلســطني ،بالكثــر مــن عــزم وقــدرة التأثــر
والقليــل مــن الــكالم والتصديــر اإلعالمــي.
ففــي فــرة وجيــزة ظهــر مجاهــدو رسايــا القــدس واستشــهاديوها يف مفاجــآت متواصلــة عــى مختلــف بقــاع أرض
فلســطني التاريخيــة املحتلــة ،مــن حيفــا إىل يافــا إىل النــارصة إىل «العفولــة» إىل الخضــرة إىل «تــل أبيــب» ،و«نتانيــا»
وإيــات والنقــب وبيســان فيــا كانــت عملياتهــا تتواصــل عــى امتــداد أرض الضفــة املحتلــة والقطــاع ،وأســهمت بشــكل
كبــر يف تحقيــق االندحــار الصهيــوين عــن غــزة عــام 2005م.
وتنبغــي اإلشــارة هنــا إىل أن رسايــا القــدس هــي الجهــاز الوحيــد مــن بــن فصائــل املقاومــة الــذي قــام بعمليــات
مــن جنــوب لبنــان خــال انتفاضــة األقــى داخــل األرض املحتلــة عــام 1948م حيــث أرشف الشــهيد القائــد محمــود
املجــذوب عــى العمليــة الجريئــة التــي نفذهــا الشــهيدان املجاهــدان محمــد عبــد الوهــاب وغســان الجــدع _مــن مخيــم
امليــه ميــه بلبنــان_ بتاريــخ 2002/03/12م وأســفرت عــن قتــل ســتة مــن الصهاينــة وجــرح ســبعة آخريــن.
مبــوازاة تعــدد أماكــن الرضبــات وشــمولها لعمــوم فلســطني ،حرصــت رسايــا القــدس عــى تنــوع أعاملهــا العســكرية
وعملــت ومــا زالــت عــى ابتــكار أســاليب قتاليــة فشــل العــدو يف توقــع بعضهــا يف حينــه ،أو بكلمــة أخــرى فــإن العــدو
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إمــا مل يكــن يتصــور أن رسايــا القــدس قــادرة عــى القيــام بهــا ،كــا هــو الحــال مــع عمليــة «زقــاق املــوت» يف الخليــل
بتاريــخ 2002/11/15م أو مل يكــن يعتقــد بتوفــر اإلمكانيــات اللوجســتية والفنيــة لحدوثهــا ،كعمليــة الزيتــون يف غــزة
بتاريــخ 2004/05/11م حيــث فوجــئ الصهاينــة بتدمــر ناقلــة جنــود مدرعــة عاليــة التصفيــح بتفخيــخ ناســف شــديد
التعقيــد .وكذلــك عمليــة تدمــر دبابــة صهيونيــة بقذيفــة ( )R.B.Gقــرب بوابــة صــاح الديــن جنــوب مدينــة رفــح
بتاريــخ 2004/05/12م.
عــى أن هــذا الــدور الريــادي الــذي بــدد حســابات العــدو وكــر نظريــة أمنــه ،وهــذا اإلســهام األصيــل واإلبــداع
رشا لسياســات العــدو
الرائــع لرسايــا القــدس يف مســرة املقاومــة الفلســطينية ،جعــل مــن الرسايــا هدفًــا أول ومبــا ً
اإلجراميــة ،ووضعهــا يف دائــرة االســتهداف الصهيــوين ،الــذي طــال عــد ًدا غــر قليــل مــن عنارصهــا وكوادرهــا وقياداتهــا
العســكرية .وقــد تجــاوز عــدد معتقليهــا يف الضفــة الغربيــة فقــط إبــان انتفاضــة األقــى األلفــي أســر ،كــا طالــت
االغتيــاالت عــد ًدا كبـ ًرا مــن قياداتهــا وكوادرهــا فيــا قــارب عــدد شــهداء رسايــا القــدس يف ظــل انتفاضــة األقــى األلــف
شــهيد.
إذن ،وكــا ســبقت اإلشــارة ،تنوعــت أشــكال وأســاليب عمليــات الرسايــا القتاليــة ،مــن األبســط إىل األعقــد؛ مــن
الطعــن بالســكاكني إىل العمليــة االستشــهادية ،ومــن االشــتباك واالقتحــام ،إىل إطــاق الصواريــخ التــي تطــورت تدريج ًيــا
كوســيلة فاعلــة ،وبدأتهــا الرسايــا بالصواريــخ والقذائــف املصنعــة ذات ًيــا وواصلــت بذلــك قبــل أن تفاجــئ العــدو بهديــر
صواريــخ أكــر تأثـرًا وأبعــد مــدى تــم إدخالهــا إىل القطــاع بطــرق أمنيــة دقيقــة تعتــر بحــد ذاتها مهــات معقــدة ال تقل
أهميــة عــن التخطيــط للعمليــات العســكرية ووصـ ً
ـول إىل تصنيــع الصواريــخ ذات املــدى الطويــل والقــدرة التفجرييــة
وملموســا يف حــرب غــزة األخــرة يف صيــف العــام 2014م (معركــة البنيــان املرصــوص) حيــث
الهائلــة وهــذا بــات واض ًحــا
ً
اســتخدمت رسايــا القــدس ألول مــرة صواريــخ محليــة مــن إنتــاج وتصنيــع الوحــدة الهندســية للرسايــا وهــي (بـراق)100
و(بـراق )70لتصــل هــذه الصواريــخ إىل أهــداف صهيونيــة يف «تــل أبيــب» و»نتانيــا» والقــدس املحتلــة ومفاعــل «دميونا»
بالنقــب ،وكذلــك اســتخدام صواريــخ جـراد وفجــر ( )5يف قصــف املــدن الصهيونيــة املحيطــة بقطــاع غــزة.
أهــم األســاليب القتاليــة التــي اســتخدمتها «ســرايا القــدس» خــال معركتهــا

المســتمرة مــع الكيــان الصهيونــي:

()1

عمليات الطعن:

رساي ــا الق ــدس الت ــي ارت ــأت لنفس ــها أن تش ــكل ضمــ ًرا مقاو ًم ــا ،مل ت ــرك وس ــيلة م ــن ش ــأنها إي ــذاء الع ــدو إال
واس ــتخدمتها ،وعندم ــا تع ــذر إدخ ــال الس ــاح إىل مس ــتوطنة نتس ــاريم نتيج ــة اإلجــراءات األمني ــة املش ــدّ دة ع ــى
بواب ــة املس ــتوطنة مل يت ــوانَ املجاه ــد أحم ــد خزي ــق م ــن رساي ــا الق ــدس يف اس ــتخدام م ــا توف ــر لدي ــه م ــن س ــاح
بغي ــة القي ــام بالواج ــب الرشع ــي ،فانق ــض بالس ــكني ع ــى مجموع ــة م ــن املس ــتوطنني فقت ــل اثن ــن وج ــرح أربع ــة
آخري ــن بتاري ــخ 2002/03/29م .م ــع اإلش ــارة إىل أن األس ــر املح ــرر املجاه ــد خال ــد الجعي ــدي ه ــو مفج ــر ث ــورة
الس ــكاكني قبي ــل انتفاض ــة الحج ــارة.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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()2

العمليات االستشهادية:

املقصــود بالعمليــة االستشــهادية ،العمليــة التــي يبــادر املجاهــد اىل تنفيذهــا بعــد إعــداد وتخطيــط ،ويغلــب عــى
الظــن بأنــه سيستشــهد يف املعركــة.

مبكــ ًرا حســمت حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني أمــر الجــدل الفقهــي الدائــر حــول رشعيــة العمليــات
االستشــهادية ،فبــادرت إىل تنفيــذ عمليــات استشــهادية منــذ بدايــات انتفاضــة الحجــارة 1987م.
وبالعــودة إىل تجربــة رسايــا القــدس النابعــة مــن ذلــك التوجــه ،ميكــن القــول إن عملياتهــا االستشــهادية تنوعــت مــا
بــن قســمني رئيســن:
األول :العمليات االستشهادية بواسطة المتفجرات:

بــادرت رسايــا القــدس إىل تنفيــذ أول عمليــة استشــهادية يف انتفاضــة األقــى املباركــة والتــي نفذهــا االستشــهادي
املجاهــد نبيــل العرعــر بتاريــخ 2000/10/26م يف قطــاع غــزة ،معلنــ ًة بذلــك عــن بــدء سلســلة مــن العمليــات
االستشــهادية ،شــملت جميــع أرايض فلســطني املحتلــة .وقــد نفــذت الرسايــا الكثــر مــن العمليــات االستشــهادية يف
العمــق الصهيــوين يف مــدن وبلــدات فلســطني املحتلــة عــام 1948م ،وغال ًبــا ما وقعــت عدة عمليــات يف املنطقــة الواحدة.
والثاني :العمليات االستشهادية بواسطة إطالق النار باألسلحة الرشاشة (االشتباك المباشر):

تعتــر االشــتباكات املســلحة مــن أعقــد فنــون القتــال ،فهــي تحتــاج إىل تدريــب عــالٍ  ،وجهوزيــة قتاليــة ،وتخطيــط
دقيــق ،ومعرفــة جيــدة بالعــدو وأســاليبه وإمكانياتــه وقدراتــه القتاليــة ،فضـ ًـا عــن رســوخ اإلميــان والعقيــدة يف الجانــب
اإلنســاين املعنــوي.
ولفــرة مــن الزمــن ســاد اعتقــاد لــدى قيــادات املؤسســة العســكرية واالســتخبارية يف الكيــان الصهيــوين بــأن
التشــكيالت العســكرية املجاهــدة ال متيــل إىل خــوض عمليــات االشــتباك املبــارش ذات الطبيعــة املعقــدة وتفضــل الرتكيــز
عــى العمليــات االستشــهادية باســتخدام املتفجـرات بوصفهــا أكــر ضامنــة يف تحقيــق نتائــج مؤثــرة .هــذا التصــور أخــذ
بــه أيضً ــا محللــون صحفيــون عســكريون كزئيــف شــيف يف مرحلــة مبكــرة مــن التســعينات ،إال أن التطــورات يف انتفاضــة
األقــى جــاءت لتؤكــد زيــف هــذه األوهــام.

()3

العبوات الناسفة:

برعــت رسايــا القــدس يف اســتخدام هــذه الوســيلة القتاليــة بدقــة وإتقــان ،وخاصــة يف اســتهداف املصفحــات ودبابــات
املريكافــا التــي تعتــر الورقــة الرابحــة يف حــروب الكيــان الصهيــوين الربيــة .وقــد أســفر اســتخدام رسايــا القــدس للعبــوات
الناســفة عــن تدمــر عــدد مــن دبابــات العــدو وقتــل مــن فيهــا.
أساســا يف مــا أثارتــه مــن ذهــول ومخــاوف حقيقيــة داخــل املؤسســة العســكرية
أهميــة هــذه العمليــات تكمــن ً
الصهيونيــة ،فقــد فتــح الصهاينــة تحقيقــات جديــة يف هــذا التطــور امليــداين ،فيــا اعتــر محللــون عســكريون صهاينــة أن
هــذا النــوع مــن العمليــات ميثــل مفرت ًقــا رهي ًبــا يف املواجهــة مــع املقاومــة الفلســطينية ،مــع ظهــور القــدرة عــى إحبــاط
عامــل املريكافــا املؤثــر يف املواجهــة.
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()4

اقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات:

()5

الصواريخ والهاونات:

يتطلــب هــذا النــوع مــن العمليــات منتهــى الجــرأة والشــجاعة وإرادة التحــدي للعــدو وقدرتــه العســكرية ،كــا
يشــكل باألســاس اقتحا ًمــا ملنظومتــه األمنيــة .فالهجــوم عــى موقــع عســكري يكتــظ بالجنــود ويتعــزز بالدبابــات
ومختلــف األســلحة الثقيلــة ويحــاط بكامـرات املراقبــة واألســاك الشــائكة وأجهــزة الرصــد ،ميثــل الشــكل األعقــد مــن
العمليــات العســكرية ويســتلزم إعــدا ًدا جيــدً ا وتخطيطًــا دقي ًقــا ورقابــة مســتمرة وجــرأة فائقــة ،توفــرت لــدى مجاهــدي
رسايــا القــدس وتشــكيالتهم العســكرية فحققــوا نجاحــات باهــرة يف اســتهداف واقتحــام عــدد كبريمــن مواقــع وثكنــات
قــوات االحتــال.

مل يقتــر عمــل الرسايــا عــى العمليــات العســكرية التــي تتصــف بااللتحــام واملواجهــة املبــارشة مــع مواقــع العــدو
وقواتــه بأســاليب قتاليــة محــددة ،بــل عمــدت الرسايــا إىل أســلوب القصــف بالهاونــات والصواريــخ فأمطــرت مواقــع
العــدو ومســتوطناته جنــوب فلســطني املحتلــة بزخــات مــن اللهــب املتواصــل .وقــد أثبــت هــذا األســلوب مقــدرة أكــر
ســهولة يف نقــل املعركــة إىل الداخــل الصهيــوين ووضــع املســتوطنات يف منــاخ الحــرب ،كــا كان مــن شــأن هــذا األســلوب
إثــارة موجــات الرعــب والقلــق املســتمرين لــدى املســتوطنني والجنــود عــى حــد ســواء.
ـاهم رئيسـ ًيا يف تأســس قاعــدة جديــدة مؤداهــا
ومــن الناحيــة االسـراتيجية أصبــح عامــل الصواريــخ والهاونــات مسـ ً
إحــداث حالــة مــن تــوازن الرعــب مــع الكيــان الغاصــب .ومل تلبــث الرسايــا أن طــورت هــذه الوســيلة فاســتخدمت
صواريــخ مصنعــة ذات ًيــا تدرجــت يف تحســن أدائهــا الفنــي القتــايل بحيــث تجــاوز مداهــا عــرات الكيلومــرات إال
أن العالمــة الفارقــة يف هــذا الســياق كانــت يف اســتخدام الرسايــا لصواريــخ غ ـراد األكــر تطــو ًرا عــى صعيــد حمولتهــا
التفجرييــة ودقتهــا التصويبيــة ومداهــا الــذي يتجــاوز العرشيــن كيلومـرًا .وهكــذا تطــورت الرسايــا يف اســتخدام وتصنيــع
الصواريــخ إىل أن أصبــح مؤخـ ًرا يف مقدورهــا أن تغطــي مدنًــا حيويــة ومهمــة داخــل الكيــان وهــذا مــا حصــل يف عــدوان
صيــف غــزة 2014م (معركــة البنيــان املرصــوص).
وقد امتلكت رسايا القدس قدرة صاروخية متعددة األنواع واألوزان واملديات واألحجام والقدرة التدمريية.

ختاما:
ً

مل يكــن لرسايــا القــدس أن تتقــدم وتتطــور بعيــدً ا عــن جهــود املخلصــن األوفيــاء مــن أبنــاء الحركــة وقادتهــا الذيــن مل
يبخلــوا عليهــا بدمائهــم واموالهــم وتوجيهاتهــم وخرباتهــم .ومل يدخــر أبنــاء الرسايــا جهــدً ا يف الســعي للتعلــم واكتســاب
املعرفــة ،ويف تطويــر أســاليبهم وإمكاناتهــم وقدراتهــم ،ويف معالجــة كل أخطائهــم والحــرص عــى عــدم تكرارهــا ،متيقنني
أن االنتصــار عــى العــدو يتطلــب املعرفــة الحقيقيــة والواقعيــة بــه ،والحــرص عــى األخــذ بعوامــل النــر والعمــل بهــا،
وبــذل مــا تســتطيعه مــن قــوة ،فــا فائــدة يف عمــل عبثــي وعشــوايئ ،واألمــاين والرغبــات ال تحقــق وحدهــا شــي ًئا ،فــا
نبذلــه مــن جهــد وتصميــم وتخطيــط وإعــداد مــادي ومعنــوي هــو مــا ســيوصلنا إىل التحريــر والنــر.
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الفصل
الرابع

الشهيد الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي

المؤسس واألمين العام األول لحركة الجهاد اإلسالمي

مل يكــن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي بطـ ًـا عاديًــا ،بــل كان قائــدً ا صنــع تاري ًخــا ،فــإن كانــت شــيمة األبطــال أن
يقدمــوا منــاذج يف التضحيــة والجهــاد ،فــإن الدكتــور املعلــم والقائــد عمــل عــى صنــع أمــة مــن األبطــال ،فاســتطاع تفجــر
مواطــن البطولــة وعشــق االستشــهاد يف نفــوس كوكبــة مــن الفرســان ،ليعيــد وصــل األمــة بجوهــر هويتهــا املرتكــزة إىل
اإلســام العظيــم ،باعتبــاره النــور الــذي تســتمد منــه األمــة ضيــاء الفجــر القــادم ،ليبــزغ مــن قلــب املســجد األقــى
املبــارك ،عنــوان املعركــة القامئــة بــن منهــج الحــق واإلصــاح ومنهــج اإلفســاد واالســتكبار ،لريســخ العالقــة التــي تحقــق
النــر اآليت :اإلســام وفلســطني والجهــاد.
إعادة اكتشاف معاني اللجوء:

لــكل قائــد عظيــم فكــرة محركــة ،تشــكل أســاس فكــره ،ومحــور اهتامماتــه ،وبوصلــة نضالــه ،فكــرة أساســية واحــدة
تفجــر مكامــن اإلبــداع يف نفســه ،وتدفعــه إىل التفكــر العميــق ،وتحثــه عــى النضــال الدائــم ،يعيــد عــى أساســها نظــم
أفــكاره ،وقـراءة الواقــع مــن حولــه ،وتقديــم أجوبــة عــى اســئلة شــائكة ومحــرة .والفكــرة األســاس التــي شــكلت محــور
تفكــر ونضــال وحيــاة ،بــل واستشــهاد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،هــي إعــادة اكتشــاف املعــاين الكبــرة لتلــك الكلمــة
التــي وجدهــا ملتصقــة بكيانــه ،منــذ تفتحــت عينــاه عــى الدنيــا مــن حولــه ،لتحــدد عالقــة العــامل بــه وعالقتنــا بهــذا
العــامل .كلمــة واحــدة رافقتــه يف يقظتــه ومنامــه ،يف طفولتــه وصبــاه وشــبابه وكهولتــه ،يف حياتــه واستشــهاده ،كلمــة كان
مطلوبًــا منهــا أن تختــزل إنســانيته ،وأن ترســم مســتقبله ،وأن تحــدد آمالــه وطموحاتــه وخياراتــه ،حتــى لكأنهــا ولــدت
معــه ،وتســبق اســمه .هــي كلمــة الجــئ .إن إعــادة اكتشــاف معــاين هــذه الكلمــة ،التــي كادت تصبــح بــا معنــى لكــرة
مــا ترددهــا األلســن ،وتاجــرت بهــا أنظمــة وحكومــات ،هــي اللحظــة التــي ولد فيهــا الشــقاقي املفكــر واملجاهــد والقائد.
فمنــذ أن تفتحــت عينــاه يف مخيــم الشــاطئ لالجئــن بقطــاع غــزة بتاريــخ  4ينايــر (كانــون الثــاين) 1951م ،بعــد ثــاث
ســنوات مــن النكبــة ،قــرأ آثارهــا وآالم املعانــاة التــي حفرتهــا يف تقاســيم وجــه أبيــه ونظـرات أمــه يف مخيــم الشــابورة يف
رفــح ،قبــل أن يشــاهدها يف بقايــا القــرى املدمــرة .لقــد تعــرف الشــهيد الشــقاقي عــى معــاين النكبــة مــن طوابــر اإلعاشــة
الطويلــة ،وبركســات املخيــم وأزقتــه ،مــن انتظــار مســاعدات األونــروا ،وإجـراءات الدخــول والخــروج عــى مداخلــه.
ومثــل كل األطفــال يف عمــره ،شــكل الفقــر عاملــه ،حتــى ظــن أنــه البدايــة وأنــه النهايــة ،أنــه أول األرض وآخرهــا،
أنــه العــامل بــأرسه ،وال عــامل غــره .كان يلعــب يف أزقــة املخيــم ،مــع األطفــال يف مثــل عمــره ،يكونــون رؤيتهــم الطفوليــة
عــن معــاين الزمــان واملــكان .كان يســمع ،مثلهــم ،كلــات يحــس أنهــا تحمــل الكثــر مــن مشــاعر الشــوق والحنــن ملــاض
قريــب ،ممزوجــة بالغضــب واألمل مــن واقــع قائــم ،لكنــه مل يكــن يفهــم لهــذه الكلــات معنــى :كيــف يكــون بيتنــا يف
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املخيــم ليــس بيتنــا؟ وكيــف يكــون خــارج املخيــم عاملًــا ليــس مخيـ ًـا وملــاذا نحــن فق ـراء وعندنــا أراض كثــرة ،فيهــا
أشــجار زيتــون وعنــب وتــن؟ فلــاذا إذن نتكــدس يف الربكســات والخيــم؟ وككل أبنــاء جيلــه ،كان يحفــظ الجــواب عــى
ســؤال« :أنــت منــن؟» ،وكان عليــه أن يجيــب« :أنــا مــن زرنوقــة ،قضــاء الرملــة» متا ًمــا كــا يحفــظ اســمه! وككل أبنــاء
جيلــه كان يســمع كبــار الســن يتحدثــون كث ـ ًرا عــن املحتــل الربيطــاين ،والعــدو الصهيــوين ،وجيــش اإلنقــاذ العــريب،
واألونــروا ،والهدنــة ،والعــودة ،والخــروج مــن املخيــم .كان يســمع ،وكانــت ذاكرتــه تســجل كل مــا تلتقطــه أذنــاه.
وحــن بلــغ الصبــا ،ومثــل ســائر الفتيــان الذيــن أصبحــوا قادريــن عــى العمــل ،كان ال بــد لفتحــي الصبــي أن يســاعد
أبــاه يف تأمــن قوتــه وقــوت إخوتــه العــرة ،فخــرج إىل العمــل خــارج املخيــم ،ليتعــرف عــى عــامل آخــر :اكتشــف فيــه
مــاذا تعنــي األرايض الشاســعة التــي ال يحدهــا النظــر ،واملزروعــة بأشــجار التــن والزيتــون ،ال بالخيم والربكســات؛ شــاهد
البحــر وســوايف الرمــال والبيــارات ،فبــدأت تتكــون لديــه مفاهيــم جديــدة عــن املــكان والزمــان ،مفاهيــم تنشــئها املقارنة
اإلجباريــة بــن املخيــم واملدينــة بــن الــزاروب والطريــق ،بــن الخيمــة والبيــت ،بــن الوقــوف يف طوابــر ال تنتهــي
والـراء مــن الســوق ،بــن التفتيــش واملــرور؛ مقارنــات كانــت تــرك آثرهــا يف نفســه ،كــا يف أنفــس املاليــن غــره ،ممــن
را يف عــامل خــارج املخيــم ،الــذي حكــم عليــه أن يتعلــم اإلجابة
يحملــون صفــة « الجــئ» التــي بــات عليــه أن يتعلمهــا قـ ً
الجديــدة يف العــامل الجديــد .بــات عليــه أن يقــول« :أنــا الجــئ مــن املخيــم!»
رسعــان مــا بــدأت صــور هــذه املتناقضــات تفــرض نفســها عــى مشــاعر الشــهيد فتحــي الشــقاقي ،متا ًمــا كســائر
«الالجئــن» مثلــه ،فســجل انطباعاتــه باكـ ًرا جــدً ا ،حينــا خطــت أناملــه تلك القصيــدة املســتوحاة من محطة األتوبيســات
الرئيســة خــارج أحــد أبــواب بلــده القــدس القدميــة ،حيــث ينطلــق العــال العــرب إىل أعاملهــم يف عمــق األرايض املحتلة،
قصيــدة « حكايــات مــن بــاب العامــود» التــي نرشهــا يف العــدد االول من مجلــة املختار اإلســامي يف يوليــو 1979م ،وهي
املجلــة األوىل التــي أنشــأها مــع طليعــة مــن أصحابــه ،وكان مرشفـاَ عليهــا ،راسـ ًـا فيهــا عالقــة « الالجــئ» مبحتــل أرضــه:
« كانوا خمسة..
يف مينى كل منهم منجل..
يف يرسى كل منهم قفة..
كانوا يا أصحايب خمسة..
وقفوا يف صف مكسور..
يف أعينهم نامت مدن وبحور..
يا هذا الصف املكسور..
خذ حذرك..
موالنا هلت طلعته..
يا صاحبي حرض املأمور..
موالنا كفًا يف ٍ
كف رضب..
يف العني لهب..
يف الصدر غضب..
موالنا كالعادة صاح :عرب ..فوىض عرب»
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األسئلة الصعبة واألجوبة المستحيلة:

لكــن إعــادة اكتشــاف معنــى كلمــة «الجــئ» مل تتوقــف عنــد الحالــة الشــعورية يف عقــل الشــهيد الدكتــور فتحــي
الشــقاقي وفكــره ،فبــدأت األســئلة تتالحــق :كيــف حــدث ذلــك؟ ملــاذا حــدث؟ هــل ســأبقى الج ًئــا طــوال حيــايت؟ مــا
مصــر أهــي وإخــواين وأبنــايئ غــدً ا؟ كيــف اســتطاع العــدو تجميــع هــذه القــوة التــي متكــن بواســطتها مــن احتــال
أرضنــا وطــرد أهلنــا؟ أيــن العــرب والجيــوش العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة؟ هــل نســتطيع نحــن الالجئــون أن نفعــل
شــي ًئا؟ هــل نستســلم لقدرنــا ونقبــل بــه؟ أســئلة كبــرة وصعبــة ومعقــدة ،كان ال بــد لهــا مــن إجابــات!

ميــزة الشــهيد الشــقاقي أنــه مل يكــن ليكتفــي باألجوبــة الجاهــزة ،وأدرك مبك ـ ًرا أن تجربتــه مــع كلمــة «الجــئ»
ميكــن أن تتكــرر مــع باقــي الكلــات ،وميكــن للكلمــة أن تفقــد الكثــر مــن معانيهــا إذا تــم ســاعها آالف املـرات مــا مل
نفكــر يف معناهــا الحقيقــي :مــاذا تعنــي كلــات مثــل :مؤامــرة – اســتعامر – صهيونيــة – الغــرب – التحريــر – فلســطني
التاريخيــة – العــودة؟ إىل عـرات غريهــا تزدحــم بهــا ألســنة النــاس ،لكــن معانيهــا تضيــع وســط الزحــام! كيــف ميكــن
فهــم كل هــذه الكلــات املشــبعة باملشــاعر يف ســياق واحــد يحقــق النتيجــة املطلوبــة؟ مواجهــة املؤامــرة االســتعامرية،
وإزالــة االحتــال الصهيــوين املدعــوم غرب ًيــا ،لتحريــر فلســطني التاريخيــة ،وتحقيــق العــودة ،ومحــو كلمــة «الجــئ»،
وانتصــار إجابــة «أنــا مــن زرنوقــة ،قضــاء الرملــة» وهزميــة إجابــة« :أنــا الجــئ مــن املخيــم».
يف شــبابه ،كــا ســائر أبنــاء جيلــه ممــن يفــرض عليهــم الواقــع أن يكونــوا متابعــن سياســيني لــكل مــا يجــري مــن
حولهــم ،تابــع الشــهيد فتحــي الشــقاقي ،تجربــة جــال عبــد النــارص يف مــر ،التــي تأثــر بهــا قطــاع غــزة الخاضــع
لــإدارة املرصيــة وقتهــا .كــا عايــش فــرة انســجام حركــة اإلخــوان املســلمني ونظــام عبــد النــارص وف ـرات رصاعهــم.
غــر أن هزميــة العــام 1967م ،واحتــال مــا بقــي مــن فلســطني وأج ـزاء مــن مــر واألردن وســوريا ولبنــان ،أحــدث
صدمــة كبــرة يف العــامل العــريب واإلســامي ،تتناســب مــع مقــدار اآلمــال التــي عقــدت عــى شــخصية جــال عبــد النــارص
القياديــة الكاريزميــة أكــر مــا عقــدت عــى أســس واقعيــة ترتكــز إىل حقائــق تتعلــق بفهــم حقيقــة ال ـراع وعمقــه
وجوهــره .فعــادت األســئلة تلــح يف طلــب األجوبــة يف ذهــن الشــهيد القائــد ورفاقــه املؤسســن األوائــل ،أثنــاء دراســتهم
يف الجامعــات املرصيــة.
ونتيجــة لق ـراءات كثــرة ،ونقاشــات معمقــة ،وحــوارات مكثفــة ،ومتابعــات مســتمرة ،ودراســة تجــارب متعــددة،
خلــص الشــهيد القائــد ورفاقــه إىل تقديــم األجوبــة:
«إن صفــة «الالجــئ» التــي ألصقــت بالشــعب الفلســطيني هــي الوجــه اآلخــر لعمليــة زرع كيــان غريــب فــوق أرض
فلســطني ،هــو الكيــان الصهيــوين .فاملشــكلة إذن ليســت يف الالجئــن ،بــل يف املــروع الصهيــوين الــذي اغتصــب األرض،
وطــرد الســكان ،ومــارس عمليــات القتــل اإلجراميــة ،إلقامــة قاعــدة عســكرية متقدمــة للغــرب يف قلــب العــامل العــريب
واإلســامي ،ســميت «إرسائيــل».
هــذا الكيــان الصهيــوين الغاصــب ،هــو أكــر مــن مجــرد حاملــة طائ ـرات غربيــة؛ فــإن لــه وظيفــة محــددة تخــدم
أجنــدة الــدول االســتعامرية التــي أوجدتــه ،هدفــه تفتيــت ومتزيــق العــامل العــريب واإلســامي ،ومنــع توحــده بالقــوة
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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العســكرية ،وإجهــاض كل محــاوالت نهوضــه وتقدمــه؛ ألن وجــود كيــان ســيايس موحــد يف العــامل العــريب واإلســامي
ســيمنع الغــرب مــن االســتيالء عــى ثــروات العــرب واملســلمني ،ويف مقدمتهــا الطاقــة النفطيــة والغــاز الطبيعــي الالزمــن
لنمــو الصناعــة والتقــدم الغربيــن.
ومــن أجــل اإلبقــاء عــى حالــة التفتيــت والتمزيــق هــذه ،ال بــد أن يلعــب الكيــان الصهيــوين دو ًرا يف اســتنزاف
طاقــات األمــة وتشــتيت انتباههــا ووعيهــا ،وتغريبهــا عــن ثقافتهــا وتاريخهــا وحضارتهــا ،لتبقــى أســرة تجــارب غريبــة
عــن تراثهــا وماضيهــا ،وغــر قــادرة عــى التحكــم بحارضهــا وصنــع مســتقبلها».
أدرك القائــد الشــقاقي أن هــذه الخالصــة التــي توصــل إليهــا مــع رفاقــه خطــرة جــدً ا؛ ألنهــا تضــع األمــور يف نصابهــا،
وتعيــد وضــع القضيــة الفلســطينية يف مســار مختلــف عــن مســارات :التحريــر وحريــة تقريــر املصــر وإقامــة دولــة
فلســطينية! وغريهــا مــن املســارات التــي ال تنســجم مــع طبيعــة الـراع ،وال تنفــذ إىل حقيقــة جوهــره :فــإذا كان الكيــان
الصهيــوين هــو رأس حربــة املــروع الغــريب يف منطقتنــا ،بهــدف اإلبقــاء عــى حالــة التخلــف والتبعيــة يف أمتنــا ،وهــو
كذلــك ،فــإن الرهــان عــى الغــرب ،ومــا يســمى املجتمــع الــدويل ،للحصــول عــى حــق الشــعب الفلســطيني يف أرضــه
أو تقريــر مصــره أو إقامــة دولتــه هــو رهــان عــى رساب؛ ألن هــذا الغــرب الــذي يتحكــم مبجلــس األمــن وقراراتــه،
ومبــا يســمى املجتمــع الــدويل واتجاهاتــه ،لــن يقبــل أن يتــم الضغــط عــى الكيــان الصهيــوين _ليــس ح ًبــا بالكيــان
وال باليهــود_ بــل حفاظًــا عــى مصالــح الغــرب ذاتــه :مصالحــه يف الطاقــة والســيطرة ونهــب الــروات ،ومنــع الوحــدة
العربيــة واإلســامية التــي دكــت يو ًمــا أســوار «فيينــا» يف قلــب أوروبــا ،والتــي أقامــت حضــارة إســامية اســتمرت 800
ســنة فــوق أرض األندلــس ،هــي التــي أسســت لعــر النهضــة األوروبيــة ،بعــد أن رشبــت مــن نبــع الثقافــة اإلســامية،
قبــل أن توغــل قتـ ًـا وســفكًا يف دمــاء املســلمني.
نهــل الدكتــور الشــهيد ورفاقــه مــن نبــع اإلســام الصــايف ،مــن نصــوص القــرآن الكريــم وهــدي الســنة النبويــة
املطهــرة ،لق ـراءة هــذا ال ـراع الكــوين يف أبعــاده كافــة ،وهــم املؤمنــون ح ًقــا بــأن القــرآن الكريــم إمنــا نــزل هــدى
للنــاس ،ومنــارة يف مواجهــة ظلــات اإلفســاد والظلــم:
إن ال ـراع فــوق أرض فلســطني ،ليــس رصا ًعــا عرض ًيــا بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن ،وال هــو رصاع حــول تحديــد
حــدود األرض املحتلــة يف العــام 1967م ،وال حتــى حــول أحقيــة القــدس الرشيــف واملســجد األقــى املبــارك؛ بــل هــو
رصاع بــن منهجــن :منهــج الحــق كلــه يف مواجهــة الباطــل كلــه.
أمل يتحدث القرآن الكريم عن هذه اللحظة التاريخية الحاسمة من حياة اإلنسانية يف مطلع سورة اإلرساء:
ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﱸ [اإلرساء.]7 – 4 :
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موسوعة شهداء من فلسطين

املعركــة مــع املــروع الصهيــوين يف فلســطني هــي معركــة ضــد اإلفســاد والعلــو يف األرض ،كل األرض ،حيــث ميثــل
هــذا املــروع ذروة اإلفســاد ،تلتــف حولــه قــوى االســتكبار العاملــي التــي تريــد وضــع يدهــا عــى الــروات ونهــب
الشــعوب وإال كيــف ميكــن أن يكــون بنــو إرسائيــل أكــر نفـ ًرا ،أي أكــر حشــدً ا للجيــوش ،يف حــن أن عددهــم ال يتجــاوز
عــدد بلــد عــريب واحــد ،لــو مل يتوفــر لهــم دعــم قــوى اإلفســاد العاملــي التــي وظفتهــم لخدمــة مرشوعهــا يف الهيمنــة،
ووافقــه طبعهــم يف القتــل وســفك الدمــاء ،وهــم الذيــن قتلــوا أنبيــاء اللــه مــن قبــل ،كــا يقــول تعــاىل :ﱹﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ[ .آل عمــران]112 :
والقــرآن الكريــم إذ ينبــئ املؤمنــن بحقيقــة الـراع وجوهــره ،فإنــه ينبههــم إىل ســبيل املواجهــة :ﱹﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ [اإلرساء ،]5 :يف إيضــاح بــن للمؤمنــن بــأن
مواجهــة هــذا املــروع يتطلــب إعــداد جيــل مــن ع ًبــاد اللــه ،نســبهم اللــه تعــاىل إليــه ( ِع َبــا ًدا لَ َنــا) ،يســرون عــى
هديــه ،ويأمتــرون بأمــره .فهــذا هــو الــرط األول .وأمــا الــرط الثــاين فهــو البــأس الشــديد ،ومــا يســتلزمه ذلــك مــن
إعــداد العــدة والقــوة القــادرة عــى مواجهــة هــذا املــروع املدعــوم بأعتــى آالت القتــل الهمجيــة التــي تنتجهــا ومتــول
صناعتهــا رشكات اإلفســاد العاملــي ،التــي متتــص ثــروات الشــعوب ،وتعيــث يف األرض فســا ًدا وأزمــات ماليــة وأخالقيــة
واجتامعيــة ،وتــزرع الحــروب والفــن يف كل مــكان.
ومــن آياتــه ســبحانه وتعــاىل أنــه جعــل املســجد األقــى عنــوان هــذه املعركــة وســاحاتها؛ وكأن القــدس الرشيــف
هــي نقطــة تشــكيل التاريــخ اإلنســاين برمتــه؛ فهكــذا شــأنها دو ًمــا :فــا مــن قــوة غازيــة يف التاريــخ إال وتطلعــت إىل
دخــول األرض املباركــة .والقــرآن الكريــم يســجل بوضــوح ال لبــس فيــه أن لحظــة إعــان االنتصــار النهــايئ عــى مــروع
اإلفســاد واالســتكبار تكــون بدخــول عبــاد اللــه املســجد األقــى :ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [اإلرساء ،]7 :والتتبــر إمنــا يكــون بإزالــة كل هــذا
العــدوان الغاصــب وتفكيــك مرشوعــه وطرحــه خــارج التاريــخ.
وبهــذه األجوبــة ،اســتنبط الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ورفاقــه منه ًجــا قرآن ًيــا ،يســتوعب اللحظــة املعــارصة،
ويعيــد ق ـراءة التاريــخ وال ـراع ،بــل يســتطيع تشــخيص أبعــاد املعركــة بكليتهــا ،يف إطارهــا العاملــي الكبــر ،ووضــع
أســس للمواجهــة ترتكــز عــى البعديــن :الرتبــوي والجهــادي.
الواقع العملي وأزمة الحركة اإلسالمية:

لكــن ،رسعــان مــا اســتدعت األجوبــة النظريــة ،حــول حقيقــة الــراع وطبيعتــه ،أســئلة عمليــة :ملــاذا أغفلــت
الحــركات اإلســامية قضيــة تحريــر فلســطني ،رغــم قدرتهــا عــى حشــد النــاس والطاقــات؟

خــاض الشــهيد رحمــه اللــه ورفاقــه نقاشــات معمقــة مــع أقطــاب الحركــة اإلســامية يف مــر ،فخلصــوا إىل أن الحركــة
اإلســامية تعــاين ،مثــل الحــركات الوطنيــة واليســارية ،مــن خلــل يف التشــخيص ومــن وضــع آليــة الحــل.
وخالصــة مــا توصلــوا إليــه مفــاده أن الحركــة اإلســامية ،يف وقتهــا ،مل تنظــر إىل املــروع الصهيــوين ومواجهتــه فــوق
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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أرض فلســطني ،إال كجــزء مــن املعركــة ،وليــس جوهــر املعركــة ومركزهــا .فقــد دأبــت شــعارات الحركــة اإلســامية عــى
النظــر إىل تحريــر فلســطني يف إطــار ســعيها إلقامــة دولــة الخالفــة ،أو نتيجــة لهــا ،متجاوزيــن بذلــك حقيقــة أن وجــود
الكيــان الصهيــوين فــوق أرض فلســطني ،ولكونــه رأس حربــة املــروع الغــريب يف املنطقــة ،فــإن وظيفتــه هــي إجهــاض أيــة
تجربــة ميكــن أن تــؤدي إىل توحيــد العــامل اإلســامي أو انجــاح أيــة نهضــة فيــه ،واســتنزاف طاقاتــه وقدراتــه ،وإبقــاؤه
يف حالــة التخلــف والتمــزق والتفتيــت والتغريــب .فــكل تجــارب الوحــدة العربيــة أجهضــت برضبــات عســكرية مبــارشة
مــن قبــل العــدو الصهيــوين والقــوى االســتعامرية الغربيــة التــي أوجدتــه .ونتيجــة لهــذا الخلــل يف التشــخيص ،خاضــت
الحركــة اإلســامية نقاشــات فكريــة ،كانــت تبعدهــا أكــر فأكــر عــن فلســطني وعــن الخالفــة م ًعــا ،حيــث وجــدت نفســها
تخــوض رصا ًعــا عــى صعــد متعــددة حــول عالقــة اإلســام بالوطنيــة والقوميــة.
وشــخص الدكتــور الشــقاقي ورفاقــه أزمــة أخــرى تعــاين منهــا الحركــة اإلســامية هــي أزمــة التفكــر «املرحــي»:
فالحــل لديهــا يتكــون مــن مراحــل متعــددة ،تبــدأ مــن «مرحلــة الرتبيــة» و»إعــداد جيــل مســلم» إىل «مرحلــة اإلعــداد
واالنتشــار» إىل «مرحلــة املواجهــة والجهــاد» ،يف حــن أن القــرآن الكريــم ربــط بــن مرحلتــي اإلعــداد والجهــاد يف آيــة
واحــدة :ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت]69 :
مــن هنــا ،رفــع الشــهيد املعلــم شــعار( :فلســطني هــي القضيــة املركزيــة للحركــة اإلســامية) ،وأنــه مــا مل تعــد الحركــة
اإلســامية ق ـراءة مــا يجــري فــوق أرض فلســطني وفــق ق ـراءة قرآنيــة ،تأخــذ يف االعتبــار األبعــاد الدينيــة والتاريخيــة
والواقعيــة للـراع ،ومــا مل تعــد ترتيــب أولوياتهــا بنــاء عــى هــذه القـراءة واالعتبــارات ،فإنهــا ســتقع يف ذات األخطــاء
التــي وقعــت فيهــا التجــارب األخــرى .ولذلــك ،أعلــن الدكتــور الشــهيد ،رحمــه اللــه تعــاىل ،أنــه ال ميكــن يف هــذه اللحظــة
التاريخيــة الفصــل بــن (اإلســام والجهــاد وفلســطني).
العمل الجماهيري – البدايات:

ويبقــى اختبــار أرض الواقــع هــو االختبــار الحقيقــي لكافــة األفــكار والطروحــات والنظريــات .لذلــك بــادر الشــهيد
القائــد ورفاقــه فــور عودتهــم إىل أرض الوطــن ،يف غــزة ،إىل تحويــل أجوبتهــم إىل واقــع عمــي؛ يحثهــم عــى االرساع يف
ذلــك بــوادر انح ـراف بوصلــة الكفــاح املســلح بعــد مؤمتــر «النقــاط العــر» الــذي شــكل إعالنًــا مبك ـ ًرا عــن التنــازل
عــن أرض فلســطني ،وتحويــل الــراع إىل رصاع حــول حــق تقريــر املصــر وإقامــة دولــة «عــى أي شــر مــن أرض
فلســطني» ،وهــو اإلعــان الــذي نــزل كالصاعقــة عــى الالجئــن الفلســطينيني ،الذيــن يناضلــون للخــروج مــن املخيــم
وأزقتــه وزواريبــه ،فــإذا بنضالهــم يتحــول ليصبــح نضـ ً
ـال مــن أجــل «شــر»!
أدرك الدكتــور ،بفهمــه العميــق ملقاصــد الرشيعــة اإلســامية وأبعــاد الرســالة اإلســامية ،أن الجامهــر هــي القــوى
املحركــة التــي تســتطيع تغيــر الواقــع ومواجهــة قــوى اإلفســاد واالســتكبار العاملــي املســلحة بأعتــى أنــواع تكنولوجيــا
القتــل الهمجيــة .فبــدأ مــع إخوانــه بالعمــل مبكـ ًرا عــى تأســيس لجــان املســاجد والجامعــات ،وعــى نــر الوعــي بــن
صفــوف أبنــاء غــزة والقــدس والضفــة وســائر قــرى فلســطني املحتلــة .فأطلــق مجلــة الطليعــة اإلســامية ،التــي صــدر
بحقــه ،بســببها يف العــام 1983م ،حكــم بالســجن أحــد عرش شــه ًرا .والالفت يف هذا االعتقــال أنه كان االعتقــال األول ألبناء
الحركــة اإلســامية يف قطــاع غــزة ،وقبــل أن تطلــق حركــة الجهــاد االســامي عملياتهــا الجهاديــة بــن عامــي .1987-1984
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ويتحدث الدكتور الشقاقي عن قضية «مجلة الطليعة اإلسالمية» التي كان يرأسها فيقول:

« يف صيــف 1983م اعتقلــت الســلطات الصهيونيــة خمســة وعرشيــن مجاهــدً ا مــن نشــطاء حركــة الجهــاد االســامي
يف فلســطني الناشــئة والوليــدة آنــذاك ،وكان ذلــك هــو االعتقــال األول ألي تجمــع أو مجموعــة إســامية يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ االحتــال الصهيــوين لهــا عــام 1967م ،فلــم يكــن أي مــن التجمعــات االســامية يف فلســطني
قــد قــرر املواجهــة بعــد ،وكان هــذا ســب ًبا كاف ًيــا لــروز حركــة الجهــاد االســامي حـ ًـا لإلشــكالية القامئــة بــن الذيــن
يحملــون االســام وال يتوجهــون لتحريــر فلســطني ،والذيــن يتحدثــون عــن تحريــر فلســطني دون ان يحملــوا اإلســام!!».
كان الدكتــور القائــد فتحــي الشــقاقي ورفاقــه يدركــون أن مفتــاح املواجهــة مــع املــروع الصهيــوين والتحالــف
الغــريب الــذي يدعــم بقــاءه هــو وعــي الجامهــر لذاتهــا وقدراتهــا وإعــادة إمســاكها بزمــام املبــادرة .إن منهــج الرتبيــة
الفرديــة أثبــت فشــله وعقمــه يف إعــادة تكويــن جيــل جديــد ،والبــد لجامهــر املســلمني أن يأخــذوا دورهــم كامـ ًـا يف
التعبــر عــن إميانهــم وإرادتهــم الصلبــة .ولذلــك ،أعلــن الشــهيد بوضــوح أن دور الطليعــة التــي كان يشــكلها مــع رفاقــه
ليســت شـ ً
ـكل جديــدً ا عــى هيئــة حــزب نخبــوي ،وال ينبغــي لهــا أن تتحــول إىل ذلــك.
قــال« :املطلــوب منوذج رســايل مجاهد ،يصدع بالحق يف هذه املرحلة ،ويتفــاىن يف خدمة الجامهري عىل كافة األصعدة».
ترجل الفارس:

أدرك قــادة العــدو الصهيــوين وجرناالتــه مبكـ ًرا الخطــر الكبــر الــذي يحملــه فكــر الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،ورسعــة
انتشــار هــذا الفكــر بــن أوســاط شــعبنا الفلســطيني ،والســيام بــن الشــباب ،فقامــت باعتقالــه يف آذار 1986م ،للمــرة
الثانيــة ،وحكمــت عليــه بالســجن الفعــي ملــدة  4ســنوات مــع  5ســنوات مــع وقــف التنفيــذ الرتباطه بأنشــطة عســكرية
والتحريــض ضــد االحتــال الصهيــوين ونقــل أســلحة إىل قطــاع غــزة غــر أنــه وقبــل انقضــاء فــرة ســجنه ،قــام العــدو
الصهيــوين بإبعــاد الشــهيد الشــقاقي مــن الســجن مبــارشة اىل خــارج فلســطني بتاريــخ  1آب (أغســطس) 1988م ،بعــد
انــدالع انتفاضــة الحجــارة .وهكــذا ،ابتــدأ الشــهيد الشــقاقي مرحلــة جديــدة مــن نــر فكــر حركــة الجهــاد االســامي
يف أوســاط الالجئــن الفلســطينيني خــارج فلســطني املحتلــة ،وقــام بزيــارات متعــددة للمخيــات الفلســطينية يف لبنــان
وســوريا .
ومثلــا شــكلت كلمــة «الجــئ» املحــرك األســاس لفكــر الشــهيد املعلــم د .فتحــي الشــقاقي (أبــو إبراهيــم) شــكلت
قضيــة الالجئــن ومتابعــة همومهــم املحطــة األخــرة يف حياتــه الجهاديــة املليئــة بالنضــال .فبعــد ســنوات مــن اإلبعــاد
عــن الوطــن ،واملالحقــات األمنيــة ،قــام العــدو الصهيــوين بتنفيــذ عمليــة اغتيــال بحــق الدكتــور الشــهيد يف جزيــرة
مالطــة يف 1995/10/26م ،إثــر عودتــه مــن زيــارة كان يقــوم بهــا إىل ليبيــا إلقنــاع العقيــد معمــر القــذايف بالعــدول عــن
ق ـراره بطــرد الالجئــن الفلســطينيني مــن ليبيــا ،وتجميعهــم عــى الحــدود مــع مــر ،مــا يذكــر بأيــام النكبــة األوىل.
اختــار الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي اســم «عــز الديــن الفــارس» اسـ ًـا حرك ًيــا لــه ،فــكان أهـ ًـا لهــذا االســم
بأبعــاده الدينيــة والجهاديــة واســتحقه عــن جــدارة .وبقــي متمسـكًا بــه إىل أن ترجــل عــن صهــوة جــواده ،ليكتــب لــه
الخلــد ،وهــو ابــن املخيــم الــذي ناضــل طويـ ًـا لرفــض أن تكــون كلمــة «الجــئ» صفــة تلتصــق بالفلســطيني بالــوالدة،
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وقــارع أنظمــة االســتكبار العاملــي ،وأثبــت بجــدارة أن اإلســام قــادر عــى حــل جميــع مشــكالت العــامل ،وتحريــر األرض،
إذا توافــرت القـراءة الصائبــة ،واألجوبــة الصحيحــة ،واإلرادة الحــرة ،والعزميــة التــي ال تلــن ،فتلــك هــي معــاين الجهــاد
اإلســامي ،يف فلســطني.
استمرار المشروع:

ظــن العــدو الصهيــوين بعنجهيتــه الفارغــة بأنــه ميكــن القضــاء عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بقتــل
قائدهــا ومفكرهــا ومؤسســها األول .لكــن مــا مل يدركــه العــدو ،ومل يفطــن لــه ،أن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي،
مؤسســا لخاليــا عســكرية .كان
الــذي تــأىس بســنة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،مل يكــن صاحــب تنظيــم حــزيب ،وال
ً
مــروع الشــهيد القائــد ميتــد عمي ًقــا يف وجــدان األمــة ،يســتنهضها ويثــر فيهــا الهمــم ويرشــدها إىل مواطــن القــوة
يف ذاتهــا وتراثهــا وتاريخهــا ،لرتســم مســتقبلها بإرادتهــا الصلبــة التــي ال تلــن وبعشــق الجنــة واالستشــهاد ،وباإلميــان
العميــق الــذي يصقــل النفــوس عــى معــاين العــزة واإلبــاء.
الــر الكبــر للدكتــور الشــهيد يكمــن يف فهمــه العميــق لإلســام العظيــم كقيمــة إميانيــة كــرى ،يســتطيع اإلنســان
مــن خاللــه أن يعيــد فيهــا نظــم الحيــاة بأرسهــا .أدرك الشــهيد باك ـ ًرا أن تحويــل اإلســام إىل تنظيــم حــزيب أو فكــرة
عصبيــة ســيكون مصــره الفشــل .فعظمــة اإلســام تنبــع مــن قدرتــه عــى مخاطبــة العقــول والقلــوب واملشــاعر وعــى
النفــاذ إىل جوهــر إنســانية اإلنســان ،ويف تفجــر طاقــات الشــعوب ملقاومــة الظلــم والعــدوان وعــى إعــادة تشــكيل
الجامهــر لوعيهــا والتحكــم يف مصريهــا.

إن إميــان الشــهيد القائــد العميــق باإلســام ،عــى أنــه رصاط اللــه املســتقيم ،والنــور الــذي أنزلــه اللــه ليخــرج النــاس
مــن الظلــات ،هــو الــذي دفعــه إىل ترســيخ مفاهيــم اإلســام وقيمــه يف روح أصحابــه ،بعيــدً ا عن قيــود الحزبيــة الضيقة؛
فتفجــرت طاقــات الشــباب املؤمــن ،الذيــن ألهمــت دمــاء الشــهيد فتحــي الشــقاقي روح االستشــهاد يف نفوســهم .كيــف
ال؟! وهــو أول أمــن عــام حركــة فلســطينية يرتفــع شــهيدً ا عــى أيــدي رجــال املوســاد الصهيــوين.
فبعــد استشــهاد الدكتــور املعلــم ،التــزم الجيــل الــذي ســهر مــع إخوانــه عــى إعــداده بنهجــه ،ومل يبدلــوا تبديـ ًـا،
فتواصلــت العمليــات االستشــهادية ،التــي كانــت حركــة الجهــاد اإلســامي أول مــن قــام بتنفيذهــا فــوق أرض فلســطني
الطاهــرة ،وتتالــت الهجــات ضــد جيــش العدو ومســتوطنيه .وســطر مجاهــدو الحركــة أكرب ملحمــة يف تاريــخ املواجهات
العســكرية مــع العــدو الصهيــوين ،يف «معركــة جنــن» ،التــي اســتمرت لتســعة أيــام بلياليهــا ،اســتخدم فيهــا العــدو كافــة
أســلحته مــن طائـرات ودبابــات ،وصفــوة وحــدات النخبــة يف جيشــه ،دون أن يتمكــن مــن النيــل مــن عزميــة وصمــود
املجاهديــن األبطــال إال بعــد نفــاد الذخــرة منهــم ،فارتقــوا شــهداء ،بعــد أن مرغوا أنــوف قادة وجـراالت العــدو بالوحل.
لقــد أيقــن الشــهيد القائــد أن اســتمرار مقاومــة العــدو الصهيــوين والتصــدي للمــروع االســتكباري اإلفســادي فــوق
أرض فلســطني ســيعيد تشــكيل وعــي األمــة العربيــة اإلســامية بذاتهــا ،وأن املواجهــة مــع العــدو الصهيــوين تلعــب دو ًرا
مزدو ًجــا :فمثلــا أنهــا تنهــك العــدو وتؤملــه ،فإنهــا تعمــل عــى إعــادة النبــض يف رشايــن الشــباب العــريب واملســلم يف
كل مــكان ،وتعمــل عــى ترســيخ مركزيــة فلســطني يف وعــي األمــة ،التــي لــن تحقــق نهضتهــا إال عــر مواجهــة املــروع
الغــريب وصنيعتــه الكيــان الصهيــوين ،ودخــول املســجد األقــى.
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إن القــوة املحركــة لفكــر حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني هــي تــازم اإلســام والجهــاد وفلســطني يف وعــي
أفرادهــا :اإلســام الــذي عــى أساســه تســتطيع األمــة إعــادة بنــاء نهضتهــا واســرداد هويتهــا ،والجهــاد الــذي يتحــدى
مشــاريع الهيمنــة واالســتكبار ونهــب خـرات الشــعوب ،وفلســطني حيــث يتحقــق الوعــد اإللهــي بدخــول املســجد وتتبــر
املــروع الغــريب املوجــه إىل قلــب أمتنــا.
فتحي الشقاقي صانع تاريخ:

تحــت هــذا العنــوان كتــب األمــن العــام الســابق لحركــة الجهــاد اإلســامي الدكتــور رمضــان شــلَّح يف مقدمــة
موســوعة األعــال الكاملــة للشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي (رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف) والصــادرة عــن مركــز
يافــا للدراســات والبحــوث يف مــر ،ومــا جــاء يف نــص حديثــه:
«قلــة قليلــة هــم الذيــن كانــوا يعلمــون أن (عــز الديــن الفــارس) كان يو ًمــا االســم الحــريك لفتحــي الشــقاقي ،لكــن
األمــة كلهــا أدركــت يــوم الســادس والعرشيــن مــن ترشيــن األول (أكتوبــر)  ،1995غــداة ازدهــاره بالرصاصــة ،أن فتحــي
الشــقاقي هــو االســم الحــريك لفلســطني.
مل يكــن فتحــي الشــقاقي قائــدا عاد ًيــا ،كان البطــل االســتثنايئ يف الزمــن االســتثنايئ ،وكان مبــا لــه مــن هيبــة وســحر
وجاذبيــة ،خاصــة واحــدً ا مــن صنــاع التاريــخ بــكل معنــى الكلمــة ،يف مرحلــة غــاب فيهــا التاريخيــون ،ومل يبــق ســوى
الباعــة املتجولــن للمبــادئ والشــهداء والتاريــخ ،مل تكــن هيبــة القائــد أيب إبراهيــم تتعلــق مبوقعــه أو ســلطته ،بــل هــي
مــرآة قــول الصالحــن« :عــى قــدر خوفــك مــن اللــه تهابــك الخلــق» إنها ســطوة الــروح التــي يتحد فيهــا الفــارس والصويف
فيخــر أمامهــا الجنــدي واملريــد طاعــة وح ًبــا واحرتا ًمــا ،وال تلبــث أن تبلــغ ذروتهــا حني يرتقــي القائــد ذروة املجد شــهيدً ا.
مــا دلنــي عليــه غــر الشــعر ،لكنــه حــن ترجــل عــن صهــوة جــواده ،ســلبني وتــر اللغــة التــي وهبهــا يل ودفعنــي
عــن حصــان النشــيد ،وألزمنــي مقبــض الســيف ،وكانــت عــى وجهــه ابتســامة النــر وحكمــة الدهــر :أن الشــهادة هــي
ربيــع الشــعوب حــن تقبــل كأرساب النحــل عــى أزاهــر الحيــاة وشــهد الســيوف.

عندمــا كان الشــهيد يدفــع رضيبــة املجــد يف «ســجن نفحــة» الصهيــوين يف صح ـراء النقــب بفلســطني ،قبــل إبعــاده
عــن الوطــن عــام  ،1988كتــب إليــه أحــد إخوانــه قائـ ًـا« :كنــت مــن بيننــا الرجــل (البندقــة) ال تنكــر ،ومــن الداخــل
هشــا كحاممــة ،وقري ًبــا كاملطــر ،وداف ًئــا كبحــر أيلــول ،وشــه ًيا كبدايــة الطريــق!» ذلكــم هــو فتحــي الشــقاقي بحــق .كان
أصلــب مــن الفــوالذ ،وأمــى مــن الســيف ،وأرق مــن النســمة .كان بســيطًا إىل حــد الذهــول ،مرك ًبــا إىل حــد املعجــزة!
كان ممتل ًئــا إميانًــا ووع ًيــا وعشـقًا وثــورة مــن قمــة رأســه حتــى أخمــص قدميــه .عــاش بيننــا لكنــه مل يكــن لنــا ،مل نلتقــط
الــر املنســكب إليــه مــن النبــع الصــايف ﱹ ﮖ ﮗﱸ [طــه ،]41 :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﱸ [طــه ،]39 :لكــن روحــه املشــتعلة التقطــت اإلشــارة فغادرنــا مرس ًعــا ملب ًيــا ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [طه.]84 :
كان اإلميــان العميــق والصــر الجميــل هــا زاده وزواده يف مواجهــة ســيل األعــداء الذيــن ينهمــرون عليــه مــن كل
صــوب ،ويطلعــون مــن تحــت الجلــد ،فيســتعذب العــذاب ،ويقبــل التحــدي واملنافســة ،بحســن النيــة ،وصــدق الكلمــة،
وقداســة املســؤولية ،وشــجاعة املوقــف ،وعلــو الهمــة ،ويطاردنــا بــا هــوادة ،شــعاره :بقليــل مــن العنــاد والصــر ينفلــق
الصخــر ،والــذي ينتظرنــا ليــس هــو املــوت إنــه الحيــاة أو النــر.
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مل يكــن فتحــي الشــقاقي مجــرد أمــن عــام لتنظيم فلســطيني يقــاوم االحتــال الصهيوين ،بــل كان بذرة الوعــي والثورة
يف حقــل النهــوض اإلســامي الكبــر .كان الشــقاقي يــدرك أن األمــة تعيــش أزمــة حضاريــة شــاملة يف مواجهــة الهجمــة
الغربيــة الرشســة ،لكنــه كان يــرى أن فلســطني هــي مركــز الهجمــة وعنوانهــا الرئيــس ،دون أن يغفــل بقيــة مصــادر األزمة
وعناوينهــا األخــرى .منــذ البدايــات األوىل ،يف ذاك البلــد الزراعــي الصغــر ـ كــا كان يســميه (الزقازيــق) ،كانــت املعادلــة
واضحــة يف ذهنــه :إســام بــا فلســطني .وفلســطني بــا إســام يعنــي فقــدان البوصلــة والــدوران يف حلقــة مفرغــة ال تنتــج
إال مزيــدا مــن الضعــف والعجــز والهــوان .هــذه املعادلــة هــي مفتــاح فهــم أفــكار الشــهيد ومــا حــاول أن يبدعــه مــن
مفاهيــم ومســالك جديــدة يف العمــل اإلســامي والعمــل الوطنــي الفلســطيني ،إن تالقــح فكــرة اإلســام ،ديــن التحــرر
مــن كل عبوديــة ،والثــورة عــى كل ظلــم ،مــع فلســطني املغتصبــة ،البــد أن يرفــد مفهــوم الجهــاد يف املعادلــة مبزيــج
عنارصهــا الثالثــة (اإلســام ـ الجهــاد ـ فلســطني) أســس الشــهيد القائــد أبــو إبراهيــم حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
إن فكــر الشــهيد الشــقاقي وجهــاده املبــارك ال يجــب أن يقــرأ بحرفيتــه فقــط ،بــل بزمنيتــه أيضً ــا .لــذا ،البــد مــن
التعــرف عــن قــرب عــى حركــة الجهــاد اإلســامي ودراســتها يف إطــار نهوضهــا التاريخــي ،ملعرفــة أســباب ومقومــات
وظــروف نشــأتها يف الحركــة اإلســامية والحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،وللوقــوف عــى أهميــة اإلســام أو اإلضافــة التــي
قدمهــا الشــهيد الشــقاقي وحركتــه للنهــوض بواقــع األمــة يف معركتهــا الحضاريــة الشــاملة.
مــا أود أن أســطره هنــا هــو التأكيــد عــى أن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ســيبقى عالمــة فارقــة يف تاريــخ جهــاد
شــعب فلســطني واألمــة ،فحــن أغمــد املناضلــون القدامــى ســيوفهم وامتشــقوا أقــام التواقيــع عــى صكــوك الخيانــة
واالستســام ،كان الشــهيد الشــقاقي ميتطــي صهــوة جــواده ،ويعلــن مجــددا أن الطريــق إىل فلســطني متــر عــر فوهــة
البندقيــة .وحــن كان الصهاينــة يحــارصون الزمــن العــريب كلــه ،فتصبــح األرض والتاريــخ والجغرافيــا والعقيــدة والسياســة
واالقتصــاد واللغــة واإلرادة والضمــر والوجــدان كلهــا مهــددة؛ كان الشــقاقي يخــرق الحصــار الصهيــوين لهي ًبــا وانفجــا ًرا
استشــهاديًا ال يقــاوم .مل يكــن مرشوعــه رحمــه اللــه يســعى ألن يرســل فلســطني إىل العــامل تســتجدي ضمــره النائــم ،بــل
كان يطمــح أن يــأرس العــامل كلــه يف وديــان وشــعاب فلســطني باالنتفاضــة والثــورة.
لقــد اختــار الشــقاقي الشــهادة عــى طريــق األنبيــاء ،وإذا كان رحمــه اللــه يف عيــون إخوانــه ومحبيــه (شــه ًيدا كبدايــة
الطريــق!) فكــم هــي املـرارة يف حلوقهــم ،حــن يرتجــل يف أول الــدرب ،ومرشوعــه ،رغــم دوي انطالقتــه ووهــج حضــوره،
مــازال جني ًنــا ،مل يتجــاوز بالقيــاس إىل مــا كان يف مخيلــة الشــهيد طــور الحلــم؟!
لقــد غادرنــا أبــو إبراهيــم مبكـ ًرا ليســكن قلــوب املاليــن الظامئــة للحريــة .إنــه يســتيقظ كعادتــه كل صبــاح ليحــدد
برنامــج عملنــا اليومــي .لقــد صــار ملــح خبزنــا ونــار مواقدنــا وكلــات مقدمــة يف كراريــس أطفالنــا.
كان الشــهيد القائــد ،رضــوان اللــه عليــه ،بالنســبة لــكل مــن عرفــه عــن قــرب مــن إخوانــه ومحبيــه ،هبــة فلســطني
التــي متــزق حواجــز الزمــن لتدفــع عجلــة التاريــخ إىل األمــام .لقــد علمنــا كيــف ننتــر عــى الواقع املريــر بــكل إحباطاته
الوضعيــة ،عــر األمــل واالنفتــاح عىل املســتقبل بــكل إرشاقاته القرآنيــة .رحم الله أبــا إبراهيم فقد كان بحــق صانع تاريخ.
رحم الله شهيدنا وقائدنا ومعلمنا أبا إبراهيم وجمعنا وإياه يف الفردوس األعىل إن شاء الله».
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الفصل اخلامس
أحياء يرزقون
ٌ

شهداء األعوام ()2001 - 1985

الشهيد املجاهد عبد املطلب عبد الحميد محمود عياد
تتلمذ عىل يد الشقاقي وجعل من دمه وقودًا للجهاد

رجــال عــى مــدى الزمــان امتشــقوا الذكــر والحــب والصــاة،
وأيقظــوا الصبــح والقلــب والحيــاة ،رجــال مــا غابــت مآثرهــم وال
يبســت منابرهــم وال ذبلــت مفاخرهــم .أســاؤهم مــا زالــت تتــى
نــو ًرا عــى نــور ،لهــم يــد تتوضــأ حــن تبنــي ،وتتوضــأ حــن يــؤذن
النــر حــي عــى القتــال وحــن يقابلــون املــوت ترســم مالمحهــم
تعابــر شــوق وافتخــار.
الميالد والنشأة

)(1985 - 1954

الشــهيد املجاهــد عبــد املطلــب عبــد الحميــد عيــاد (أبــو صخــر) مــن ســكان حــي الزيتــون رشق مدينــة غــزة .ولــد يف
 22مــارس (آذار) 1954م ،درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة صفــد ،ثــم أنهــى اإلعداديــة بنجــاح وحصــل عــى شــهادة
الثانويــة العامــة مــن مدرســة يافــا ،لكنــه مل يتمكــن مــن إمتــام املرحلــة الجامعيــة فاختــار مهنــة آبائــه وأجــداده وهــي
الزارعــة .تــزوج ورزقــه اللــه أربعــة أبنــاء.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد الفــارس عبــد املطلــب بصفــات وخصــال جميلــة ،وعــاش حامــدً ا شــاك ًرا للــه ،يعتــر القناعــة هــي
الغنــى ،وعلــم أبنــاءه مــكارم األخــاق ،وحــرص عــى أن يلقنهــم كل مــا يرشــدهم إىل الحيــاة املليئــة باملحبــة والصــدق.
وداوم عــى صــاة الفجــر يف املســجد وحــث أهلــه عليهــا.
أدرك الشــهيد املجاهــد عبــد املطلــب متا ًمــا أن املعركــة مــع االحتــال تحتــاج رجـ ً
ـال مؤمنــن صابريــن واثقــن بنــر
اللــه لعبــاده املخلصــن.
مشواره الجهادي

تــرىب شــهيدنا املجاهــد عبــد املطلــب عــى حــب فلســطني وعشــق األرض ،وشــهد هزميــة حزيـران 1967م فعلــم أن
االحتــال لــن يهزمــه إال مقاومــة إســامية .اعتقــل أكــر مــن مــرة لــدى ســلطات االحتــال الصهيــوين نتيجــة انخراطــه
يف صفــوف املقاومــة الفلســطينية ،وعــرف خاللهــا بالصنديــد؛ ألنــه مل يعــرف أو يبــح مبــا لديــه مــن معلومــات رغــم
األســاليب العنجهيــة التــي تســتخدمها املخاب ـرات الصهيونيــة للنيــل مــن عزميــة املجاهديــن داخــل الســجون.
يف إحــدى مــرات اعتقالــه قابــل الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ليتأثــر مببادئــه وأفــكاره وأطروحاتــه بشــأن
فلســطني واألمــة العربيــة واإلســامية ،فانخــرط يف صفــوف الخاليــا األوىل لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وقــام بتنفيــذ عــدد
مــن املهــات التــي أنيطــت بــه عــى أكمــل وجــه.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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عمــل شــهيدنا املجاهــد عبــد املطلــب يف صفــوف املقاومــة برسيــة بالغــة ،ومل يعــرف أحــد مــن أهلــه مــاذا يعمــل
وفيــا يفكــر ويخطــط مطب ًقــا قــول رســول اللــه ﷺ« :اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان».
موعده مع الشهادة

مل يكــن يــوم  24فربايــر (شــباط) 1985م يو ًمــا عاديًــا بالنســبة للشــهيد املجاهــد عبــد املطلــب؛ فاألعــال البطوليــة
التــي نفذهــا مجاهــدو الجهــاد اإلســامي مل تكــن إال الشــعلة الحقيقيــة النــدالع انتفاضــة الحجــارة التــي أصبحــت
فيــا بعــد انتفاضــة األجســاد املتفجــرة ،ولقــد كانــت عمليــة «أوفكيــم» التــي نفذهــا الشــهيد املجاهــد عبــد املطلــب
عيــاد ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد عــي ارحيــم نــا ًرا اشــتعلت يف دولــة االحتــال ليتبعهــا العـرات مــن العمليــات
الجهاديــة التــي هــزت الكيــان املحتــل الــذي أغاظــه مــا فعلــه املجاهــدان فقــام باحتجــاز جثامنيهــا بهــدف النيــل مــن
عزميــة ذويهــا.
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الشهيد املجاهد عيل عبد محمد إرحيم
مقاوم أثخن االحتالل

ترجلــت أيهــا الفــارس الهــام لتربهــن أن الــدم يطلــب الــدم وأن
الشــهيد يحيــي فينــا روح املقاومــة والفــداء ،وهــا نحــن نســتنفر
بالغتنــا وندخــل ممـرات الشــهادة ،لكــن أي الكلــات تلــك التــي تصــل
إىل حــدود دمــك وطهارتــك؟! فالكلــات تعجــز عنــد الحديــث عــن
شــهيد عانقــت روحــه الســاء وتعلقــت بحــب الجهــاد واملقاومــة منــذ
أن رأى هــذا املحتــل الغاصــب ينتهــك حرمــات أرضــه ،فهني ًئــا لــك
الشــهادة يــا عــي ارحيــم !

)(1985 - 1955

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــي عبــد إرحيــم (أبــو ضيــاء) يف مدينــة غــزة بتاريــخ  28نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1955م،
ويقطــن يف حــي الزيتــون غــرب غــزة وينحــدر مــن عائلــة عريقــة ،مســلمة ومجاهــدة كــا كل العائــات الفلســطينية
التــي عاشــت املعانــاة والوجــع بفعــل وحضــور الغاصــب املحتــل.
تتكــون عائلتــه مــن والديــه وخمســة مــن إخوانــه وأربــع مــن أخواتــه ،وترتيبــه الثالــث بينهــم ،تــزوج ولديــه مــن
األبنــاء أربعــة :ثالثــة مــن الذكــور وبنــت.
صفاته وأخالقه

يقـول نجـل الشـهيد ضيـاء إرحيـم« :استشـهد والـدي وعمـري خمس سـنوات ،ولكـن ما سـمعته عنه أنه رجـل مبعنى
الكلمـة ،شـامخ كشـموخ الجبـال ،مرفـوع الـرأس دو ًما ،شـجاع صنديـد يف مواقفـه ،ال يهاب أي يشء حتـى املوت».

ويضيــف« :كل مــن عــارشه عــرف عنــه القــوة ،أحــب الجهــاد واملقاومــة فســاعد املقاومــن وهــو منهــم ،أحــب أبنــاءه
كثـ ًرا ،وهــو متســامح يحبــه كل مــن يعــارشه».
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو ضيــاء باملقاومــة منــذ صغــره وشــار يف عمليــات رشــق الحجــارة عــى املحتــل الصهيــوين،
خصوصــا يف ســجن غــزة املركــزي.
ً
اعتقــل شــهيدنا املقــدام أبــو ضيــاء العديــد مــن املـرات عــى أيــدي عصابــات الجيــش الصهيــوين ،بعــد رشــقه لجيبــات
االحتــال بالحجــارة ،ومشــاركته يف املسـرات التــي تنــدد بوجــود الصهاينــة عــى هــذه األرض.
شــارك يف الكثــر مــن العمليــات كإطــاق الرصــاص عــى بعــض املراكــز الصهيونيــة ،كــا أنــه أحــد الذيــن أمــدوا
املقاومــة الفلســطينية بالســاح.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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انضــم شــهيدنا إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ بدايــة تشــكيلها لينضــم إىل خالياهــا الفاعلــة التــي أذاقــت
االحتــال الويــل لجرامئــه التــي يرتكبهــا ضــد الفلســطينيني.
موعده مع الشهادة

بعــد مشــاركته يف العديــد مــن العمليــات والتخطيــط لهــا ،قــام شــهيدنا املجاهــد عــي ارحيــم صبــاح  24فربايــر
(شــباط) 1985م بالخــروج يف مهمــة عســكرية كــا املهــات الســابقة برفقــة الشــهيد املجاهــد عبــد املطلــب عيــاد،
فارتقــى شــهيدً ا بــإذن اللــه ،وظلــت جثتــه محجــوزة لــدى االحتــال حتــى اليــوم.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد صابر عبد الرحمن عبد ربه الحلو
أفنى عمره من أجل قضية عادلة ال يختلف عليها أحد

حكايتــه ككل الشــهداء الــذي ســطروا قصصهــم بعــرق ودم ليمتزجا
بــراب الوطــن ،و ليزهــرا عــزة وكرامــة ،ولتتجــدد بهــا التضحيــة
والعطــاء املتدفــق بــروح مؤمنــة بحتميــة االنتصــار.
الشــهيد املجاهــد صابــر الحلــو صاحــب العقليــة النــرة والــروح
املرحــة الــذي خــط طريــق الجهــاد ليدافــع عــن األرسى ويخفــف
محكومياتهــم وفــا ًء منــه لتضحياتهــم ودفاعهــم عــن فلســطني.

)(1987 - 1956

الميالد والنشأة

يف مخيــم جباليــا بتاريــخ  16يوليــو (متــوز) 1956م بــزغ نــور أضــاء عتمــة فلســطني يف لحظــات الظــام الحالــك حيــث
ولــد الشــهيد املجاهــد صابــر عبــد الرحمــن الحلــو الــذي ينحــدر مــن عائلــة مؤمنــة نشــأ وترعــرع عــى موائــد القــرآن يف
كنــف املســاجد .تتكــون أرستــه مــن أربعــة مــن الذكــور وخمــس مــن اإلنــاث إضافــة إىل الوالديــن.
درس شــهيدنا املجاهــد صابــر املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة أبــو حســن واملرحلــة اإلعداديــة يف نفــس املدرســة ،وبعــد
انتهائــه مــن الثانويــة العامــة التحــق بكليــة الحقــوق وحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف الحقــوق مــن جامعــة
اإلســكندرية بجمهوريــة مــر العربيــة.
صفاته وأخالقه

تقــول شــقيقته مســتذكرة شــقيقها الراحــل« :اتصــف بالجــال الروحــي والخُلقــي ،يــزور أرحامــه دامئًــا ،ويواظــب
عــى الصــاة يف املســاجد ويحــر للنــدوات وحلقــات العلــم والجلســات يف مســجد التقــوى بحــي الشــيخ رضــوان
ومســجد القســام يف مــروع بيــت الهيــا أيضً ــا».
وتتابــع شــقيقته الحديــث« :أكــر مــن الصيــام وق ـراءة القــرآن ،وتحــى بعقليــة نــرة وآراء ســديدة .كتــوم لدرجــة
كبــرة جــدً ا ودائــم الخــروج مــن البيــت ،وال نــدرى أيــن يذهــب ســوى أنــه يــردد كلمــة ذاهــب للعمــل».
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد صابر بــا ًرا بوالديه مطي ًعا لهــا ،كام أنه ورفاقه جميعهم ســاروا عىل درب الجهاد واالستشــهاد،
وعرف عن الشــهيد جرأته فلم يهب من أي أحد ،يقول كلمة الحق ولو كلفته حياته ،ويتمتع بشــخصية قوية وصلبة جدً ا.
مشواره الجهادي

تعــرف الشــهيد املحامــي صابــر عــى الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي أثنــاء دراســته يف جمهوريــة مــر العربيــة،
وانتمــى إىل خيــار اإلميــان والوعــي والثــورة وكان مــن أوائــل املنتمــن لحركــة الجهــاد اإلســامي.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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هــو قمــر مــن أقــار فلســطني ونجــم لحركــة الجهــاد اإلســامي عمــل يف املحامــاة والدفــاع عــن األرسى داخــل
الســجون واملعتقــات الصهيونيــة وتخفيــف محكوميــات بعضهــم التــي بلغــت أكــر مــن  30مؤبــدً ا ،واســتطاع أن يحصــل
عــى اإلف ـراج لســتة مــن األرسى مــن حــي الشــجاعية.
مل يبحــث عــن نفســه وال عــن مســتقبل زاهــر ،درس ليكــون حقوق ًيــا مــن أجــل فلســطني؛ فاملقاومــة كثــرة أشــكالها.
هــذه القناعــة رســخت يف ذهــن شــهيدنا ،وبرهــن صــدق انتامئــه بدمــه الــذي دفعــه مثــن وقوفــه بجانــب قضيــة مــن
أعــدل قضايــا األرض.
موعده مع الشهادة

يف يــوم الثالثــاء  23يونيــو (حزيـران) 1987م جلــس شــهيدنا املحامــي صابــر مــع زميلــه الشــهيد املحامي عبــد الحميد
حجــاج يف مكتبهــم يتشــاوران بإحــدى القضايــا فــإذ بأحــد الغادريــن يتنكــر بشــخصية مســتخدم يُضيــف املحامــن القهوة
دخــل عليهــا ومــد فناجــن القهــوة الســاخنة ،مل يخطــر يف بــال أحــد مــن الشــهداء أن هــذا العامــل البســيط هــو غــادر
مأجــور يســاهم يف قتــل أبنــاء شــعبه بأمثــان رخيصــة كرخــص نفســه.
عــى غفلــة أخــرج ســكينا مــن تحــت مالبســه وطعنهــا بهــا غــد ًرا ،فارتقــى شــهيدنا املجاهــد صابــر عــى الفــور أمــا
زميلــه الشــهيد املجاهــد عبــد الحميــد حجــاج فقــد أمــى يف العنايــة املركــزة فــرة مــن الزمــن ،ولكــن روحــه اشــتاقت
لــروح رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد صابــر لتلقــاه يف الجنــة ،نحتســبهام كذلــك وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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الشهيد املجاهد محمد عبد الرحمن حسني أبو عبيد
ساهم يف تحرير الشهيد مصباح الصوري من سجن الرسايا

مجاهــد ذيك جــريء يفيــض بــروح املغامــرة .هــذه الصفــات كانــت
وراء تحريــره لصديقــه املجاهــد مصبــاح الصــوري مــن ســجن الرسايــا
رغــم قــوة الحراســة فيــه .ويف ختــام مشــوارهام الجهــادي العظيــم نــال
االثنــان الشــهادة م ًعــا .بوركتــا مــن مجاهديــن شــهيدين!

الميالد والنشأة

)(1987 - 1958

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد عب ــد الرحم ــن أب ــو عبي ــد (أب ــو ه ــاين) يف دي ــر البل ــح يف  12ماي ــو (أي ــار) 1958م.
ت ــرىب يف أرسة كرمي ــة محافظ ــة ُه ِّج ــرت كباق ــي األرس الفلس ــطينية م ــن بلدته ــا األصلي ــة «الس ــوافري» يف الع ــام 1948م
بع ــد القت ــل والترشي ــد م ــن قب ــل العصاب ــات الصهيوني ــة.
تتك ــون أرست ــه م ــن الوالدي ــن وتس ــعة إخ ــوة :خمس ــة م ــن الذك ــور وأرب ــع م ــن اإلن ــاث محم ــد ثالثه ــم مول ــدً ا.
تلق ــى تعليم ــه يف م ــدارس دي ــر البل ــح فحص ــل ع ــى االبتدائي ــة واإلعدادي ــة ،ث ــم توق ــف ع ــن الدراس ــة ليس ــاعد
أرست ــه فعم ــل يف البن ــاء.
يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد محمــد متــزوج منــذ العــام 1983م وقــد رزق ثالثــة أبنــاء هــم هــاين ونــور وهنــاء
املولــودة عــام استشــهاده 1987م.
صفاته وأخالقه

عــرف شــهيدنا املقــدام محمــد إنســانًا عظيـ ًـا طيــب القلــب مح ًبــا لألطفــال و ُمح ًبــا ألصدقائــه بســيطًا ومتســام ًحا
خصوصــا أخواتــه
دائــم التفقــد إلخوانــه ويشــعر تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقــة ،ويديــم الزيــارة والصلــة ألرحامــه
ً
املتزوجــات .وكان محبوبًــا جــدً ا مــن ِقبــل والديــه ومطي ًعــا لهــا ومقربًــا منهــا يحــرص عــى إرضائهــا وإرضــاء ربــه،
وكان يحافــظ عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد ويحــث إخوتــه وأبنــاء أخواتــه عليهــا ويدعــو الجميــع للمواظبــة عليها.
مشواره الجهادي

شــعر شــهيدنا املجاهــد محمــد بعظــم املســؤولية املســتوجبة عــى أبنــاء فلســطني تجــاه وطنهــم ودينهــم فقــرر أن
ينضــم إىل مــروع اإلســام لتحريــر فلســطني مــروع حركــة الجهــاد اإلســامي ،فــكان نعــم املرابــط الصابــر املحتســب
مخلصــا للــه ومح ًبــا للجميــع.
ً
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ُيذكــر أن شــهيدنا الفــارس محمــد كان ضال ًعــا يف مســاعدة صديقــه األســر الشــهيد مصبــاح الصــوري عــى الهــرب
مــن ســجن غــزة املركــزي «الرسايــا» يف العــام 1986م يف عمليــة هــروب ناجحــة ال يجــد فيهــا عقــل اإلنســان تفسـ ًرا غــر
أنهــا توفيــق كامــل مــن اللــه عــز وجــل وقــد هيــأ اللــه لنجاحهــا فــكان لعمليــة الهــروب أثــر عميــق ومبهــج للشــعب
الفلســطيني خاصــة أن ســجون االحتــال تخضــع لتحصينــات مشــددة ومعقــدة.
موعده مع الشهادة

يف  1أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 1987م كان ش ــهيدنا الف ــارس محم ــد ع ــى موع ــد م ــع الش ــهادة حين ــا ح ــاول نق ــل
الش ــهيد املجاه ــد مصب ــاح الص ــوري إىل س ــيناء لــراء الس ــاح وتجهيـــز بع ــض العت ــاد ملواجه ــة جن ــود االحت ــال
فاكتش ــفتهم ق ــوات االحت ــال وقام ــت بتصفيت ــه واغتيال ــه وأصي ــب الش ــهيد املجاه ــد مصب ــاح الص ــوري بعي ــارات
ناري ــة يف أنح ــاء متفرق ــة م ــن جس ــده واقت ــادوه إىل أقبي ــة التحقي ــق فاستش ــهد رافضً ــا االع ـراف ع ــن م ــكان إخوان ــه.
فبورك ــت دماؤك ــم الزكي ــة الن ــي كان ــت لن ــا ن ــو ًرا نهت ــدي به ــا ون ــا ًرا تح ــرق بن ــي صهي ــون وإن ــا لع ــى العه ــد لباق ــون
م ــا بقين ــا إن ش ــاء الل ــه .رح ــم الل ــه ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد وأس ــكنه فس ــيح جنات ــه م ــع النبي ــن والصديق ــن
والش ــهداء والصالح ــن ،وحس ــن أولئ ــك رفيق ــا.
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الشهيد املجاهد مصباح حسن عبد الرحمن الصوري
خضّ ب بدمه جدران سجن غزة املركزي

كان استشــهاد مصبــاح ورفاقــه مبثابــة الفتيــل الــذي أشــعل
االنتفاضــة املباركــة كــا ثــورة القســام التــي أشــعلت ثــورة 1936م،
فعــى الرغــم مــن الســنني العديــدة التــي مــرت عــى استشــهادهم
الزال حــي الشــجاعية شــاهدً ا عــى انطالقــة الشــهداء الخمســة وكل
فلســطني التــي فرحــت بهروبهــم مــن ســجن غــزة املركــزي وعاشــت
أجــواء االنتصــارات التــي حققهــا الشــهداء ضــد بنــي صهيــون رغــم
عمرهــم القصــر عــى هــذه البســيطة.

)(1987 - 1954

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مصبــاح حســن الصــوري مبخيــم املغــازي لالجئــن يف العــام 1954م حيــث املعانــاة والتــرد
وســوء املســكن وانعــدام متطلبــات الحيــاة ألرسة فلســطينية مؤمنــة باللــه تعــود جذورهــا إىل بلــدة «أســدود» التــي
ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف العــام 1948م.
عــاش شــهيدنا املجاهــد مصبــاح كــا كل فلســطيني عــى وقــع املجــازر الصهيونيــة والنكبــات لــرى بــأم عينيــه جنــود
االحتــال الصهيــوين الذيــن اغتصبــوا أرضــه وطــردوا أهلــه ،وهــم يرتكبــون املزيــد مــن جرائــم القتــل والتهجــر بقصفهــم
الهمجــي يف يونيــو (حزيـران) 1967م ،واالســتيالء عــى مــا تبقــى مــن فلســطني باإلضافــة إىل ســيناء والجــوالن لتتبلــور يف
ذهنــه فكــرة العمــل الفــدايئ املقــاوم لالحتــال والرغبــة يف الثــأر واالنتقــام مــن العــدو الصهيــوين املتغطــرس.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد مصبــاح برفعــة أخالقــه وســرته العطــرة وصفــاء قلبــه وحســن معاملتــه وطاعتــه لوالديــه،
فــكان رحمــه اللــه مؤد ًبــا ملتز ًمــا ،فـزاده حفــظ كتــاب اللــه التزا ًمــا وتأدي ًبــا ،وصــدق رســول اللــه ﷺ عندمــا قــال« :إن
اللــه بهــذا القــرآن يرفــع أقوا ًمــا ويضــع بــه آخريــن» كــا روى اإلمــام مســلم.

ويصفــه أبــو الوليــد أحــد مــن عــارشوه قائــا« :لقــد عــاش الشــهيد مصبــاح يف عرصنــا حيــاة الصحابــة األطهــار .كان
رحمــه اللــه مثـ ً
ـال للرجــل املؤمــن املجاهــد الخلــوق املتســامح الشــجاع الفــذ الواعــي صاحــب الكرامــات التــي ال تعــد وال
تحــى» .وتابــع أبــو الوليــد« :لقــد متنــى كل مــن عــارشوه ورفاقــه مــن الشــباب املؤمــن املجاهــد أن يلقــوا اللــه معــه
شــهداء عــى طريــق ذات الشــوكة».
مشواره الجهادي

مــا أن بلــغ شــهيدنا الفــارس مصبــاح الحلــم ،حتــى التحــق بقــوات التحريــر الشــعبية ،حيــث شــارك وقتهــا يف تنفيــذ
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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العديــد مــن العمليــات البطوليــة ،وأصيــب يف إحداهــا برصاصــة يف أعصــاب يــده اليــرى ســببت لــه شـ ً
ـلل جزئ ًيــا ،وقــد
اعتقــل يف تلــك العمليــة وحكــم عليــه بالســجن ثالثــن عا ًمــا ،لينتهــي فصــل مــن حيــاة ذلــك اإلنســان املكافــح ويبــدأ
فصــل آخــر بــن جــدران الســجن الرهيــب .ومتكــن شــهيدنا املجاهــد مصبــاح أثنــاء فــرة اعتقالــه مــن إمتــام حفــظ القــرآن
الكريــم حفظًــا متق ًنــا كأحســن مــا يكــون الحفــظ ،فـراه يتلــو ســورة البقــرة كــا يتلــو أحدنــا الفاتحــة بــا ســهو أو خطــأ
أو توقــف ويف وقــت رسيــع بدرجــة كبــرة نســب ًيا ،كــا كان رحمــه اللــه يعلــم الواجــب املرتتــب عــى حفــظ كتــاب اللــه،
فــكان ســلوكه ســلوك املســلم التقــي املجاهــد ،ف ـراه مراج ًعــا لكتــاب اللــه ،ســواء بالصــاة أو بالق ـراءة مــن املصحــف
الرشيــف ،كــا حــرص عــى عــدم إضاعــة الوقــت وهــدره فــكان يســتغله أطيــب اســتغالل وأحســنه ،حيــث كان يطالــع
الصحــف العربيــة واالنجليزيــة أثنــاء تناولــه لوجبــة الطعــام أو الـراب حتــى ال يضيــع وقتــا يف الطعــام والـراب إلميانــه
القــوي بأهميــة الوقــت حتــى وهــو داخــل زنازيــن االحتــال.
اعتقــل الشــهيد املجاهــد مصبــاح يف الفــرة التــي كانــت فيهــا الســجون والزنازيــن أســوأ مــا تكــون مــن االزدحــام
حيــث يتكــدس فيهــا األرسى األبطــال بــا غطــاء وال مالبــس إال مــا يســر البــدن ،ويحصلــون عــى قليــل مــن الطعــام
الــذي تعافــه النفــس اإلنســانية إضافــة إىل ســوء تهويــة الســجون وعــدم نظافتهــا ،ناهيــك عــا يتلقــاه األرسى مــن
إهانــات يوميــة مــن املحققــن والســجانني غــر أن ذلــك مل يؤثــر يف روح مصبــاح العاليــة وال عــى إميانــه وإرصاره عــى
مواصلــة الطريــق.
لقــد أقــدم العــدو الصهيــوين عــى ارتــكاب جرميــة ينــدى لهــا جبــن اإلنســانية بحــق شــهيدنا املجاهــد مصبــاح عندمــا
قامــوا بإجهــاض زوجتــه وقتــل جنينهــا أثنــاء تواجــده داخــل زنازيــن االحتــال ظ ًنــا واعتقــا ًدا منهــم أن ذلــك ســينهي
ذكــر شــهيدنا مصبــاح ،لكــن نــور مصبــاح أىب إال أن يبقــى فكــرت املصابيــح التــي شــاركت يف االنتقــام والتــي تدفقــت
لنيــل الشــهادة وال زالــت تتدفــق وتتحــدى األعــداء.
يف تل ــك الف ــرة العصيب ــة م ــن نض ــال األرسى األبط ــال ش ــارك ش ــهيدنا املق ــدام مصب ــاح يف إرضاب األرسى ال ــذي
اس ــتمر مل ــدة أس ــبوع حت ــى أقدم ــت إدارة س ــجن «كف ــار يون ــا» ع ــى قم ــع األرسى ونقلته ــم إىل س ــجن ب ــر الس ــبع
حي ــث اطل ــع ش ــهيدنا مصب ــاح يف ذل ــك الوق ــت ع ــى الدراس ــات اإلس ــامية وفك ــر اإلس ــام الثاب ــت والواض ــح يف
مواجه ــة أع ــداء الل ــه ،فتع ــرف ع ــى حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي ،فانطل ــق ش ــهيدنا مصب ــاح وم ــن مع ــه بالدع ــوة إىل
الجه ــاد والتنظ ــر والح ــث علي ــه يف كل املناس ــبات.
رغــم انشــغال شــهيدنا املجاهــد مصبــاح بكتــاب اللــه تعبــدً ا وحفظًــا ،واســتغالله لوقتــه أحســن اســتغالل إال أنــه مل
يكــن ليــرك التفكــر يف الحريــة والســعي لهــا ال للراحــة أو متــاع حيــاة الدنيــا ،بــل ألن الســجن مينعــه مــن يشء ميــأ
عليــه حياتــه وهــو الجهــاد يف ســبيل اللــه بــكل معانيــه.
وحــاول الشــهيد الفــارس مصبــاح خــال فــرة اعتقالــه يف ســجن بــر الســبع الهــرب مــن الســجن أكــر مــن مــرة ،وقــد
اكتشــفت رشطــة ســجن االحتــال املحاولتــن وأودع الشــهيد مصبــاح يف الســجن االنف ـرادي ملــدة شــهرين إىل أن جــاء
تبــادل ســنة 1985م الشــهري وكتــب ملصبــاح الســامة ونيــل الحريــة.
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قبــل اإلف ـراج عــن شــهيدنا املجاهــد مصبــاح تــويف والــده يف حــادث طــرق مــروع بالقــرب مــن وادي غــزة غــر أن
مــوت والــده مل مينــع الشــهيد املجاهــد مصبــاح مــن الســعي إىل هدفــه الوحيــد وهــو الجهــاد يف ســبيل اللــه ليعتقــل
مــرة ثانيــة مــع إخوانــه مــن حركــة الجهــاد اإلســامي ليبــدأ شــهيدنا التفكــر يف الهــروب ملواصلــة الجهــاد ،فلــم يكتــب
لــه بدايــة النجــاح رغــم محاولتــه الجــادة ،ليتمكــن يف املــرة الرابعــة مــن بلــوغ مرامــه والهــروب مــن ســجن غــزة املركــزي
«الرسايــا» يف عمليــة هــروب ناجحــة ال يجــد فيهــا عقــل اإلنســان تفسـ ًرا ،غــر أنهــا توفيــق كامــل مــن اللــه عــز وجــل،
وقــد هيــأ اللــه لنجــاح خطتــه أســبا ًبا لعلمــه تعــاىل بصــدق نوايــا الشــهيد املقــدام مصبــاح وإخوانــه املجاهديــن ،فــكان
لعمليــة الهــروب أثــر عميــق ومبهــج وســار للشــعب الفلســطيني وخاصــة أن ســجون االحتــال تخضــع لتحصينــات
مشــددة ومعقــدة ،كــا كان لهروبــه هــو وزمالئــه األثــر الخطــر عــى الكيــان الصهيــوين خاصــة أن أحــد الناجــن كان
محــر ًرا وآخــر كان لــه اش ـراك يف عمليــة طعــن صهاينــة .وميكــن القــول إن عمليــة الهــروب الجريئــة ومــا تالهــا مــن
عمليــات عــى يــد مجموعــة الشــهيد الصــوري كانــت البدايــة الحقيقيــة األوىل لالنتفاضــة األوىل.
ورفــض الشــهيد الشــيخ مصبــاح وإخوانــه بعــد عمليــة الهــروب الشــهرية أن ينجــوا بأنفســهم ويتنفســوا الصعــداء،
فـ ّ
ـأن للمجاهــد أن يعــرف الراحــة قبــل لقــاء اللــه وهــو قــد عاهــد ربــه عــى الجهــاد ،فينطلــق الشــهيد مصبــاح وإخوانــه
املجاهــدون لينفــذوا أروع العمليــات البطوليــة التــي أثــارت الرعــب والخــوف والهلــع يف نفــوس الصهاينــة.
وانشــغل الشــهيد القائــد مصبــاح يف ذلــك الوقــت يف البحــث عــن الســاح مــن أجــل قتــال أعــداء اللــه ورهــن ذهــب
زوجتــه ومتكــن مــن رشاء الســاح ،وحــاول االنتقــال إىل ســيناء ل ـراء الســاح إال أن االحتــال اعتقلــه بعــد أن أصيــب
بعيــارات ناريــة يف أنحــاء متفرقــة مــن جســده فاستشــهد رفيقــه الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو عبيــد عــى الفــور ونقــل
شــهيدنا املجاهــد مصبــاح إىل الســجن بــل ذهــب حقــد العــدو الصهيــوين إىل حــد نســف بيــت أرسة الشــهيد مصبــاح
املكــون مــن ســبع غــرف وهــم متأكــدون أنــه مل ينــم فيــه ليلــة واحــدة بعــد هروبــه مــن الســجن ،لكنــه الحقــد
الصهيــوين األســود عــى ذلــك البطــل.
موعده مع الشهادة

نقــل الشــهيد املقــدام مصبــاح إىل أقبيــة التحقيــق وهــو ينــزف حيــث تعــرض للــرب بوحشــية لــي يعــرف
للمخابـرات الصهيونيــة عــن مــكان إخوانــه الذيــن هربــوا معــه مــن الســجن ،لكنــه أىب وفضــل االستشــهاد يف  1أكتوبــر
(ترشيــن األول) 1987م تحــت التعذيــب الشــديد عــى أن يــديل مبعلومــة تــدل عــى مــكان إخوانــه ،ليلقــى اللــه مقبــا
غــر مدبــر كــا متنــى وســعى ،فهني ًئــا لــك أيهــا القائــد البطــل هــذا االصطفــاء واالختيــار الربــاين فأنــت بحــق النمــوذج
الــذي ُيحتــذى بــه.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد أحمد عمر أحمد حلس
أحد أبطال معركة الشجاعية

كان مسـاء يوم السـادس من أكتوبر (ترشيـن األول) 1987م يو ًما
مميـ ًزا يف تاريـخ القضيـة الفلسـطينية لكونـه يصـادف ذكـرى معركـة
الشـجاعية بني طالئع الجهاد اإلسلامي وبني جنود االحتالل الصهيوين.
ففــي مســاء ذلــك اليــوم الخالــد رســم األبطــال بدمهــم القــاين
تاريــخ أمــة بأرسهــا ،وأمــام مســجد التوفيــق التقــى الجمعــان جمــع
الحــق واإلميــان مــن جهــة وجمــع الباطــل والطاغــوت مــن جهــة
)(1987 - 1961
أخــرى ،فــدارت معركــة عنيفــة ارتقــى فيهــا أربعة من أقامر فلســطني
هــم (الشــهيد أحمــد حلــس ،والشــهيد ســامي الشــيخ خليــل ،والشــهيد محمــد الجمــل ،والشــهيد زهــدي قريقــع).
الميالد والنشأة

ولـد شـهيدنا املجاهـد أحمـد عمـر حلـس (أبـو عمـر) يف العـام 1961م يف حـي الشـجاعية التـي عـاش فيهـا طفولتـه
وتشـبع مـن والديـه بتعاليـم اإلسلام الحنيـف ،وتقاسـم مـع شـقيقه الشـهيد نـارص الـذي استشـهد أثنـاء محاولتـه إنقاذ
بعـض الجرحـى يف أحـد اجتياحـات حـي الشـجاعية .وبفضل هذه الرتبية نشـأ فارسـنا وهـو يحمل السمات الجميلة التي
أوىص بهـا اإلسلام العظيـم فاهتـم أحمـد بالتعليـم ،حيـث درس املرحلـة االبتدائيـة مبدرسـة حطين ،واملرحلـة اإلعداديـة
مبدرسـة الهاشـمية ،ثـم أنهـى دراسـة املرحلـة الثانويـة من مدرسـة فلسـطني ليلتحق بكليـة الرشيعـة والقانـون بالجامعة
اإلسلامية يف غـزة حيـث ظهـر مـن الطلبـة املتميزيـن يف دراسـتهم واملميزيـن بأخالقهـم العاليـة الرفيعة.
صفاته وأخالقه

ويف ضيافــة أرسة الشــهيد املجاهــد أحمــد يف بيتــه البســيط الــذي ال زالــت ذكرياتــه ماثلــة فيــه تؤنــس وحــدة والدتــه
الحاجــة أم أحمــد التــي اعتلــت جبهتهــا ابتســامة عنــد اســتقبالنا أخفــت مــا يجــول يف صدرهــا مــن حــزن وأمل دفــن،
قائل ـ ًة بصــوت خافــت« :لقــد متنــى نجــي أحمــد الشــهادة وعمــل ألجــل أن ينالهــا» ،وتابعــت الوالــدة الصابــرة قولهــا
مســتذكرة اللحظــات األخــرة مــن حيــاة نجلهــا أحمــد« :كانــت األيــام األخــرة مــن حياتــه الفتـ ًة للنظــر فكثـ ًرا مــا كان
يتحــدث عــن الشــهادة والجهــاد يف ســبيل اللــه» ،مــردد ًة كلــات الحمــد والثنــاء واإلميــان بقضــاء اللــه وقــدره وحتميــة
زوال هــذا الكيــان املغتصــب ألرضنــا ومقدســاتنا.

يف حــن بــدت زوجتــه أم أحمــد صابــرة محتســبة ولســان حالهــا ال يتوقــف عــن الحديــث عــن أمنيــات زوجهــا
بالشــهادة وحبــه لفلســطني واســتعداده الصــادق للتضحيــة مــن أجــل إعــاء كلمــة اإلســام ونــرة املظلومــن ،فتحدثــت
الزوجــة الصابــرة بقلــب يعتــره األمل« :لقــد عشــت مــع زوجــي أحمــد عا ًمــا ونص ًفــا مــن أجمــل ســنوات عمــري ،فقــد
كان يحفــظ  21جــز ًءا مــن القــرآن الكريــم وكان صوتــه جميـ ًـا يف تــاوة القــرآن».
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موسوعة شهداء من فلسطين

وحــول أهــم الصفــات التــي كان يتمتــع بهــا الشــهيد املقــدام أحمــد قالــت زوجتــه« :ببســاطة مل يكــن أحمــد ممــن
يجــود الزمــن بالكثرييــن مــن أمثالهــم ،فعنــد استشــهاده أدركــت معنــى الغيــاب وعلمــت حينهــا أن شــي ًئا مثي ًنــا قد ذهب
إىل غــر رجعــه» ،مشــيدة مبــا كان يتميــز بــه الشــهيد مــن أخــاق عاليــة والتـزام منقطــع النظــر بتعاليــم الديــن الحنيــف
مؤكــد ًة أن فلســطني واألمــة اإلســامية اليــوم بحاجــة إىل غيــور محــب لدينــه ووطنــه كأحمــد ورفاقــه الشــهداء األطهــار.
مشواره الجهادي

الشــهيد املجاهــد أبــو عمــر أحــب الجهــاد منــذ صبــاه ،فــؤاده ينبــض باملقاومــة ضــد العــدو املحتــل؛ ففــي أحــد
األيــام كان يســر يف أحــد شــوارع الشــجاعية ،فنظــر إىل الضابــط الصهيــوين نظــرة حــادة وهــز رأســه مــا أشــعل غيــظ
الضابــط الصهيــوين الــذي نــزل مــن الجيــب العســكري ورضبــه رضبًــا مرب ًحــا رغــم صغــر ســنه.
ُعــرف عــن الشــهيد الفــارس أحمــد صلتــه الوثيقــة بالشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي حيــث رافقــه يف الكثــر مــن
النــدوات الفكريــة التــي عقدهــا األخــر يف مســاجد قطــاع غــزة ،فــاإلرصار والتفــاين واإلخــاص معــامل بــارزة يف شــخصية
الشــهيد أحمــد حلــس حيــث تـراه يف كافــة املواقــع رجـ ًـا معطــاء ال يبخــل عــى دينــه وشــعبه بالجهــد والوقــت واملــال.
يشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد أحمــد قــد شــارك يف إيــواء املجاهديــن األطهــار بعــد هروبهــم مــن ســجن غــزة
املركــزي وعمــل عــى توفــر الســاح لهــم وتأمــن الطــرق وأماكــن تنقلهــم لتنفيــذ املهــات الجهاديــة.
تعــرض الشــهيد املجاهــد أحمــد خــال مســرة حياتــه الجهاديــة ملحنــة االعتقــال مرتــن ولفـرات محــدودة ،باإلضافــة
إىل مــا تعرضــت لــه عائلتــه مــن شــتى أصنــاف الضغــط والتضييــق والتعذيــب ،وقــد متــت مداهمــة منزلــه ع ـرات
املـرات ،واعتقــل والــده وشــقيقه وتــم تعذيبهــا ،ودمــر منزلــه بعيــد استشــهاده ،وتــوىف والــده حزنًــا وكمــدً ا عــى فراقــه
بعــد فــرة مــن استشــهاده.
موعد مع الشهادة

يف  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م كان الشــهيد الفــارس أحمــد ورفاقــه الشــهداء :زهــدي قريقــع ،ومحمــد الجمــل،
وســامي الشــيخ خليــل ،وغريهــم ممــن مل يكتــب لهــم الشــهادة يتنقلــون يف ســيارتني مــن أجــل تنفيــذ مهمــة جهاديــة،
وكان العــدو الصهيــوين قــد نصــب لهــم كمي ًنــا قبالــة مســجد التوفيــق بالشــجاعية حيــث تركــوا الســيارة األوىل متــر دون
اع ـراض وعندمــا وصلــت الســيارة الثانيــة اعرتضوهــا ،وقــام ضابــط مخاب ـرات صهيــوين (فيكتــور أرغــوان) وطلــب مــن
الشــهيد املجاهــد ســامي الشــيخ خليــل تســليم نفســه ،لكــن الشــهيد املقــدام ســامي أطلــق عليــه النــار وأرداه قتيـ ًـا،
فــدارت معركــة عنيفــة اســتمرت بــن املجاهديــن بإمكاناتهــم البســيطة وقــوات االحتــال الصهيــوين التــي اســتعانت
بطائـرات عســكرية وبعربــات مدرعــة .مــا أدى إىل استشــهاد األقــار األربعــة (زهــدي قريقــع ،ومحمــد الجمــل ،وســامي
الشــيخ خليــل ،وأحمــد حلــس).
وقــد ســمح االحتــال بعــد يــوم مــن استشــهادهم لعــدد محــدود مــن عائالتهــم بدفنهــم تحت حراســة مشــددة ،لكن
اللــه كــرم الشــهداء بــأن جعــل رس ًبــا مــن الحــام يطــوف فــوق قبورهــم يف مشــهد أثــار الجنــود الصهاينــة الذين تســاءلوا
عــن ســبب تحليــق هــذه الطيــور ،فجــاء الجــواب مــن أحــد املشــاركني يف دفــن الشــهداء :إنهــا كرامــة مــن اللــه لهــم.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد سامي محمد العبد الشيخ خليل
أب ّر بقسمه فأطلق رصاصة الوفاء للعهد عىل رأس الجالد

كان التاريـخ محفـو ًرا هنـاك يف حـي الشـجاعية عندمـا التقـت
أقمار حركـة الجهـاد اإلسلامي يف فلسـطني على دوار الشـجاعية وهم:
(محمـد الجمـل ،سـامي الشـيخ خليـل ،زهـدي قريقـع ،أحمـد حلـس)،
وج ًهـا لوجـه مـع جنود العـدو ورجـال مخابراتـه ،واشـتبكوا معهم بعد
َ
االحتالل وعملاءه .فارتقى
شـهور من املالحقـة واملطاردة التـي أثخنت
الشـهداء األربعـة وقـد سـبقهم مصباح الصـوري شـهيدً ا إىل علياء املجد
مسـطرين أروع آيـات العـز والفخـار ،فتوزع دمهم عىل جـداول وأنهار
فلسـطني معل ًنـا بـدء فيضـان وطوفـان الثـورة املباركة.

)(1987 - 1964

الميالد والنشأة

أرشقــت شــمس ميــاد شــهيدنا املجاهــد ســامي محمــد الشــيخ خليــل يف العــام 1964م بحــي الشــجاعية رشق مدينــة
غــزة ،ودرس يف املــدارس حتــى الصــف الثالــث اإلعــدادي ،ثــم تعلــم يف الصناعــة بـ»اتحــاد الكنائــس بغــزة» قســم
الحــدادة ،وحصــل بعدهــا عــى شــهادة ،وتتكــون أرستــه مــن شــقيقني وخمــس أخــوات ،وتوفيــت والدتــه عــام 1986م.

صفاته وأخالقه

جــرأة شــهيدنا الفــارس ســامي فريــدة نــادرة جعلتــه يواجــه أشــد املواقــف خطــورة ثابــت القلــب ال ترتعــش ذرة
يف بدنــه .إنهــا الجــرأة التــي اغتــال بهــا ضابطًــا صهيون ًيــا اطــأن إىل الهــدوء الخــادع الــذي ســاد يف غــزة يومئــذ .والزم
مســجد التوفيــق يف صالتــه وتــاوة القــرآن ،ويف بــره لوالديــه عهــد آيــة رفيعــة ،وعــرف بلطــف عرشتــه مــع أصدقائــه
ومحبيــه ومــا أكرثهــم!
مشواره الجهادي

فــؤاد الشــهيد املجاهــد ســامي جهــادي منــذ صبــاه ،ينبــض باملقاومــة والجهــاد ضــد العــدو املحتــل ،ويذكــر والــده
البســا الكوفيــة الفلســطينية ،فاعتقلــه
أنــه يف ســنة 1985م ســار الشــهيد الفــارس ســامي يف املدينــة مــع بعــض أصدقائــه ً
جنــود االحتــال مــع أصحابــه ،وعنــد اإلف ـراج عنــه عاتبــه أصدقــاؤه وبشــدة عــى موقفــه فأجابهــم بعنــاده املعهــود
بــأن «الجهــاد ال يعــرف الوســطية أو الخــوف» مشـرًا إىل مــا متتــع بــه الشــهيد مــن شــجاعة وصالبــة يف املواقــف وجــرأة
منقطعــة النظــر وقلــب ال يعــرف الخــوف.
يف مطلـع عـام 1986م اعتقـل الشـهيد املجاهـد سـامي مـع قريـب لـه منظـم يف حركـة فتح حني ذهبـا م ًعا لـردع أحد
العملاء ،ومنـذ األيـام األوىل العتقالـه تعـرف الشـهيد على حركة الجهـاد اإلسلامي ،وانتمـى إىل مرشوعها الثـوري ليكون
مـن أول الشـموع املضيئـة التـي أنـارت بيـت املقـدس وكل أكنـاف فلسـطني .ويؤكد والـده أبو عبـد الرحمن بأن الشـهيد
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املجاهـد سـامي قضى فترة محـدودة يف سـجون االحتالل ،ومنعـت أرسته مـن زيارته مرتني بسـبب رضبه ألحد السـجانني
رضبًـا مرب ًحـا يف أحـد املمـرات؛ ألن الشـهيد يجيـد لعبـة «الكاراتيـه» وأوشـك عىل أن يحصـل عىل الحزام األسـود.
وحــول عمليــة الهــروب الشــهرية يقــول والــده« :أثنــاء وجــود الشــهيد ســامي يف الســجن ويف أحــد األيــام جــاء جنــود
جيــش االحتــال بكــرة ،وبصــورة مفاجئــة أحاطــوا البيــت مــن كل الجهــات ،عندهــا فهمنــا ضم ًنــا أن ســامي حصــل معــه
يشء ،وبالفعــل ،ســمعنا بعدهــا مبــارشة مــن األخبــار عــن الهــروب مــن ســجن غــزة املركــزي (الرسايــا)».
عندمــا هــرب الشــهيد ســامي مــع إخوانــه مــن الســجن اســتقر بهــم املقــام يف أحــد البيــوت مبدينــة غــزة ،بــدا
منظــر الشــهداء غــر مألــوف عــى اإلطــاق يف زمــن ســقطت فيــه كل البنــادق ،وكان الشــهداء يحملــون ســاحهم وهــم
يتبادلــون النكــت عــى الجنــدي الصهيــوين الــذي ال يهــزم ومــدى هشاشــة الكيــان الصهيــوين أمــام بســالة املجاهديــن
الربانيــن ،وإحــدى هــذه النكــت كانــت بعــد اغتيــال مســئول الرشطــة العســكرية يف قطــاع غــزة ،الضابــط رون طــال
عنــد موقــف ســيارات جباليــا وســط غــزة حيــث الحــظ الشــهيد املجاهــد ســامي ورفيقــه محمــد أحــد رجــال املخابـرات
وهــو يجلــس يف حالــة مــن االســرخاء يف ســيارته مــن بــن الســيارات التــي ازدحــم بهــا موقــف جباليــا كأنــه آمــن عــى
حياتــه ،فتقــدم نحــوه الشــهيد املقــدام ســامي مبسدســه الــذي صوبــه عــى رأس قائــد الرشطــة العســكرية يف قطــاع غــزة
(رون طــال) وضغــط عــى الزنــاد فلــم يخــرج الرصــاص وانتبــه قائــد الرشطــة فــرب بيــد ســامي ليســقط مــن يــده
املســدس ،ولكــن ســامي تحــرك يف الوقــت املناســب وســحب يــده بقــوة ،وأنــزل األمــان برسعــة وأطلــق مــن مسدســه
خمــس رصاصــات أطاحــت بكربيــاء دولــة الكيــان عــى امتدادهــا.
موعده مع الشهادة

يف مســاء يــوم  6أكتوبــر 1987م اســتقلت عصبــة اإلميــان ســيارتني األوىل تضــم الشــهيدين (أحمــد حلــس وزهــدي
قريقــع) والثانيــة تضــم الشــهيدين (محمــد الجمــل وســامي الشــيخ خليــل) وغريهــم ممــن مل تكتــب لهــم الشــهادة.
األبطــال كــا يبــدو يف مهمــة جهاديــة أو اســتطالعية؛ ألنهــم تحركــوا م ًعــا وبأســلحتهم ،وكان العــدو ينصــب كمي ًنــا لهــم
قبالــة مســجد التوفيــق بالشــجاعية وتركــوا الســيارة األوىل متــر دون اعـراض ،وعندمــا وصلــت الســيارة الثانيــة اعرتضوهــا
ووقــف ضابــط مخاب ـرات صهيــوين وقــال برصيــح العبــارة« :س ـلّم نفســك يــا ســامي» فعندهــا أرسع شــهيدنا املجاهــد
ســامي بإطــاق الرصــاص عليــه مــن مسدســه فــأرداه قتيـ ًـا عــى الفــور ،وهــذا الضابــط _كــا كشــفت التفاصيــل فيــا
بعــد_ هــو الــذي حقــق مــع الشــهيد املجاهــد ســامي يف الســجن فضغــط بالتهديــد عليــه كثـ ًرا ،فــرخ ســامي يف وجهــه:
«ســوف أقتلــك ولــو آخــر يــوم يف حيــايت» .ويف آخــر يــوم بحيــاة الشــهيد رحمــه اللــه أطلــق شــهيدنا الفــارس ســامي
رصاصــة الوفــاء للعهــد والقســم عــى رأس الجــاد فــأوىف بوعــده كامـ ًـا ،وبعدهــا بــدأت املعركــة التــي انتهــت باستشــهاد
الفرســان األربعــة بعــد مطــاردة الســيارة األوىل.
وقــد وقعــت املعركــة مقابــل مســجد التوفيــق الــذي تــرىب فيــه شــهيدنا املجاهــد ســامي وبلــور عقليتــه ورؤيتــه
الجهاديــة الحضاريــة ،فكــا كان املســجد شــاهدً ا عــى حياتــه شــهد كذلــك عــى استشــهاده.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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على الرغـم مـن مـرور مثانيـة وعرشيـن عا ًما على استشـهاده إال
أن ذكـراه باقيـة خالـدة عالقـة يف أذهـان اآلالف مـن الفلسـطينيني
منهـم مـن عرفه ومنهم من سـمع عنـه يف حكايات األبطـال .األطفال
والشـباب متنوا لو أنهم عارصوه واتخذوا منه قدوة لهم .إنه الشـهيد
املجاهـد فايـز قريقع الذي استشـهد مسـاء  6أكتوبـر (ترشين األول)
1987م برفقـة ثالثـة مـن أقمار فلسـطني وهـم أحمد حلس وسـامي
)(1987 - 1953
الشـيخ خليـل ومحمـد الجمـل وقـد سـبقهم إىل الشـهادة الشـهيد
املجاهـد مصبـاح الصوري بعـد أن قتل ضابطًا صهيون ًيـا وأصاب عد ًدا
آخـر .تعتبر تلـك املعركـة نقطة تحـول يف تاريخ القضية الفلسـطينية ،فهي معركـة دارت بني طالئع الجهاد اإلسلامي وبني
جنـود االحتلال الصهيـوين .جـاءت دماؤهـم الزكيـة التـي سـالت لرتوي ثـرى فلسـطني الطهور ،وشـكلت الرصاصـة األوىل
التـي أججـت فتيـل االنتفاضـة املباركـة ،التـي تعتبر من أهـم محطات تاريخ شـعبنا.
الميالد والنشأة

يف  1ديســمرب (كانــون األول) 1953م ولــد شــهيدنا املجاهــد فايــز حامــد قريقــع (أبــو أســامة) مبدينــة غــزة لعائلــة
محافظــة علمــت أبناءهــا التضحيــة مــن أجــل اللــه والوطــن.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد فايــز تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس غــزة ثــم أنهــى الدبلــوم
يف الكهربــاء العامــة مــن كليــة غــزة .تــزوج مــن فتــاة صابــرة وأنجــب منهــا مثانيــة أبنــاء ســتة أوالد واثنتــن مــن البنــات
أكربهــم أســامة .استشــهد ابنــه بــال ولحقــه للجنــة ،وبــرت أطـراف ابنــه مؤمــن كــا أرس االبــن األكــر أســامة.
صفاته وأخالقه

بــدت زوجتــه امــرأة بســيطة هادئــة أخــذت تســرجع أكــر مــن مثانيــة وعرشيــن عا ًمــا مــن ذاكرتهــا ألجمــل أيــام مــن
عمرهــا قضتهــا مــع زوجهــا الشــهيد فايــز واملعــروف بزهــدي وقالــت« :زهــدي طيــب القلــب وطيبتــه ال توصــف ســواء
مــع أهــل بيتــه أو مــع أصدقائــه ومعارفــه ،حنــون جــدً ا ،كتــوم جــدً ا يف عملــه ،ال يحــب الشــكوى أو التذمــر ،دامئًــا يــرىض
والديــه ،متســامح لدرجــة كبــرة جــدً ا».
وأضافــت« :عمــل تاجـ ًرا يف تــل الربيــع املحتلــة بالتزامــن مــع عملــه ونشــاطه الســيايس بشــكل رسي دون أن يعلمنــا
أو حتــى يشــعرنا ،والحمــد للــه ختــم القــرآن وحــج بيــت اللــه الحـرام ومل يقطــع يو ًمــا فرضً ــا أو صــاة».
وتابعــت« :كث ـرًا مــا أوصــاين بــأوالدي إذا مــات قبــي أن أرشــدهم إىل الصــاة باملســجد وإىل تربيــة بنــايت تربيــة
صالحــة ،وأن يكــون قــره مســتويًا عــى األرض وال يرتفــع عــن طوبــة فقــط».
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مشواره الجهادي

ُعــرف شــهيدنا املقــدام فايــز برسيتــه التامــة حتــى إن زوجتــه مل تعلــم شــي ًئا عــن عملــه ونشــاطه الجهــادي إىل أن
استشــهد ودفــن رسه معــه ليبقــى ذلــك املشــوار بــن الشــهيد وبــن ربــه.
استشــهد ابنــه بــال يف الســاعة الثانيــة عــرة مــن يــوم  6أيلــول (ســبتمرب) 2004م عندمــا قصفــت قــوات االحتــال
الصهيــوين بقذائفهــا مخيــم الكشــافة القســامي يف حــي الشــجاعية وارتقــى عــى أثرهــا  12شــهيدً ا مــن بينهــم الشــهيد
املجاهــد بــال .أصيــب ابنــه مؤمــن يف قصــف اســتهدفه مــن قبــل طائـرات االســتطالع الصهيونيــة خــال تأديتــه لعملــه
الجهــادي فقــد عــى إثرهــا ســاقيه يف يــوم عرفــة  7ديســمرب (كانــون األول) 2008م .اعتقــل ابنــه األكــر أســامة عــام
2001م ،واتهمتــه قــوات االحتــال أنــه يوصــل الدعــم للمقاومــة وقــد تحــرر مــن األرس عــام 2002م.
موعده مع الشهادة

استشــهد الشــهيد املجاهــد فايــز بتاريــخ  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م خــال معركــة الشــجاعية التــي تعــد
الـرارة األوىل النطالقــة االنتفاضــة األوىل تلــك املعركــة التــي خاضهــا خمســة فرســان مــن الجهــاد االســامي ضــد قــوات
االحتــال الصهيــوين أســفرت عــن مقتــل ضابــط مخاب ـرات وإصابــة عــدد مــن الجنــود.
استشــهد فايــز قريقــع وأحمــد حلــس ،ومحمــد الجمــل ،وســامي الشــيخ خليــل ،ونجــا الخامــس واعتقلتــه قــوات
االحتــال فيــا بعــد.
تحدثــت أم أســامة زوجــة الشــهيد عــا حــدث بعــد استشــهاد زوجهــا« :قــام الجيــش الصهيــوين بتمزيــق الكتــب
الخاصــة بالشــهيد حيــث إن لديــه مكتبــة مليئــة بالكتــب كــا أمســكوا باملصحــف وأخــذوا ميزقونــه قائلــن بســخرية
واســتهزاء :جهــاد إســامي؟ فقلــت نعــم مل أســتطع أن أســكت وأســتمع إلهاناتــه املتكــررة فقمــت بشــتمه وســبه».
عــرت أم أســامة عــن مــدى الخــوف الــذي كان يشــعر بــه أبناؤهــا األطفــال كــا اعتقــل االحتــال شــقيق الشــهيد
ملــدة أســبوع قبــل أن يعــرف أحــد مــكان الشــهيد وأخبــاره.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد محمد سعيد عبد الله محمود الجمل
من أقامر معركة الشجاعية البطولية

يــا محمــد! الجميــع كانــوا بانتظــارك .آمنــت بــأن اإلســام هــو
الحــل ،فــرت عــى طريقــه حتــى الشــهادة .عــى طريقــك ســيميض
املجاهــدون حتــى النــر.

الميالد والنشأة

)(1987 - 1964

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد ســعيد الجمــل يف بلــدة «العريــش» جنــويب مخيــم رفــح بتاريــخ  28ينايــر (كانــون
الثــاين) 1964م يف أرسة متدينــة ومحافظــة عــى تعاليــم اإلســام وروعتــه ،وعــاش مــع والدتــه رحلــة العــذاب املضنيــة،
فلقــد انتقــل والــده مــن العريــش إىل مخيــم رفــح بعــد حــرب يونيــو (حزي ـران) 1967م.
لقــد شــاهد بــأم عينيــه جنــود االحتــال ســنة 1967م وهــم يطلقــون النــار عــى والــده الــذي أصابــوه بســت عــرة
رصاصــة اخرتقــت جســده ،وشــهيدنا املجاهــد محمــد يومئــذ مل يتجــاوز الرابعــة ،ولكنهــا الصــورة التــي طُبعــت يف ذاكرتــه
حتــى غــدت حافـ ًزا قويًــا يف إشــعال نــار التمــرد يف نفســه ،وشــاهدهم مــرة أخــرى وهــم ينهالــون رضبًــا عــى والدتــه.
وهكـذا نشـأ شـهيدنا املقـاوم محمـد يف جو ممـزوج باإلسلام وظلم بني يهـود الذي أجج احتراق شـهيدنا .وبعد ذلك
اسـتقر شـهيدنا مـع أرستـه يف مخيـم رفـح وبقـي والده يف العريش يتقاسـم لوعـة األيام مع غربـة وفراق أبنائـه الثامنية.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بالهــدوء الشــديد وباالبتســامة التــي مل تغــب لحظــة عــن شــفتيه .لقــد حافــظ عــى
الصــاة منــذ الصغــر ومتســك بكتــاب اللــه فصــدق إخالصــه حتــى أصبــح فيــا بعــد أحــد الخطبــاء النشــيطني يف مخيــم
رفــح .أحبــه كل مــن عرفــه خــال حياتــه وحتــى يف ســجون العــدو ُعــرف بصوتــه العــذب يف قراءتــه للقــرآن حتــى إن
إخوتــه املجاهديــن كانــوا يطلبــون منــه دو ًمــا أن يــؤم يف املصلــن.
س ــاهم يف تخري ــج العــرات م ــن أبن ــاء ه ــذه الخي ــار ومل يت ــوان لحظ ــة يف تدري ــس قواع ــد اإلس ــام ومنهج ــه
القي ــم له ــم .يصف ــه أح ــد إخوان ــه عندم ــا استش ــهد« :ظنن ــا أن ش ــي ًئا مثي ًن ــا ق ــد ذه ــب م ــن ن ــدرة أمثال ــه يف األخ ــاق
واألدب».
مشواره الجهادي

اعتقــل شــهيدنا املجاهــد محمــد ســنة 1981م بتهمــة العضويــة يف جبهــة النضــال الشــعبي ،وســجن ملــدة عامــن
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عــاش خاللهــا يف أحــد الســجون الصهيونيــة .وتعــرف عــى العديــد مــن الشــخصيات اإلســامية التــي كان لهــا الفضــل
الكبــر مــن بعــد اللــه يف تحــول هــذا الفــارس الجديــد حتــى التحــق بالجامعــة اإلســامية.
انكــب شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى دراســة مبــادئ اإلســام الحركيــة وتــرب فكــر الجهــاد والــذي بــدا وكأنــه
يشء غريــب وقتهــا حتــى إنــه وبعــد خروجــه مــن الســجن بــدأت تتكــون أوىل املجموعــات الجهاديــة التــي كان هــو
أحــد مســؤوليها .و ُعــرف شــهيدنا املجاهــد محمــد بصحبتــه املتميــزة مــع الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي مــن خــال
مرافقتــه للنــدوات الفكريــة .وقــد لوحــظ تأثــر الدكتــور الواضــح عــى عقليــة هــذا الفــارس الجميــل.
عمــل شــهيدنا الفــارس محمــد مــع مجموعــة يف وســط القطــاع حيــث كان مــن ضمــن رفاقــه األســر املحــرر خالــد
الجعيــدي الــذي قتــل أربعــة صهاينــة يف غــزة ،وفجــر هــو وإخوانــه مــن أبنــاء الجهــاد اإلســامي معركــة الســكاكني قبيــل
االنتفاضــة بشــهور .وكذلــك خطــط لقتــل العديــد مــن املتعاونــن مــع االحتــال وزرع العبــوات الناســفة .ومــا لبــث أن
اعتقــل الشــهيد الفــارس محمــد مــع بقيــة إخوتــه املجاهديــن مثــل الشــهيد عمــر الغولــة وآخريــن.
موعده مع الشهادة

ويف  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م كان موعــد األقــار مــع اللــه .كان هــذا اليــوم هــو املحطــة األخــرة يف حيــاة
الشــهداء .كَمــن رجــال املخاب ـرات للمحاربــن وقبــل وصولهــم ملوقــع الكمــن تنبــه الشــهيد املجاهــد ســامي الشــيخ
خليــل والشــهيد املجاهــد محمــد الجمــل لهــم وبــادروا بإطــاق النــار حتــى ســقط ضابــط املخابـرات الصهيــوين «فكتــور
أرغــوان» قتيـ ًـا واســتمرت املعركــة مــدة نصــف ســاعة جابــت خاللهــا الطائ ـرات والجيــوش املدرعــة بالســاح ،نعــم
ســقط أربعــة أقــار محمــد وزهــدي وســامي وأحمــد أولهــم الشــهيد املجاهــد محمــد الجمــل الــذي أرص وحتــى آخــر
رشا بالذيــن مل يلحقــوا بــه.
أنفاســه أن يدافــع عــن حلــم األمــة ،فســقط شــهيدنا مســتب ً
تقــول أم الشــهيد محمــد« :لقــد كان يطلــب منــي دو ًمــا الدعــاء لــه بالشــهادة خــال مطاردتــه ،فتجيبــه« :واللــه ال
أكــره لــك أن تستشــهد يف ســبيل اللــه» وهكــذا بــدأ األقــار بدمائهــم الرحلــة وســيظل األحـرار عــى دربهــم :النــر أو
الشــهادة .رحمــك اللــه يــا شــهيدنا وأســكنك عليــن وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العاملــن.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد عبد الحميد عبد الكريم رشيد حجاج
قتلته يد خائنة

املنحــاز للعــدو مــن أبنــاء الوطــن أخطــر مــن العــدو الخارجــي
وأقبــح .قالــوا :عــدو يف الداخــل أخطــر مــن ألــف عــدو يف الخــارج.

الميالد والنشأة

)(1987 - 1959

ولـد شـهيدنا املجاهـد عبـد الحميـد عبـد الكريـم حجـاج يف بلـدة القـرارة رشق مدينـة خانيونـس يف  15مايـو (أيـار)
1959م ،وتـرىب يف أرسة كرميـة ُه ِّجـرت مـن بلدتهـا األصلية «برئ السـبع» ليسـتقر بها املقام يف بلدة القـرارة رشق خانيونس
تتكـون مـن والديـه واثنين مـن اإلخـوة وسـت من البنـات قدر اللـه أن يكون شـهيدنا الثـاين بينهم.
نشـأ شـهيدنا املجاهـد عبـد الكريـم نشـأة ملتزمـة ،وترىب يف املسـاجد بين حلقـات الذكر والقـرآن حيث حـرص رحمه
اللـه على الصلـوات الخمـس يف املسـاجد ،وداوم على قيـام الليـل وصالة الفجـر وصيـام النوافل.
درس الشـهيد املجاهـد عبـد الكريـم املرحلـة االبتدائيـة واإلعداديـة يف مدارس وكالة الغـوث ببلدة بني سـهيال القريبة
مـن بلدتـه ،وأنهـى دراسـته الثانويـة يف مدرسـة خالـد الحسـن مبدينـة خانيونـس ،ومـن ثـم انتقـل إىل املرحلـة الجامعيـة
ليـدرس املحامـاة يف جامعـة اإلسـكندرية بجمهوريـة مصر العربيـة ،ومن ثم انتقـل للعمل يف مجال دراسـته وفتـح مكت ًبا
خاصـا لـه يف مدينـة غزة.
ً
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املحامــي عبــد الحميــد بعالقاتــه الجميلــة مــع جميــع أهــل البلــدة؛ فالــكل يعرفــه بشــهامته وشــجاعته
وحبــه لعمــل الخــر واملســاعدة ألهــل البلــدة ،وأيضــا بحبــه الشــديد ألفـراد أرستــه حيــث عهــد بــا ًرا بوالديــه وعطو ًفــا
وكرميًــا عــى إخوانــه وأخواتــه.
عرفــه الجميــع بأدبــه املتفــرد ،وصفاتــه الحميــدة؛ فهــو مثــال الشــاب املتواضــع ،الهــادئ الصبــور واملتســامح ،يبتســم
يف وجــه أخيــه املســلم بــكل إخــاص ومحبــة.

امتــاز شــهيدنا الفــارس عبــد الحميــد بالشــجاعة الباســلة ،والتواضــع والتفــاؤل يف علمــه وثقافتــه يف ســبيل اللــه
ولخدمــة أبنــاء شــعبه ،وارتبــط بصداقــة حميمــة بعــدد كبــر مــن الذيــن ســبقوه لنيــل الشــهادة ،فأضحــت عالقــة أخــوة
ومحبــة وتســامح.
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مشواره الجهادي

يعتــر الشــهيد املحامــي عبــد الحميــد مــن الكــوادر الفاعلــن لحركــة الجهــاد اإلســامي ،حيــث انضــم إىل إخوانــه
املجاهديــن يف الحركــة أثنــاء دراســته الجامعيــة يف جمهوريــة مــر العربيــة ،ومــن ثــم ســار يف الــدرب الــذي يتخــذه
الشــاب الفلســطيني الوطنــي الغيــور عــى وطنــه.

شــارك الشــهيد املجاهــد عبــد الحميــد يف العمــل الســيايس ويف تشــكيل األرس التنظيميــة باإلضافــة إىل مشــاركته
الفعالــة يف جميــع الفعاليــات واملناســبات التــي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي.
موعده مع الشهادة

يف يــوم الثالثــاء  23يونيــو (حزيـران) 1987م جلــس شــهيدنا املحامــي عبــد الحميــد مــع زميلــه املحامــي صابــر الحلــو
يف مكتبهــم يتشــاوران بإحــدى القضايــا فــإذ بأحــد الغادريــن يتنكــر بشــخصية مســتخدم يُضَ ّيــف املحامــن القهــوة حيــث
دخــل عليهــا ومــد فناجــن القهــوة الســاخنة ،مل يخطــر يف بــال أحــد مــن الشــهداء أن هــذا العامــل البســيط هــو غــادر
مأجــور يســاهم يف قتــل أبنــاء شــعبه بأمثــان رخيصــة كرخــص نفســه.
عــى غفلــة أخــرج ســكي ًنا مــن تحــت مالبســه وطعنهــا بهــا غــد ًرا ،فارتقــى الشــهيد املجاهــد صابــر عــى الفــور أمــا
الشــهيد املجاهــد عبــد الحميــد فقــد أمــى يف العنايــة املركــزة فــرة مــن الزمــن ،ولكــن روحــه اشــتاقت لــروح رفيــق
دربــه الشــهيد املجاهــد صابــر لتلقــاه يف الجنــة بتاريــخ  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م ،نحتســبهام كذلــك وال نــزيك
عــى اللــه أحــدا.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

83

الشهيد املجاهد محمد يوسف أحمد اليازوري
حلم العودة إىل فلسطني مل يفارق مخيلته

بال ــدم يط ــرز الش ــهداء حكاياته ــم لتبق ــى مضيئ ــة مه ــا م ــى
الزم ــن ،كاألس ــود ه ــم يهابه ــم املحت ــل يف س ــجودهم ،يف س ــكونهم،
يف ثورته ــم وحت ــى بع ــد موته ــم ف ــا أع ــذب الش ــهادة لرج ــل كان
س ــاجدً ا يص ــي!

الميالد والنشأة

)(1988 - 1965

ولـد الشـهيد املجاهـد محمد يوسـف اليـازوري يف  2فرباير (شـباط) 1965م يف عائلة مجاهدة تعـود جذورها إىل بلدة
«يبنـا» التـي احتلتهـا القـوات الصهيونيـة بعـد أن رشدت أهلهـا منها ،تتكون أرسة الشـهيد من سـتة أشـقاء ،غرسـت فيهم
مخافـة اللـه وحـب الوطن ،وجاءت شـهادته مثـرة تلك الرتبية السـليمة.
أنهـى شـهيدنا املجاهـد محمـد املرحلـة االبتدائيـة واإلعداديـة مبـدارس وكالـة الغـوث يف محافظـة رفـح ،ثـم التحـق
بالثانويـة وحصـل على نتيجـة متفوقـة ،وتابـع مشـواره الـدرايس ليلتحـق مبعهـد املعلمني بـرام اللـه حيث اعتقلتـه قوات
االحتلال ملـدة  3سـنوات ،وبعـد اإلفـراج عنـه التحـق بالجامعـة اإلسلامية لدراسـة أصـول الديـن ،لكن قبـل حصوله عىل
الشـهادة الجامعيـة قـدر اللـه لـه أن يحصـل على الشـهادة العظمـى فزف شـهيدً ا.

صفاته وأخالقه

للطيبــن رائحــة ال تغيــب؛ فذكراهــم تبقــى عالقــة أينــا حلــوا .كل الصفــات تتجــى بهــم ولهــم كياســمينة نــرت
شــذاها بــن ربــوع الوطــن .هكــذا هــم الشــهداء.

يف وصفــه تقــول زوجــة شــقيقه التــي مل تــره« :مل أره ،لكــن ســرته الطيبــة مل تفــارق لســان والديــه رحمهــا اللــه
اللذيــن كانــا دامئــي الذكــر لــه بالخــر .واعتــادت والدتــه أن تقــول عنــه باســتمرار إنــه األفضــل بــن كل أشــقائه ،ومحبوب
مــن الجميــع .متيــز عــن الكثــر مــن الشــباب يف ســنه باألخــاق العاليــة واللطــف» .ثــم تتابــع «مازلــت أذكــر هــذه
الكلــات كأننــي عشــتها».
مشواره الجهادي

حــن احتــل العــدو الصهيــوين قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بلــغ الشــهيد املجاهــد محمــد مــن العمــر ســنتني ،فعــارص
ظلــم املحتــل مــع نشــأته ،كــر شــهيدنا الفــارس محمــد وكــر معــه هــم الوطــن والغضــب أيضــا كــر يف قلبــه عــى املحتــل
الــذي مل يســلم مــن بطشــه حتــى الشــجر .عاهــد نفســه عــى االنتقــام ،فخطــط لعمليــة استشــهادية أثنــاء دراســته يف
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معهــد املعلمــن بـرام اللــه وذهــب إىل األرض املحتلــة وركــب أحــد الباصــات التــي عجــت بالصهاينــة .وحــاول أن يقلــب
البــاص مــن خــال حــرف املقــود لكــن قــوات االحتــال أحبطــت العمليــة واعتقلتــه.
أمــى يف الســجون الصهيونيــة مــدة ثــاث ســنوات وبعــد اإلفـراج عنــه أعادتــه إىل غــزة ومنعتــه مــن دخــول الضفــة
املحتلــة مــرة أخــرى إال انــه مل ييــأس ومل ينــس قضيتــه واســتمر يف نشــاطاته؛ فقلبــه ميتلــئ حقــدً ا عــى مــن ســلبوه أرضــه
وقتلــوا شــعبه وعاثــوا يف ديــاره فســا ًدا.
مــا أن بــدأت االنتفاضــة األوىل يف العــام 1987م حتــى عــادت قــوات االحتــال العتقالــه واالنتقــام منــه؛ ألنهــا
تعلــم أن شــهيدنا الفــارس محمــد وأمثالــه كــر ال يثنيهــم عــن مواصلــة القتــال إال املــوت ،وفلســطني حــارضة يف قلوبهــم
وأراضيهــا الخــر ظلــت مرســومة يف مخيلتهــم ،كيــف ال وهــم أصحــاب الحــق املــردون؟
موعده مع الشهادة

يف  12ينايــر (كانــون الثــاين) 1988م اقتحــم العــدو الصهيــوين منــزل الشــهيد املجاهــد محمــد فوجــده حينهــا ســاجدً ا
للصــاة فانهالــوا عليــه بالــرب املــرح غــر مكرتثــن لصالتــه أو حتــى لدينهــم بــل إنهــم حاربــوا نبيــه محمــد _ﷺ_
مــن قبلــه.
رغ ــم ك ــرة عدده ــم اس ــتطاع أن يبعده ــم عن ــه وذه ــب إىل غرفت ــه وأمس ــك بس ــكني ليتص ــدى له ــم ،فل ــم يج ــرؤ
أح ــد منه ــم ع ــى دخ ــول الغرف ــة ،ث ــم ألق ــوا قنبل ــة غ ــاز دخل ــت الغرف ــة فأصي ــب بحال ــة م ــن االختن ــاق أدت إىل
س ــقوطه مغشــ ًيا علي ــه ،بعده ــا أطل ــق علي ــه الع ــدو النــران ،وس ــحبوه خ ــارج الغرف ــة بع ــد أن عط ــرت دم ــاؤه
أرضه ــا وحلق ــت روح ــه إىل خالقه ــا.
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الشهيد املجاهد راغب سليامن محمد أبو عامرة
الشهيد الثالث يف االنتفاضة األوىل

يافــا عــروس البحــر منهــا خرجنــا مهاجريــن وإليهــا ســنعود فاتحــن
بــإذن اللــه؛ فالوعــد اإللهــي ال يتغــر مهــا طــال ليــل الهزميــة ودارت
عــى املظلومــن واملهجريــن ليــايل الظلــم فالبــد للحريــة أن تعــود
وتــرق شــمس يافــا وحيفــا ،وتغــرد طيــور الحريــة باســطة أجنحتهــا
مرحبــة بالقادمــن مــن عمــق التاريــخ حاملــن هــم الفق ـراء وحلــم
اليتامــى وبســمة األمــل.
الميالد والنشأة

)(1988 - 1969

القيسـارية أحـد أحيـاء مدينـة نابلس شـهدت مولد شـهيدنا الفارس راغب سـليامن أبو عمارة (أبو واصـف) بتاريخ 9
نوفمبر (ترشيـن الثـاين) 1969م حيـث البيـوت الشـعبية املتشـابكة التي متكـن األهايل مـن التنقل بني املنـازل عن طريق
األسـطح األمـر الـذي أرعب جنـود االحتالل فلـم يجرؤوا على دخول األحيـاء القدمية.
تعلـم شـهيدنا املجاهـد راغـب يف مـدارس وكالـة الغـوث لغايـة املرحلـة اإلعداديـة ،ثـم تـرك تعليمـه وعمـل يف مهنـة
البلاط .شـهيدنا االبـن الخامـس لعائلتـه وأصغرهـم سـ ًنا أي االبـن املدلـل.
يذكـر أن والـده أسير حـرب سـنة 1948م ،واستشـهدت زوجتـه األوىل أثناء تهجريهم من فلسـطني ودامئًـا يحدثه أبوه
عـن اليهـود وعن اعتقالـه املتكرر وعـن أيام األرس.
صفاته وأخالقه

اكتســب شــهيدنا املجاهــد راغــب حــب أصدقائــه وجريانــه الحرتامــه للكبــر ومالطفتــه للصغــر .وهــو شــجاع ال يهــاب
املــوت .الجميــع يحبونــه ويحرتمونــه ،ولــه عالقــات اجتامعيــة كثــرة حتــى اســتغرب األهــل بعــد استشــهاده مــن كــرة
أصدقائــه ومعارفــه مبــن فيهــم كبــار الســن .عــرف كتو ًمــا يف عملــه ومشــواره الجهــادي .ويف بيــت كبيــت الشــهيد الفــارس
راغــب طبيعــي أن يعشــق شــهيدنا ثــرى فلســطني وأن يدفــع حياتــه مهـ ًرا لهــا.

مشواره الجهادي

مــع بدايــة االنتفاضــة اشــتد عــود شــهيدنا املقــدام راغــب وكــر وعيه وحمــل الحجــارة ليقــاوم املحتل مــع مجموعات
الشبان الذين حملوا أرواحهم عىل أكفهم متسلحني بأبسط اإلمكانات التي ال ميكن أن يتخيلها العقل :حجر مقابل مدفع.
بيــوت نابلــس القدميــة املتشــابكة كقلــوب ســاكنيها تفتــح أبوابهــا للمقاومــن ليجــدوا فيهــا املــاذ اآلمــن فيعجــز
الجنــود عــن مالحقتهــم .وتعــود شــهيدنا املجاهــد راغــب عــى ســمع طرقــات جنــود االحتــال عــى بــاب منزلــه ليعتقلــوا
أحــد إخوانــه فقــد اعتقلــت قــوات االحتــال جميــع إخوتــه ووالــده وأصيبــوا أكــر مــن مــرة ،وحتــى الشــهيد املجاهــد
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راغــب اعتقــل وعمــره اثنــا عــر عا ًمــا ونصــف ،فلــم يصــدق العــدو أن هــذا الفتــى الطويــل القامــة ذا البنيــة العريضــة
أنــه صغــر الســن فاعتقلــه ملــدة يومــن وعذبــه بشــتى الوســائل وحقــق معــه بتهمــة إلقــاء قنبلــة عــى إحــدى الدوريات
صــادف مرورهــا حــن إلقائهــا .وفيــا بعــد تــم اإلفـراج عنــه بعــد التأكــد مــن ســنه وتعهــد والدتــه وتوقيعهــا عــى كفالــة
ماليــة إذا شــارك بــأي يشء ضــد االحتــال.
طُلــب للتحقيــق هــو ووالدتــه مــرة أخــرى بحجــة أن لــه اســمني اســم يف شــهادة امليــاد راغــب ،واملتعــارف عليــه بــن
النــاس رامــز ،وتــم توقيــع والدتــه عــى تعهــد وكفالــة ماليــة أخــرى إذا احتفــظ باســم رامــز.
مــع دخــول االنتفاضــة األوىل 1987م كــرت آمالــه ومل تعــد تكفيــه الحجــارة فانضــم إىل مجموعــة الفهــد األســود
التابعــة لحركــة فتــح وعمــل عــى مســاعدة املطارديــن واستشــهد أغلــب أصدقائــه مــن املجموعــة :الشــهيد هــاين تيــم،
الشــهيد ســام مربوكــة والشــهيد أحمــد طــرف والشــهيد نــارص البــوز الذيــن قاومــوا االحتــال بــكل مــا لديهــم مــن
إمكانــات .ويذكــر أن شــهيدنا اعتــاد أن يصطحــب شــقيقته الطفلــة صابريــن  4ســنوات ونصــف لتكشــف لهــم الطريــق.
ولقــد أصيبــت يف إحــدى املـرات وهــي ترافقــه وتعلقــت هــذه الطفلــة بالشــهيد وأصدقائــه وتأثــرت بهــم .وملــا بلغــت
الصبــا تــم اعتقالهــا وحكــم عليهــا بـــ  6ســنوات.
يتذكــر أهــايل نابلــس يــوم رفــع علــم فلســطني عــى مئذنــة الجامــع الكبــر ،وذهــل الجميــع مــن جــرأة مــن فعلهــا
وعجــز العــدو عــن إنزالــه وبقــي معل ًقــا عــدة أيــام .ويف أحــد األيــام عــاد شــهيدنا املجاهــد راغــب إىل بيتــه حــايف
القدمــن وحــن ســألته والدتــه عــن حذائــه قــال مل يتبــق معــي حجــارة فألقيــت عليهــم حــذايئ.
موعده مع الشهادة

يف صبــاح يــوم استشــهاده  21فربايــر (شــباط) 1988م قــام شــهيدنا املجاهــد راغــب ومعــه مجموعــة مــن أصدقائــه
بفتــح البوابــة الرشقيــة يف البلــدة القدميــة بنابلــس التــي كانــت مغلقــة مــن قبــل الجيــش الصهيــوين بالرباميــل اإلســمنتية
وكان يقــول إذا أصيــب أحدنــا ال يوجــد طريــق إلخراجــه وإســعافه وكان يومهــا قــد أعلــن عــن زيــارة وزيــر خارجيــة
أمريــكا آنــذاك جيمــس بيكــر ،وقــد جمــع الشــهيد املجاهــد راغــب مجموعتــه وقــال لهــم :ســوف نــري هــذا الوزيــر
كيــف يدافــع الفلســطيني عــن أرضــه وبيتــه.
يف ســاعات الظهــرة اشــتدت املواجهــات يف البلــدة القدميــة فتنبــه الشــهيد الفــارس راغــب ألحــد الضباط الــذي يراقبه
منــذ فــرة فقــال لصديقــه :إذا مــات هــذا الضابــط فســأكون بخــر .واعتــى هــو وأصدقاؤه أســطح املنــازل وبــدأت معركة
إلقــاء الحجــارة مــن فــوق أســطح البنايــات عــى دوريــات العــدو حيــث أصيــب عــدد مــن الجنــود الذيــن فــروا أمــام
صيحــات اللــه أكــر .وبعــد قليــل عــاد الجنــود ومعهــم الضابــط الــذي راقــب الشــهيد مدججــن باألســلحة فأطلــق رصاصة
عــى صــدر الشــهيد ،فــرخ شــهيدنا مــرد ًدا :اللــه أكــر! لقــد استشــهدت .وقــام أحــد الشــباب باالقـراب منــه إلســعافه
وقــال لــه صديقــه أنــت مل تصــب ال يوجــد دمــاء! ،فكانــت الرصاصــة مــن النوعيــة املتفجــرة (دمدم) ،فبــدأ بالـراخ :الله
أكــر! راغــب استشــهد! فأطلــق الجنــود النــار مــرة أخــرى وأصابــوه هــو اآلخــر فاستشــهد فيــا بعــد .وكان هنالــك فــرض
منــع التجــوال يف مدينــة نابلــس ولكــن املدينــة خرجت مبســرة حاشــدة لتشــييع الشــهيد الفارس راغــب إىل مثــواه األخري.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد إياد عيل عبد القادر األشقر
«أمتنى أن أموت شهيدً ا يا أمي وأقابلك يف الجنة»

الشـــهداء ال يعرفـــون الهزميـــة واالنكســـار ،فهاماتهـــم تعانـــق
الســـاء وحدهـــم يوزعـــون زهـــرات الربيـــع وينرثونهـــا ليعلمونـــا
كي ــف نش ــق طري ــق الن ــر ،ه ــم رج ــال الل ــه الذي ــن باع ــوا النف ــس
رخيصـــة ووهبـــوا األرواح .كيـــف ال وهـــم الذيـــن عشـــقوا الجنـــان
مشـــتاقني للقـــاء اللـــه؟

الميالد والنشأة

)(1988 - 1974

هن ــا فلس ــطني الت ــي تنج ــب األبط ــال تل ــو األبط ــال الذي ــن يحمل ــون ه ــم بالده ــم ،وأقس ــموا بالل ــه أن يس ــروا يف
درب ذات الش ــوكة حت ــى ينال ــوا ش ــهادة يف س ــبيل الل ــه ع ــز وج ــل ،ويف أح ــد البي ــوت املتناث ــرة ع ــى جوان ــب ش ــوارع
مخي ــم جبالي ــا الــرارة األوىل النتفاض ــة الحج ــارة ،يف  17فرباي ــر (ش ــباط) 1974م عل ــت رصخ ــات الش ــهيد املجاه ــد
إيــاد عــي األشــقر يف املهــد معلنــة والدة مجاهــد جديــد يحمــل الرايــة بعــزم وإرصار عــى مواصلــة طريــق الشــهادة.

ترعــرع شــهيدنا الفــارس إيــاد يف أحضــان أرسة فلســطينية ملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف ،هــو االبــن األكــر بــن
أربــع شــقيقات وســتة أشــقاء .تجــرع شــهيدنا إيــاد كباقــي الالجئــن الفلســطينيني مـرارة التهجــر وإن مل يعــش فصولهــا
األوىل ،لكــن الكبــار يورثــون الصغــار ،ليبقــى حــق العــودة راسـخًا ال ميكــن التنــازل عنــه جيـ ًـا بعــد جيــل ،لتؤكــد عائلــة
شــهيدنا عــى أن حلــم العــودة إىل بلدتهــم األصليــة «بربــرة» ســيصبح واق ًعــا قري ًبــا بــإذن اللــه.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد إيــاد تعليمه االبتدايئ واإلعــدادي يف مدارس وكالة الغــوث لالجئني مبخيم جباليا ،عمل شــهيدنا
مبهنــة الخياطــة مــن نــور عينيــه ليعــول عائلتــه ويؤمــن باإلبــرة تكاليــف دراســته ودراســة إخوانــه ،عــرف بصانــع األعــام
الفلســطينية ،وتلقى تعاليم دينه القويم يف مســجد القســام حيث نشــأ عىل حب اإلســام والتضحية والجهاد يف ســبيل الله.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املجاهــد إيــاد جميــل الوجــه ،أشــقر الشــعر ،أزرق العينــن ،كل مــن رآه أحبــه مــن جاملــه ،حســن الخلــق
طيــب الســمعة ابتســامته تســحر القلــوب ،تـراه كمــاك ميــي عــى األرض ،حــرص عــى بــر والديــه يف كل األمــور كــا
أنــه شــديد التعلــق بأمــه ،ســباق لحبهــا وتلبيــة مطالبهــا ،محــب إلخوتــه ،دائــم القــول لوالدتــه« :صــرك باللــه يــا أمــي»،
يعشــق األناشــيد الوطنيــة وقلبــه ينبــض باإلميــان وحــب الجهــاد واالستشــهاد ،شــجاع ال يهــاب املــوت.
مشواره الجهادي

أحــب الجهــاد واملقاومــة منــذ نعومــة أظافــره مقد ًمــا نفســه رخيصــة ابتغــاء مرضــاة اللــه ،مــع انطــاق االنتفاضــة
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موسوعة شهداء من فلسطين

األوىل ســارع شــهيدنا للمشــاركة يف فعالياتهــا يرشــق الحجــارة هنــا والزجاجــات الحارقــة هنــاك ،ويشــعل اإلطــارات
فينطلــق دخانهــا معلنــا الغضــب.
ُعـرف عنـه الجـرأة والشـجاعة واإلقـدام ال يعـرف الكلل أو امللـل ما أن يسـمع مبواجهة مع جنود االحتلال حتى تجده
أول املتقدمين ،تعـرض للعديـد مـن املالحقات واملطـاردات من الجيش الصهيـوين وأصيب مرتني من قـوات االحتالل.
موعد مع الشهادة

كأنــه عــى موعــد مــع الشــهادة .تقــول والــدة الشــهيد الفــارس إيــاد« :قبــل استشــهاده بيــوم واحــد عــاد إيــاد مــن
عملــه .تنــاول طعــام الغــداء ،ومــا أن انتهــى حتــى جلــس بجانبــي وقــال« :أريــد أن أمــوت شــهيدً ا» وأخــذ يــردد «يــا
أمــي أعطنــي البندقيــة فلفلســطني حــق عــي! يــا أمــي ال تقــويل انتظــر! فلقــد تطوعــت فدائ ًيــا ومشــواري جهــادي».
تســتذكر األم متحدثــة« :قبــل استشــهاد إيــاد بيومــن جلســت يف البيــت واملواجهــات مــع االحتــال مســتمرة بالقــرب
مــن بيتــي ،فخيــل يل أن نعشً ــا يدخــل وتلفــه أعــام فلســطينية وابنــي إيــاد محمــول عليــه ،فــإذا بإيــاد يدخــل البيــت
يســلم عــي ويقــول يل« :أمتنــى أن أمــوت شــهيدً ا وألتقــي بــك يف الجنــة ،وألبســك تــاج الوقــار وينــادوك أم الشــهيد إيــاد،
فأعطــاه اللــه مــا متنــى».
يــوم الجمعــة قبــل صــاة الظهــر  26فربايــر (شــباط) 1988م ذهــب شــهيدنا املجاهــد إيــاد مــع والدتــه إىل الســوق
لتلبيــة حاجــات البيــت ،ومــن ثــم ذهــب إىل الحــاق لقــص شــعره ،ويف طريــق عودتهــم تــرك والدتــه ليصــي الجمعــة
يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام ،الزم إخوانــه يف الصفــوف األوىل ومــع انتهــاء الصــاة حــارص جنــود االحتــال
املســجد واملصلــن وقذفوهــم بقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع وزخــات الرصــاص.

بــدأت أصــوات املصلــن الهاتفــة بصيحــات التكبــر تصــدح باللــه أكــر ،هــب شــهيدنا املجاهــد إيــاد بحميــة جهاديــة
كعادتــه يتصــدى بجســده العــاري ال ميلــك إال الحجــر أمــام كثافــة الرصــاص ،استبســل وصعــد ألعــى املســجد وراح يلقــي
الحجــارة والزجاجــات الحارقــة عــى الجنــود وجيباتهــم ،فأطلقــوا الرصــاص عــى قدمــه ،لكنــه ظــل يقذفهــم بــكل مــا
تصــل إليــه يديــه بــه حامـ ًـا العلــم الفلســطيني الــذي طاملــا حلــم أن يرفــرف عــى مــآذن املســجد األقــى وال يستســلم
ويكــر اللــه أكــر حــي عــى الجهــاد وهــو يرفــع العلــم وبيــده األخــرى حجــارة ســجيل ،ولكــن الرصاصــات القاتلــة
اخرتقــت رأســه الشــامخ ليســقط مرض ًجــا بدمائــه يلفــظ أنفاســه األخــرة مبتسـ ًـا للحيــاة الخالــدة هنــاك حيــث تتالقــى
األرواح وهــي تحلــق يف ســاء االشــتياق إىل اللــه.
يف الدقائــق األوىل النتشــار خــر استشــهاد املجاهــد إيــاد األشــقر أعلــن االحتــال الحصــار ومنــع التجــول عــى املخيم،
ورغــم هــذا فــإن أهــايل املخيــم خرجــوا الســتقبال ابنهــم الشــهيد الفــارس إيــاد الــذي عــاد محمـ ً
ـول عــى األكتــاف يلفــه
العلــم الفلســطيني الــذي رواه بدمائــه الطاهــرة الزكيــة ،شــهد مخيــم جباليــا موك ًبــا مهي ًبــا لتشــييع الشــهيد الفــارس إيــاد
حيــث خــرج املشــيعون ترفــع أكفهــم الجثــان الطاهــر ملثــواه األخــر يف مقــرة بيــت الهيــا.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد صالح سعيد طلب العطار
عشق الكفاح املسلح ضد املحتل

حــب الجهــاد والشــهادة طريقــه املنشــود ،وتقديــم دمــه وجســده
يف ســبيل اللــه أســمى غايتــه ،أفنــى حياتــه بــن ســندان جرائــم
االحتــال ،ومطرقــة تخــاذل حــكام العــرب ،ليعلــن للمــأ أن الشــهادة
هــي ســبيله الوحيــد.

الميالد والنشأة

)(1988 - 1965

يف ربـوع مكـة املكرمـة ،وعلى بقعـة جغرافيـة بعيـدة عـن الوطـن ،نـادى برصختـه األوىل ليخرج مـن رحـم معاناة أم
مكلومـة ،ذاقـت ويلات االحتلال ،عائلتـه عانـت وتهجـرت مثـل باقـي العائلات ،ليترىب يف بيئـة دينيـة ،أعطتـه الرصانـة
والقـوة يف حفـظ القـرآن واألحاديـث النبوية.
ولـد الشـهيد املجاهـد صالح سـعيد العطـار يف  6مارس (آذار) 1965م يف السـعودية مبنطقة الطائـف ،وترعرع يف أرسة
مدرسـا.
يكتنفهـا حـب الوطـن والشـوق إليه ،فتوجه للمسـجد منـذ صغره بحـث والده الذي عمل ً
عشـق فلسـطني ال يضاهيـه عشـق ،فجميـع مـن رحلـوا عنهـا ،يتغنـون بأناشـيدها الثوريـة ،وخير سـعادة لهـم حينام
تـدوس أقدامهـم ثـرى هـذه البقعـة الطاهرة.
درس الشـهيد املجاهـد صلاح االبتدائيـة واإلعداديـة يف مـدارس وكالـة الغـوث برفح ،وحصل على الثانويـة العامة من
مدرسـة بئر السـبع ليحصـل عىل مجمـوع متفوق مكنه من دخولـه املرحلة الجامعيـة ،فدرس يف الجامعة اإلسلامية بكلية
التجـارة ،ويف املسـتوى الثالـث اصطفاه املوىل مع الشـهداء بـإذن الله.
صفاته وأخالقه

للوهلــة األوىل عندمــا تـراه يدخــل قلبــك ،هكــذا بــدأ عمــه بــرد صفاتــه قائـ ًـا« :صــاح رجــل محبــوب مــن الجميــع،
يحــب الخــر لآلخريــن ،ذيك ومتفــوق يف دراســته ،يحــرم الــكل ،لذلــك الجميــع يحرتمــه ،اســتلم مســئولية البيــت منــذ
صغــره؛ ألن أشــقاءه يعيشــون خــارج الوطــن ،أحــب الق ـراءة ،وخاصــة الكتــب الدينيــة ،لديــه مكتبــة كبــرة مليئــة
بالكتــب املتنوعــة».
بالرغــم مــن صغــر ســنه إال أنــه ســاعد يف حــل مشــاكل العائلــة ،ولديــه حكمــة أهلتــه ليكــون يف مجالــس الكبــار،
يستشــرون برأيــه يف قضايــا مختلفــة.
90

موسوعة شهداء من فلسطين

مشواره الجهادي

تأثــر الشــهيد املجاهــد صــاح باستشــهاد شــقيقه األكــر عــام 1982م إثــر دهســه مــن قبــل مســتوطن حاقــد ،يف
أرايض عــام 1948م ليتعهــد باملــي قد ًمــا يتخطــى الصعــاب ،فصــار مــن أوائــل املنضمــن لحركــة الجهــاد اإلســامي،
التــي أخــذت عــى عاتقهــا ســحق الكيــان الصهيــوين مــن أراضينــا املحتلــة ،فالســاح بقبضــة املؤمــن الواعــي الثائــر هــو
الطريــق املعبــد لهــا ،عشــق املقاومــة املســلحة ،وأحــب الكــر والفــر بــن املياديــن ملقاومــة العــدو الغاشــم.
يضيــف عمــه قائـ ًـا« :مــن شــدة حــب والــده لصــاح ،حــاول منعــه من الخــروج ليـ ًـا للربــاط مــع إخوانــه املجاهدين،
لكنــه أرص أال يفــارق امليــدان ،وعندمــا يعــود للمنــزل ،بكلــات طيبــة وبابتســامة يهــدأ روع أبيــه ،ويأخــذه بأحضانــه
ويقبــل رأســه ويــده».
اعتقــل الشــهيد املجاهــد صــاح قبــل استشــهاده بعــام واحــد فقــط ،بتهمــة االنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي،
وبعــض النشــاطات العســكرية ضــد املحتــل ،فــزاد إرصا ًرا وعزميــة عــى مواصلــة الجهــاد واملقاومــة.
موعده مع الشهادة

آن األوان لطــي صفحــة تزينهــا خطــوط دم ممزوجــة بالعــزة والكرامــة ،وســدل ســتار عمــره ليكــون برفقــه أخيــه
الــذي ســبقه للجنــان ،يف يــوم األربعــاء بتاريــخ  14مــارس (آذار) 1988م ،كان الشــهيد الفــارس صــاح برفقــة صديــق لــه،
عــى موعــد مــع كبــح جــاح جرائــم املحتــل يف أرض فلســطني حيــث خطــط وصديقــه لــزرع عبــوة ناســفة آملــن أن
تنفجــر تحــت آليــات املحتــل ،لكــن قضــاء اللــه أراد أن تنفجــر قبــل موعــد زراعتهــا ،فاستشــهد الشــهيد الفــارس صــاح
عــى الفــور ،وأصيــب صديقــه إصابــة بليغــة عــى أثرهــا فقــد بــره.
يقــول عمــه« :جميــع الفصائــل الفلســطينية جــاءت لتتبنــاه ،لكــن انضاممــه لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وحــب العمــل
معهــا حــال دون ذلــك فهــو متأصــل يف حركــة الجهــاد اإلســامي الــذي عمــل فيهــا بعــد أن تشــبع بفكرهــا».
الحــق االحتــال بجرامئــه واســتفزازاته املعهــودة العائلــة حتــى عنــد دفــن جثــان الشــهيد الطاهــر صــاح ،حيــث
فــرض عــى أن يقــوم أربعــة مــن أهــل الشــهيد بتشــييع جثامنــه ،لكــن قوبــل هــذا الق ـرار بالرفــض وخرجــت جمــوع
مــن الشــعب لتشــيع الشــهيد الفــارس صــاح ملثــواه األخــر ،صارخــن بــأن هنــاك مليــون صــاح ســوف يولــدون ليكملــوا
املســرة الجهاديــة.
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الشهيد املجاهد سليم خلف سليم الشاعر
مالك عىل هيئة برش يحمل سال ًحا من حجر

رح ــم الل ــه الش ــاعر عب ــد الرحي ــم محم ــود ح ــن ق ــال« :س ــأحمل
روحــي عــى راحتــي وألقــي بهــا يف مهــاوي الــردى ،فإمــا حيــاة تــر
الصدي ــق ،وإم ــا م ــات يغي ــظ الع ــدا ،ونف ــس الرشي ــف له ــا غايت ــان،
ورود املنايـــا ونيـــل املنـــى»؛ فلقـــد تعلـــق شـــهيدنا الفـــارس ســـليم
الش ــاعر به ــا كثــ ًرا وق ــام بكتاب ــة تل ــك األبي ــات بح ــروف م ــن دم ــه
الطاه ــر ح ــن ق ــارع االحت ــال بالحج ــر يف ميادي ــن املواجه ــة مبدين ــة
بي ــت لح ــم ،فج ــاءه الرص ــاص الحاق ــد غ ــاد ًرا ،وم ــى الش ــهيد نح ــو
فارس ــا.
غايت ــه إىل علي ــاء املج ــد ً

)(1988 - 1965

الميالد والنشأة

ولـد الشـهيد املجاهـد سـليم خلـف الشـاعر يف  25أغسـطس (آب) 1965م وسـط عائلـة كرمية نشـأ يف كنفهـا وترعرع
بين أشـقائه ،وترتيبـه الرابـع بينهـم ،وذلـك يف مدينة بيت لحـم بالضفـة الغربية.

تلقـى شـهيدنا الفـارس سـليم تعليمـه االبتـدايئ يف مدرسـة املسـعودة ببيـت لحـم ،ثـم انتقـل للمرحلـة اإلعداديـة،
والتحـق بالدبلـوم املهنـي يف مجـال الكهربـاء ،وعمـل يف هـذا املجـال بعـد إنهـاء الدراسـة املهنيـة.
عـرف عـن الشـهيد املجاهد سـليم أنه يهوى اإللكرتونيات مبختلف أشـكالها باإلضافة إىل حبه للرسـم حيـث كان مول ًعا
برسـم صور القادة األبطال.
صفاته وأخالقه

التــزم شــهيدنا البــار ســليم باملســاجد منــذ نعومــة أظافــره ،وحــرص عــى تأديــة الصلــوات يف أوقاتهــا برفقــة والــده يف
مســجد املدينــة غــر أنــه متيــز بالخلــق الحســن والســرة العطــرة يف محيــط مســكنه وبــن جريانــه وأقاربــه.

شــهيدنا املجاهــد ســليم مولــع بعمــل الخــر ومســاعدة اآلخريــن حيــث يقــول شــقيقه أحمــد إنــه مميــز عــن أقرانــه
يف الســلوك واألدب وااللتـزام باإلضافــة إىل أنــه دقيــق يف مواعيــده ،ومتيــز بالجديــة يف حديثــه.
مشواره الجهادي

التــزم الشــهيد املجاهــد ســليم بالعمــل الجهــادي مــع بدايــة انتفاضــة الحجــارة حيــث نشــط يف صفــوف حركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وشــارك حينهــا وبشــكل قــوي يف الفعاليــات الشــعبية والهبــات الجامهرييــة التــي نظمتهــا
الحركــة وقتهــا.
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مشــاركة الشــهيد الفــارس ســليم يف املواجهــات مل متنعــه مــن تأديــة عملــه يف مهنــة الكهربــاء حيــث يســاعد والــده
عــى إعالــة أرستــه البســيطة.
يقــول شــقيقه أحمــد« :إن الشــهيد ســليم ظهــر ممتعضً ــا مــن واقــع االحتــال الــذي يعيشــه أبنــاء شــعبه ،وقــد أثــر
فيــه القتــل واالعتقــال كثـ ًرا ،وأرص يف كل مــرة حدثــت فيهــا املواجهــة عــى أن يوقــع بــه الخســائر وأن يصيــب بحجــره
الجنــود بدقــة علــه ينــال منهــم انتقا ًمــا ألبنــاء شــعبه».
فيــا يؤكــد رفــاق درب الشــهيد املجاهــد ســليم أنــه أولــع بالشــهادة وأكــر الحديــث عــن فضائلهــا ومحاســنها
خصوصــا يف ظــل حالــة الخنــوع التــي عانــت وال زالــت تعــاين منهــا الــدول العربيــة.
ً
موعده مع الشهادة

يف يــوم الســبت  2أبريــل (نيســان) 1988م تواجــد الشــهيد املجاهــد ســليم يف ســوق الخضــار القديــم يف مدينــة بيــت
لحــم بالتزامــن مــع تواجــد قــوات االحتــال يف املــكان ،واندلعــت مواجهــات بــن الشــباب والجنــود.
قــام الشــبان الفلســطينيون ومــن بينهــم الشــهيد املجاهــد ســليم بإلقــاء الحجــارة والزجاجــات الحارقــة باتجــاه قــوات
االحتــال الذيــن أطلقــوا النــار عــى رأس الشــهيد الفــارس ســليم ،فاستشــهد عــى الفــور.
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الشهيدة املجاهدة صباح عثامن شعبان طوطح
صمود وإرصار حتى الشهادة

هــن النســاء شــقائق الرجــال يف كل أمــور الحيــاة حتــى يف الجهــاد
واملقاومــة ،ميضــن نحــو طلــب الشــهادة ال يبالــن مبــن خلفهــن مــن
أبنــاء وإخــوان ،إمنــا يرتكنهــم لــرب األربــاب الــذي يرعاهــم ويحميهــم
مــن كل ذلــة ويســخر لهــم مــن يرحمهــم ويعطــف عليهــم ،يبعــن
أنفســهن للــه ح ًبــا لــه ولرســوله وللوطــن املســلوب أمـ ًـا أن يرجــع إىل
أهلــه ســاملًا مــن أيــدي املحتلــن .الشــهيدة املجاهــدة صبــاح جاهــدت
وضحــت بــكل عــزة وكرامــة دفا ًعــا عــن الديــن واإلنســانية لتعــود
األرض إىل أهلهــا.

)(1988 - 1960

الميالد والنشأة

ولــدت الشــهيدة املجاهــدة صبــاح عثــان طوطــح (أم عبــد الكريــم) يف مدينــة غــزة بحــي الزيتــون يف  4يونيــو
(حزيـران) 1960م حيــث نشــأت يف أحضــان أرسة محافظــة تعشــق الجهــاد واملقاومــة والدفــاع عــن الحــق ،وهــي الثالثــة
يف الرتتيــب بــن أفـراد العائلــة ،درســت املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس حــي الزيتــون ،ثــم تزوجــت بعــد ذلــك
وأنجبــت ســتة مــن األبنــاء.
صفاتها وأخالقه

متي ــزت الش ــهيدة املجاه ــدة صب ــاح بحبه ــا الش ــديد إلخوانه ــا وأفــراد عائلته ــا ،وامت ــازت أيضً ــا بتواضعه ــا الكب ــر
فه ــي ع ــى خل ــق ع ــال ك ــا أنه ــا حس ــنة التعام ــل م ــع الصغ ــر والكب ــر ع ــى ح ــد س ــواء .حرص ــت ع ــى ترس ــيخ
مب ــدأ الجه ــاد واملقاوم ــة يف قل ــوب أبنائه ــا وم ــن حوله ــا م ــن األحب ــاب واألصدق ــاء والجــران م ــن خ ــال تطبيق ــه
عمل ًي ــا ألج ــل االقت ــداء به ــا.
مشوارها الجهادي

نتيجــة لألحــداث التــي عصفــت بفلســطني قبيــل االنتفاضــة األوىل وقيــام االحتــال باغتيــال الشــهيد خليــل الوزيــر،
نشــب العديــد مــن املظاه ـرات ،وفرضــت قــوات االحتــال طو ًقــا أمن ًيــا ومنعــت املواطنــن مــن التجــول يف الشــوارع،
ورغــم ذلــك انطلــق العديــد مــن املسـرات واألنشــطة.
شــاركت الشــهيدة املجاهــدة صبــاح نســوة الحــي يف املظاه ـرات الرافضــة لالحتــال واملنــددة بجرامئــه ،ومل متلــك
وقتهــا ســوى صوتهــا الــذي صدحــت بــه منــددة باالحتــال.
موعدها مع الشهادة

حــب الشــهادة والجهــاد دفــع الشــهيدة املجاهــدة صبــاح إىل أن تقــدم لهــذا الوطــن روحهــا الطاهــرة ،فوقفــت
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يف وجــه املحتــل الجبــان هــي وباقــي نســاء الحــي ،تخــرج مــع النســاء ويقمــن بإطفــاء الن ـران املنتــرة يف الشــوارع
والطرقــات واألحيــاء التــي نشــبت ج ـراء مواجهــات الشــباب املنتقمــن مــن هــذا املحتــل املتعجــرف.
جـــاء موعدهـــا للقـــاء ربهـــا يف نعيـــم مقيـــم مـــع النبيـــن والصالحـــن يف  18أبريـــل (نيســـان) 1988م حـــن
استش ــهدت بع ــد إصابته ــا بثالث ــة أع ــرة ناري ــة أطلقه ــا عليه ــا جن ــود االحت ــال يف صدره ــا خ ــال مواجه ــات اندلع ــت
ب ــن رج ــال املقاوم ــة م ــن أبن ــاء الجه ــاد اإلس ــامي وق ــوات االحت ــال ،فحاول ــت الش ــهيدة مس ــاعدة املجاهدي ــن،
فأصيب ــت بالطلق ــات ليبق ــى دمه ــا لعن ــة ع ــى االحت ــال الصهي ــوين طامل ــا بق ــي ع ــى أرض فلس ــطني .وس ــتبقى امل ــرأة
الفلس ــطينية رمــ ًزا للعط ــاء والجه ــاد.
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الشهيد املجاهد سائد محمد حسني الحايك
ً
قنديل ينري درب السائرين اىل العال
رحل صغ ًريا وبقي دمه

صغــر يــرى املســتقبل مزهــ ًرا بعــن عصفــور لطيــف يحلــق
يف ســاء الوطــن ،يحلــم بفلســطني محــررة خاليــة مــن دنــس بنــي
صهيــون ،حملتــه اآلمــال والطموحــات ليكــون يف املســتقبل طيــا ًرا
يحمــل عــى مــن طائرتــه أرستــه وأشــقاءه ليطــر بهــم حــول العــامل،
لكــن ثالثــة رصاصــات كانــت كفيلــة بإخــاد أنفاســه واإلجهــاز عــى
أحالمــه وطموحاتــه فنــزف حتــى صعــدت الــروح إىل بارئهــا حيــث
الســاء والجنــان مســتقر الشــهداء والنبــن والصديقــن.
الميالد والنشأة

)(1988 - 1972

ولــد الشــهيد املجاهــد ســائد محمــد الحايــك يف  12ينايــر (كانــون الثــاين) 1972م ،مبخيــم عــن الســلطان بأريحــا،
رشق الضفــة املحتلــة ،فتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف املــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن
(األونــروا) ،حتــى الصــف التاســع.
أجـاد الشـهيد املجاهـد سـائد هوايـة الرسـم ،فأطلـق العنـان لعقلـه الصغير ليجسـد واقع عصفـور صغير يحلق فوق
دفتر الرسـم ،حتـى صـار حلمـه أن يصبـح طيـا ًرا يف املسـتقبل وأن ينهـي دراسـته يف أكادمييـة الطيران .لـوال أن االحتلال
قطـع عليـه طريـق الحلـم ،بعـد أن ردد على مسـامع والدته «سـأصبح يف يـوم طيـا ًرا وسـأصحبك إىل رحلة حـول العامل».
صفاته وأخالقه

تق ــول وال ــدة الش ــهيد املجاه ــد س ــائد« :أفتخ ــر ب ــه وبخلق ــه الحس ــن ،فه ــو مث ــال لألخ ــاق ورم ــز للطفول ــة
البس ــيطة الت ــي تحل ــم مبس ــتقبل خ ــال م ــن االحت ــال ودنس ــه ،ولكن ــه الق ــدر ح ــال دون تحقي ــق حلم ــه ،فاستش ــهد
ع ــى ث ــرى مخيم ــه قب ــل أن يحق ــق ذاك الصغ ــر م ــا يصب ــو إلي ــه م ــن مس ــتقبل مزه ــر حي ــث استش ــهد بري ًئ ــا مل ي ــر
يشء م ــن حيات ــه».

أمــا شــقيقته نــور التــي مل يكتــب لهــا أن تـراه ،فتقــول« :كثـرًا مــا ســمعت مــن والــديت عــن حكايــات شــقيقي ســائد
وطيبــة قلبــه ونبالــة خلقــه».
مشواره الجهادي

رغــم صغــر الشــهيد املجاهــد ســائد ،لكــن الوطنيــة جــرت يف عروقــه مجــرى الــدم يف الوريــد ،حيــث أىب أن ال يحمــل
البطاقــة الشــخصية يف ســن السادســة عــرة ،لكونهــا تحمــل شــعار الكيــان الصهيــوين.
تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد ســائد وهــي حزينــة عــى لوعــة فراقــه« ،ملــا تأخرنــا عــن اســتخراج البطاقــة الشــخصية
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الخاصــة بســائد حــن بلــغ ســن  16عا ًمــا ،قــام جنــود االحتــال مبطالبتنــا بدفــع غرامــة ماليــة ،األمــر الــذي دفعنــا
لالســتعجال يف اســتخراجها حيــث مــى عــى اســتخراج البطاقــة الشــخصية  6شــهور قبــل استشــهاده».
وتضيــف األم« :عندمــا أحــر والــد الشــهيد ســائد البطاقــة ،رفــض حملهــا علــا أننــا كنــا آنــذاك يف زمــن انتفاضــة
الحجــارة 1987م ودامئًــا مــا يفتــش الجنــود عــن البطاقــات الشــخصية للتعــرف عــى هويــة الشــبان ،غــر أن ابنــي
الشــهيد ســائد رفــض اصطحابهــا يف جيبــه ألنهــا تحمــل شــعار الكيــان الصهيــوين».
موعده مع الشهادة

بعــد أســبوع واحــد مــن اســتخراج البطاقــة الشــخصية ،وتحديــدً ا بتاريــخ  12يونيــو (حزيـران) 1988م ،بينــا الشــهيد
املجاهــد ســائد عائــد مــن املدرســة قــام هــو ورفاقــه مبواجهــة بــاص يحمــل مجموعــة مــن الجنــود الذيــن يرتــدون الــزي
العســكري حيــث كان يطلــق عــى هــذه الفئــة مــن اليهــود يف ذلــك الوقــت «العقــرب األســود» ،ورشــقوهم بالحجــارة.
حينهــا قــام أحــد حـراس البــاص بإطــاق النــار عــى بعــد أمتــار قليلــة تجــاه الفتيــة ،مــا أدى إىل إصابــة الشــهيد الفــارس
ســائد برصاصــة غــادرة يف كليتــه ،وملــا انتفــض للهــروب قــام الســائق الصهيــوين الغاصــب بتصويــب رصاصتــن إىل قلبــه
فاستشــهد عــى الفــور ،كــا أن الجنــود الصهاينــة قامــوا بالنــزول مــن البــاص ورضب الشــهيد باألســلحة وتأكــدوا مــن أنــه
فــارق الحيــاة وبعــد ذلــك اســتقلوا البــاص وذهبــوا إىل منطقــة بيســان املحتلــة.
وبذلــك وضــع الرصــاص الحاقــد حــدً ا لحيــاة فتــى فلســطيني شــجاع أىب الذلــة واالنكســار يف وجــه الصهاينــة األعــداء،
فصعــدت روحــه نحــو الســاء محلقــة ،ليســمع صداهــا يــردد يف أغنيــات طابــور الصبــاح املــدريس (موطنــي ..موطنــي..
الجــال والجــال والســناء والبهــاء).
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الشهيد الطفل رامي خليل حسان أبو سمرة
بطفولته الربيئة راح يقذف الحجارة

يعــرون ويكتبــون للوطــن ميثــاق النــر والفخــر والكرامــة،
يحفــرون يف الذاكــرة والحضــور ،ســحب املواجهــة وصحــف االنتصــار.
إنهــم الشــهداء الــذي حــن يظــأ الوطــن يرتــوي بدمائهــم ،كيــف ال
وقــد جعلــوا مــن أيامهــم عمـ ًـا وعبــادة ،ومــن هــؤالء الشــهيد املجاهد
رامــي أبــو ســمرة.
الميالد والنشأة

)(1988 - 1978

 5نوفمبر (ترشيـن الثـاين) 1978م اليـوم الـذي رأى فيـه شـهيدنا الشـبل رامي خليـل أبو سـمرة النور ،وهـو الثاين بني
شـخصا.
إخوتـه مـن حيـث الرتتيـب ألرسة تتكون مـن اثني عرش
ً
يف حـي الزيتـون رشق مدينـة غـزة ذاك املكان الذي شـهد الكثير من الجرائم التـي ارتكبها االحتالل بحقه ولد شـهيدنا
املجاهـد رامـي ليتريب يف أرسة مجاهـدة ميسـورة الحـال ،ويرتعرع على موائد القرآن يف مسـجد صالح الديـن الذي يجاور
منزلـه ،ودرس املرحلـة االبتدائية يف مدرسـة صفد للبنني.

صفاته وأخالقه

رغــم صغــر ســنه متيــز شــهيدنا الطفــل رامــي بأخــاق عاليــة ورفيعــة؛ فســنوات عمــره القليلــة التــي عاشــها أمثــرت
العطــاء والتضحيــة مــن أجــل اآلخريــن .تقــول والــدة الشــهيد« :متيــز رامــي بقــدرة عاليــة عــى اســتيعاب اآلخريــن بفضل
عقليتــه الواســعة أي أنــه الطفــل الــذي تحمــل الهــم والحمــل مبكـ ًرا ،ومتيــز أيضً ــا بحــب اإلحســان إىل النــاس خاصــة كبار
الســن الذيــن لطاملــا أحبــوه لكــرة مــا قــدم لهــم املســاعدة حتــى إن منهــم مــن يعتــرون الشــهيد كأحــد أوالدهــم».
مشواره الجهادي

عندمــا ينظــر املــرء إىل طفــل عمــره عــرة أعــوام ال يخطــر ببالــه إال الـراءة التــي تعــر عــن مــرح األطفــال الذيــن
يزيــن جاملهــم البيــت والحــارة ،ولكــن ظــروف املجتمــع الفلســطيني إبــان االنتفاضــة األوىل مختلفــة متا ًمــا عــن
املجتمعــات األخــرى؛ فاألطفــال لهــم كلمــة يف مياديــن انتفاضــة الحجــارة.
لقــد رأى شــهيدنا الطفــل رامــي بــأم عينيــه مــا يرتكبــه االحتــال مــن جرائــم ضــد أبنــاء شــعبه ،فانتمــى إىل جيــل
الحجــارة مــع أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي يشــارك يف إلقائهــا عــى الجيبــات العســكرية التــي تســر يف شــوارع الحــي
عـرات مــن املـرات حتــى تعلــم كيفيــة صناعــة الزجاجــات الحارقــة املعروفــة محل ًيــا باســم املولوتــوف ،وراح يشــعلها
ويرميهــا عــى الجيبــات مــع رفــاق االنتفاضــة.
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موعده مع الشهادة

غــروب شــمس يــوم  14ســبتمرب (أيلــول) 1988م موعــد شــهيدنا الشــبل رامــي مــع الشــهادة بعــد أن توضــأ لصــاة
املغــرب ليؤديهــا كالعــادة يف املســجد ،ولكنــه فوجــئ بعــرات الشــباب يلقــون الحجــارة واملولوتــوف عــى قــوات
االحتــال بالقــرب مــن املســجد ،فشــاركهم جهادهــم حتــى رحلــت روحــه إىل بارئهــا.
«ال تبــي عــي عنــد استشــهادي» قالهــا قبــل يومــن فقــط مــن استشــهاده ألمــه التــي ال زالــت تســتذكر ذلــك
املوقــف وكأنــه اآلن وهــي تحتســب فلــذة كبدهــا ،وعزاؤهــا أنــه رحــل شــهيدً ا ليشــفع لهــا وملــن أحــب ،فــإىل جنــات
الخلــد يــا شــهيدنا رامــي!

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد أسامة صبحي أحمد أبو ضاحي
مجاهد ورث الشهادة

كأن شـــاعرنا إبراهيـــم طوقـــان الـــذي حـــذر مبكـــ ًرا مـــن ضيـــاع
الوطـــن الفلســـطيني؛ كان يخاطـــب عائلـــة أبـــو ضاحـــي وعوائـــل
الش ــهداء ح ــن ق ــال :أنت ــم املخلص ــون يف الوطني ــة ،أنت ــم الحامل ــون
ع ــبء القضي ــة ،أنت ــم العامل ــون يف غ ــر ق ــول ،ب ــارك الل ــه يف الزن ــود
القوي ــة .كي ــف ال يخاط ــب عائل ــة قدم ــت األب واالب ــن ش ــهيدين؟
ب ــل قدم ــت آخري ــن م ــن أبنائه ــا .مبث ــل ه ــذه العائل ــة املجاه ــدة
تع ــود فلس ــطني م ــن براث ــن غاصبه ــا.
الميالد والنشأة

)(1988 - 1969

ولـد الشـهيد املجاهـد أسـامة صبحـي أبـو ضاحـي بتاريـخ  26أكتوبـر (ترشيـن األول) 1969م يف مدينـة رفـح قلعـة
الجنـوب كما اصطلـح على تسـميتها أطفـال الحجـارة وبالتحديد مخيم الشـابورة الـذي كان مرس ًحـا للنشـاطات الفدائية
على مـدار سـنوات االحتلال ،وهـو املخيـم الـذي حـارب الظلـم ومنطـق الغـاب الـذي حـاول دو ًما فـرض الحصـار عليه،
مئـات الشـهداء والجرحـى ملأت أسـوار املخيـم حتـى جدرانـه نقشـت بدمائهـم الزكيـة ونحـن ال ميكن أن نصـف حادثة
واحـدة عشـناها يف هـذا املخيـم الـذي كانـت شـعلة االنتفاضـة فيه أشـبه بحالـة حرب.

صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أســامة بصمتــه الالمحــدود ومــع ذلــك كلــا تحــدث رســمت ابتســامة عريضــة عــى شــفتيه
أوحــت برحابــة صــدر هــذا الشــاب الفــارس.

تع ــود ش ــهيدنا الف ــارس أس ــامة ع ــى الص ــاة والصي ــام من ــذ الصغ ــر حت ــى لقب ــه أه ــل البي ــت بالش ــيخ .كان رحم ــة
الل ــه علي ــه م ــن األذكي ــاء يف الدراس ــة لدرج ــة أن مدرس ــيه كثــ ًرا م ــا أوقف ــوه مكانه ــم لتعلي ــم الط ــاب .أحب ــه كل
م ــن عرف ــه لرفع ــة أخالق ــه ،وإلحساس ــه املره ــف باملس ــؤولية ق ــرر أن يق ــف بجان ــب ج ــده يف مح ــل صغ ــر للبقال ــة
لعل ــه يس ــاعد يف دخ ــل البي ــت.
ع ــاش الش ــهيد املق ــدام أس ــامة يف عائل ــة بس ــيطة تع ــودت ع ــى أمل االحت ــال وظلم ــه ،فمن ــذ استش ــهاد وال ــده
يف الع ــام 1971م واعتق ــال أعامم ــه وإصاب ــة أخي ــه األصغ ــر أك ــر م ــن س ــبع مــرات ،وكذل ــك ش ــلل أخت ــه الصغ ــرة
إث ــر إصابته ــا يف رأس ــها كل ذل ــك زرع يف نف ــس الش ــهيد ح ــب االنتق ــام ،ولكن ــه ق ــرر الذه ــاب إىل م ــر للدراس ــة يف
نفــس الكليــة التــي ســبق وأن درس بهــا والــده الشــهيد صبحــي ـ كليــة اآلداب يف اإلســكندرية .ومــن يومهــا اكتســت
مالم ــح الث ــورة وج ــه ه ــذا املجاه ــد بع ــد أن ب ــدأت م ــن أول رصاص ــة اخرتق ــت جس ــد وال ــده إىل أن تعل ــم دروس
الجه ــاد واملقاوم ــة.
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مشواره الجهادي

تعــرف الشــهيد املجاهــد أســامة عــى مجموعــة طيبــة مــن الشــباب املســلم أثنــاء دراســته يف مــر ،وتعــرف عــى
خيــار اإلميــان والوعــي والثــورة ،خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي.
ُعــرف الشــهيد الفــارس أســامة بالرسيــة الكاملــة يف تحركاتــه داخــل مــر ،وتأثــر كثـ ًرا مثلــا تقــول والدتــه باألخبــار
التــي كان يســمعها عــن مخيــم الشــابورة واملواجهــات التــي كانــت تحــدث يف انتفاضــة الحجــارة يف العــام 1988م
وبالتحديــد ظــروف عائلتــه فمــن اعتقــال معظــم أقربائــه إىل إصابــة أخيــه صبحــي ،كل ذلــك أشــعل مــا كان يرجــوه
ويتمنــى منــذ الصغــر ،حــب االنتقــام ،مــع أنــه كان مــن الطلبــة القلــة الذيــن تــم قبولهــم يف مــر عــام 1987م
موعده مع الشهادة

يف صبيحــة يــوم األحــد املوافــق  9أكتوبــر (ترشيــن األول) 1988م كان موعــد الشــهيد املجاهــد أســامة مــع لقــاء ربــه
تســتحرضه مالمــح رائعــة شــكلت حياتــه منــذ الصغــر.

يف  9أكتوبــر قــرر شــهيدنا الفــارس أســامة الرجــوع إىل فلســطني وتــرك الدراســة ألجــل القيــام بعمليــة جهاديــة
وعندمــا اســتقل البــاص الــذي ينــوي نقلــه مــن مــر إىل فلســطني أمرهــم الجنــود بالتوقــف مــن أجــل التفتيــش عنــد
نقطــة الحــدود الفاصلــة بــن مــر وفلســطني املحتلــة .وجــاء دور شــهيدنا الفــارس أســامة الــذي انهمــك وقتهــا يف قـراءة
القــرآن .أمــره الجنــدي بالكــف عــن قـراءة القــرآن ،ولكنــه رحمــه اللــه مل يصــغ ألمــر هــذا الحاقــد وإذا بالجنــدي يصفــع
شــهيدنا املجاهــد أســامة صفعــة دفــع حياتــه مث ًنــا لهــا فلقــد أشــهر شــهيدنا ســكي ًنا كانــت بحوزتــه وأخــذ بطعنــه حتــى
املــوت.
وحــن اقــرب منــه الجنــدي اآلخــر طعنــه طعنــة مل يكملهــا؛ ألن ضابطًــا حاقــدً ا أفــرغ ثالثــن رصاصــة ســكنت جســده
الطاهــر لتعلــن استشــهاده وتحقيــق أمنيتــه التــي حلــم بهــا دو ًمــا.
رحــل شــهيدنا الفــارس أســامة ليصــل خــر استشــهاده إىل أهلــه القابعــن تحــت الحصــار مثلهــم مثــل بقيــة املخيــم.
لقــد اختــار أن ميــوت وحيــدً ا بعيــدً ا عــن أبنــاء وطنــه ليــرك لهــم وصيــة وقسـ ًـا مشــفو ًعا بالــدم ،فالوطــن يف القلــوب
ليــس لــه حــدود .استشــهد الشــهيد الفــارس أســامة ليضيــف رقـ ًـا جديــدً ا يف ســجالت العطــاء والفــداء.
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الشهيد املجاهد باسل عامر عبد اللطيف حلبي
روح صعدت وبقيت الذكرى تنحب عىل أطالل الجسد الصغري

ظنهـا طلقـات حين هـوت .تـكاد لـو أبصرت عينيـك تعتـذر .تلـك
كلمات شـعرية تـكاد تعرب عن تلـك الجثة التي متددت يف شـوارع قرية
روجيـب قضـاء نابلـس والـدم ينزف يصنع نهـ ًرا متدفقًا يف قلـب القرية
الشـامخة بشـموخ أبنائهـا العظماء .إنه الشـهيد املجاهد باسـل حلبي،
ذاك الشـبل الـذي عـاش محتسـ ًبا صابـ ًرا على إيـذاء العـدو الصهيـوين،
فاغتالـوا براءته بدم بارد ،ولكنهم مل يغتالوا إرادة الشـبان الفلسـطينيني
الذيـن تربـوا على حب الجهـاد واملقاومـة وتفانـوا يف التضحيـة ليكونوا
عنوانـا للصمـود واإلبـاء ،إنهـا اإلرادة التـي صنعـت من األطفـال ً
رجال،
إنـه اإلميـان بحتمية النصر املوعود.

)(1988 - 1971

الميالد والنشأة

ولـد الشـهيد املجاهـد باسـل عامـر حلبـي يف  24نوفمبر (ترشيـن الثـاين) 1971م يف قريـة روجيـب قضـاء نابلـس
بالضفـة الغربيـة وسـط أرسة بسـيطة ربـت أبناءهـا على طاعة اللـه عز وجـل واالقتداء بسـيد املجاهدين رسـولنا العظيم
ﷺ وحـب الجهـاد واملقاومـة والدفـاع عـن فلسـطني املحتلـة ،فقدمـت الكثير مـن التضحيات فقـد كان شـهيدنا الفارس
باسـل أول شـهيد يرتقـي إىل العلا يف بلـدة روجيـب ،وبعـد عـام تقري ًبـا أصيب شـقيقه األصغر بشـظايا رصاصـة غادر من
مسـتوطن حاقـد اسـتقرت يف الدمـاغ وال زالـت .وبعدهـا توالـت االقتحامـات الصهيونيـة لبيـت األرسة إذ كانـوا يعيثـون
فسـا ًدا يخربـون ويدمـرون بحجـة البحـث عـن أقارب الشـهيد املطلوبني لالحتلال ،وقد اعتقل أشـقاء الشـهيد مرات عدة
قضـوا يف سـجون االحتلال أعـوام عديـدة بسـبب نشـاطهم يف صفـوف حركـة الجهاد اإلسلامي.
تلقـى شـهيدنا املجاهـد وهـو االبـن الثـاين يف أرستـه تعليمـه االبتـدايئ واإلعـدادي يف القرية ،ثـم انتقل الحقًا للدراسـة
يف مدرسـة الصناعـة بنابلـس ،وقـد عـرف عنـه أنـه يهـوى حرفـة النجـارة حيـث يقـوم بتشـكيل األخشـاب يف قطـع أثـاث
مختلفـة رغـم صغر سـنه.

صفاته وأخالقه

يذك ــر الح ــاج عام ــر حلب ــي وه ــو وال ــد الش ــهيد الش ــبل باس ــل أن ابن ــه متي ــز ع ــن أش ــقائه بطيب ــة القل ــب وال ــذكاء
والحنك ــة يف املواق ــف غ ــر أن ــه ش ــديد الغ ــرة ع ــى أرض ــه وعرض ــه حي ــث اعت ــاد أن يفاخ ــر بانتامئ ــه لإلس ــام وحب ــه
للص ــاة والقي ــام ،ف ــكان مث ـ ً
ـال للش ــاب املس ــلم امللت ــزم ،وق ــد كان محبوبً ــا م ــن الجمي ــع لطيب ــة قلب ــه وروح ــه املرح ــة
وش ــجاعته إذ كان ال يخ ــش يشء ،ف ــكان عط ــاؤه عظي ـ ًـا ،وأخ ــذه قلي ـ ًـا فكي ــف ال وق ــد ق ــدم دم ــه مهــ ًرا لإلس ــام
وفلس ــطني الحبيب ــة.
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ويشــر الحــاج عامــر إىل أن ابنــه نعــم االبــن الخلــوق املطيــع لوالديــه حيــث عــرف دائــم التعلــق بوالدتــه فضـ ًـا عــن
أنــه مقــرب جــدً ا مــن أشــقائه ،مبي ًنــا أن عالقــات الشــهيد مميــزة مــع الوســط املحيــط بــه.
عــن تعلقــه باملســاجد قــال األب إن الشــهيد الشــبل باســل مل يكــن يتخلــف عــن صــاة حيــث عهــد مح ًبــا لصــاة
الجامعــة ويقضيهــا يف أوقاتهــا مؤكــدً ا أنــه دائــم الحديــث عــن فضائــل الشــهادة والخلــق الحســن وااللت ـزام بالعبــادة.
كان يعشــق الشــهادة كعشــق الظــآن للــاء ،وكان يجاهــر بذلــك حيــث كان دائــم الذكــر عــن مناقــب الشــهداء،
وشــفاعة الشــهيد ألقاربــه ،ومغفــرة الذنــوب يف أول دفقــة مــن دمائــه.
مشواره الجهادي

تشــر أرسة الشــهيد املجاهــد باســل إىل أن ابنهــا تأثــر كثـ ًرا بأحــداث انتفاضــة الحجــارة التــي انطلقــت 1987م وهــو
مــا دعــاه يف كل مــرة ألن يشــارك رفاقــه يف املواجهــات ضــد االحتــال الصهيــوين.
عــرف عــن الشــهيد املجاهــد باســل نشــاطه الجهــادي يف القريــة فــكان ال يغيــب عــن مواجهــة مــع قــوات االحتــال
فــكان يف طليعــة الشــبان ،وقــد أصيــب بعيــار مطاطــي يف إحــدى املواجهــات قبــل استشــهاده بفــرة قصــرة ،وكــا أنــه
التحــق بالجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي وقتئــذ يف مدرســته ومشــاركة رفاقــه مــن أبنــاء
الجامعــة اإلســامية يف رشــق جنــود االحتــال بالحجــارة وإلقــاء الزجاجــات الحارقــة عليهــم حيــث إنــه مل يتخــل عــن
مياديــن املواجهــة واالشــتباك مــع العــدو.
وكــا هــم أبنــاء جيلــه مــا لبــث الشــهيد املجاهــد باســل أن يعــود مــن مدرســة الصناعــة حتــى يخــرج مجــد ًدا مــن
البيــت متج ًهــا صــوب مواقــع االشــتباك مــع قــوات االحتــال ويســتمر يف رشــقها بالحجــارة حتــى ســاعات متأخــرة مــن
النهــار حيــث إن الشــارع الرئيــي الــذي ميــر بجانــب القريــة هــو شــارع يربــط مســتوطنات عــدة يف املنطقــة.
موعده مع الشهادة

خــرج الشــهيد الشــبل باســل مــن منزلــه يف صبــاح  29أكتوبــر (ترشيــن األول) 1988م ،متواعــدً ا مــع أصدقائــه يف
القريــة ،وقتئــذ اقتحــم جنــود االحتــال القريــة وبــارشوا مبالحقــة الشــبان وإطــاق النــار عليهــم .حينهــا قــام الشــهيد
املجاهــد باســل ومجموعــة مــن رفاقــه بإطــاق الحجــارة عــى الجنــود ،فقــام أحدهــم بالركــض خلفــه ملســافة تزيــد
عــن  300مــر كــا يقــول شــهود العيــان ،وقــد تفــرق الجميــع مــن غـزارة إطــاق النــار وعــى مقربــة مــن بــاب منــزل
أحــد أقــارب الشــهيد قــام الجنــدي الحاقــد بإطــاق الرصــاص صوبــه فأصابــه بثالثــة أعــرة ناريــة يف أنحــاء متفرقــة مــن
جســده الطاهــر ،فســقط عــى الفــور مرض ًجــا بدمــه وصعــدت روحــه إىل بارئهــا .وقــد أصيــب يف هــذه املواجهة عــدد من
الشــبان كانــت معظــم إصاباتهــم خطــرة ،وقــد أعلنــت قــوات االحتــال الصهيــوين فــرض منــع التجــوال ملــدة أربعــة عرش
يو ًمــا عــى القريــة .وكان قــد خــرج عــدد قليــل مــن أهــايل القريــة فحفــروا للشــهيد املجاهــد باســل قـ ًرا ليــوارى الــرى
رسا خو ًفــا مــن أن يتــم أخــذ جثــان الشــهيد إىل معهــد الطــب للترشيــح،
يف اليــوم التــايل الستشــهاده ،وكل ذلــك كان ً
وبعــد أن رفــع منــع التجــول عــن القريــة خــرج أهــايل القريــة والقــرى املحيطــة يف جنــازة رمزيــة طافــت شــوارع القريــة
حتــى وصلــت إىل بيــت ذويــه فقدمــت الحشــود التهنئــة لوالديــه وعاهــدت الشــهيد أن متــي عــى دربــه.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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ميــي الشــهداء يف الدنيــا مســافرين ،فالدنيــا هــي املحطــة التــي
ينتظــرون فيهــا لحظــة الصعــود ،بعــد أن يتوجوهــا بصفحــات عــز
وجهــاد .رجــل عــاش يفكــر يف اإلســام وفلســطني ،وبــذل روحــه مــن
أجــل مــا آمــن بــه ،فنــال الشــهادة.

الميالد والنشأة

)(1988 - 1958

ولــد الشــهيد املجاهــد رفيــق أحمــد الســويس يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة يف  27فربايــر (شــباط) 1958م ،وترعــرع
بــن أحضــان أرسة متدينــة تتكــون مــن الوالديــن اللذيــن توفيــا بحرستهــا عــى فقــدان ولدهــا رفيــق ،وأربعــة أشــقاء
وســبع شــقيقات ترتيــب شــهيدنا الســادس بينهــم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد رفيــق تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة حطــن بالشــجاعية ،ثــم اإلعداديــة يف مدرســة هاشــم،
والثانويــة يف مدرســة يافــا .والتحــق بالدراســة يف جامعــة بــروت ،وكان عــى وشــك أن ينهــي البكالوريــوس يف اللغــة
العربيــة حــن اعتقــل.
يشــار إىل أن شــقيقة الشــهيد املجاهــد رفيــق توفيــت يف حــادث عــريض بالســعودية يف ينايــر (كانــون الثــاين) 1989م
وهــي مــن أوائــل قــادة العمــل النســايئ يف فلســطني ،واتصلــت بحكــم نشــاطها بالشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي.
الجديــر ذكــره أن شــهيدنا الفــارس رفيــق مل يكــن األول يف عائلتــه؛ فقــد ســبقه الشــهيد املجاهــد ســلامن الســويس يف
العــدوان الصهيــوين يف يونيــو (حزيـران) 1967م.
صفاته وأخالقه

ُعهــد شــهيدنا البــار رفيــق نشــيطًا محبوبًــا مــن الجميــع بــا ًرا بوالديــه لدرجــه أنــه أرص عــى تقبيــل قــدم والدتــه قائـ ًـا
لهــا« :كيــف متنعيننــي مــن تقبيلهــا والجنــة تحت أقــدام األمهــات؟!».
يقــول أحــد أشــقائه« :عالقتــي بــه عالقــة االبــن بوالــده وذلــك بســبب فــرق الســن بيننــا ،وكثـرًا مــا اصطحبنــي إىل
مســجد التوفيــق الــذي تــرىب فيــه ،وقــد حافــظ عــى التـزام األرسة الدينــي وظــل يوجههــا نحــو مرضــاة اللــه».
متيــز شــهيدنا املجاهــد رفيــق بعالقــة طيبــة مــع أفـراد أرستــه؛ فهــو يســتمع إليهــم بحــب وتفهــم ،ومتتــع بأســلوب
خطــايب جيــد ،واعتــاد أن يخطــب الجمعــة يف النــاس إىل جانــب إلقائــه الــدروس الدينيــة التــي صــار النــاس ينتظرونهــا،
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وكث ـرًا مــا أعــد أمســيات دينيــة خاصــة يف شــهر رمضــان مبســجد التوفيــق ومســجد البشــر ومســجد الرحمــن يف حــي
الشــجاعية ،وكــا كانــت لــه مواقــف رجوليــة ضــد الذيــن يجاهــرون باإلفطــار يف شــهر رمضــان.
للشــهيد املجاهــد رفيــق دور واضــح يف وقــف اإلشــكاالت والتــي حدثــت يف الجامعــة اإلســامية بغــزة يف العــام
1979م وكان لــه عــدة لقــاءات مــع الشــيخ محمــد عــواد آنــذاك .كــا يُســجل لــه دعوتــه الدامئــة إىل إقامــة األف ـراح
اإلســامية وكان يتنقــل يف كل مناطــق قطــاع غــزة داع ًيــا لذلــك.
مشواره الجهادي

بــدأ يخــط مشــواره الجهــادي حينــا ذهــب للدراســة يف لبنــان حيــث تلقــى هنــاك التدريبــات العســكرية ،وعندمــا
يعــود إىل غــزة خــال اإلجــازات بــن الفصــول الدراســية يبــارش عملــه املقــاوم ضــد جنــود االحتــال ودورياتهــم.
يقــول أحــد رفــاق الشــهيد املجاهــد رفيــق« :رفيــق مــن أوائــل الذيــن صنعــوا القنابــل اليدويــة ونفــذ العديــد مــن
املهــام العســكرية ضــد جنــود االحتــال إحداهــا يف ميــدان فلســطني _الســاحة_ حيــث هاجــم دوريــة صهيونيــة مبســدس
وأصابهــم بجــروح مختلفــة».
يف البدايــة عمــل شــهيدنا املقــدام رفيــق ضمــن صفــوف حركــة فتــح ،وألنــه متديــن جــدً ا ويؤمــن بــرورة الجمــع بني
اإلســام والجهــاد بــدأ بتشــكيل مجموعــة عســكرية إســامية أخــذت تنفــذ أعاملهــا البســيطة بصناعــة العبــوات املحليــة
ووضعهــا يف طريــق قــوات االحتــال ،وحصلــت املجموعــة عــى مسدســن خاضــت بهــا عــدة أعــال ضــد االحتــال.
ومــن بــن املهــات التــي نفذهــا الشــهيد املقــاوم رفيــق ومجموعتــه وضــع عبــوة قــرب بــرج املراقبــة الخــاص بســجن
غــزة املركــزي ســابقًا ،وعبــوة أخــرى قــرب املجلــس الترشيعــي ،والعديــد مــن العمليــات األخــرى حيــث ُعــد العمــل
الــذي قــام بــه إنجــازًا كبـرًا يف وقتــه وتطــو ًرا نوع ًيــا ملحوظًــا يف العمــل املقــاوم.
اعتقــل شــهيدنا الفــارس رفيــق يف شــهر ينايــر (كانــون الثــاين) 1980م وهــو يف طريقــه إىل لبنــان إلكــال دراســته
حيــث اســتوقفه جنــود االحتــال عــى جــر األردن وحكــم عليــه بالســجن  15عا ًمــا.
التــزم الشــهيد املجاهــد رفيــق يف الســجن ضمــن صفــوف الجامعــة اإلســامية (تيــار الجهــاد اإلســامي) وكان األمــر
العــام للجهــاد اإلســامي يف ســجن عســقالن .وكان خطي ًبــا مفو ًهــا ويعطــي دروس يف الوعــظ واإلرشــاد ويحفــظ أجـزاء
مــن القــرآن الكريــم ،كــا مــارس الرياضــة الصباحيــة ،وقـراءة الكتــب داخــل الســجن.
موعد مع الشهادة

يف  15نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1988م ارتقــى شــهيدنا املظلــوم رفيــق إىل العليــاء يف ســجن عســقالن إثــر مؤامــرة
دبرتهــا املخابـرات الصهيونيــة التــي ال تنفــك تكيــد وترتبــص باملجاهديــن .فانطــوت صفحــات مجــد مختومــة بالشــهادة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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لــن تنكــر إرادة الشــعب الفلســطيني يف جهــاده لتحريــر وطنــه
وطــرد الغـزاة الغربــاء .لــن توهنــه قلــة ســاح أو مــال ،ســيقاتل بــكل
الوســائل الســرداد وطنــه ولــو بالســكني.

الميالد والنشأة

)(1988 - 1960

ولـد الشـهيد املجاهـد عبـد اللـه محمد أبو محـروق يف  8مـارس (آذار) 1960م يف مدينة رفح بني أزقة مخيم الشـابورة
الـذي يضـم كما كل املخيامت الفلسـطينية صو ًرا للمعاناة واملأسـاة الفلسـطينية لالجئني حيث عاش شـهيدنا املجاهد عبد
اللـه يف أرسة مجاهـدة تعـرف تعاليـم ومبـادئ اإلسلام العظيم تلـك العائلة التـي ُه ِّجرت مـن قرية «زرنوقـة» الواقعة يف
فلسـطني املحتلـة عـام 1948م واسـتقر املقـام بهـا يف مدينة رفـح ثم انتقلت إىل دير البلح وسـط قطاع غـزة يف .1985
تتكـون أرسة الشـهيد املجاهـد عبـد اللـه مـن الوالدين وسـتة مـن اإلخوة واثنتين من األخـوات ،وترتيبه بينهـم الرابع.
درس االبتدائيـة واإلعداديـة يف مـدارس وكالـة غـوث الالجئين ،ثـم ترك الدراسـة وانتقل للعمـل داخـل األرايض املحتلة يف
العـام 1948م بسـب صعوبـة املعيشـة ووضـع األرسة الصعـب حيث سـاعد يف إعالتها.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه باألخــاق الحميــدة والصفــات التــي ال يحملهــا ســوى أبنــاء اإلســام ،ف ُعهــد بــا ًرا
بوالديــه عطو ًفــا عــى الصغــر ومح ًبــا إلخوانــه تربطــه بهــم عالقــة حميمــة ،وظهــر نعــم الصديــق والصــادق.

مشواره الجهادي

منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى شــهيدنا الفــارس عبــد اللــه االحتــال جامثًــا عــى أرضنــا ينــر بطشــه يف
كل فلســطني ويقتــل ويرتكــب املجــازر ،فأخــذ عــى نفســه عهــدً ا باالنتقــام مــن هــؤالء القتلــة إىل أن جــاءت االنتفاضــة
األوىل لينتمــي لحركــة الجهــاد اإلســامي إميانًــا بفكرهــا اإلســامي املقــاوم ومبادئهــا الجهاديــة ،فشــارك يف فعاليــات
االنتفاضــة بقــوة وحامســة وعمــل ضمــن جهــاز الفعاليــات التابــع للحركــة آنــذاك ،ثــم انتقــل للعمــل العســكري مــع
املجموعــات التابعــة للجهــاد اإلســامي يف القطــاع الحبيــب ليشــارك مــع رفاقــه يف عمليــات الطعــن بالســكاكني وقتــل
الكثــر مــن الجنــود واملســتوطنني الصهاينــة تلــك العمليــات الجهاديــة التــي أرعبــت اليهــود وجعلتهــم يحســبون ألــف
حســاب لحركــة اســمها الجهــاد اإلســامي.
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اعتقــل شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه يف العــام  1988يف ســجن أنصــار 2بغــزة قبــل عــدة أشــهر مــن تنفيــذ عمليتــه
النوعيــة التــي قــى فيهــا شــهيدً ا.
موعده مع الشهادة

يف صبيحــة يــوم الســبت  10ديســمرب (كانــون األول) 1988م وقــت الفــورة الحــظ الجنــود املكلفــون بالحراســة
يف ســجن أنصــار 2بغــزة غيــاب أحــد األرسى فذهبــوا ليفتشــوا عنــه داخــل الخيــم ففاجأهــم حينــا دخلــوا إحداهــا
بالهجــوم عليهــم بســكينه التــي أعدهــا ذات ًيــا مــن قطعــة حديــد ،فقتــل ثالثــة منهــم وجــرح أربعــة آخريــن.

وهنــا أطلــق أحــد الحـراس أعريتــه الناريــة عــى قــدم شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه مــن أعــى بــرج املراقبــة فأصابــه
إصابــة أوقفــت حركتــه ،ومــا هــي إال لحظــات حتــى وصلــت مجنــدة إليــه فأطلقــت النــار عــى رأســه ورقبتــه ،فارتقــى
شــهيدً ا إىل الفــردوس األعــى ملتح ًقــا بكوكبــة شــهداء معركــة الســكاكني امتيــاز مرتجــى وطــال األعــرج وكل الشــهداء.
وقامــت قــوات االحتــال بتســليم جثامنــه يف مقــرة ديــر البلــح بعــد العشــاء حيــث ســمحت لعــدد محــدود مــن أهلــه
ليلقــوا عليــه نظــرة الــوداع األخــرة قبــل أن يــوارى الــرى .وكان ذلــك يف يــوم فرضــت فيــه قــوات االحتــال حظــر
التجــوال عــى املدينــة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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أحد رجال الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي

يــا جــرح تفتــح يــا جــرح ،يــا أهــي هاتــوا امللــح حتــى يبقــى
ح ًيــا هــذا الجــرح ،لــن أغفرهــا لــك .تلعننــي أمــي إن كنــت غفــرت.
تلفظنــي القــدس إن كنــت نســيت.

الميالد والنشأة

)(1988 - 1959

يف منطقـة الزيتـون بتاريـخ  17مـارس (آذار) 1959م ولـد الشـهيد املجاهـد سـامي محمـد إرحيم (أبو محمـد) لعائلة
محافظـة تتكـون مـن سـتة إخـوة وأختني والوالـد والوالدة الكرميني ،نشـأ وترعرع بني أفـراد تلك األرسة املسـلمة املحافظة
على الديـن واملسـاجد وقـراءة القـرآن الكريـم ،درس املرحلتين االبتدائيـة يف مدرسـة صفـد واإلعدادية يف مدرسـة هاشـم
بـن عبـد منـاف والثانويـة يف مدرسـة يافـا ،ونـال ليسـانس آداب لغـة عربية مـن جامعة طنطـا بجمهورية مصر العربية.
تـزوج شـهيدنا املجاهـد سـامي مـن رفيقـة حياتـه ليكـون أرسة ملؤهـا الحـب والعطـاء ومنهاجهـا األخلاق الحميـدة،
وأنجبـت لـه زوجتـه ثالثـة أبنـاء أكربهـم محمد.
صفاته وأخالقه

يقــول ابنــه« :أىب رحمــه اللــه بشــوش الوجــه خفيــف الظــل مــرح ،محبــوب بــن األهــل والج ـران ،كريــم وطيــب
القلــب ،شــديد العــزم عــايل الهمــة ،هدفــه إعــاء كلمــة الحــق والدفــاع عنــه».
رحيم يف أهله ،شديدً ا عىل عدوه.
ملم بجوانب القضية الفلسطينية همه الدفاع عن القدس ،حسن الخلقً ،
ُعرف مثقفًا ً

أحــب شــهيدنا املقــدام أبــو محمــد أمــه كثـ ًرا ،فأحبتــه واعتــادت أن تدعــو لــه بالتوفيــق ،واعتــاد أن يطعمهــا قبــل أن
يــأكل هــو وزوجتــه وأبنــاؤه حتــى إن صحتهــا انهــارت بعــد ســاع خــر استشــهاده ،ووصــل بهــا الحــال إىل شــلل كامــل
وفقــدان القــدرة عــى النطــق ،وكل مــا كانــت تفعلــه هــو ذرف الدمــوع مــن عينييهــا حزنًــا عليــه وعــى أبنائهــا الســبعة
الذيــن مل تعــد تــرى منهــم أحــدً ا؛ فقــد استشــهد اثنــان أولهــم الشــهيد املجاهــد ماهــر يف العــام 1969م مــن قــوات
التحريــر الفلســطينية ،واثنــان منهــم مغرتبــان يف الخــارج ،والثالثــة الباقــون يف ســجون االحتــال.
داوم شــهيدنا املجاهــد ســامي عــى تحضــر املحــارضات وإلقائهــا ،وعــى عقــد النــدوات الدينيــة باملســاجد خاصــة
مســجد صــاح الديــن األيــويب بحــي الزيتــون.
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يف آخــر زيــارة متخفيــة إىل بيتــه ً
ليــا ودع أمــه وزوجتــه وأبنــاءه بنظــرات مليئــة باملشــاعر ،وحمــل مولودتــه
الجديــدة التــي أمتــت الـــ  15يو ًمــا حينهــا كأنــه يشــعر بأنهــا األخــرة التــي س ـراها فيهــا ،ثــم قــال لهــم :ســامحوين!
وذهــب مــع إخوانــه املجاهديــن.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املقــاوم ســامي إىل خيــار اإلميــان والوعــي والثــورة بعدمــا اقتنــع بأفــكار وأطروحــات الشــقاقي
وباألخــص مــا خــص منهــا فلســطني واملقاومــة مــن أجــل اســردادها فانضــم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ،ثــم قــرر
أن يكــون ضمــن صفــوف ذراعهــا العســكري وقتئــذ.

يف العــام 1987م اعتقلتــه قــوات االحتــال لنشــاطه ضدهــا ،ومــا لبــث أن خــرج مــن الســجن بعزميــة أقــوى ،فتعــرض
للمطــاردة وأمــى قرابــة العــام بعيــدً ا عــن بيتــه وأهلــه الذيــن تعرضــوا للمداهمــة والتفتيــش يف وضــح النهــار وجنــح
الليــل مــن قبــل القــوات املحتلــة.
موعده مع الشهادة

يــوم الخميــس _ليلــة الجمعــة_ بتاريــخ  29ديســمرب (كانــون األول) 1988م جــاء موعــد اللقــاء مــع الشــهادة حينــا
تواجــد الشــهيد الفــارس ســامي مــع أربعــة مــن رفاقــه املطارديــن يختبئــون يف غرفــة قدميــة يف أرض زراعيــة خاليــة يف
الزيتــون يف منطقــة الهضبــة قــرب املســلخ الجديــد حال ًيــا.
عــدد مــن الجيبــات العســكرية ،وطائ ـرات مراقبــة ،مروحيتــان وأعــداد كبــرة مــن الجنــود .كمــن نصبــه الجيــش
الصهيــوين تحــت أجنحــة الظــام يف مــكان اختبــاء املجاهديــن.
بــدأ الجيــش مبحــارصة املنطقــة مــن كل جوانبهــا وأخــذ يطالــب املجاهديــن بتســليم أنفســهم وقــدم لهــم العــروض
الرباقــة إال أن املجاهديــن تركــوا بنادقهــم تــرد ،فاشــتبكوا مــع الجنــود.
ُعــرف الشــهيد مقدا ًمــا مقبـ ًـا غــر مدبــر ،فعندمــا ُحســم األمــر بــأن البــد مــن املواجهــة تبســم لصديقــه معل ًنــا
ترحيبــه بالشــهادة ،وقــرر أن يتســلل هــو وصديقــه مــن نافــذة الغرفــة التــي يختبئــون فيهــا ،وفتحــا النــار عــى جنــود
االحتــال مبــارشة فــرد الجيــش بعتــاده وطائراتــه بإطــاق النــار بكثافــة بعيــارات ثقيلــة ،فاستشــهد شــهيدنا املقــدام
ســامي ورفيقــه الشــهيد املجاهــد مصبــاح شــعبان دلــول ،ومــن مثــة داهــم الجيــش املــكان واعتقــل الثالثــة اآلخريــن.
قــام الجيــش الصهيــوين باحتجــاز جثــاين الشــهيدين ملــدة ثالثــة أيــام ،ويف اليــوم الرابــع أحرضهــا تحــت مراقبــة
الحاكــم العســكري وعــدد كبــر مــن جنــود الجيــش الصهيــوين ليتأكــدوا مــن موتهــا ودفنهــا بأعينهــم حتــى اللحظــة
األخــرة خشــية مــن أي ردة فعــل أو أعــال ثوريــة خــال تشــييعهام .وصــى مختــار املنطقــة ومجموعــة مــن جريانــه
عــى الشــهيد املجاهــد ســامي و ُدفــن بعــد منتصــف الليــل دون أن يســمح ألحــد مــن أهلــه بوداعــه ،وحرمــت أمــه
وزوجتــه ومعهــا جميــع أهلــه مــن إلقــاء النظــرة األخــرة عليــه.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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أيهــا الشــهداء! ســنلملم أشــاءكم ونســافر بهــا إىل كل محطــات
الوجــع يف فلســطني .ســنحفر بطوالتكــم عــى قلوبنــا وعيوننــا ،ولــن
ننســاكم ،لــن ننســاكم يــا مصبــاح؛ فأنتــم مــن أنرتــم لنــا الطريــق،
فســام عليكــم أيهــا الثائــرون!

الميالد والنشأة

)(1988 - 1971

ولـد الشـهيد املجاهـد مصبـاح شـعبان دلـول يف حـي الزيتون مبدينـة غزة بتاريـخ  12أبريـل (نيسـان) 1971م ليعانق
الحلـم الـذي كان بانتظـار الفقـراء أمثالـه وليكـون رديف مصبـاح البطولة والشـجاعة وليؤكد أن دمه يجـب أن يكون هو
الحافـز دو ًمـا على اسـتيقاظ العنفـوان الذي قد تكسـوه وحشـة األيام وقسـوة الواقـع املؤمل.

نشـأ شـهيدنا املجاهـد مصبـاح يف عائلـة متدينة تكسـوها مالمـح اإلسلام وتربيته العظيمـة القادرة عىل إخـراج الجيل
املسـلم والقادر عىل تحمل مسـؤولياته تجاه الواقع املحيط به ،فدخل شـهيدنا املدرسـة ،ولكنه مل يكمل تعليمه ليسـاعد
يف دخـل البيـت ،فعمـل مـع والـده يف الزراعـة التـي تعتبر املصـدر الرئيسي لـرزق العائلـة وعمـل يف الديكـور والدهـان،
فصـار رحمـه الله واسـع الذهن متفتـح البصرية.
صفاته وأخالقه

مســجد صــاح الديــن يف حــي الزيتــون محــط رحــال هــذا املجاهــد يف جميــع األوقــات حيــث واظــب عــى الصــاة
فيــه واملشــاركة يف النــدوات الدينيــة التــي عقــدت يف املســجد كــا أكــر مــن الصيــام وقـراءة القــرآن الكريــم .كل ذلــك
ســاعد يف نشــأة شــهيدنا املجاهــد مصبــاح عــى محبــة اللــه والوطــن واالســتعداد للتضحيــة ،كــا عــرف لــدى الجميــع
بصفــاء قلبــه وحســن معاملتــه مــع اآلخريــن مــا جعلــه محبوبًــا مــن الجميــع ،كــا أحــب مامرســة الرياضــة بكافــة
أنواعهــا ومتيــز يف مامرســة لعــب الحديــد ورفــع األثقــال.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد الفــارس مصبــاح بحركــة الجهــاد اإلســامي ،ومــع بدايــة شــعلة االنتفاضــة الثانيــة عــام 1987م كان
شــهيدنا مــن الســباقني يف العمــل الجهــادي وجــل همــه خدمــة اإلســام.

ً
وصــول بعمليــات األحــرار
نقــش اســم الجهــاد اإلســامي الــذي أخــذ باللمعــان أكــر فأكــر باستشــهاد األقــار
واملجاهديــن ،فبــدا رحمــة اللــه عليــه مــن النشــطني جــدً ا حيــث مــارس كل قناعاتــه بالفعــل وســاهم يف إقنــاع الكثــر
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مــن الشــباب بهــذا الخيــار حتــى جعــل دمــه آخــر وأغــى مثــن يقدمــه شــهيدنا لخدمــة اإلســام .حريــص عــى لقــاء
ربــه وهــو راض عنــه؛ فقــد شــعر رحمــه اللــه بــرورة تطويــر العمــل ضــد جنــود االحتــال الذيــن ميتلكــون أقــوى
األســلحة عــى اإلطــاق .وتحــت شــعار «الواجــب قــدر اإلمــكان» حــارب هــو ومجموعــة مــن رفاقــه املجاهديــن بإلقــاء
الزجاجــات الحارقــة أو (املولوتــوف) عــى جنــود االحتــال ،وكــا يقــول أحــد الشــباب إن الشــهيد املجاهــد مصبــاح
رقــا جديــدً ا يف إلقــاء املولوتــوف حيــث عمــل هــو وأفــراد مجموعتــه
رحمــه اللــه مل يــرك يو ًمــا مل يســجل فيــه ً
ليــل نهــار يف إربــاك جنــود االحتــال الذيــن كانــوا يــردون بالرصــاص الحــي عــى املجاهديــن بعــد إمتــام مهمتهــم.
ويقــول أحــد أصدقائــه« :لقــد عرفنــاه شــجا ًعا جــدً ا يواجــه الرصــاص بأقــل اإلمــكان بزجاجــة حارقــة يشــعلها تحــت
أقــدام الصهاينــة كــا شــاهدنا عربــات الجنــود املصفحــة وهــي تحــرق أكــر مــن مــرة بفعــل زجاجاتــه الحارقــة».
مــع اســتمرار الضغــط املتزايــد عــى جنــود االحتــال وشــيوع اســم املجاهــد مصبــاح يف كل مــكان اعتقــل ملرتــن
متتاليتــن ،ويف كل مــرة يســجل أروع صمــود .لقــد حققــوا معــه واســتعملوا أبشــع أنــواع التعذيــب بــدون جــدوى.
خــرج شــهيدنا املقــدام مصبــاح مــن األرس ليكمــل نفــس الــدور الــذي ســلكه بحــاس متزايــد فــكل همــه لقــاء ربــه،
ويدعــو اللــه أن ينــال الشــهادة حتــى والــده يؤكــد هــذه الحقيقــة قائـ ًـا« :لقــد أخلــص كثـرًا وكل همــه أن يستشــهد».
نعــم هــذه هــي مالمــح الــذي تخرجــوا مــن مدرســة الشــقاقي والقســام.
موعده مع الشهادة

شــهيدنا املجاهــد مصبــاح مــن أوائــل الشــباب الذيــن طاردتهــم قــوات االحتــال يف غــزة ومتنــى وقتهــا الحصــول عــى
أي قطعــة ســاح يواجــه بهــا أعــداء اللــه واألمــة .اعتقلــت قــوات االحتــال والــده للضغــط عليــه ،ولكنــه مل يأبــه بهــذا
اإلجـراء .يــوم الخميــس _ليلــة الجمعــة_ بتاريــخ  29ديســمرب (كانــون األول) 1988م جــاء موعــد اللقــاء مــع الشــهادة
حينــا تواجــد الشــهيد الفــارس مصبــاح مــع أربعــة مــن رفاقــه املطارديــن يختبئــون يف غرفــة قدميــة يف أرض زراعيــة
خاليــة يف حــي الزيتــون يف منطقــة الهضبــة قــرب املســلخ الجديــد حال ًيــا فــإذ بعــدد مــن الجيبــات العســكرية وطائـرات
مراقبــة ومروحيتــان وأعــداد كبــرة مــن الجنــود يتســللون تحــت جنــح الظــام إىل مــكان اختبــاء املجاهديــن.
بــدأ الجيــش مبحــارصة املنطقــة مــن كل جوانبهــا وأخــذ يطالــب املجاهديــن بتســليم أنفســهم وقــدم لهــم العــروض
الرباقــة إال أنهــم جعلــوا الــرد مــن بنادقهــم ،واشــتبكوا مــع الجنــود .تســلل شــهيدنا املجاهــد مصبــاح هــو وصديقــه
الشــهيد املجاهــد ســامي ارحيــم مــن نافــذة الغرفــة التــي يختبئــون فيهــا ،وفتحــا النــار عــى جنــود االحتــال مبــارشة
فــرد الجيــش بعتــاده وطائراتــه بإطــاق النــار بكثافــة بعيــارات ثقيلــة ،فاستشــهد الشــهيد الفــارس مصبــاح ورفيقــه
الشــهيد املجاهــد ســامي ارحيــم ،ومــن مثــة داهــم الجيــش املــكان واعتقــل الثالثــة اآلخريــن.
قــام الجيــش الصهيــوين باحتجــاز جثــاين الشــهيدين ملــدة ثالثــة أيــام ،ويف اليــوم الرابــع أحرضهــا تحــت مراقبــة
الحاكــم العســكري وعــدد كبــر مــن جنــود الجيــش الصهيــوين ليتأكــدوا مــن موتهــا ودفنهــا بأعينهــم حتــى اللحظــة
األخــرة خشــية مــن أي ردة فعــل أو أعــال ثوريــة خــال تشــييعهام .دفــن الشــهيدان بعــد منتصــف الليــل دون أن
يســمح ألحــد مــن أهلهــا بوداعهــا.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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ً
محمول عىل األكتاف
غدً ا سآيت لك

حفــظ كتــاب اللــه منــذ الصغــر وهــو أول األشــبال لحركــة الجهــاد
اإلســامي مبخيــم ديــر البلــح ،مقــدام ال يخــاف املــوت ،شــجاع رغــم
صغــر ســنه ،تاريخــه ســبق عمــره وعــرف عنــه الصــدق واألمانــة.

الميالد والنشأة

)(1989 - 1973

يف  12فربايـر ( شـباط) 1973م ولـد الشـهيد املجاهـد نرص إسماعيل نصـار يف مدينة دير البلح خلف مسـجد الرحمن.
متتـد جـذور عائلتـه إىل بلدتهـم األصليـة «جولس» التي ُه ِّجـرت منها يف العـام 1948م .تتكون أرسته مـن أربعة عرش فر ًدا
ترتيب شـهيدنا الخامـس بني إخوته.

شـهيدنا الفـارس نصر مميـز يف دراسـته ،أنهـى املرحلتين االبتدائيـة واإلعداديـة يف مـدارس وكالـة الغـوث واملرحلـة
الثانويـة مبدرسـة املنفلوطـي .قبـل االستشـهاد بليلة سـهر مـع أمه التي أخـذت توصيه بالعلـم .وقالت لـه« :اذهب للنوم
ً
محمـول على األكتاف».
يـا نصر!» ،فـرد عليهـا« :غدً ا سـآيت لـك
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد نــر بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،وصــدق نيتــه ،التــزم بالصــاة يف مســجد الرحمــن بديــر
البلــحُ ،عــرف بطيــب القلــب ،وحرصــه عــى رضــا والديــه وبرهــا وطاعتهــا ،كــا عــرف بالرسيــة والصمــت ،فعهــد
شــجا ًعا مقدا ًمــا مل يعــرف للخــوف مكانًــا.
وســمي حاممة املســجد.
امتــاز بالشــجاعة والخلــق الجميــل ،يــزور األرحــام ويشــارك الجـران يف األفـراح واملناســباتُ ،
حفــظ كتــاب اللــه عــز و جــل يف مســجد الرحمــن ،و حــن يقــدم لــه الطعــام ال يــأكل حتــى يطعــم األطفــال قبــل أن
يــأكل أي يشء.
مشواره الجهادي

شــارك الشــهيد املجاهــد نــر شــباب حركــة الجهــاد اإلســامي يف الفعاليــات واملناســبات العامــة ،وامتــاز بالشــجاعة
والخلــق الجميــل .وعمــل مــع اللجــان الشــعبية للحركــة .أحــب وطنــه مــن كــرة ســاعه عــن حكايــات األجــداد مــن
والديــه .تابــع مجلــة البيــادر ملــا بهــا مــن قصــص الشــهداء وأخبــار االنتفاضــة املباركــة حتــى إنــه يف إحــدى املـرات خــرج
يف منــع التجــول الــذي تفرضــه قــوات االحتــال عــى املنطقــة مــن أجــل رشاء املجلــة لوجــود كوكبة جديــدة من الشــهداء.
112

موسوعة شهداء من فلسطين

شــارك شــهيدنا الفــارس نــر يف املواجهــات التــي كانــت تندلــع بــن قــوات االحتالل والشــباب حــن تدخــل الدوريات
الصهيونيــة املخيــمُ .عــرف متدي ًنــا جــدً ا ملتز ًمــا يف صلواتــه مح ًبــا للمســاجد حتــى حفــظ كتــاب اللــه عــز وجــل ،وتأثــر
بشــباب الجهــاد اإلســامي وأحــب صحبتهــم ومخالطتهــم.
موعد مع الشهادة

يف يــوم األربعــاء  4ينايــر (كانــون الثــاين) 1989م تنــاول شــهيدنا املجاهــد نــر طعــام الفطــور ولبــس أجمــل املالبــس
وخــرج إىل بقالــة شــقيقه الســاعة العــارشة صبا ًحا.
كالعــادة دوريــات االحتــال تجــوب املخيــات يف ذاك الوقــت ،فتصــدى الشــباب لدوريــة اقتحمــت املخيــم بالحجارة،
فأصيــب أحــد أصدقــاء الشــهيد املجاهــد نــر ،فــرك البقالــة وشــارك يف املواجهــات مع الشــباب.

اســتمرت املواجهــات ،فاقــرب شــهيدنا مــن القــوات وهــو يرشــقها بالحجــارة فخــرج جنــدي احتمــى ببــاب الجيــب
العســكري وصــوب بندقيتــه ثــم ضغــط عــى زنــاده فخرجــت طلقــة قاتلــة أصابــت الجهــة اليــرى مــن عنــق شــهيدنا
فاستشــهد عــى الفــور .نُقــل عــى أكتــاف الشــباب إىل عيــادة تابعــة لوكالــة الغــوث يف املخيــم ومــا أن شــاع نبــأ
استشــهاده حتــى بــدأت التكب ـرات تخــرج مــن املســاجد تدعــو النــاس للمشــاركة يف تشــييع الشــهيد املجاهــد نــر.
لبــت الجامهــر الغاضبــة الدعــوة وشــاركت يف مراســم الدفــن إال ان قــوات االحتــال مل تــرك الجنــازة ،وحاولــت اقتحــام
املقــرة ،فتصــدى لهــا املشــيعون بقــوة بالحجــارة ومتكنــوا مــن دفنــه .ويومهــا فــرض أطــول منــع تجــول عــى مخيــم ديــر
البلــح اســتمر ألكــر مــن  16يو ًمــا متتاليــة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد محمد يعقوب محمود السحلوب
طلب الشهادة فنالها

النصــرات مخيــم الشــهداء والتضحيــات .خــرج منــه آالف
املجاهديــن ومئــات الشــهداء طــوال زمــن االحتــال املظلــم .يف كل
مــر مــن ثـراه الغــايل قطـرات مــن دم شــهيد أو جريــح ،ويف كل بيــت
مــن بيوتــه طيــف لشــهيد ،هــو كــا كل أرجــاء قطــاع غــزة أرضــه ال
ترتــوي إال مــن دمــاء أبنائــه الشــهداء.

الميالد والنشأة

)(1989 - 1974

يف  2أبريــل (نيســان) 1974م خرجــت الرصخــات األوىل للشــهيد املجاهــد محمــد يعقــوب الســحلوب يف مخيــم
النص ـرات وســط قطــاع غــزة ،وترعــرع يف أرسة محافظــة مكونــة مــن خمســة أشــقاء هــو أكربهــم تعــود أصولهــا إىل
مدينــة «يافــا» عــروس البحــر التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس
وكالــة الغــوث لالجئــن وأظهــر متي ـ ًزا وتفو ًقــا يف دراســته ،لكنــه مل يكمــل تعليمــه ،وحصــل عــى شــهادة اآلخــرة.
شـهيدنا الفـارس محمـد عمـود البيـت حيث يعتمـد عليه يف كافة األمور .التزم مبسـجد القسـام الذي يقـرب من مكان
سـكناه ،صلى فيه الخمس وخاصة الفجر ،وسـمي حاممة املسـجد.
ش ــارك ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد إخوان ــه يف حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف حلق ــات العل ــم والن ــدوات الت ــي يلقيه ــا
ق ــادة الحرك ــة ألبنائه ــم .يذك ــر أن عائلت ــه رزق ــت مول ــو ًدا جدي ــدً ا س ــمته محم ــد تيم ًن ــا بالش ــهيد ال ــذي رح ــل ت ــاركًا
وراءه فرا ًغ ــا قاســ ًيا.

صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد محمــد بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،وصــدق نيتــه ،فالتــزم بالصــاة يف مســجد القســام
وســط النصـرات ،وعــرف بطيــب القلــب ،وحرصــه عــى رضــا والديــه وبرهــا وطاعتهــا ،كــا عــرف بالرسيــة والصمــت،
وعهــد شــجا ًعا مقدا ًمــا ال يعــرف الخــوف طريقــه إىل قلبــه.
شــارك شــهيدنا البــار محمــد والــده يف املناســبات مــن األف ـراح واألت ـراح ،ويــزور األرحــام وال يقطعهــم ،ويعــرف
طريــق الخــر والفــاح.
مشواره الجهادي

شــارك الشــهيد املجاهــد محمــد شــباب الجهــاد اإلســامي يف الكتابــة عــى الجــدران ومواجهــة قــوات االحتــال أثنــاء
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اقتحامهــا املخيــم حيــث يســكن يف منتصفــه عــى مقربــة مــن ســوق النص ـرات .وشــارك م ـرات وم ـرات يف املواجهــات
التــي دارت بــن الشــبان وقــوات االحتــال عــى مدخــل النصـرات قــرب مخيــم الجيــش الصهيــوين الــذي ُعــرف وقتهــا
(بالخيــم) كــا تصــدى للدوريــات التــي كثـ ًرا مــا روعــت اآلمنــن وأطلقــت رصاصهــا عــى األطفــال واملدنيــن.

موعد مع الشهادة

يــوم الخميــس  12ينايــر (كانــون الثــاين) 1989م دخلــت قــوات االحتــال يف دوريــة راجلــة مــن مدخــل النصـرات،
واتجهــت إىل منطقــة الســوق ،ثــم إىل املســجد الكبــر يف النصــرات ،وهنــاك اندلــع اشــتباك بــن الشــبان الرافضــن
للغطرســة والظلــم منهــم شــهيدنا محمــد وبــن الدوريــة الراجلــة.

بعــد العــر اشــتدت املواجهــات مــا أدى الســتدعاء دوريــة أخــرى لفضهــا .وحينهــا حــورص الجنــود بالقــرب مــن
املســجد ،وتقــدم شــهيدنا محمــد برفقــة أصدقائــه لرشــق الدوريــة بالحجــارة وإذ بجنــدي يطلــق عيــا ًرا ناريًــا ح ًيــا تجاهــه
أصابــه يف الجهــة اليمنــى مــن رأســه وعرقلــت قــوات االحتــال ســيارة اإلســعاف وأعاقتهــا مــن الوصــول لــه.
بعــد فــرة قصــرة متكنــت الطواقــم الطبيــة مــن إســعافه ونقلــه إىل املستشــفى ،وبحكــم خطــورة اإلصابــة تــم
تحويلــه إىل مستشــفى املقاصــد بالقــدس املحتلــة ،فلــم تتمكــن الطواقــم الطبيبــة هنــاك مــن وقــف النزيــف ،وقــدر اللــه
أن يستشــهد الســاعة الثانيــة عــرة منتصــف الليــل.
حينــا وصــل الخــر إىل العائلــة ،بــدأت تعلــو صيحــات التكب ـرات مــن الج ـران وأبنــاء الجهــاد اإلســامي ،فدخــل
الجيــش املنطقــة وفــرض حظــر التجــوال بأمــر الحاكــم العســكري .ويف اليــوم الثــاين وهــو يــوم  13ينايــر (كانــون الثــاين)
1989م ووري جثــان الشــهيد الــرى.
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الشهيد املجاهد أكرم محمد خليل أبو نحلة
ثابتون عىل أرض فلسطني ولن نركع

مل يعــرف فارســنا للنــوم طعـ ًـا .تجــده دامئًــا منهم ـكًا يف دراســته
متعل ًقــا بكتبــه ،عرفــه الجميــع برجاحــة عقلــه ونبــوغ أفــكاره ،فتميــز
بذكائــه الشــديد ،تطــوي األيــام صفحــات الطفولــة وتبــدأ بفتــح
صفحــات اإلبــداع والنشــاط؛ فكليــة الهندســة انتظــرت قــدوم الفــارس
إىل مقاعدهــا ،ولكــن حلمــه مل يكتمــل.
الميالد والنشأة

)(1989 - 1968

ولــد شــهيدنا املجاهــد أكــرم محمــد أبــو نحلــة بتاريــخ  27ديســمرب (كانــون األول) 1968م يف مدينــة رفــح جنــوب
قطــاع غــزة هــذه املدينــة كــا كل مــدن فلســطني التــي شــهدت إجـرام الصهاينــة ومـرارة الــكأس التــي يجرعهــا ألبنــاء
فلســطني ألرسة فلســطينية الجئــة تعــود جذورهــا إىل مدينــة «يبنــا» املحتلــة منــذ العــام 1948م.

تــرىب شــهيدنا املجاهــد أكــرم يف كنــف أرسة فلســطينية الجئــة محافظــة عــى قيمهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا وأعرافهــا
ملتزمــة بتعاليــم الديــن اإلســامي الحنيــف.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أكــرم باملــدارس التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني األونــروا ليــدرس
فيهــا مرحلتــي االبتدائيــة واإلعداديــة ،فتفــوق يف جميــع مراحــل الدراســة وحصــل عــى العديــد مــن شــهادات التقديــر
تكرميًــا الجتهــاده وتفوقــه .وبعدهــا انتقــل إىل املرحلــة الثانويــة ليكمــل مشــواره التعليمــي ،فحصــل عــي درجــة االمتيــاز
يف الثانويــة العامــة ليلتحــق بعدهــا بكليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح بالضفــة املحتلــة وينتســب إىل كليــة الهندســة
املدنيــة .ومل يكمــل دراســته يف ذلــك املجــال الــذي حلــم بــه منــذ صغــره؛ ألن القــدر عاجلــه فاستشــهد وهــو طالــب يف
الســنة الثانيــة مــن الجامعــة.
زفـت العائلـة إىل حـور العين الشـهيد املجاهـد محمـود سـامل أبو نحلـة عـام 1982م والشـهيد املجاهد محمـود ماجد
أبـو نحلـة خلال الحرب األوىل على غـزة (.)2009/2008
صفاته وأخالقه

نعــم لقــد مــى شــهيدنا املجاهــد أكــرم اب ًنــا بــا ًرا بأهلــه وأ ًخــا وصدي ًقــا ورجـ ًـا صال ًحــا وأمي ًنــا مــع الجميــع ،لهــذا
فــإن كل مــن عرفــه يفتخــر بأخالقــه الحميــدة وســمعته الطيبــة وتعاملــه الراقــي مــع الجميــع دون متييــز بــن أحــد ،مــا
جعلــه محــل ثقــة وموضــع اعتـزاز واحـرام وتقديــر.
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وخصوصــا
متيــز شــهيدنا الفــارس أكــرم بالتزامــه منــذ صغــره بالصــاة واملحافظــة عليهــا جميعهــا يف املســجد جامعــة
ً
صــاة الفجــر .كــا متيــز بقلــب حنــون عــى الصغــار حريــص دامئًــا عــى إدخــال االبتســامة إىل البيــت حينــا يخيــم
الحــزن عــى أهلــه وذويــه.
مشواره الجهادي

شــهيدنا املجاهــد أكــرم مــن الذيــن جاهــدوا بكتبهــم وأقالمهــم عــى مقاعــد الدراســة يف الجامعــة ،ولكــن عندمــا تــم
إغــاق جامعــة النجــاح ورجــع إىل مســقط رأســه رفــح متكــن مــن االلتحــاق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك
يف الكثــر مــن األنشــطة التــي نظمتهــا الحركــة عــى الســاحة.
كــا شــارك أيضً ــا برجــم آليــات االحتــال وجيباتــه العســكرية بحجارتــه املباركــة .ومــا أن عــرف الفلســطينيون
الزجاجــات الحارقــة حتــى بــدأ يصنعهــا ويلقيهــا عــى دوريــات االحتــال التــي اعتــادت اقتحــام املــدن الفلســطينية
وترويــع اآلمنــن.
موعده مع الشهادة

يف  8فربايــر (شــباط) 1989م خــال االنتفاضــة األوىل اقتحمــت قــوات االحتــال مدينــة رفــح وبــدأت بإطــاق النــار
بكثافــة عــى املواطنــن دون متييــز بنيــة تســجيل جرميــة جديــدة يف ســجلها األســود ،ويف تلــك اللحظــات خــرج شــهيدنا
املجاهــد أكــرم مــن املســجد بعــد أن فــرغ مــن صــاة املغــرب فأصيــب برصاصــة مــن جنــدي متعطــش لســفك دم
الفلســطينيني أصابــت رأســه وأدت إىل استشــهاده عــى الفــور.
بعــد صــاة عشــاء ذات اليــوم شُ ـ ِّيع جثــان شــهيدنا الفــارس أكــرم بحضــور عــدد قليــل مــن أهلــه وذويــه وذلــك
بســبب الطــوق الــذي فرضتــه قــوات االحتــال عــى املنطقــة.
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الشهيد املجاهد أسعد طالل أسعد حمودة
شهيد الربدين ورسام الشهادة

عــرف الشــهيد الفــارس أســعد حمــودة بار ًعــا يف الرســم وال يعــرف
إال الســر يف لوحــات الشــهادة ،فكانــت ريشــته ترســم حكايــة الكرامــة
املخضبــة بوطــن مســلوب ســيعود بدمــاء نفســية كدمــاء أســعد
بقلــم الجهــاد اإلســامي ورشفــاء الديــن والوطــن لتحريــره مــن دنــس
الصهاينــة.
الميالد والنشأة

)(1989 - 1975

دخـل الشـهيد املجاهـد أسـعد طلال حمـودة أتـون الحيـاة يف  6ينايـر (كانـون الثـاين) 1975م يف مسـقط رأسـه بحي
الزيتـون يف مدينـة غـزة ألرسة محافظـة ملتزمـة أقىص مـا تحلم به هو طاعة اللـه واملحافظة عىل دينها يف هذه البسـيطة،
زادهـا التقـوى والـورع واإلميـان والصبر .لوالديه مـن األبناء سـبعة أخيار وأربعة شـقيقات أسـعد بكرهم.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أســعد مبــدارس االبتدائيــة تحديــدً ا مبدرســة صفــد للبنــن يف حــي الزيتــون متفو ًقــا نجي ًبــا
مجتهــدً ا األول عــى فصولــه يف ســنته ،ثــم أكمــل دراســته اإلعداديــة مواصـ ًـا مشــوار التفــوق والنجــاح ،وأتقــن هوايــة
الرســم فلــم تكــن تخلــو ورقــة يف حقيبتــه مــن صــورة رايــة الجهــاد اإلســامي أو شــهيد ملقــى عــى األرض فهــو يرســم
عــى لوحاتــه حلمــه يف هــذه الحيــاة .وأخــر والدتــه مـرا ًرا وتكـرا ًرا أنــه يحلــم بالشــهادة يف ســبيل اللــه فنالهــا قبــل أن
يكمــل مراحــل تعليميــة متقدمــة.
صفاته وأخالقه

نـادت أم أسـعد ونحـن يف ضيافتهـا على جمـوع مـن الفتيـة والشـبان تسـألهم عـن الشـهيد البار أسـعد فـإذ باإلجابة
مجتمعـة على خلقـه القويـم الجميـل الطيـب املبتسـم الفنـان الكريـم يف معاملـة أهلـه والنـاس ،ورجل املسـجد.

تتحــدث عنــه والدتــه والدمــوع تغــرق قلبهــا وبهــا نشــوة الجهــاد واالستشــهاد« :التــزم صــاة الفجــر والعــر وحــرص
عليهــا بصــورة كبــرة ،ودامئًــا يقــول :مــن صــى الربديــن دخــل الجنــة ويشــدد عــى هــذه الحديــث حتــى قبــل استشــهاده
بلحظــات حيــث صــى العــر وبعدهــا انتقــل إىل ربــه شــهيدً ا».
تكمــل أم أســعد الحزينــة عــى بكرهــا« :ذهــب مــع والــده لبنــاء مقــرة الشــهداء رشق غــزة فقــال ألبيــه :ســوف
تدفنوننــي هنــا يف حــال قضيــت شــهيدً ا ،فضحــك والــده وقــال لــه :إن شــاء اللــه العمــر كلــه لــك يــا أســعد! فلــم متــض
أيــام حتــى دفــن أســعد أول شــهيد يف املقــرة الرشقيــة «الشــهداء» بعــد إمتــام بنائهــا.
ُعهــد شــهيدنا املجاهــد أســعد طي ًبــا مبتسـ ًـا يعامــل النــاس بالخــر واملحبــة ،يــزور األرحــام وهــو يف ســن الطفولــة،
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موسوعة شهداء من فلسطين

ومل يعــرف إال طريــق املســجد ومالزمــة الصــاة واملرابطــة عليهــا يف زمــن قــل فيــه مــن الفتيــة مــن اعتــاد املســاجد
حســب قــول أم أســعد التــي احتســبت فلــذة كبدهــا عنــد ربهــا شــهيدً ا.
وتذكــر والــده الشــهيد يف رسد قصتــه التــي تدعــو للفخــر والعــزة« :خــال أحــد اإلرضابــات يف البلــد عــاد أســعد مــن
املدرســة وتعــرض للتفتيــش مــن قبــل جنــود االحتــال الذيــن وجــدوا يف حقيبتــه رســومات لــه عــن الشــهادة والجهــاد،
فرضبــوه واعتقلــوه يف ســجن أنصــار ملــدة  48ســاعة وأفــرج عنــه وعــاد إىل املنــزل مرض ًجــا بالدمــاء .وهــذه الحكايــة
دليــل قاطــع عــى اإلميــان العفــوي لــدى أســعد بفطنــة الجهــاد ضــد العــدو الصهيــوين حتــى يف مخيلتــه الفنيــة».
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا الفــارس أســعد منــذ صغــره باملجموعــات الفتيــة التــي ألقــت الحجــارة عــى قــوات االحتــال خاصــة
مــع بــدء انتفاضــة الحجــارة واملولوتــوف يف شــوارع ومخيــات وأحيــاء قطــاع غــزة حينــا احتلــت قــوات العــدو األرض
بأكملهــا .خــاض معــارك بالحجــارة ضــد قــوات االحتــال يف طريــق عودتــه مــن املدرســة رغــم أنــه مل يتجــاوز املرحلــة
اإلعداديــة وقتهــا كــا بــرع يف رســم لوحــات فنيــة تعــر عــن الشــهادة.
تــرأس الشــهيد املجاهــد أســعد مجموعــة مــن الفتيــة مهمتهــا نصــب الكامئــن لقــوات االحتــال عنــد مداخــل األزقــة
الضيقــة مســتخدمني كلــات رسيــة لبــدء الهجــوم بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة عــى هــذه القــوات املدججــة بالســاح
والعتــاد والشــهيد أســعد ميتشــق ســاح التقــوى واإلميــان بنــر اللــه ومتكينــه لــه وآيــات القــرآن تحصنــه.
يف آخــر أيامــه يف املدرســة بــدأ الشــهيد املجاهــد أســعد بنــر أفــكار حركــة الجهــاد االســامي يف فلســطني يف مدرســة
يافــا مبدينــة غــزة وذلــك لتفوقــه يف العلــم والوعــي أيضً ــا.
موعد مع الشهادة

صبــاح يــوم األحــد املوافــق  19مــارس (آذار) 1989م شــهد إرضابًــا عا ًمــا يف قطــاع غــزة بفعــل مامرســات قــوات
االحتــال ،فخــرج شــهيدنا الفــارس أســعد لقــذف الحجــارة امللتهبــة بقــوة اإلميــان العظيــم عــى قــوات االحتــال الغاشــم.
وبعــد أن أنهكــه التعــب عــاد إىل املنــزل حتــى يغتســل ،وطلــب مــن والدتــه أن تعــد لــه امليــاه لالســتحامم ،وارتفــع أذان
العــر مناديًــا جمــع املســلمني لطاعــة اللــه.

أرص عــى الصــاة يف مســجد صــاح الديــن بحــي الزيتــون قبــل االســتحامم فذهــب برفقــة أصدقائــه للصــاة ،وبعــد
أن فرغــوا منهــا وجــدوا عــد ًدا مــن جنــود االحتــال قــرب املســجد ،فقــام مــع بعــض الفتيــة بالتصــدي لهــم بحجارتــه
التــي تــكاد تنفجــر غض ًبــا ،فاقــرب كثـ ًرا مــن جنــود االحتــال فكمــن لــه أحدهــم وتعالــت صيحــات املواطنــن لشــهيدنا
املجاهــد أســعد بالرتاجــع خو ًفــا عــى حياتــه ،فــأرص عــى التقــدم فاســتهدفه قنــاص غــادر برصاصــة اســتقرت يف جبينــه
الطاهــر فارتفعــت روحــه إىل بارئهــا شــهيدً ا مرض ًجــا بدمائــه الزكيــة عــى ثــرى فلســطني ،نحســبه كذلــك واللــه حســيبه.
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الشهيد الطفل سامر محمد سامي عاروري
اغتالته وحشية االحتالل

الســيلة الحارثيــة ،قريــة فلســطينية ،ترتبــع عــى قمــة هضبــة
تــرف عــى مــرج ابــن عامــر ،وال تختلــف يف كثــر مــن مالمحهــا
أو أبعادهــا عــن القريــة الفلســطينية التقليديــة حيــث بــدا أخـرًا أن
العصافــر قــد غــرت مــن نغمــة شــدوها ،فأصبحــت متيــل إىل الحــزن
أكــر منهــا للتغريــد ،وانتــرت ســنابل الــورد القرمزيــة وهــي تتحــى
بثوبهــا القشــيب ،الــذي مييــل لالحمـرار .هنــا ارتقــى الشــهيد ،وهناك
ســالت دمــاؤه جاريــة ،وهنــا ذرفــت دمــوع أم عــى شــهيدها .هــذه
)(1989 - 1977
ذكريــات قريــة الســيلة الحارثيــة اآلن .نــى النــاس صــوت املزمــار
القــادم مــن ثنايــا الصخــور الجبليــة والصــادر عــن الرعــاة وحلــت مكانــه أغنيــة الشــهداء .وأرســلوها مــع الطيــور تــرح
بــا أجنحــة وأصبحــت القريــة رحــم انتفاضــة الحجــارة بعــد أن كانــت مصــد ًرا للعمــل الرخيــص يف مصانــع االســتعباد.
إنــه التحــول التاريخــي الــذي انفجــر مــن غــر تحذيــر.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد الشــبل ســامر محمــد عــاروري يف  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1977م يف الســيلة الحارثيــة مبحافظــة
جنــن ألرسة محافظــة مكونــة مــن الوالديــن وســتة أشــقاء وشــقيقتني ،ترتيــب شــهيدنا الثــاين بينهــم.
عــاش طفولتــه يف بلدتــه وتلقــى تعليمــه يف مدرســة الســيلة الحارثيــة حيــث أنهــى املرحلــة االبتدائيــة وســنتني مــن
اإلعداديــة بتفــوق كبــر ،واســتطاع أن يحافــظ عــى املركــز األول يف جميــع الصفــوف التــي درســها.
صفاته وأخالقه

يقــول والــده« :ســامر طفــل ملتــزم مبعنــى الكلمــة محافــظ منــذ صغــره عــى أداء الصلــوات يف املســجد جامعــة،
وأغــرب يشء الحظتــه فيــه أنــه مل يكــن يشــاهد التلفــاز عــى اإلطــاق ،وهــذا الــيء الــذي ال أســتطيع أن أفهمــه».
يجمــع كل مــن عــرف الشــهيد الشــبل ســامر عــى نــدرة ذكائــه الــذي بــدا أكــر مــن عمــره الزمنــي ،وعــرف بتحملــه
ملــا يصيبــه بعــزم رجــويل غريــب ،وجعلــت صفاتــه النــادرة بعــض مــن عرفــوه يتوقعــون أنــه قــد ال يعيــش طويـ ًـا.
مشواره الجهادي

رغـم سـنه الصغير إال أنـه أىب أن يرضـخ للظلـم والقتـل واحتالل األرض فأخذ بحجـر يف يده وبدأ يرشـق املحتلني خالل
املواجهـات التـي اندلعـت بني الشـبان الفلسـطينيني وجنود االحتلال يف االنتفاضة األوىل ،انتفاضـة الحجر ضد االحتالل.
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موعده مع الشهادة

يف  19مــارس (آذار) 1989م توجهــت ســيارة تابعــة لدائــرة التنظيــم الصهيــوين مــن أجــل إخطــار بعــض املنــازل يف
القريــة بقـرار هدمهــا مــن قبــل ســلطات االحتــال بحجــة البنــاء غــر املرخــص ،ودخلــت مــن جهــة املعــرة القدميــة يف
البلــدة ،يرافقهــا بعــض الجنــود فقــام بعــض الشــباب برشــق الحجــارة باتجــاه الجنــود ،وكان يتقدمهــم الشــهيد الشــبل
ســامر وكان أقربهــم إىل قــوات االحتــال الصهيــوين فقــام أحــد الجنــود بإطــاق النــار باتجاهــه مــن مســافة تزيــد عــن
 200مــر ،والغريــب أنــه يفصــل بــن املســافة التــي أطلــق الجنــود النــار منهــا واملــكان الــذي ميــر بــه الشــهيد الشــبل
ســامر حاجــز عبــارة عــن ســور كبــر .وأصيــب برصاصــة يف الــرأس ،فنــال رشف الشــهادة عــى الفــور .ســالت دمــاء طفــل
مــن أطفــال فلســطني لــروي ثــرى أرض الســيلة الحارثيــة شــعلة املجــد ،ولتنبــت زهــور القرنفــل يف طرقــات القريــة.
يقــول والــده« :مل يكــن مفاجــأة يل أن يكــون ســامر يف صفــوف الشــهداء ،ومل يحــدث يل نبــأ استشــهاده صدمــة؛ ألنني
أتلقــى أمــر اللــه ســبحانه وتعــاىل بالرضــا والقبــول ،فــإن استشــهدت أنــا أو أوالدي فهــذا أمــر الله ســبحانه».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد طالل سليم سامل األعرج
درسا لن ينسوه
لقن جنود العدو ً

أي قلــب جــريء كنــت يــا طــال؟ بالســكني قتلــت أربعــة جنــود
صهاينــة وجرحــت الخامــس يف منازلــة ال يتخيلهــا أبعــد تصــور
لعجائــب الحــوادث .حــق لشــعبك وألمتــك أن تعتــز بــك .قــرت
عينــاك يف عليــا الجنــان!

الميالد والنشأة

)(1989 - 1963

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد ط ــال س ــليم األع ــرج (أب ــو س ــليم) يف  27يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 1963م يف ح ــي ال ــدرج
وس ــط مدين ــة غ ــزة ،وق ــى الل ــه ع ــز وج ــل أن يك ــون ترتيب ــه األول ب ــن إخوت ــه يف األرسة ،وش ــهيدنا مت ــزوج ورزق ــه
الل ــه بن ًت ــا واح ــدة.

تلقـــى شـــهيدنا الفـــارس طـــال تعليمـــه يف املرحلـــة االبتدائيـــة يف مدرســـة صـــاح الديـــن واملرحلـــة اإلعداديـــة
يف مدرس ــة الهاش ــمية ،ومل ُيكم ــل تعليم ــه بس ــبب الظ ــروف املعيش ــية الصعب ــة لينتق ــل إىل مي ــدان العم ــل مبكــ ًرا
ليس ــاعد وال ــده يف العم ــل.
صفاته وأخالقه

شــقيق الشــهيد املجاهــد طــال تحــدث عــن أبــرز صفاتــه الشــخصية ومحطاتــه الجهاديــة حيــث قــال« :عرفنــا طــال
رحمــه اللــه رجـ ًـا ذا شــهامة ونخــوة ،ومتيــز بجديتــه وهدوئــه وحب ـ ِه ملســاعدة النــاس كــا عرفــه النــاس متواض ًعــا
ومحبوبًــا مــن الجميــع» .وأضــاف ســمري« :احــرف الشــهيد صيــد األســاك واتســم بصالبــة جســمه وبشاشــة وجهــه».
وتابــع قائـ ًـا« :كنــت يف إحــدى املـرات أســر بالقــرب مــن مفــرق الشــعبية بحــي الــدرج برفقــة أخــي الشــهيد طــال،
فرأينــا جنــود صهاينــة يلتفــون حــول امــرأة منقبــة ويضايقونهــا ويــرون عــى تفتيــش الحقيبــة التــي تحملهــا ،فقــال
يل طــال انتظــرين وذهــب للجنــود الصهاينــة وأبعدهــم عــن املــرأة وتنــاوش معهــم حتــى خلصهــا منهــم وبــدأ الجنــود
يلحقــون بــه ،لكنــه الذ بالفـرار».
يكمــل ســمري شــقيق الشــهيد الحديــث وعيونــه تخبــئ األمل املجبــول بالفخــر« :كنــت أدرك أن أخــي طــال ســوف
ينــال الشــهادة حيــث كانــت تجمعنــي بــه عالقــة قويــة ومميــزة ،واعتــاد أن يخــرين بــكل يشء ينــوي القيــام بــه».
مشواره الجهادي

انتمـى شـهيدنا املقـدام طلال األعـرج لصفـوف حركـة الجهـاد اإلسلامي يف االنتفاضـة الفلسـطينية األوىل وشـارك يف
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وسـجلت لـه بصمات واضحـة يف مواجهـة االحتلال الصهيـوين.
أنشـطتها وفعالياتهـا املقاومـة لالحتلال الصهيـوينُ ،
شـهيدنا طلال األعـرج املجاهـد األيب انزعـج كثي ًرا مـن خطـاب مـا يسـمى برئيـس الـوزراء الصهيـوين آنـذاك املدعـو
إسـحق رابين والـذي قـال فيـه إنـه سـوف ينهـي االنتفاضة خالل خمسين يو ًمـا حيث أثـار هـذا التهديد مشـاعر الغضب
لـدى الشـهيد طلال فقـال« :سـوف نرى من سـينهي االنتفاضة وصحتني على اليل يربح» ،ومـن هنا أخد شـهيدنا املجاهد
طلال العهـد على نفسـه للـرد على رابني وعزم القيـام بعملية استشـهادية يشـفي بها صدور أبناء شـعبنه ويثأر للشـهداء
واألرسى والجرحـى واملسـتضعفني ويشـعل بدمـ ِه الطاهـر الزيك االنتفاضـة املباركة.
موعده مع الشهادة

يف يــوم األحــد املوافــق  19مــارس (آذار) 1989م صــى شــهيدنا املجاهــد طــال الفجــر وبقــي يف املســجد ُيســبح
ويقــرأ القــرآن الكريــم حتــى رشوق الشــمس ،ثــم توجــه إىل منزلــه.
ويف الســاعة الثامنــة صبا ًحــا كانــت غــزة تنتفــض بالغضــب والثــورة عقــب استشــهاد  3مواطنــن مــن عائلــة بخيــت
حيــث اندلعــت مواجهــات عنيفــة بــن قــوات االحتــال والشــبان الذيــن رشــقوا الجنــود بالحجــارة.

اســتدرج شــهيدنا املجاهــد طــال جنــود االحتــال الصهيــوين مــن خــال إلقــاء الحجــارة عليهــم ،فلحقــوا بــه يف أزقــة
حــي الــدرج وحينــا وصــل منزلــه اختبــأ عــى مفــرق طــرق وانتظــر وصولهــم وجهــز ســكينه ،ومــا أن عــر أول جنــدي
صهيــوين املفــرق حتــى قابلــه االستشــهادي طــال بســكينه فقتلــه ،ثــم دخــل الجنــدي الثــاين فقتلــه والتــف الجنــدي
الثالــث فقتلــه ،وحينــا جــاء الجنــدي الرابــع دهــش مــن منظــر رفاقــه وهــم قتــى وملقــون عــى األرض ،وحــاول
خامســا فــإذا بالجنــدي
الهــرب ،ولكــن شــهيدنا املقــدام طــال أمســكه وبــدأ يرضبــه ،ومل يكــن يعلــم أن هنــاك جند ًيــا
ً
الخامــس يطلــق النــار عــى زميلــه وعــى الشــهيد فســقط الجنــدي الصهيــوين عــى األرض مثخ ًنــا بجراحــه وأصيــب
الشــهيد املجاهــد طــال األعــرج ،ورغــم إصابتــه أخــرج ســكينه وهجــم عــى الجنــدي الــذي أطلــق النــار وطعنــه
بالســكني يف وجهــه ثــم ارتقــى شــهيدً ا.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد نعامن طه محمد جرادات
تطيب وصىل الجمعة فالقى ربه شهيدً ا

كواكـب مضيئـة مـن عائلات فلسـطينية كثيرة متيـزت بكثرة مـا
جـادت بـه على الوطن مـن تضحيات أبنائهـا وبناتها .عائلـة جرادات
واحـدة مـن تلـك العائالت الحرة الكرمية التي يحفل سـجل تضحياتها
بأسماء مجاهديـن ومجاهدات أنـاروا طريق الحريـة والعودة بوهج
دمائهـم الطاهـرة ،ومنهم الشـهيد املجاهد نعمان جرادات.
الميالد والنشأة

)(1989 - 1972

بتاريــخ  25أبريــل (نيســان) 1972م أزهــرت قريــة الســيلة الحارثيــة بجنــن أجمــل ورودهــا ،وهــو الشــهيد الفــارس
نعــان طــه جـرادات الــذي نشــأ وتــرىب وســط أرسة محافظــة معروفــة بتضحياتهــا يف ســبيل اللــه وفلســطني.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد نعــان تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس الســيلة الحارثيــة .وتــرك بعدهــا
الدراســة ليعمــل مــع والــده يف بيــع الخضــار ليحمــل معــه جــز ًءا مــن أعبــاء أرستــه املكونــة مــن تســعة أبنــاء ثالثــة
أشــقاء وســت شــقيقات.
الجديــر ذكــره أن عائلــة جـرادات لهــا بــاع طويــل يف التضحيــات فقــد قدمت العديــد من أبنائها شــهداء واستشــهاديني
منهــم االستشــهادي راغــب جـرادات الــذي فجــر جســده الطاهــر يف مدينــة حيفــا بتاريــخ  10أبريــل (نيســان) 2002م
وحصــد  25صهيون ًيــا مــا بــن قتيــل وجريــح ،والشــهيدان صالــح ســليامن ج ـرادات وفــادي تيســر ج ـرادات القائديــن
يف رسايــا القــدس بجنــن اللذيــن اغتالتهــا الوحــدات الخاصــة ،واالستشــهادية هنــادي تيســر ج ـرادات التــي انتقمــت
لــروح شــقيقها فــادي وابــن عمهــا صالــح اللذيــن قتــا أمــام عينيهــا ،ففجــرت جســدها يف مدينــة حيفــا بتاريــخ  4أكتوبــر
(ترشيــن األول) 2003م وحصــدت  21قتيـ ًـا وعـرات الجرحــى.
وال ننــى الشــهيد القائــد حســام لطفــي ج ـرادات أحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس يف جنــن الــذي اغتالتــه قــوات
االحتــال يف  30أغســطس (آب) 2006م لضلوعــه يف العديــد مــن العمليــات العســكرية ضــد الكيــان الصهيــوين.
صفاته وأخالقه

حـوى يف نفسـه أكـرم الصفـات التـي انبثقـت مـن نبع القـرآن؛ فهو املحـب لوالديـه البار بهما ،والعطوف على إخوته
وأخواتـه ،واملحسـن لجريانـه ومعارفـه ،واملحافـظ على صالتـه يف املسـجد .وهـو القلـب املهمـوم بـآالم الوطـن ومـا يلقاه
أبنـاؤه مـن االحتلال مـن ظلـم وقتـل واعتقـال وسـحق للحريات ،وهـو الشـجاع يف املواجهـة مع جنـود العدو.
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مشواره الجهادي

مـع انطلاق االنتفاضـة األوىل املباركـة انضـم شـهيدنا املجاهـد نعمان لحركـة الجهـاد اإلسلامي وبـرز يف نشـاطه بين
كوادرهـا يف توزيـع املناشير التـي صـدرت عـن الحركـة إضافـة إىل كتابة الشـعارات التحريضيـة ضد االحتالل على جدران
البيوت الفلسـطينية.
شـارك شـهيدنا املجاهـد نعمان يف املواجهـات التي دارت آنذاك بني الشـبان وجنود االحتالل ،فرشـق جيبـات االحتالل
بالحجـارة وسـاهم مسـاهمة فاعلـة يف مالحقة عملاء االحتالل الذين باعوا أنفسـهم بأمثـان رخيصة.
موعده مع الشهادة

يف  19مــارس (آذار) 1989م خــرج شــهيدنا املجاهــد نعــان مــن بيتــه متطي ًبــا إىل مســجد عمــر بــن الخطــاب يف
الســيلة الحارثيــة بجنــن ألداء صــاة الجمعــة وبعدمــا فــرغ مــن الصــاة وبــدأ املصلــون بالخــروج قامــت دوريــات
االحتــال باســتفزاز املصلــن ،فاندلعــت اشــتباكات بينهــم وبــن جنــود الدوريــات الذيــن أطلقــوا أعــرة ناريــة حيــة عــى
الشــبان املتســلحني بالحجــارة ،فأصابــت الطلقــات جســد شــهيدنا الفــارس نعــان ورفيقــه يف الجهــاد الشــهيد املجاهــد
ســامر عــاروري فارتقيــا إىل الجنــان ليلقيــا اللــه يف أفضــل أيــام األســبوع.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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عــى صــوت املــؤذن للصــاة ووري جثــان الشــهيد املجاهــد
داود الــرى .لحظــة قلــا تجتمــع ألحــد .إنهــا هبــة ربانيــة كرميــة
أن ترجــع نفــس الشــهيد إىل ربهــا راضيــة مرضيــة لتدخــل يف عبــاد
الرحمــن وتدخــل جنتــه.

الميالد والنشأة

)(1989 - 1972

يــوم  1يونيــو (حزيـران) 1972م شــهد ميــاد املجاهــد داود خالــد قراقــع يف بيــت جــاال مبدينــة بيــت لحــم وترعــرع
يف أحضــان أرسة ملتزمــة باإلســام قـ ً
ـول وعمـ ًـا تتكــون مــن والــده املولــود يف قريــة عــار جنــوب غــرب البلــدة القدميــة
يف القــدس والتــي احتلــت يف العــام 1948م ،وهــو أســتاذ متقاعــد .ربــة البيــت الفاضلــة أم الشــهيد عملــت عــى تنشــئة
أوالدهــا عــى النهــج االســامي الســليم ،ولــه مــن اإلخــوة الذكــور خمســة ،اثنــان أكــر منــه وثــاث أخــوات.
درس شــهيدنا املجاهــد داود املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة املســعودي ،ثــم أنهــى املرحلــة اإلعداديــة ،ثــم التحــق
مبدرســة بيــت لحــم الثانويــة حتــى وصــل الصــف الثــاين الثانــوي فــرع علمــي .وبعــد شــهر تقري ًبــا أغلقــت ســلطات
االحتــال املــدارس كافــة.
صفاته وأخالقه

نشــأ شــهيدنا البــار داود منــذ نعومــة أظافــره عــى الصــاة والصيــام وحــب املســاجد وعمــل الخــر كــا ربــاه والــداه
هــو وجميــع إخوتــه عــى هــذا النهــج املســتقيم ،إضافــة إىل اجتهــاده املــدريس جن ًبــا إىل جنــب مــع صــدق إميانــه ،وحــن
وصــل املرحلــة االبتدائيــة العليــا انتظــم مــع فتيــان وأشــبال مســجد عمــر بــن الخطــاب رياض ًيــا وثقاف ًيــا حيــث كان مــن
العبــي ومحبــي كــرة القــدم املتفوقــن ،ومطال ًعــا للكتــب الدينيــة.

انتقــل للمرحلــة اإلعداديــة ليبــدأ عقلــه يتســع وســلوكه يتــزن ونقاشــه مــع والــده يــزداد ويظهــر عليــه روح الشــباب
الغيــور املتحمــس للعمــل عــى إعــاء كلمــة «ال الــه إال اللــه محمــد رســول اللــه».
حينــا دخــل شــهيدنا املجاهــد داود املرحلــة الثانويــة بــدأ يظهــر عليــه النضــوج والغــرة عــى اإلســام وأصبــح يقــرأ
القــرآن ويتعــرف عــى حقيقــة أرض اإلرساء واملعـراج والجهــاد يف ســبيل اللــه.
مشواره الجهادي

عشــق فلســطني ورفــض احتاللهــا ،ومل يقبــل الــذل أو الهــوان ،وآمــن بــأن الكــف املســلحة باإلميــان ميكــن أن تقــاوم
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املخــرز فهــب يدافــع عــن ثــرى وطنــه الحبيــب بالحجــر ليــرخ يف وجــه العــامل الصامــت ويقــول :هنــا فلســطني فيهــا
مرساكــم يــا مســلمني!
اعتقــل الشــهيد املجاهــد داود بتاريــخ  16فربايــر (شــباط) 1989م يف ســجن الظاهريــة يف الخليــل ،ثــم أفــرج عنــه
بعــد مثانيــة عــر يو ًمــا بتاريــخ  5مــارس (آذار) 1989م .وبــدأت مراقبتــه ومتابعــة تحركاتــه مــن قبــل ســلطات االحتــال
حتــى متكنــوا منــه.
موعده مع الشهادة

مــع إرشاقــه صبــاح يــوم  6أبريــل (نيســان) 1989م نهــض مــن فراشــه ممتل ًئــا حيويــة ونشــاطًا ،فتوضــأ ووضــع
املصحــف يف جيبــه كعادتــه دامئًــا وخــرج مــن البيــت ضاح ـكًا فأوصتــه الوالــدة بالحــرص والحــذر واســتودعته اللــه
فأجابهــا« :تــوكيل عــى اللــه يــا أمــي» ،ثــم توجــه إىل وســط املدينــة حيــث التقــى الشــباب املجاهــد وتوجهــوا إىل ســاحة
الن ـزال ملقارعــة املحتــل بســاح اإلميــان باللــه ثــم بالحجــر الفلســطيني.

وبــدأ الشــهيد املجاهــد داود وإخوانــه بصيحــات التكبــر تلتهــا االشــتباكات مــع قــوات االحتــال يف حــارة الفواغــرة يف
مدينــة بيــت لحــم لتمتــد إىل حــي املدبســة يف املدينــة ،ومل تكــن تســمع ســوى نــداءات اللــه أكرب ،وصــوت أزيــر الرصاص
الكثيــف حيــث أصيــب الشــهيد املجاهــد داود برصاصتــن يف رأســه مــن قنــاص محــرف بعــد مالحقتــه وتشــخيصه يف
حــي املدبســة ليخــر ســاجدً ا عــى وجهــه الــذي مل يســجد لغــر خالقــه أبــدً ا .واقــرب منــه القاتــل وركلــه برجلــه عــى
منطقــة اإلصابــة إال أن مجموعــة مــن الرجــال والنســاء اســتطاعوا إبعــاد القاتــل عــن الشــهيد ومتكنــوا مــن نقلــه إىل
مشــفى الحســن ،ثــم تــم نقلــه إىل مشــفى املقاصــد بالقــدس بواســطة ســيارة اإلســعاف .وأجريــت لــه عمليــة جراحيــة
عــى الفــور اســتمرت ســاعتني مل يتمكــن خاللهــا األطبــاء مــن إخ ـراج الرصاصتــن الســتقرارهام يف الدمــاغ مبــارشة ،ثــم
وضــع يف غرفــة العنايــة املكثفــة حيــث أمــي أســبو ًعا كامـ ًـا واألجهــزة ال تــكاد تظهــر منــه شــيئا لكرثتهــا عليــه .ومــا أن
جــاءت اللحظــة املوعــودة حتــى فاضــت روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا يــوم الخميــس  13أبريــل (نيســان) 1989م يف متــام
الســاعة الواحــدة والنصــف فجـ ًرا .ودع الدنيــا بابتســامة تــدل عــى فرحــة شــهيدنا املجاهــد داود بلقــاء ربــه ،ثــم نقــل
إىل بيتــه يف بيــت لحــم حيــث قــام أهلــه بوداعــه ومــن ثــم إىل املقــرة اإلســامية حيــث شــيع جثامنــه الطاهــر إىل مثــواه
األخــر مــع نــداء املــؤذن اللــه أكــر– اللــه أكــر معلنــا دخــول وقــت صــاة الظهــر.
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علــو يف الحيــاة ويف املــات ،وثبــات عــى الحــق ،فاســتحق عــي
الخلــود يف الداريــن فهــذا وعــد اللــه لألب ـرار أولئــك الذيــن عقــدوا
تجــارة رابحــة مــع اللــه اشــرى منهــم أنفســهم وأعطاهــم الجنــة.

الميالد والنشأة

)(1989 - 1958

ولــد الشــهيد املجاهــد عــي ســعيد الغرابــي (أبــو فــادي) يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة يف  30ديســمرب (كانــون
األول) 1958م .درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــن واملرحلــة اإلعداديــة والثانويــة يف مدرســة يافــا بغــزة.
تــرك الشــهيد املجاهــد عــي مقاعــد الدراســة كحــال العديــد مــن الشــباب الفلســطيني يف تلــك الفــرة حيــث الوضــع
االقتصــادي يسء جــدً ا .عمــل يف مصانــع الجبنــة يف األرايض املحتلــة ،ثــم تــزوج يف مطلــع عــام 1981م ،وقــد رزقــه اللــه
خمســة مــن األطفــال :ثــاث مــن البنــات واثنــان مــن األوالد.
ســكن يف بيــت أهــل زوجتــه .تقــول زوجتــه« :مل أتــرك زوجــي يف ميــدان الحيــاة االقتصاديــة الصعبــة وحــده؛ فقــد
ســاعدته حيــث اشــرى ماكينــة خياطــة يل يبيــع مــا أصنعــه يف الداخــل للجـران يك نســتطيع أن نحيــا حيــاة كرميــة».
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد عــي باالحـرام والتقديــر مــن قبــل مــن عاملــوه .وعهــد محبوبًــا جــدً ا مــن العائلــة واألصدقــاء
والجـران .وكــم أحــب خدمــة النــاس ومســاعدتهم فهــو مثــال رائــع لــأدب!
تقــول زوجتــه أم فــادي« :عشــت مــع زوجــي أكــر مــن ســبع ســنوات مل أتذكــر أنــه أغضبنــي خاللهــا .بعيــد عــن
هــا وحزنًــا عليهــا ،وهــو مــن
أجــواء العصبيــة ويقــول مــرد ًدا دو ًمــا إن هــذه الدنيــا فانيــة وال تســتحق أن تبــدي ً
الشــجاعة مبــكان ال يعــرف الخــوف ،ويــوم استشــهاد الشــهيد عاطــف جنديــة حــاول جنــود االحتــال إجبــاره عــى إنـزال
علــم فلســطني الــذي يرفــرف فــوق ســطح البيــت وذلــك بعــد أن وضعــوا الســاح يف رأســه وهــددوه بالقتــل».
تابع ــت حديثه ــا بفخ ــر« :أب ــو ف ــادي رج ــل ال يوج ــد يف قام ــوس حيات ــه كلم ــة ال فه ــو إن ج ــاءه أح ــد يب ــادر
مبســـاعدته».
يق ــول اب ــن أخي ــه وصديق ــه م ــروان الغراب ــي« :توط ــدت العالق ــة م ــع ع ــي بع ــد ترك ــه العم ــل يف األرايض املحتل ــة
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وعم ــل معن ــا يف املناقص ــات مبش ــاريع بلدي ــة غ ــزة .دامئً ــا تش ــعر بأن ــه ذو مس ــؤولية عالي ــة أم ــن مخل ــص ف ــا ي ــرك
عم ـ ًـا دون إنج ــازه».
مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا املجاهــد عــي لحركــة الجهــاد اإلســامي ،يف أوج االنتفاضــة األوىل .وصــار يخــرج ويغيــب .يضيــف ابــن
عمــه« :كثـ ًرا مــا ســألته إىل أيــن أنــت ذاهــب؟ فيقــول يل غــدً ا األيــام تعرفــك أيــن أكــون .ومــا يجعــل الدمــاء تغــي
متنفســا
يف عــروق عــي أنــه عــاش فــرة إذالل الشــباب والبنــات مــن املــارة مــن قبــل جيــش االحتــال حتــى إنــه يجــد
ً
باملواجهــات معهــم».
موعده مع الشهادة

يتحــدث ابنــه عــن ذاك اليــوم فيقــول « :خــال مواجهــات اندلعــت بــن الشــباب والجيــش تقــدم شــهيدنا مــن
مدخــل شــارع املنصــورة بالقــرب مــن منجــرة الشــوا حتــى رأيــت أيب يســقط عــى األرض والــدم يخــرج مــن ناحيــة
قلبــه .ذهبــت إىل البيــت مرس ًعــا أردد مــات أيب .ال زال هــذا املشــهد يعشــش يف ذاكــريت منــذ طفولتــي» .يكمــل حديثــه:
«خرجــت أمــي مذهولــة وهــي تــردد أيــن عــي»؟

تقــول أم فــادي وجــدت الشــباب وأهــل الحــي قــد تجمعــوا حــول الشــهيد املجاهــد عــي ونقلــوه إىل املستشــفى
األهــي بعــد أن ســكنت رصاصــة الحقــد يف قلبــه وذلــك يــوم الخميــس الــذي وافــق  27أبريــل (نيســان) 1989م.
تكمــل الزوجــة املحتســبة حديثهــا« :دفنــاه يف مقــرة الشــجاعية متســللني بــن أزقــة وشــوارع الحــي .ويف أثنــاء
تواجدنــا يف املقــرة حدثــت مواجهــات بيننــا وبــن الجيــش أدت إىل إصابــة أربعــة وعرشيــن مواط ًنــا».
أبكــت الجميــع كلــات صابريــن التــي رأت النــور بعــد استشــهاد أبيهــا حيــث إنهــا قامــت بإنشــاد بعــض الكلــات
عــى مــرح رشــاد الشــوا وهــي تقــول« :اكتبلــك يــا بابــا يف غربــة تجينــا متســح دمــع مامــا ومتــى البيــت علينــا» خــال
حفــل تكريــم أهــايل وأرس الشــهداء أخــذ مــن حولهــا يقبلونهــا ويســألونها :ملــاذا تقولــن هكــذا؟ فــرد :أمتنــى أن أرى أيب.
وخصوصــا يف  16أبريــل (نيســان) 1988م استشــهدت ابنتــه منــار ذات الثالثــة األيــام عندمــا ألقــى
خــال االنتفاضــة
ً
العــدو الغــاز عــى بيتــه فاختنقــت».
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الشهيد املجاهد محمد زيدان محمد إطميزة
درسا يف الشجاعة ورضبه يف مقتل
لقن العدو ً

محمــد إطميــزة اســم ألحــد أبطــال اإلســام الــذي طاملــا
ارتبــط بالتضحيــة والقتــال والــذود عــن حيــاض هــذا الديــن .اســم
مــا أن يســمعه أهــايل الخليــل حتــى يتفاخــروا بســرته العطــرة
ومشــواره الجهــادي املــرف ،كيــف ال وهــو الــذي لقــن العــدو
درســا يف الشــجاعة والتضحيــة ورضبــه يف مقتــل هــو ومجموعــة
ً
مــن املجاهديــن مــن حركــة فتــح؟ ليعــززوا بذلــك مفهــوم الوحــدة
الوطنيــة .وحــدة العمــل الجهــادي واالنتــاء الصــادق لفلســطني.
الميالد والنشأة

)(1989 - 1962

يف  15س ــبتمرب (أيل ــول) 1962م ب ــزغ فج ــر الش ــهيد املجاه ــد محم ــد زي ــدان إطمي ــزة (أب ــو الح ــارث) بقري ــة إذن ــا
قض ــاء الخلي ــل ش ــال الضف ــة الغربي ــة ،فنش ــأ ش ــهيدنا يف أرسة ملتزم ــة مؤمن ــة بالل ــه تع ــرف واجبه ــا نح ــو دينه ــا
وعقيدته ــا ووطنه ــا.
الش ــهيد املجاه ــد محم ــد ه ــو الش ــقيق األك ــر لس ــبعة إخ ــوة وأخت ــن .درس املرحل ــة االبتدائي ــة واإلعدادي ــة
يف مدرس ــة إذن ــا ،والثانوي ــة يف مدرس ــة ترقومي ــا واملرحل ــة الجامعي ــة يف جامع ــة أب ــو دي ــس حي ــث اخت ــار تخص ــص
الدارس ــات اإلس ــامية.
تــزوج شــهيدنا املقــدام محمــد يف ســبتمرب (أيلــول) 1983م ،وأنجــب طفلتــن (جهــاد ونهــاد) واب ًنــا واحــدً ا ســاه
(الحــارث).
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بأخالقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة ،كــا عــرف باملجاهــد الصنديــد الــذي ال يخــى
املــوت .تقــول أرسة الشــهيد محمــد« :عشــق الشــهادة وأحــب املجاهديــن منــذ صغــره ،وتأثــر مبشــاهد املجــازر التــي
يرتكبهــا العــدو الصهيــوين بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني املجاهــد ،فأخــذ عــى عاتقــه العهــد بالــرد واالنتقــام وجعــل
مــن روحــه ونفســه قربانًــا يتقــرب بهــا إىل اللــه ،ويثــأر لدمــاء الشــهداء وآهــات الثــكاىل وعذابــات األرامــل».
وتشــر أرسة الشــهيد املجاهــد محمــد إىل أنــه متيــز بالصفــات الحميــدة ،والفكــر املنــر ،وبــرع يف العمــل الدعــوي
والجهــادي ،واشــتهر بتحمــل املســؤولية االجتامعيــة تجــاه اآلخريــن مــن أبنــاء قريتــه.
مشواره الجهادي

شـارك الشـهيد املقـدام محمـد يف العديد من عمليـات الرصد لقوات االحتلال الصهيوين والفعاليات العسـكرية حيث
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انتقـل يف منتصـف الثامنينـات إىل قطـاع غـزة ،وهنـاك التقـى بالشـهيد الدكتـور فتحـي الشـقاقي الـذي تربطـه بـه عالقة
تنظيميـة .وبعـد ذلـك اللقـاء قـام بالعمل الحـريك يف بلدة إذنا حتى انـدالع انتفاضـة 1987م حني ازداد نشـاطه التنظيمي
والعسـكري ،فأصبـح مطلو ًبا لجيـش االحتالل.
شـارك شـهيدنا الفـارس محمـد يف العديـد مـن العمليـات واملهمات العسـكرية التـي خاضتهـا الحركـة ضـد العـدو
الصهيـوين .وبحكـم مشـاركته يف فعاليـات االنتفاضـة األوىل تعـرض لالعتقـال مرتين خلال العـام 1982م ،والعـام 1988م
واعتقـال وقتئـذ شـقيقيه املطارديـن تيسير وعاطـف .و ُعـرف عـن الشـهيد املجاهد محمـد التعاون مـع فصائـل املقاومة.
موعده مع الشهادة

يف إحــدى املهــات املشــركة يف  19مايــو (أيــار) 1989م مــع حركــة فتــح قــام الشــهيد املجاهــد محمــد إطميــزة
برفقــة الشــهيدين إبراهيــم خليــل إطميــزة ومصبــاح كفــايف بعــد أن توفــرت لديهــم معلومــات عــن عــدد مــن العمــاء
الذيــن يســكنون يف منطقــة نوبــا والخليــل بتصفيــة أحدهــم بإطــاق النــار عليــه وإصابتــه دون القيــام بإعدامــه .حينهــا
تلقــى الجيــش الصهيــوين معلومــة بإصابــة أحــد معاونيــه فقــام بنصــب كمــن للمجاهديــن الثالثــة .وعنــد العــودة مــن
منطقــة بيــت أوال تواجــد جيــش االحتــال يف املــكان ،واشــتبك معهــم لعــدة ســاعات مســتخد ًما األســلحة الرشاشــة
والقنابــل اليدويــة.
قبــل أن يحقــق الجيــش أمنيتــه العفنــة بتصفيــة املجاهديــن الثالثــة متكنــوا مــن قتــل عــدد مــن نخبــة الجيــش منهــم
الرقيــب احتيــاط (يتســحاق ريبــح) وإصابــة ســبعة جنــود مــن بينهــم قائــد القــوة العســكرية (اللفتنانــت كولونيــل
دافيــد) الــذي مــات بعــد فــره والرائــد (زائيــف إرلــف) والرقيــب (دافيــد بوعــاز).
وع ــى إث ــر العملي ــة قام ــت ق ــوات االحت ــال به ــدم بي ــوت الش ــهداء الثالث ــة وكذل ــك بي ــوت إخوانه ــم ،وبع ــد
ذل ــك قام ــت ق ــوات االحت ــال بحج ــز جثام ــن الش ــهداء الثالث ــة مل ــدة خم ــس س ــنوات يف مق ــرة األرق ــام يف األغ ــوار،
وت ــم اإلف ـراج ع ــن الجثام ــن بع ــد تدخ ــل النائ ــب الع ــريب يف الكنيس ــت الصهي ــوين هاش ــم محامي ــد ،وزُف ــت جثامينه ــم
يف ع ــرس وطن ــي مهي ــب.
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الشهيد املجاهد أحمد إبراهيم العبد نواس
مل يهب املوت

عانــت منطقــة النص ـرات كغريهــا مــن املناطــق مــن وحشــية
االحتــال وجرامئــه أشــد معانــاة ،ويف كل حــدث أو حــرب عدوانيــة
يخــص االحتــال منطقــة دون أخــرى بوحشــية عنيفــة انتقا ًمــا مــن
عنادهــا وبســالتها يف مقاومتــه .ثــم يف املــرة التاليــة ينتقــل ملربــع
آخــر ليبــدع يف قتــل آمنيــه .فلســطني بلــد مقاومــة واستشــهاد ،ومــا
أجدرهــا بهــذا الوصــف!
الميالد والنشأة

)(1989 - 1970

يف  27أبريــل (نيســان) 1970م اســتبرشت النص ـرات مبولــود جديــد هــو الشــهيد املجاهــد أحمــد إبراهيــم نــواس.
تــرىب عــى طاعــة اللــه؛ فهــو مــن عائلــة محافظــة تعــود جذورهــا إىل بلــدة حاممــة التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عــام 1948م
إىل قطــاع غــزة فاســتقرت يف النصـرات .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،وأنهــى
دراســته الثانويــة يف مدرســة خالــد بــن الوليــد بالنص ـرات .لشــهيدنا املجهــاد أحمــد أربــع أخــوات ســبقنه وخمســة
إخــوة ،وســمي أحمــد للحمــد إىل اللــه عــى أن رزقهــم اللــه ولــدً ا.
عمــل شــهيدنا املجاهــد أحمــد مــع والــده يف مهنــة الزراعــة بجانــب الدراســة التــي متيــز بهــا .وحــن أصبــح باملرحلــة
الثانويــة زاد الحمــل عليــه يف مســاعدة والــده ثــم أنهــى املرحلــة الثانويــة مبعــدل جيــد جــدً ا يف الفــرع العلمــي.
عائلــة نــواس مــن العائــات املجاهــدة بالنص ـرات ،ومنهــم مــن رافــق الشــهيد املفكــر فتحــي الشــقاقي ،وأصيــب
والــده ووالدتــه وعــدد مــن إخوتــه برصــاص االحتــال.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد أحمــد بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،فالتــزم بالصــاة يف مســجد القســام بالنصـراتُ .عــرف
بطيــب القلــب ،وحرصــه عــى رضــا والديــه وبرهــا وطاعتهــا ،وزيــارة األرحــام ومــودة الجـران يف املناســبات الســعيدة
والحزينــة ،واعتــاد أن يقــف مــع الجميــع ،وعــرف عنــه الكتــان لنشــاطه الجهــادي .وهــو شــجاع مل يهــب املــوت،
وصاحــب شــخصية قويــة ومهذبــة.
مشواره الجهادي

تعـرف الشـهيد املجاهـد أحمـد على األفـكار الثورية التـي طرحهـا املفكر اإلسلامي الدكتور فتحي الشـقاقي مؤسـس
حركـة الجهـاد ،فالتحـق بصفـوف حركـة الجهـاد اإلسلامي يف فلسـطني بتأثير مـن بعـض أقاربـه؛ ممـن عايشـوا الشـهيد
الدكتـور فتحي الشـقاقي.
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أحـب شـهيدنا الفـارس أحمـد الجهـاد اإلسلامي وعمـل يف صفـوف الحركـة املجاهـدة .يف بدايـة االنتفاضـة األوىل صار
مـن شـباب حركـة الجهـاد بعـد أن تشرب فكـر الدكتـور الشـقاقي وتشـبع حـب الوطـن مـن حديـث والديه عـن أرضهم
التـى ُه ِّجـر منهـا أهلهـا مند عـام 1948م.
للشـهيد املجاهـد أحمـد مواقـف عـدة مـن الشـجاعة يذكر منهـا أن دوريـات االحتالل دخلـت املخيم الـذى يعيش به
شـهيدنا لتعتقـل ابـن عمـه أبـو صالـح نـواس الذي يسـكن خلف منـزل الشـهيد املجاهـد أحمد خلال منع التجـول الذي
فـرض على املخيـم وقتهـا .وحين وصلـت الدورية العتقـال أبو صالح قفز شـهيدنا الفـارس أحمد من حجرة املنـزل ليواجه
الدوريـة بالحجـارة مـع صيحـات التكبير مـا أيقظ املخيـم الذي بـدأ أبناؤه يرشـقون الحجارة على الدوريـة الراجلة حتى
متكـن ابـن عمه مـن الهرب.
موعده مع الشهادة

يــوم  30مايــو (أيــار) 1989م حدثــت مواجهــات عنيفــة داخــل مخيــم النصـرات مــع قــوات االحتــال التــي اعتلــت
منـ ً
ـزل يعــود لعائلــة جــودة وســط املخيــم فهبــت الجامهــر لتكــر وترشــق الدوريــة ،فتقــدم شــهيدنا املقــدام أحمــد هــو
ورفاقــه وقامــوا برشــق الحجــارة عــى الدوريــة ،فــرع جنــدي حاقــد بإطــاق النــار عليــه فأصيــب برأســه مبــارشة مــن
مســافة قريبــة فوقــع وســمحت قــوات االحتــال لســيارة اإلســعاف بالدخــول للمصــاب أحمــد بعــد ضغــط الجامهــر
بالتكبــر ورشــق الحجــارة ومتكنــت طواقــم اإلســعاف بعــد وقــت طويــل مــن نقلــه إىل مستشــفى الشــفاء ثــم حــول إىل
مستشــفى تــل هاشــومري يف األرايض املحتلــة.
يف صب ــاح الي ــوم الث ــاين  31ماي ــو (أي ــار) 1989م أُعل ــن ع ــن استش ــهاده الس ــتقرار الرصاص ــة يف الدم ــاغ م ــا أدى إىل
تهت ــك وتل ــف يف خالي ــا امل ــخ .أعلن ــت اإلذاع ــة الصهيوني ــة الناطق ــة بالعربي ــة ع ــن استش ــهاد الش ــهيد املجاه ــد أحم ــد
ن ــواس يف مستش ــفى ت ــل هاش ــومري .وعلم ــت الجامه ــر الغاضب ــة بنب ــأ استش ــهاد الش ــهيد الف ــارس أحم ــد فاندلع ــت
مواجهـــات عنيفـــة بـــن شـــباب املخيـــم وقـــوات االحتـــال الصهيـــوين وفرضـــت قـــوات االحتـــال منـــع التجـــول يف
النصــرات حت ــى ال يرتق ــي ش ــهداء ج ــدد وتتأج ــج االنتفاض ــة.
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الشهيد املجاهد عيل رشاد حجازي القصاص
الكتوم لألرسار

الطالــب الــذي تــرك مقعــد الدراســة وعمــل ليــرف عــى
إخوتــه ،وانتمــى للحركــة التــى تحــب الجميــع ،وتــرب فكــر الجهاد
اإلســامى عــى يــد إخوتــه يف التنظيــم الذيــن ســبقوه ،و ُعــرف عنــه
الكتــان لــأرسار وحســن الخلــق.

الميالد والنشأة

)(1989 - 1960

يف  27فربايــر (شــباط) 1960م تنفــس شــهيدنا املجاهــد عــي رشــاد القصــاص (أبــو محمــد) أنفاســه األوىل بالنصـرات
وســط قطــاع غــزة ،وتــرىب يف أرسة محافظــة تتكــون مــن أربعــة أشــقاء هــو أصغرهــم.
يف مخيــم النص ـرات اســتقرت أرسة شــهيدنا املجاهــد عــي التــي تعــود أصولهــا إىل مدينــة «يافــا» يف العــام 1948م
تلــك املدينــة املطلــة عــى البحــر املتوســط واملعروفــة بجاملهــا الخــاب.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــي تعليمــه االبتــدايئ مبــدارس وكالة الغــوث لالجئــن بالنصـرات ،وأنهــى املرحلــة االبتدائية،
ومل يكمــل تعليمــه مــع أنــه مــن املميزيــن ،وتــرك مقعــد الدراســة ليعيــل أرستــه ويتمكــن مــن توفــر حاجياتهــا اليوميــة،
وأكرمــه اللــه بالعمــل يف مصنــع للربتقال.
تزوج برفيقة حياته ،وأنجب منها ثالثة أبناء :محمد ،ومحمود ،وفاطمة.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد عــي بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،وصــدق نيتــه ،فالتــزم بالصــاة يف مســجد القســام
القريــب مــن بيتــه يف املخيــم.

ُعــرف عنــه طيــب القلــب ،وحرصــه عــى رضــا والديــه وبرهــا وطاعتهــا ،كــا ُعــرف عنــه الرسيــة والصمــت ،و ُعهــد
شــجا ًعا مقدا ًمــا ال يعــرف الخــوف يف قلبــه مكانًــا.
م ــن ك ــرة كتم ــه ل ــأرسار وش ــدة الصم ــت حف ــر حف ــرة يف بيته ــم ،وظ ــن األه ــل أن ــه يض ــع فيه ــا عل ًف ــا لألغن ــام،
ولكن ــه وض ــع فيه ــا أس ــلحة .ومل يع ــرف بذل ــك األم ــر إال ه ــو وصديق ــه الش ــهيد املجاه ــد مصب ــاح الص ــوري ال ــذي
ربطت ــه ب ــه عالق ــة مب ــارشة.
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مشواره الجهادي

تعـرف الشـهيد املجاهـد علي على األفـكار التـي طرحهـا املفكـر اإلسلامي الدكتـور فتحـي الشـقاقي مؤسـس حركـة
الجهـاد ،فالتحـق بصفـوف حركـة الجهـاد اإلسلامي يف فلسـطني .وحـرص عىل الصالة يف مسـجد القسـام ،وحضـور حلقات
العلـم والتثقيـف الحريك.
عمـل الشـهيد املقـدام علي يف النشـاط العسـكري للحركة منذ العـام 1985م وتحديدً ا توصيل السلاح؛ ألنـه مل يكن ىف
بدايـة األمـر معروفًـا لرسيتـه التـي ميزته يف نشـاطه .عمل مع الشـهيد مصباح الصـوري آنذاك.
بعـد فترة مـن العمـل العسـكري أطلقـت مجموعتـه النـار على ضابط مـن مخابـرات االحتالل يدعـى (أبـو الفهد) يف
منطقـة جباليـا النزلـة شمال قطـاع غـزة وأصيب بجـروح خطرية.
اعتقـل شـهيدنا املجاهـد علي وتعـرض للتعذيـب ،ووضعـه جنـود االحتلال على أسـياخ حديديـة ليخربهـم عـن أحد
رفاقـه يف العمـل الحـريك فلـم يعترف وتحمل الرضب ،واعتقل يف سـجن غزة املركـزي يف العام 1987م ،وحكـم عليه عامني
ونصفـا ورحـل إىل سـجن النقب.

موعده مع الشهادة

يف الســجن تعــرض لوعكــة صحيــة شــديدة بســبب التعذيــب واإلهــال الــذي يتعــرض لــه أرسى فلســطني ،فصعــدت
روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا بتاريــخ  26يونيــو (حزيـران) 1989م .وســلمت قــوات االحتــال عائلــة شــهيدنا املجاهــد عــي
القصــاص جثامنــه الطاهــر بعــد ثالثــة أيــام بعــد أن رسقــت منــه األعضــاء الداخليــة.
دفــن شــهيدنا املجاهــد عــي مبقــرة النصـرات بعــد منتصــف الليــل ،وشــارك يف الدفــن عــرة رجــال حســب طلــب
قــوات االحتــال .رحــم اللــه الشــهيد رحمــة واســعة وأســكنه فســيح جناتــه مــع األنبيــاء والصديقــن والصالحــن وحســن
أولئــك رفيقــا.
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الشهيدة املجاهدة مها عواد سويلم أبو هداف
جرمية صهيونية مع سبق اإلرصار والرتصد

لــو قــورن بــن جهــاد املــرأة الفلســطينية يف قضيــة وطنهــا
وجهــاد نســاء أخريــات يف العــامل لرجحــت كفــة الفلســطينية .هــي
أم الشــهيد ،ومربيــة األبنــاء عــى حــب الوطــن والتضحيــة يف ســبيله،
وهــي املقاتلــة حتــى االستشــهاد ومعانــاة اآلالم يف ســجون االحتــال.
بوركــت يــا درة نســاء العــامل!
الميالد والنشأة

)(1989 - 1967

ولــدت شــهيدتنا املجاهــدة مهــا عــواد أبــو هــداف ببلــدة القـرارة رشق مدينــة خانيونــس يف  1مايــو (أيــار) 1967م،
وتربــت يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا مكونــة مــن والديهــا وأربعــة مــن اإلخــوة وأربــع مــن
األخــوات ،وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبهــا الثانيــة بــن جميــع أخواتهــا.
درســت الشــهيدة املجاهــدة املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بلــدة الق ـرارة ،ومل تكمــل دراســتها بســبب
ظــروف الحيــاة االقتصاديــة الصعبــة التــي عاشــتها أرستهــا.
توجهــت الشــهيدة املجاهــدة مهــا إىل تعلــم مهنــة الخياطــة علهــا تســتطيع املســاهمة يف إعالــة أرستهــا مــع والدتهــا؛
فوالدهــا مريــض يعجــز عــن العمــل ،وبعــد أن تعلمــت املهنــة قامــت بـراء ماكينــة لتعمــل بهــا يف منــزل عائلتهــا بــكل
نشــاط وحيويــة.
صفاتها وأخالقها

تعــد شــهيدتنا املجاهــدة مهــا مــن الفتيــات البســيطات واملتســامحات صاحبــة أخــاق حميــدة ،دامئــة التفقــد ألحوال
أقربائهــا وعائلتهــا ال تقطــع أحــدً ا رغــم عملهــا الشــاق يف مهنــة الخياطــة ،وتخصــص وق ًتــا لزيــارة األقــارب واألصدقــاء
لتتعــرف عــى أحوالهــم.
اســتطاعت الشــهيدة بعملهــا البســيط أن توفــر مســتلزمات األرسة وخاصــة أخواتهــا اللــوايت مل يجــدن لهــن معيـ ًـا
بعــد مــرض والدهــن ،فتنازلــت عــن مشــوارها الــدرايس واتجهــت إىل العمــل مــن أجــل أرستهــا.
وصف ــت الش ــهيدة املجاه ــدة مه ــا بأنه ــا عم ــود البي ــت ال ــذي يرتك ــز علي ــه معظ ــم أف ـراد األرسة ،تس ــمع للجمي ــع
وال تخ ــذل أح ــدً ا وتس ــاعد الجمي ــع .وامت ــازت بالح ــب واالحــرام م ــن قب ــل والديه ــا وجمي ــع أخواته ــا لطيب ــة قلبه ــا
وحنانه ــا الكب ــر ،باإلضاف ــة إىل التزامه ــا بالرشيع ــة اإلس ــامية م ــن ص ــاة يف وقته ــا وصي ــام للنواف ــل والتح ــي بأخ ــاق
الفت ــاة اإلس ــامية.
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مثلهـا كمثـل املخلصين الصابريـن مـن أبنـاء فلسـطني الحبيبـة رفضـت الشـهيدة املجاهـدة مهـا إال أن تكـون ممـن
يسـاهمون يف املعركـة الطويلـة ويف الصراع الـذي مل ينته ولن ينتهـي إال بتحرير كامل تراب فلسـطني ،فأخذت عىل عاتقها
حمـل األمانـة واملسـاهمة ولـو باليسير مـن أجل هـذا الوطن املسـلوب.
عملـت شـهيدتنا املجاهـدة مهـا على مسـاعدة املرابطين واملجاهديـن حيـث تحلـت بالشـجاعة والجـرأة ،مل تهب من
اقتحامـات القـوات الصهيونيـة للبلـدة ،وتحـرص على منعهـم مـن تفتيـش املنـزل ،وكثيرًا ما غطت على رجـال املقاومة.

موعدها مع الشهادة

يف صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق  21أغســطس (آب) 1989م ذهبــت الشــهيدة املجاهــدة مهــا إىل ســوق ديــر البلــح
لـراء أغـراض ماكينــة الخياطــة مــن خيــوط وأدوات أخــرى ،فخرجــت مــن املنــزل ومشــت بضعــة أمتــار إال أنهــا رجعــت
لتقبــل أمهــا وتقــول لهــا ســامحيني ،وكــررت هــذا ثــاث مـرات ،فاســتغرب جميــع أفـراد األرسة مــن هــذا العمــل الــذي
قامــت بــه الشــهيدة املجاهــدة مهــا.
يف متــام الســاعة العــارشة صبا ًحــا اقتحمــت قــوات االحتــال الصهيــوين ســوق ديــر البلــح ،ودارت مواجهــة بــن الجنــود
الصهاينــة واملقاومــن ،وتوجــه جنــود االحتــال إىل الســوق وأخــذوا بإطــاق النــران بشــكل مبــارش عــى املواطنــن،
فأصيبــت الشــهيدة املجاهــدة مهــا يف البدايــة ومل تســتطع أختهــا التــي ذهبــت معهــا إىل الســوق إنقاذهــا بعــد أن
أصيبــت هــي األخــرى بصدمــة مل تتكلــم مــن وقتهــا.
اســتطاع شــباب البلــدة الوصــول إىل الشــهيدة املجاهــدة مهــا بعــد أن فارقــت الحيــاة ،ولكــن جنــود االحتــال مل
يرتكــوا جثامنهــا بــل رافقــوه حتــى املستشــفى ليتأكــدوا مــن موتهــا متهمــن إياهــا بإلقــاء الحجــارة عــى جنودهــم
ومســاعدة املقاومــن.
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الشهيد املجاهد عادل محمد جمعة أبو سامل
من شهداء انتفاضة الحجارة

قـد تكون الكلمات صارخة ترتعد لها القلـوب ،وقد تكون الورود
شـامخة تـوزع رياحينها بني جنبـات املكان ويهفو لها العاشـقون .قد
تكـون الطيـور الهامئة يف فضـاء الكون مليئة بالسـعادة والحياة وهي
تعـزف أنشـودة الكـون الالمتناهيـة لشـعورها بالحريـة والجامل .قد
تكـون الليايل السـاكنة تحمل يف طياتها خيـوط الفجر املضيئة وتطلق
قيـود الصبـاح ،ولكن هذا كله ال يسـاوي عظمة الشـهداء؛ فالشـهداء
لحـن خالـد ال يعزفـه غريهـم وال يشـدو بـه إال الشـهداء وحدهـم.
إنهـم يسـكنون يف دقـات القلوب السـعيدة ويف لحظـات األىس .إنهم
يرسـمون شـارات النرص القـادم ويقهرون ليـل الهزمية.

)(1989 - 1968

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــادل محمــد أبــو ســامل يف مدينــة خانيونــس الصمــود جنــوب قطــاع غــزة بتاريــخ 24
نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1968م .هاجــرت عائلتــه مــن بلــدة «بيــت طيــا» املحتلــة عــام 1948م كــا باقــي العائــات
الفلســطينية امل ُ َه َّجــرة مــن قراهــا وأراضيهــا .نشــأ شــهيدنا وســط عائلــة بســيطة ومحافظــة تتخــذ اإلســام دي ًنــا ورشع
حيــاة حاملــة الهــم الفلســطيني بــن أضلعهــا وثــواين عمرهــا ،فــكان يكــر وتكــر معــه مأســاة هــذا الشــعب املنكــوب
املــرد هنــا وهنــاك.
نشــأ وترعــرع شــهيدنا الفــارس عــادل بــن أزقــة املخيــات الفقــرة واملســحوقة ليلتحــق باملرحلــة االبتدائيــة ،ومــن
ثــم املرحلــة اإلعداديــة يف مــدارس خانيونــس .ومــا أن أنهــى دراســته اإلعداديــة حتــى انتقلــت عائلتــه يف عــام 1985م
مــن محافظــة خانيونــس جنــوب القطــاع إىل مخيــم جباليــا شــال القطــاع .عــاش حياتــه يف املخيــم وســط الضيــق
والفقــر الــذي يحــارص كل أبنــاء املخيــات الفلســطينية لتــزداد معاناتــه كلــا زادت ســنني عمــره .وعــرف أن الصهاينــة
هــم الذيــن يشــكلون الهــم اليومــي لــه ولشــعبه.
التحق شهيدنا املجاهد عادل بالتعليم املهني تاركًا تعليمه األكادميي حتى يعول إخوانه الصغار وأرسته.
صفاته وأخالقه

متتــع الشــهيد املقــدام عــادل باألخــاق اإلســامية الحميــدة ،وعهــد شــجا ًعا يحــب النــاس ويســاعد املحتــاج ويوقــر
الكبــر ويعطــف عــى الصغــر ،ويســاهم يف حــل املشــكالت اليوميــة التــي يعــاين منهــا املخيــم .عــرف محبوبًــا مــن
حريصــا عــى صــاة الجامعــة خاصــة صــاة الفجــر التــي حافــظ عــى أدائهــا يف املســجد .وأكــر مــن ق ـراءة
الجميــع،
ً
القــرآن والجلــوس يف حلقــات العلــم ،واســتعارة الكتــب اإلســامية مــن مكتبــة املســجد.
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مـا أن تفجـرت االنتفاضـة األوىل عـام 1987م حتـى بـرز الشـهيد الفـارس عـادل مـن أوائـل الذين لبـوا نـداء الواجب،
فأصبـح أول املتصديـن لقـوات االحتالل وعصاباته النازية ،فأخذ يقاومه ويشـارك يف فعاليات االنتفاضة بالرشـق بالحجارة
وإلقـاء الزجاجـات الحارقـة على دوريـات االحتلال ،والكتابـة على الجـدران وتوزيـع البيانـات واملشـاركة يف الفعاليـات
الشـعبية ،وتقديـم الخدمـات للمواطنين املحتاجين ،فـكان دائـم التجوال ال يهـدأ أبـدً ا ،وتجده دامئًـا يف امليدان.
يف العـام 1988م التحـق شـهيدنا الفـارس عـادل بكوكبـة اإلميـان والوعـي والثـورة :كوكبـة حركـة الجهـاد اإلسلامي يف
فلسـطني املظفـرة ليكـون أحد الناشـطني فيها ،فكان له دور يف النشـاط السـيايس والجهادي واالجتامعـي للحركة املجاهدة
مثـل مسـاعدة الفقـراء واملحتاجين وتوزيـع البيانـات وقذف القـوات االحتالل بالحجـارة والزجاجـات الحارقة.
يسـجل للشـهيد املجاهـد عـادل مواقـف ال تنسى :ففـي أحـد األيـام فرضت قـوات االحتالل حظـر التجول على مخيم
جباليـا خلال االنتفاضـة األوىل حيـث قـام شـهيدنا بعمـل متثـال على هيئة شـخص ووضعه بشـكل شـبه طبيعي مسـتندً ا
على أحـد أعمـدة الكهربـاء يف الشـارع الفاصـل بين بلـوك  6و 7بهـدف اسـتدراج جنـود االحتلال إىل هذه املنطقـة .بعد
البسـا بنطال جِ ي َن ْز
مطـاردة سـاخنة للمواطنين الحـظ أفراد الدورية بأن هناك
ً
شـخصا يقف مسـتندً ا عىل عمـود الكهرباء ً
وجاكيـت وطاقيـة صفـراء ،فقامـوا بالنـداء عليـه مبكبرات الصـوت وأخـذوا يلحـون لـه ،ويتوعدونـه بإطلاق النـار .وبعد
وقـت قصير حضرت إىل املـكان قـوات تعزيـز وخبراء يف املتفجـرات .وحدثـت فـوىض يف صفـوف قـوات االحتلال حيـث
اعتقـدوا أنـه شـخص يحمـل عبوات ناسـفة يريد أن يفجر نفسـه فيهم ،فدب الرعـب يف قلوبهم .وبعـد أن قاموا بتفجريها
تأكـدوا أنهـا مجـرد دميـة .وصـارت الحادثـة ً
مثلا على خوف وجبن جنود العدو يتسلى بهـا النـاس يف املخيم.
موعده مع الشهادة

فجــر يــوم الخميــس  26أكتوبــر (ترشيــن األول) 1989م اســتيقظ شــهيدنا الفــارس عــادل مبكـ ًرا ليــؤدي صــاة الفجــر
يف جامعــة ،ثــم يعــد العــدة للمواجهــة مــع املحتلــن ويقــوم بواجبــه املقــدس.

يــوم وردي يحمــل يف طياتــه ذكــرى انتصــارات أكتوبــر وأمجــاد املســلمني .والعبــارة التــي يريــد املجاهــدون كتابتهــا
عــى جــدران املخيــم «الــدم قانــون املرحلــة وأن وعــد بلفــور أعطــى مــن ال ميلــك وط ًنــا ملــن ال يســتحق»؛ لكــن القــوات
الخاصــة الصهيونيــة ترتبــص بالشــهيد ،فعــرف باألمــر وحــاول االختفــاء عــن عيونهــم ،فالحقــوه ،ثــم أطلقــوا عليــه
الرصــاص الحاقــد ،فأصيــب الفــارس بعــدة رصاصــات اخرتقــت ظهــره وقدمــه ،ورغــم اإلصابــة البالغــة اختفــى عــن
أعينهــم ،فأخــذوا يبحثــون عنــه يف كل مــكان حتــى عــروا عليــه يف أحــد أزقــة املخيــم ،فلــم تســعفه جراحــه القاتلــة مــن
جــرم الصهاينــة حتــى رشعــوا برضبــه وركلــه بأقدامهــم إىل أن لفــظ أنفاســه األخــرة وهــو يصيــح يف وجوههــم القبيحــة
اللــه أكــر اللــه أكــر ،وينطــق بالشــهادتني بينــا تتواصــل ركالتهــم لجســده الطاهــر ورضباتهــم لــه بأعقــاب بنادقهــم
وهــو غــارق يف ســعادة ال تنتهــي .ســعادة اللقــاء واألجــر والثــواب التــي وعــد اللــه حتــى ارتقــى شــهيدً ا.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

139

الشهيد املجاهد خالد كامل عيل الشيخ عيل
أسطورة الصمود يف زنازين االحتالل

ديســمرب الشــهادة .كيــف نتصــورك وأنــت تحطــم وحشــية
الســجان ،وتقهــر أســطورة الوهــم الــكاذب؟! فعب ًثــا هــو الحديــث
عــن عنفوانــك وســط معادلــة الــايشء .فــا يشء يــوازي عشــقك
الــذي تناثــر عــى جــدران الزنزانــة وحبــك الــذي ألصقتــه يف قلــوب
الفقـراء .فعــذ ًرا يــا ســيدي إن تجردنــا مــن مفاهيــم البالغــة ،ولكنــك
ســتبقى محفــو ًرا يف عقــول الحيــارى.
الميالد والنشأة

)(1989 - 1962

ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد كامــل الشــيخ عــي (أبــو فاطمــة) يف  24نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1962م يف مخيــم
الشــاطئ الفقــر الــذي احتــل أجمــل الذكريــاتُ .ولــد ليعانــق هــذا الخيــار الصعــب يف هــذا الزمــن الصعــب وســط تحطم
لغــة الرصــاص املحاطــة باالســتثنائية .خــرج إىل معادلــة صعبــة يحكمهــا يف الشــق اآلخــر الوجــه الغــريب والصهيــوين.

نشــأ شــهيدنا املقــدام خالــد يف أرسة متدينــة مــع خمســة إخــوة مــن الذكــور وثــاث مــن اإلنــاث يف بيــت متواضــع
مــع أبويــه اللذيــن صنعــا بي ًتــا جميـ ًـا كل مــن فيــه متمســك بتعاليــم اإلســام ،وبفضــل هــذه الرتبيــة الحســنة نشــأ بطلنــا
وهــو يحمــل الســات الجميلــة يف اإلســام ،فاجتهــد يف مجــال التعليــم حتــى حصــل عــى ليســانس لغــة إنجليزيــة حيــث
بــرز مــن املمتازيــن يف اللغــة اإلنجليزيــة .تــزوج شــهيدنا وأنجــب طفلــة جميلــة أســاها فاطمــة حرمــت مــن حنانــه
اللحظــي قبــل  37يو ًمــا فقــط مــن اعتقالــه ومــن ثــم استشــهاده .عــاش مــع والديــه اللذيــن هاجـرا مــن جــورة عســقالن
إىل مدينــة رفــح ومــن ثــم إىل غــزة ،كــا اهتــم بالرياضــة ،فواظــب عــى «جــري املاراثــون» كل يــوم تقري ًبــا حتــى إنــه
اشــرك يف مســابقة محليــة وذلــك قبــل االنتفاضــة بوقــت قصــر ،إضافــة إىل مامرســة الكاراتيــه.
صفاته وأخالقه

منــذ الصغــر كان شــهيدنا املجاهــد خالــد روح العطــاء الالمحــدود ،ورغــم أنــه ليــس األكــر يف إخوتــه إال أنــه حــرص
عــى توفــر كل مــا يحتاجــه أبــواه وإخوتــه .وكذلــك أطفــال الحــي الذيــن مل يتأخــر عنهــم شــهيدنا يف تعليمهــم اللغــة
اإلنجليزيــة وباملجــان .وواظــب شــهيدنا املجاهــد خالــد عــى الصــاة يف مســجد فلســطني القريــب مــن بيتــه .و ُعــرف
بطيبتــه الالمتناهيــة ،ف ُعهــد حنونًــا جــدً ا عــى أطفــال حــي الرمــال خاصــة أشــبال املســجد ،فحــرص عــى نســج عالقــة
طيبــة للغايــة مــع الجـران الذيــن أحبــوه حيــث امتــاز بالتواضــع التــام ،فلــم يفتعــل أي مشــكلة مــع أي شــخص .ويشــهد
لــه الجميــع أنــه أهــم األشــخاص الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم تشــييد مســجد فلســطني وهــو أحــد أهــم مســاجد ومعــامل
مدينــة غــزة.
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مشواره الجهادي

يف الســنوات األوىل لبدايــة الرحلــة ،رحلــة الحلــم الجميــل التحــق شــهيدنا املقــاوم خالــد بحركــة الجهــاد اإلســامي يف
فلســطني وذلــك أثنــاء دراســته يف الجامعــة اإلســامية يف غــزة حيــث ظهــر نشـطًا للغايــة يف املجــال الســيايس واإلعالمــي،
وحــدث ذلــك قبــل بــدء االنتفاضــة املباركــة .ومــع بدئهــا كــون شــهيدنا النــواة األوىل مــن الجيــل الشــاب يف منطقتــه،
فتألفــت مجموعــة رائعــة منــه ومــن أصدقائــه الذيــن دأبــوا عــى نــر اســم الجهــاد اإلســامي يف كل مــكان .فاهتــم
بتوعيــة األشــبال يف املســجد وتعليمهــم شــتى املــواد .وكــا تقــول والدتــه فقــد اعتــاد الذهــاب كل يــوم إىل املســجد
ومعــه أوراق ويرجــع ومعــه أوراق نقشــت بعرقــه املمــزوج باملســك والياســمني.
وبعدهـا بوقـت قصير التحق شـهيدنا مبجموعـة رسية تابعة للجهاد اإلسلامي كانت تنوي القيـام بعمليات ضد العدو.
وبعـد العمليـة الرائعـة التـي نفذهـا املجاهدون األبطال يف الشـيخ عجلني ثارت شـكوك رجـال املخابـرات الصهيونية حول
الشـهيد الفـارس خالـد الـذي اتسـم كما قلنـا بالنشـاط والحذر الـذي يرافق العمـل الرسي ،فما كان من املخابـرات إال أن
اقتحمـت املنـزل يف مسـاء يـوم الخميـس  7ديسـمرب (كانـون األول) 1989م بعـد أن قامـت قـوات مـن الجيـش بتطويـق
املنـزل من جميـع الجهات.
تسـاءل والـده عـن سـبب االقتحـام ،فأجابـه رجـل املخابـرات إننـا نريـد خالـد الذي يلعـب بالسلاح! وأخذوا الشـهيد
املقـدام خالـد خلـف املنـزل وانهالـوا عليـه بالرضب املبرح ليخربهم عن مكان السلاح واسـتمر ذلـك _كام يقـول والداه_
ملـدة تفـوق السـاعة .ولكـن مل يحصلـوا على أي اعتراف فذهبـوا بـه هـو وشـقيقه املجاهد نارص الذي سـجن هـو اآلخر.
موعده مع الشهادة

يف  19ديســمرب (كانــون األول) 1989م وبعــد  12يــوم ذهــب شــهيدنا املقــدام خالــد إىل النهايــات الورديــة وســافر
إىل حيــث الطهــارة واإلميــان .ذهــب بعــد أن طبــع لغــة العشــاق عــى كل مــكان داخــل غــرف التحقيــق .فقــد جــاء خــر
استشــهاده بعــد أن اتصــل رجــال املخابـرات تليفون ًيــا ببيــت الشــهيد وقالــوا لوالديــه إن الشــهيد تــويف جـراء نوبــة قلبيــة!
مل يصــدق والــده هــذا الخــر ،ولكــن بعــد أربعــة عــر يو ًمــا ســلم الجيــش الصهيــوين جثــة الشــهيد الخالــد إىل أهلــه
بعــد أن أرص رجــال املخابـرات عــى أنــه تــويف نتيجــة نوبــة قلبيــة ،ولكــن أهلــه أحــروا طبي ًبــا مــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة لــي يفحــص الجثــة ،فأثبــت الترشيــح أنــه قتــل مــن ج ـراء لكــات حــادة يف معدتــه وقلبــه حيــث وجــد
الدكتــور كميــات تفــوق الـــ» 4كيلــو» مــن الــدم محجــوزة حــول القلــب.

ومــن الجديــر ذكــره أن قــوات االحتــال الصهيــوين اقتحمــت منــزل شــهيدنا املجاهــد خالــد ومعهــم الجرافــات
وأخــذوا بقلــع األشــجار مــن رمــان وزيتــون ونخيــل .أشــجار أحبهــا اللــه وذكرهــا يف كتــاب الكريــم .ويف التفتيــش عــر
الجنــود عــى برميــل مغمــور يف األرض وبداخلــه بــدل وزي للغــوص تحــت املــاء ولثــام ،فــرخ رجــال املخابـرات يف وجــه
األرسة املجاهــدة .أيــن الســاح؟ فلــم يجــدوا مــن يجيبهــم.
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الشهيد املجاهد محمد جميل حسن كامل
طري مىض نحو الجنان محلقًا

يســكنون الــروح والفــؤاد ،وتبقــى ذكراهــم عطــرة تفــوح بعبــق
الجهــاد واملقاومــة .هــم األطفــال الشــهداء الذيــن رووا بدمائهــم
نبتــة الجهــاد ،ثــم ســار عــى دربهــم املئــات ممــن عرفــوا طريــق
الحــق املبــن .واحــد مــن بــن هــؤالء األطفــال الذيــن كتبــت
أســاؤهم بحــروف مــن ذهــب هــو الشــهيد الشــبل محمــد جميــل
كامــل؛ ابــن بيــت لحــم الــذي اتخــذ مــن حجــر املقاومــة در ًبــا نحــو
الجنــة وســار عليــه إىل م ـراده.

)(1989 - 1977

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد الشــبل محمــد جميــل كامــل يف  28مايــو (أيــار) 1977م مبدينــة بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة ،وهــو
االبــن البكــر لوالديــه اللذيــن أحبــاه ح ًبــا فياضً ــا ،وربيــاه عــى طاعــة اللــه وســنة نبيــه محمــد ﷺ.
تلقــى شــهيدنا الشــبل محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بيــت لحــم إىل أن بلــغ الفصــل الثامــن ،ولكــن
رغــم صغــر ســنه بــدا ملتز ًمــا بطاعــة اللــه ،ومــع ذلــك مل تكــن العبــادة متنعــه مــن مواصلــة هوايتــه يف لعــب كــرة القــدم
حيــث متيــز يف هــذا النــوع مــن الرياضــة الكرويــة.
صفاته وأخالقه

تقــول والــدة الشــهيد الشــبل محمــد إنــه مميــز يف لطفــه وتعــدد محاســنه ،وإنــه ملتــزم بطاعــة والديــه يــؤدي
الصلــوات يف أوقاتهــا ،ويحــب معاونــة إخوانــه الصغــار مؤكــدة أنهــا ســعدت دو ًمــا بعالقاتــه الوثيقــة مــع أشــقائه وكذلــك
مــع أبنــاء عمومتــه وجريانــه.
وتشــر إىل أن نجلهــا الشــهيد الشــبل محمــد تأثــر مبــا ي ـراه مــن مشــاهد إجراميــة تقــوم بهــا قــوات االحتــال مــن
خــال التنكيــل بأبنــاء شــعبنا الفلســطيني واعتقالهــم وإطــاق النــار عليهــم ،وبــدا دائــم الســؤال عــن هــذا العــداء الــذي
يدفــع االحتــال ألن يصنــع هــذا بشــعب أعــزل ال يقــوى عــى مواجهــة الرتســانة العســكرية الصهيونيــة.
مشواره الجهادي

حرصا على املشـاركة يف املواجهات ضـد االحتالل
ُعـرف عـن شـهيدنا الشـبل محمـد أنـه من أكثر األطفـال يف مدرسـته ً
حريصـا عىل أن يواصـل إلقاء
ً
خصوصـا مـع بدايـة انتفاضـة الحجـارة ،ورغـم أنـه مل يعلـم قيمة عملـه الجهادي ،لكنـه بدا ً
الحجـارة على جنـود االحتلال كلام مـروا من أمام مدرسـته.
142

موسوعة شهداء من فلسطين

تؤكـد والـدة الشـهيد الشـبل محمـد أنـه كث ًريا ما ردد عىل شـفتيه الصغريتين «نياله اليل بيموت شـهيد» ،وكأنها رسـالة
اشـتياق إىل الجنـان ،كيـف ال وهـو الـذي أجـاد حفظ بعض سـور القـرآن يف الرابعة من عمـره ،والتزم بالصالة يف املسـجد؟
توضـح األم أنهـا كثي ًرا مـا اعتـادت أن تقلـق على طفلها الـذي يخرج يف سـاعات الصبـاح األوىل إىل مدرسـته التي تقع
على طريـق الخليـل -القـدس والذي يشـهد دامئًا اشـتباكات بني قـوات االحتالل ونشـطاء االنتفاضـة العزل.
موعده مع الشهادة

يف  7أغســطس (آب) 1989م خــرج الشــهيد الشــبل محمــد كعادتــه إىل املدرســة كأي يــوم عــادي ،لكــن قلــب األم مل
يكــن حينهــا مطمئ ًنــا غــر أنهــا مل تجــد مــر ًرا ملنعــه مــن مغــادرة املنــزل.
تشــر والــدة الشــهيد الشــبل محمــد إىل إنهــا تفاجــأت يف ذلــك اليــوم بــأن رفاقــه عــادوا مــع ســاعات الظهــر وهــم
يحملــون حقيبتــه مخضبــة بالــدم ،وأخربوهــا بأنــه أصيــب بطلــق يف الرقبــة ونقــل إىل املشــفى.
وقالــت« :يف ذلــك الوقــت مل أمتالــك نفــي فخرجــت أنــا ووالــده مرسعــن للبحــث عنــه يف املستشــفيات حتــى
وجدنــاه يف غرفــة العنايــة املكثفــة مبشــفى املقاصــد ،وقــد تبــن حينهــا أن العيــار النــاري أطلقــه مســتوطنون ميــرون
بالقــرب مــن املدرســة رشــقهم األطفــال ومــن بينهــم محمــد بالحجــارة».
وعــن طبيعــة إصابتــه أشــارت إىل أن العيــار النــاري مــن نــوع متفجــر أدى إىل تهتــك رقبتــه ،وبقــى بعدهــا يف العنايــة
املكثفــة أربعــة أشــهر ،ثــم فــارق الحيــاة شــهيدً ا بتاريــخ  22ديســمرب (كانــون األول) 1989م.
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الشهيد املجاهد سليامن مريض سلامن املدين
سالحه إميان عميق بوعد الله لعباده املؤمنني

مجاهدونــا واجهــوا أفضــل جيــوش العــامل تســلي ًحا وأوفرهــا
إمكانــات ،فــا وهنــوا وال ذلــوا إميانًــا بعدالــة حقهــم ،وثقــة يف
ً
وأمــا يف نعيــم جنتــه الــذي بــر بــه ســبحانه
نــر اللــه تعــاىل
املجاهديــن يف ســبيله.

الميالد والنشأة

)(1990 - 1969

ولــد الشــهيد املجاهــد ســليامن مــريض املــدين يف بلــدة بنــي ســهيال رشق مدينــة خانيونــس يف  20ســبتمرب (أيلــول)
1969م ألرسة مؤمنــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،ه ّجرهــا العــدو الصهيــوين الغاشــم مــن بلدتهــا
األصليــة «يافــا» ،نشــأ يف عائلــة مكونــة مــن والديــه وخمســة أشــقاء وثــاث شــقيقات ،عــاش حيــاة العشــق للوطــن
والدفــاع عنــه وبــذل روحــه ونفســه مــن أجــل ديــن اللــه واســتعادة الوطــن املســلوب.
درس شـهيدنا املجاهـد سـليامن املرحلـة االبتدائيـة واإلعداديـة يف مـدارس وكالـة الغـوث ،وانتقـل للمرحلـة الثانويـة
يف مدرسـة املتنبـي للبنين ببلـدة عبسـان الكبيرة ،وأنهـى دراسـته الثانويـة ،ومل يكمـل مشـواره التعليمـي نظـ ًرا للظروف
االقتصاديـة الصعبـة التـي أحاطـت بأرستـه وقتهـا وما توجب عليه من مسـئولية يف مسـاعدة والده من أجـل إعالة أرسته.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املقــدام ســليامن بالكثــر مــن صفــات الشــاب املســلم املؤمــن املجاهــد منهــا كــرة الصيــام والقيــام
والعمــل بســنة النبــي محمــد ﷺ ،وصــاة النوافــل تقربًــا للــه عــز وجــل وطم ًعــا يف رضــاه.
ُعــرف مبعاملتــه الطيبــة ألبنــاء بلدتــه ،ويعرفــه الجميــع بشــهامته وشــجاعته حيــث حفــر اســمه يف قامئــة املجاهديــن
الباحثــن عــن الحــق يف ذلــك الوقــت.
مشواره الجهادي

منـذ نعومـة أظافـره وهـو يشـهد مجـازر الصهاينـة التـي توالـت على فلسـطني مـن زمـن النكبـة حتـى يومنا هـذا ما
دفعـه ألن يصطـف مـع الرافضين لالحتلال مقاو ًمـا ومرابطًا.

اعتقـل شـهيدنا الفـارس سـليامن يف سـجون االحتلال ملـرات عدة على خلفيـة تصديه لقـوات االحتلال الصهيوين عند
اقتحامهـا للبلدات واملدن الفلسـطينية.
144

موسوعة شهداء من فلسطين

ومـع االنتفاضـة األوىل املباركـة بـدأ شـهيدنا الفارس سـليامن مـع إخوانه يف حركـة الجهاد اإلسلامي يف التصدي للجنود
الصهاينـة وقطعـان املسـتوطنني الذيـن يقتحمون البلدات مـن حني آلخر.
عندمـا يسـمع نبـأ توغـل صهيـوين يف بلـدة مـا يسرع بجسـده الطاهـر منطلقًا بالحجـر املبـارك الذي ميسـكه يف قبضة
يـده وهـو السلاح األول الـذي اسـتخدمه الفلسـطينيون رفضً ـا لالحتالل وبطشـه وظلمه.
موعده مع الشهادة

يف  7فربايـــر (شـــباط) 1990م اقتحمـــت القـــوات الصهيونيـــة بلـــدة بنـــي ســـهيال معـــززة بالجيبـــات العســـكرية
والدباب ــات الصهيوني ــة بح ًث ــا ع ــن املطاردي ــن يف البل ــدة ،وقام ــت الجراف ــات بتدم ــر بع ــض من ــازل املواطن ــن وع ــدد
م ــن مصان ــع البل ــدة.
مل يوقــف االقتحــام شــهيدنا املقــدام ســليامن ومل يهــب ترســانته العســكرية فانطلــق إىل وســط بلــدة بنــي ســهيال هــو
ومجموعــة مــن الشــباب املجاهديــن ،ودارت مواجهــة بينهــم وبــن قــوات االحتــال.

مواجه ــة ب ــن ش ــبان يحمل ــون الحج ــارة وبع ــض األس ــلحة الخفيف ــة مقاب ــل أق ــوى الرتس ــانات العس ــكرية ،ولك ــن
قوته ــم وعزميته ــم ال تق ــاس بالس ــاح واملع ــدات ،ب ــل باإلمي ــان العمي ــق ال ــذي يجع ــل م ــن الطف ــل بط ـ ًـا يحم ــل
حجــ ًرا يق ــذف دباب ــة.
را انطلقــت رصاصــات
وقــف شــهيدنا الفــارس ســليامن ورفاقــه حص ًنــا مني ًعــا لبلدتهــم .ويف متــام الســاعة الرابعــة عـ ً
مــن بنــادق جنــود االحتــال أصابــت صــدر شــهيدنا الفــارس ســليامن فارتقــى شــهيدً ا يف اليــوم التــايل إلصابتــه بتاريــخ
 8فربايــر (شــباط) عــام 1990م ،باإلضافــة إىل إصابــة بعــض املجاهديــن الذيــن تواجــدوا يف املــكان .وقــد منعــت قــوات
وســمح
االحتــال الصهيــوين تســليم جثــان الشــهيد املجاهــد ســليامن إىل ذويــه وأفرجــت عنــه يف منتصــف الليــل ُ
ـخصا مــن كبــار الســن.
بحضــور الجنــازة لعرشيــن شـ ً
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الشهيد املجاهد محمد خرض مصطفى الصن
صاحب االبتسامة املرحة

«ال يعــرف العشــاق أيــن ســيلتقون؟! يف الســجن أم يف املــوت أم
يف ظــل وردة؟!» تلــك العبــارة التــي رددهــا دو ًمــا الشــهيد املجاهــد
محمــد الصــن الــذي تــرىب يف أحضــان املســاجد ليصطفيــه اللــه بعــد
أن أصبــح عنوانًــا للدفــاع عــن رفعــة هــذه األمــة الغـراء ،ويف ســبيل
االرتقــاء بفلســطني نحــو املجــد والكرامــة والنــر والتمكــن.
الميالد والنشأة

)(1990 - 1972

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد خــر الصــن يف  15أكتوبــر (ترشيــن األول) 1972م يف مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع
غــزة ،وانتقلــت أرستــه للســكن يف حــي التفــاح منطقــة «الشــعف» .نشــأ يف أرسة مؤمنــة بســيطة كرميــة تعــرف واجبهــا
نحــو ربهــا وشــعبها وأرضهــا املحتلــة ،تتكــون مــن والديــه وثالثــة مــن إخوانــه ،وشــاء اللــه أن يكــون الثالــث بينهــم.

درس ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد املرحل ــة االبتدائي ــة واإلعدادي ــة والثانوي ــة ث ــم التح ــق بالدراس ــة الجامعي ــة لكن ــه
مل يكمله ــا لس ــوء الظ ــروف االقتصادي ــة الت ــي عانته ــا أرست ــه فأكرم ــه الل ــه بالش ــهادة واصطف ــاه إىل ج ــواره ب ـ ً
ـدل م ــن
ش ــهادة الدني ــا.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــد بدماثــة أخالقــه ،وابتســامته التــي مل تفــارق وجهــه ،وألــف أن يســتقبل الجميــع
بابتســامته املرحــة ،ومتيــز بصالبتــه وشــجاعته منــذ طفولتــه ،لقــد حظــي بحــب أهلــه وذويــه وكل مــن عرفــه.
تقــول أم مصطفــى والــدة الشــهيد محمــد« :عهــد مح ًبــا للعلــم ومــن الطلبــة املتفوقــن يف مراحــل دراســته ،لكــن
الظــروف االقتصاديــة التــي مــرت بهــا العائلــة حالــت دون إكــال دراســته الجامعيــة».

وتضيــف« :محمــد صاحــب االبتســامة الجميلــة التــي مل تفــارق محيــاه أبــدً ا ،أيضً ــا شــديد الــر يل ،وشــديد الحنــان
كريــم يحســن يل ،ويحــاول إكرامــي وإراحتــي وخدمتــي بكافــة الوســائل ،وبأقــى مــا يســتطيع عملــه».
مشواره الجهادي

التـزم شـهيدنا املجاهـد محمـد منـذ نعومـة أظافـره يف مسـجد «القزمـري» مبنطقـة الشـجاعية ،وداوم على صلواتـه
الخمـس وجلسـات القـرآن الكريـم فيـه ،وبعدهـا التحـق بصفـوف حركـة الجهـاد اإلسلامي ،وعمـل فيها ناشـطًا جـا ًدا يف
عملـه ،وشـارك يف معظـم الفعاليـات واألنشـطة التـي نظمتهـا الحركـة.
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ظلــت فلســطني ســاكنة بــن ضلوعــه ،وحلــم تحريرهــا مل يفــارق مخيلتــه ،وتــكاد تــرى صــورة املســجد األقــى
واضحــة يف بريــق عينيــه الالمعتــن؛ فهــو كــا الكثــر مــن أبنــاء هــذه األرض أىب أن يســلم للواقــع املريــر ،وأخــذ عــى
عاتقــه حمــل األمانــة الثقيلــة.
موعده مع الشهادة

بين ــا ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد ي ــودع أم ــه وإخوان ــه للخ ــروج إىل عمل ــه يف أرايض فلس ــطني املحتل ــة ليتحم ــل
أعب ــاء أرست ــه الت ــي تكف ــل مبس ــاعدتها ،ويف طريق ــه إىل مع ــر بي ــت حان ــون ش ــال بي ــت الهي ــا بتاري ــخ  25فرباي ــر
(ش ــباط) 1990م ،مس ـ ً
ـتقل س ــيارة أج ــرة إال أن ش ــاحنة صهيوني ــة قام ــت متعم ــدة مبداهم ــة م ــن يف الس ــيارة ليس ــقط
ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد الص ــن الش ــهيد الوحي ــد يف تل ــك الحادث ــة ،ويلتق ــي يف جن ــان الخل ــد أحب ــاءه وأصدق ــاءه
الذي ــن س ــبقوه بالش ــهادة.
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الشهيد املجاهد عبد الباسط راسم حسن خليفة
دمه عىل أيد عربية

االستشــهاد عــى يــد الشــقيق يفجــر األمل حار ًقــا صارخًــا بــأن
هنــاك خطــأ كب ـ ًرا يف صميــم اللحمــة العربيــة .هــذا هــو الجــرس
الصــارخ الرنــان الــذي دقــه استشــهاد املجاهــد عبــد الباســط.

الميالد والنشأة

)(1990 - 1965

بــزغ فجــر شــهيدنا املجاهــد عبــد الباســط راســم خليفــة بتاريــخ  4أكتوبــر (ترشيــن األول) 1965م يف مخيــم «يبنــا»
مبحافظــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة ،بعــد أن ُه ِّجــر أهلــه مــن بلــدة «يبنــا» يف العــام 1948م.
تــرىب الشــهيد املجاهــد عبــد الباســط بــن أحضــان أرستــه املجاهــدة يف بيــت بســيط مــن بيــوت املخيــم ،فتجــرع
قســوة الحيــاة يف املخيــم ،ولكنــه وجــد األب الحــاين واألم العطــوف ،فخففــا عنــه قســوة الحيــاة ومرارتهــا ،وعلــاه طريق
املســاجد والصــاح .درس شــهيدنا االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث باملدينــة إال أن ظــروف الحيــاة جعلتــه
يــرك املدرســة ويتوجــه لتعلــم مهنــة امليكانيــكا ،فعمــل منــذ صغــره يف ميكانيــكا الســيارات.
صفاته وأخالقه

نظ ـ ًرا لصفاتــه الحســنة ،وأخالقــه العاليــة أحبــه كل مــن حولــه مــن أهلــه وإخوانــه وأصدقائــه وجريانــه وزمالئــه،
واعتــاد أن يســارع إىل الصلــوات الخمــس جامعــة يف املســجد إرضــاء للمــوىل عــز وجــل.
عهــد شــهيدنا الفــارس عبــد الباســط بــا ًرا بوالديــه ال يعــي لهــا أمـ ًرا ،محافظًــا عــى زيــارة أرحامــه؛ ألنهــا موصولــة
بعــرش الرحمــن.
متيــز شــهيدنا املجاهــد عبــد الباســط بروحــه الرياضيــة املرحــة التــي ال تغضــب مــن أحــد ،أحــب الرياضــة كث ـرًا
وخصوصــا كــرة القــدم التــي مارســها مــع رفاقــه بالحــي الــذي عــاش فيــه.
ً
شــقيق الشــهيد األصغــر رأفــت يتحــدث عــا مــى مــن ذكريــات« :أنــا وعبــد الباســط مثــل التــوأم رغــم أن هنــاك
فــارق خمــس ســنوات بيننــا إال أننــا دامئًــا نقــف مــع بعضنــا بعضً ــا يف الـراء والـراء حتــى يف العمــل».
وأوضــح أن الشــهيد املجاهــد عبــد الباســط اعتــاد أن ميــازح والدتــه بأنــه يريــد الــزواج حتــى ينجــب أطفـ ً
ـال ميلئــون
البيــت فر ًحــا ورسو ًرا.
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مشواره الجهادي

منـذ صغـره عايـش مـآيس وويالت شـعبه؛ فقبل أن يتـم العامني من عمره حدثت نكسـة يونيو (حزيـران) 1967م وما
تبعهـا مـن عذابـات ومـآس انعكسـت على طفولتـه فجعلتـه يكبر عىل أمـل أن يصبـح يو ًما ممن يـردون الضيـم عن هذا
الوطـن املكلـوم .ومـا أن اشـتد عـوده حتى بـدأ يبحث عن سـبيل ميكنه مـن محاربة الصهاينـة واملشـاركة يف رد عدوانهم،
فتعـرف على فكـر الشـهيد الدكتـور فتحـي الشـقاقي األمين وخيار اإلسلام املقـاوم ،فالتحـق بحركـة الجهاد اإلسلامي يف
فلسـطني ،ثـم انضـم للقـوى اإلسلامية املجاهدة قسـم الجناح العسـكري السـابق للحركة مـا قبل انتفاضـة األقىص.
شـارك شـهيدنا الفـارس عبـد الباسـط إخوانـه يف العديـد مـن املهمات مثـل كتابة الشـعارات على الجـدران لتحريض
النـاس على قتـال املحتلين ،وتوزيـع املنشـورات والبيانـات التـي صـدرت وقتهـا عن حركـة الجهاد اإلسلامي.
رغـم قلـة اإلمكانـات وقتهـا ،لكنـه أىب كغيره مـن املجاهديـن إال أن يرصخ يف وجـه الغاصبني وحمل السلاح الذي بهر
العـامل :حجـر ومقلاع يف وجـه الجيبـات العسـكرية والجنـود املدججين بالسلاح ،ومـا أن تطـور العمـل رسي ًعـا حتـى بدأ
باسـتخدام الزجاجـات الحارقـة خلال املواجهـات التـي كثريًا مـا اندلعت بني الشـبان وجنـود االحتالل.

موعده مع الشهادة

شــهيدنا املجاهــد عبــد الباســط مل يقتــل عــى يــد االحتــال الصهيــوين ،فاختلــف استشــهاده عــن البقيــة؛ فقــد اعتقــل
عــى يــد قــوات األمــن املــري ،فتــم زجــه وتعذيبــه يف املعتقــات املرصيــة ،فاستشــهد نتيجــة التعذيــب يف  1مــارس
(آذار) 1990م فارتقــت روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا عــى يــد األمــن املــري.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد حسام عبد الرحمن عبد الله نزال
خرج ح ًيا وعاد شهيدً ا يف األحد األسود

عشــق بلــده ،متنــى الشــهادة ،طلــب الرضــا والدعــاء وخــرج،
خــرج ومل يعــد ،ذلــك الشــبل الفلســطيني البطــل ،الــذي كــر قلبــه
وتقــدم ،حمــل حجــره بيمينــه ،وكتابــه بيســاره ،وتقــدم .تقدمــوا كل
ســاء فوقكــم جهنــم ،وكل أرض تحتكــم جهنــم! جــردوا وهــددوا
وهدمــوا! ميــوت منــا الشــيخ والطفــل وال نستســلم ،وتــرخ األم
عــى أبنائهــا القتــى وال تستســلم.
الميالد والنشأة

)(1990 - 1975

يف  30أغســطس (آب) 1975م ولــد الشــهيد املجاهــد حســام عبــد الرحمــن نـزال يف بلــدة قباطيــة قضــاء جنــن ،درس
حتــى الصــف التاســع يف مدرســة الشــهيد عــزت أبــو الــرب الثانويــة يف قباطيــة.
نشــأ الشــهيد املجاهــد حســام يف أرسة بســيطة تتكــون مــن ســبعة أشــقاء وســبع شــقيقات أيضً ــا إضافــة إىل الوالــد
والوالــدة ،شــقيقه املجاهــد يوســف نـزال محكــوم مؤبــد و 15عا ًمــا بتهمــة االنتــاء للجهــاد اإلســامي ويحملــه االحتــال
املســؤولية عــن عمليــة استشــهادية لرسايــا القــدس.
صفاته وأخالقه

شــقيقه الــذي يكــره بســنة واحــدة تحــدث عــن صفاتــه فقــال« :هــادئ ،مــرح ،محبــوب ،متســامح مــع الجميــع،
نشــيط يحــب الحركــة ،وال يعــرف الجلــوس يف املنــزل ،محافــظ عــى صالتــه ،كث ـرًا مــا متنــى أن يحصــل عــى الشــهادة
يف ســبيل اللــه».

مشواره الجهادي

لطاملـا تحـدث الشـهيد الشـبل حسـام عـن الشـهادة والشـهداء ورغـم حداثتـه إال أنه شـارك الشـبان الفلسـطينيني يف
رشـق الجنـود بالحجـارة كيـف ال وهـو الـذي نشـأ يف عائلـة ملؤهـا الجهاد.

موعده مع الشهادة

استشــهد عــال فلســطينيون يف مغتصبــة «ريشــون لتســيون» جنــوب فلســطني املحتلــة عــى يــد صهيــوين حاقــد
بتاريــخ  20مايــو (أيــار) 1990م ،ونشــبت عــى إثرهــا مواجهــات بــن الفلســطينيني والجيــش الصهيــوين يف بلــدة قباطيــة.
صبيحــة ذلــك اليــوم خــرج الشــهيد املجاهــد حســام متوج ًهــا إىل مدرســته ،وقبلهــا بيومــن تصــور يف أحــد اســتوديوهات
البلــدة وطلــب مــن أمــه بــأن توزعهــا عنــد استشــهاده فحصــل واستشــهد ووزعــت الصــورة.
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يــروي شــقيقه حســان أحــداث استشــهاده قائـ ًـا« :تواجــد يف املدرســة لحظــة حــدوث مجــزرة «ريشــون لتســيون»،
وبالتزامــن مــع دخــول الجيــش للبلــدة خــرج الطــاب مــن املــدارس ،فــدارت مواجهــات بــن الجيــش والطــاب واملواطنني
يف الحــي الرشقــي مــن البلــدة ،حيــث تواجــد حســام عــى ســطح منــزل مقابــل للجيــش؛ يرشــق الحجــارة إىل جانــب
مجموعــة مــن الشــبان ليصــاب بســبع رصاصــات اخرتقــت صــدره ،فنقــل محمـ ً
ـول عــى األيــدي مســافة كيلــو مــر إىل
حــي الســباعنة ،ومــن هنــاك يف ســيارة إىل عيــادة الدكتــور عبــد الــرزاق جـرار يف قريــة برقــن املجــاورة ليفــارق الحيــاة
يف العيــادة ويعــود شــهيدً ا».
بعــد استشــهاده فرضــت قــوات االحتــال منــع التجــوال عــى البلــدة لثامنيــة أيــام عــى إثــر املجــزرة التــي ارتكبهــا
الصهيــوين يف يــوم استشــهاده ،وســمي ذلــك اليــوم باألحــد األســود ملــا حصــل بــه.
أمــا الوالــد فيقــول« :كنــت متواجــدً ا يف قريــة طوبــا الزنغريــة شــال فلســطني املحتلــة ،وجــاءين الخــر أثنــاء تواجــدي
يف ورشــة العمــل أن ابنــي حســام أصيــب يف مواجهــات بــن الجيــش والشــبان ،فغــادرت العمــل متوج ًهــا إىل قباطيــة،
وعنــد صــويل وجــدت البلــدة محــارصة وحســام قــد فــارق الدنيــا ووري الــرى شــهيدً ا يف ســبيل اللــه» .وأضــاف« :حــاول
الجيــش أخــذ جثامنــه لترشيحــه إال أن تجمهــر ومقاومــة أهــل البلــدة منــع ذلــك ،وســارع أهــل البلــدة بدفنــه» .وداهــم
الجيــش البيــت أكــر مــن مــرة بعــد استشــهاده ،وطلبــوا والــده للمقابلــة يف اإلدارة املدنيــة يف قباطيــة.
رحــل شــهيدنا الفــارس حســام بعــد أن فــاز بالشــهادة ،تــاركًا مغريــات الدنيــا خلفــه متوج ًهــا إىل نعيــم ربــه يف جنــان
الفــردوس حيــث الحــور العــن.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد إياد محمد إبراهيم أبو ذياب
بالحجر سطر أمجادًا

إن الشــهيد ال يذهــب إىل املــوت بــل إىل مــا بعــد املــوت يتمنــى
مــن اللــه أن يعيــد الكــرة واالنفجــار والرصاصــة .كل مــا يشــعر بــه
وخــزة دبــوس حنونــة الشــهداء يعيــدون تشــكيل الحيــاة بزخــم أكرب
وبإبــداع أعظــم لتبقــي الشــهادة هــي املعــادل املوضوعــي للحيــاة
فــا حيــاة وال تاريــخ بــدون شــهداء ويكفيهــم فخ ـ ًرا أنهــم أعــادوا
أمجــاد األمــة وأيقظــوا ضامئرهــا النامئــة.
الميالد والنشأة

)(1990 - 1973

ولـــد الشـــهيد املجاهـــد إيـــاد محمـــد أبـــو ذيـــاب يف  30أبريـــل (نيســـان) 1973م يف مخيـــم ديـــر البلـــح فنـــا
وترع ــرع ب ــن أزقت ــه وه ــو ي ــرى أهل ــه وأبن ــاء ش ــعبه يقاس ــون عذاب ــات االحت ــال .ت ــرىب يف أرسة محافظ ــة تع ــود
أصوله ــا إىل قري ــة «الس ــوافري» م ــن ق ــرى فلس ــطني املحتل ــة حي ــث ُه ِّج ــر أهل ــه ع ــام 1948م ليس ــتقر به ــم املق ــام يف
مخي ــم دي ــر البل ــح لتعي ــش األرسة حي ــاة مليئ ــة باملعان ــاة واألمل ك ــا األرس املهاج ــرة الت ــي س ــلب الصهاين ــة أراضيه ــا
وورثوه ــا الفق ــر والحرم ــان.
درس شــهيدنا املجاهــد إيــاد يف مــدارس ديــر البلــح حيــث تلقــى فيهــا تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي ،ثــم واصــل حتــى
الثانويــة العامــة ،ولكنــه استشــهد قبــل أن يكمــل اختباراتهــا النهائيــة يف مدرســة املنفلوطــي.
صفاته وأخالقه

متي ــز ش ــهيدنا الف ــارس إي ــاد بذكائ ــه ،وكان يطم ــح أن يصب ــح طبي ًب ــا ويلق ــى التش ــجيع م ــن جمي ــع أف ـراد عائلت ــه،
و ُع ــرف ب ــن أهل ــه وأصحاب ــه بالتزام ــه بتعالي ــم دين ــه وحفاظ ــه ع ــى الص ــاة يف املس ــجد الس ــيام يف األي ــام األخ ــرة
م ــن حيات ــه.

مشواره الجهادي

مـع بدايـات االنتفاضـة األوىل أخـذ شـهيدنا املقـدام إيـاد دوره يف تأديـة واجبـه الوطنـي والديني يف الدفـاع عن أهله
ووطنـه؛ فقـد شـارك يف الفعاليـات الشـعبية واملسيرات الجامهريية التـي كانت تنطلـق يف دير البلح ،فرغم صغر سـنه إال
أنـه َعـرف واجبـه تجـاه الوطـن وأىب إال أن يقدم روحـه رخيصة يف سـبيل الله.
موعده مع الشهادة

بعــد مــرور أســبوع عــى مجــزرة عيــون قــارة مبنطقــة «ريشــون لتســيون» والتــي راح ضحيتهــا ســبعة عــال عــرب،
وبعــد رفــع التجــول الــذي قــد ُفــرض يف أعقــاب املجــزرة عــن عــدد مــن املخيــات مــن بينهــا مخيــم ديــر البلــح يف يــوم
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األحــد املوافــق  27مايــو (أيــار) 1990م خــرج شــهيدنا الفــارس إيــاد مــن بيــت عمــه الكائــن عــى مشــارف مخيــم ديــر
البلــح بعــد أن مكــث فيــه يومــن حيــث توجــه إىل بيتــه يك يذهــب مــن هنــاك إىل املدرســة إذ كان يســتعد لتقديــم
باقــي االمتحانــات بعــد أن قــدم امتحــان اللغــة العربيــة .قبــل انتشــار نبــأ املجــزرة يف يــوم األحــد األســود طلــب مــن
أمــه إعــداد الفطــور وعندمــا هــم بالخــروج قــال لــه ابــن أخيــه« :ويــن رايــح يــا عــم ..لحســن تنطــخ» .فكانــت هــذه
الكلمــة التــي تل ّفــظ بهــا الطفــل الــريء تنــذر بحــدوث يشء فــرد إيــاد قائـ ًـا« :معلــش يــا عــم كلنــا ســنموت فاملــوت
حــق» .خــرج الشــهيد املجاهــد إيــاد فــرأى الجنــود منترشيــن يف جميــع أنحــاء املخيــم بالرغــم مــن رفــع حظــر التجــول
والشــباب يقذفونهــم بالحجــارة ،فانضــم إليهــم وبــدأت املواجهــة تــزداد حدتهــا كلــا زاد أبطــال املخيــم مــن رشــق
الحجــارة .وتقــدم الشــهيد الفــارس إيــاد الصفــوف األوىل وقــد أبــى بــا ًء حسـ ًنا حيــث قــال لــه أحــد الشــباب كفــاك يــا
إيــاد لقــد تعبــت اليــوم فــرد عليــه قائـ ًـا سأســريح بعــد رشــق هــذا الحجــر الــذي تبقــى يف يــدي ،ومــا أن رشــق الحجــر
حتــى اخرتقــت قلبــه رصاصــة حاقــدة مــن جنــدي حاقــد ،فســقط جســده عــى األرض قائـ ًـا :اللــه أكــر.
قالــت أم الشــهيد :إن اللــه منحهــا الصــر مــن عنــده حيــث مشــت يف جنــازة ولدهــا وكأنهــا تحتفــل بزفافــه وتقــول
للمشــاركني يف الجنــازة ابنــي عريــس وقبــل دفنــه ألقــت عليــه نظ ـرات طويلــة وقبلتــه قائلــة« :اللــه يرحمــك ويســهل
عليــك يــا بنــي» .مــن كرامــات شــهيدنا الفــارس إيــاد أن دمــه ظــل يتدفــق بعــد استشــهاده بســاعات حتــى أثنــاء الجنــازة
وأثنــاء اللحــد حيــث خضــب دمــه الطاهــر ثيــاب الذيــن كانــوا يحملونــه.
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الشهيد املجاهد نعامن سليامن إبراهيم جرادات
شهيد من شجرة شهداء مباركة الثمرات

عائلــة ج ـرادات عائلــة مباركــة الثم ـرات ،وهبــت الوطــن أغــى
التضحيــات شــبانًا شــهداء وشــابات شــهيدات .ومــن مجاهديهــا
الشــهيد املجاهــد نعــان الــذي أىب أن يخضــع مــع شــعبه لظلــم
املحتــل الصهيــوين وطغيــان عدوانــه ،فتصــدى لــه مقاو ًمــا شــجا ًعا
ح ـ ًرا حتــى ارتقائــه شــهيدً ا.
الميالد والنشأة

)(1990 - 1969

ولــد الشــهيد املجاهــد نعــان ســليامن ج ـرادات يف قريــة الســيلة الحارثيــة بجنــن يف  22أكتوبــر (ترشيــن األول)
1969م ألرسة بســيطة مكونــة مــن الوالديــن وأربعــة عــر مــن األبنــاء ســبعة ذكــور وســبع إنــاث جمعــت األلفــة
واملحبــة بينهــم.
درس شــهيدنا املجاهــد نعــان املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس القريــة والتحــق مبدرســة الســيلة الحارثيــة
الثانويــة حتــى أنهــى التوجيهــي يف القســم العلمــي إال أن ظــروف الحيــاة املريــرة التــي أملــت بعائلتــه أجربتــه عــى تــرك
الدراســة للمســاهمة يف إعالــة أرستــه الكبــرة.
يقبــع شــقيقه األســر املجاهــد ســامي يف األرس بحكــم صهيــوين جائــر  23مؤبــدً ا و 50ســنة حيــث تحملــه ســلطات
االحتــال مســئولية تجهيــز االستشــهادية هنــادي ج ـرادات منفــذة العمليــة االستشــهادية يف مدينــة حيفــا املحتلــة.
يشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد نعــان جـرادات شــقيق الشــهيد املجاهــد صالــح جـرادات أحــد قــادة رسايــا القــدس
يف جنــن الــذي اغتالتــه الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة مــع الشــهيد املجاهــد فــادي ج ـرادات يف منــزل الشــهيد فــادي
بتاريــخ  12يونيــو (حزي ـران) 2003م.
صفاته وأخالقه

عــاش شــهيدنا املجاهــد نعــان محبوبًــا بــن أهلــه وإخوانــه وجريانــه ،بــل إننــا ال نبالــغ إن قلنــا إن كل مــن عــرف
الشــهيد املقــدام نعــان أحبــه وريض عــن تعاملــه لتحليــه بأخــاق اإلســام الكرميــة .التــزم بصلواتــه يف املســجد وبتــاوة
القــرآن والعمــل مبــا فيــه مــن الهــدي إىل الــر والصــاح .عهــد بــا ًرا بوالديــه وحنونًــا عــى إخوانــه وأخواتــه.
مشواره الجهادي

عـاش شـهيدنا الفـارس نعمان حياته تحت نري االحتالل وعـارص ظلمه وطغيانـه ،وعلم ما فعلته العصابـات الصهيونية
بأهـل فلسـطني مـن قتل وترويـع ومجازر وتهجري ،فحـرك ذلك قلبه وجوارحه غض ًبـا وثورة .ومع انطلاق االنتفاضة األوىل
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يف ديسـمرب (كانـون األول) 1987م شـارك يف كافـة فعالياتهـا وخـاض مـع إخوانه يف حركـة الجهاد اإلسلامي املواجهات مع
قـوات االحتلال رفضً ـا لوجـوده .وكثي ًرا ما شـارك يف قذف دوريات االحتلال بالحجـارة املباركة .أضف إىل ذلـك الزجاجات
الحارقـة التـي اسـتخدمها الفلسـطينيون يف محاولة لتطوير أشـكال مقاومة االحتالل.
موعده مع الشهادة

يف إحــدى مسـرات الغضــب التــي اعتــادت عليهــا جامهــر فلســطني يف كل أنحــاء األرض تحولــت املســرة كالعــادة
إىل مواجهــات بــن جمــوع املنتفضــن وقــوات االحتــال التــي تحــاول إخــاد ثورتهــم ،لكــن الحجــر الطاهــر الــذي تقذفــه
يــد طاهــرة متوضئــة ال ميكــن إال أن يهتــف بالتكبــر دون أن تُخمــد نــاره .خــال تلــك املســرة التــي شــارك فيهــا شــهيدنا
املجاهــد نعــان أطلــق عليــه جنــود االحتــال النــار ،فأصابــوه األمــر الــذي أدى إىل ارتقائــه عــى الفــور يف  2أغســطس
(آب) 1990م لتحلــق روحــه يف ســاء فلســطني معلنــة ثــورة عــى غاصبيهــا.
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الشهيد املجاهد يحيى محمد حسن األطرش
عاش الحياة مثاب ًرا ومطاردًا من أجل وطنه فلسطني

ع ــاش الحي ــاة مقدا ًم ــا ح ـ ًرا مرابطً ــا ،فس ــاحات الوغ ــى ش ــهدت
بهمتـــه وعزميتـــه ،دارت بـــه األقـــدار لينعـــم بجنـــة الخلـــد ،فيـــا
قل ــب ال تح ــزن ع ــى فق ــده! ه ــو يف جن ــات النعي ــم يخل ــد ،ك ــم
نش ــتاق إلي ــه صغ ــا ًرا وكب ــا ًرا! إن ــه الف ــارس الش ــجاع يحي ــى محم ــد
حس ــن األط ــرش.
الميالد والنشأة

)(1990 - 1964

أبــر الشــهيد املجاهــد يحيــى محمــد األطــرش (أبــو محمــد) النــور يف تاريــخ  15أبريــل (نيســان) 1964م يف منطقــة
البلتاجــي بحــي الشــجاعية حيــث درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبدرســة الشــجاعية ،ومل يكمــل املرحلــة الثانويــة.

تــزوج مــن فتــاة صابــرة أنجــب منهــا بنتــن وولــدً ا ،وعــدد إخوتــه  8أف ـراد 4 ،أخــوات و 4إخــوة ،وبلدتــه األصليــة
را يف العــام 1948م.
«زرنوقــة» التــي هجــر منهــا أهلهــا ق ـ ً

صفاته وأخالقه

عــن أبــرز الصفــات الشــخصية التــي اتســم بهــا الشــهيد املجاهــد يحيــى األطــرش تقــول زوجتــه« :يحيــى قائــد مثابــر
جــدً ا كــرس جــل وقتــه مــن أجــل الجهــاد يف ســبيل وإعــاء كلمــة الحــق ،متيــز رحمــه اللــه بالتزامــه الشــديد وتدينــه
الواضــح ومواظبتــه عــى الصــاة يف وقتهــا».
وأردفــت زوجــة الشــهيد قائلــة« :امتلــك قــدرات فائقــة يف الفهــم والتعلــم رغــم أنــه مل يكمــل ســوى املرحلــة
اإلعداديــة ،وهــو قــوي الشــخصية يعــي كلمــة الحــق لــو عــى رقبتــه ،حازم جــدً ا يف معاملتــه ملن ال يحــرم دينــه ووطنه».
وأضافــت« :يحيــى محبــوب جــدً ا مــن أهلــه وأقاربــه وأصدقائــه ،رابــط يف الثغــور بشــكل يومــي ،وعمــل عــى توزيــع
الكتــب الدينيــة التثقيفيــة ،وحــرص دو ًمــا عــى زيــارة أخواتــه وأرحامــه قــدم الواجــب يف األف ـراح واألت ـراح قبــل أن
يصبــح مطــار ًدا بشــكل يومــي».
قالــت ابنتــه شــرين« :عندمــا استشــهد والــدي كنــت طفلــة مل أبلــغ ســوى عامــن ونصــف ،أشــتاق لوالــدي جــدً ا
وأمتنــى لــو أين رأيتــه وعرفتــه جيــدً ا».
أمــا ابنــه محمــد فأوضــح أن والــده يعتــر مثـ ً
ـال رائ ًعــا يحتــذى بــه ،وأنــه يحبــه ويعشــقه بشــكل كبــر بســبب أخالقــه
وســاته الجميلة.
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ياسين األطـرش شـقيق الشـهيد املجاهـد يحيـى األطـرش قـال إنـه مل يـر أحـدً ا لـه روح أخيـه الطاهـرة ،ذلـك املرابـط
الصنديـد الـذي ضحـى مـن أجـل الوطن.
مشواره الجهادي

تقــول زوجــة الشــهيد يحيــى« :انتمــى يحيــى منــذ صغــره لخيــار الجهــاد واملقاومــة ،وانتمى لحركــة الجهاد اإلســامي،
ومل أعــرف عــن عملــه الجهــادي غــر توزيــع املناشــر والكتابــة عــى الجــدران يف الشــوارع لكونــه كتو ًمــا جدً ا».

وأوضحــت أنــه مل يســتطع املجــيء للبيــت أبــدً ا فاســتأجر منـ ً
ـزل جديــدً ا لينــام فيــه ،وأشــارت إىل أن قــوات االحتــال
اعتقلتــه خــال عودتــه مــن عملــه يف النجــارة ،وأمــى ثــاث ســنوات يف ســجن بــر الســبع».
موعده مع الشهادة

استشــهد الشــهيد املجاهــد يحيــى داخــل الســجن نتيحــه التعذيــب يف ســجون االحتــال الصهيــوين صبــاح الثالثــاء 6
أكتوبــر (ترشيــن األول) 1990م وقامــت قــوات االحتــال بتســليم جثامنــه إىل أرستــه الســاعة الواحــدة ليـ ًـا بعــد ثالثــة
أيــام ،وحذرتهــا مــن البــكاء عليــه ومل تســمح لهــا بتوديعــه إال مــدة عــر دقائــق ،وذهــب إخوتــه وجريانــه وأقاربــه
لدفنــه يف مقــرة الشــجاعية.
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هني ًئ ــا ل ــك الش ــهادة ي ــا منص ــور! هنيئ ــا ل ــك ومالئك ــة الس ــاء
تحتفـــل بارتقـــاء روحـــك إىل الســـموات العـــا وتشـــهد بأنـــك
قدم ــت روح ــك يف س ــبيل الل ــه .هني ًئ ــا ل ــك فطامل ــا متنيته ــا بص ــدق
فج ــاء األج ــل ونلته ــا ولحق ــت برك ــب الش ــهداء .هني ًئ ــا ل ــك وأن ــت
عريس ــا م ــع الح ــور الع ــن وترتق ــي نح ــو الف ــردوس األع ــى
ت ــزف ً
م ــع الش ــهداء الذي ــن ترب ــوا يف املس ــاجد وخرج ــوا بش ــهادة لونه ــا
ل ــون ال ــدم الق ــاين.
الميالد والنشأة

)(1990 - 1968

ال زالــت فلســطني تنجــب الشــهداء ،ففــي  7ينايــر (كانــون الثــاين) 1968م أنجبــت عاش ـقًا جهاديًــا خــرج ليقــدم
روحــه مــن أجلهــا .إنــه الشــهيد املجاهــد منصــور أحمــد الرشيــف املولــود يف مخيــم الثــورة واملقاومــة مخيــم جباليــا،
ُه ِّجــرت أرستــه مــن قريــة «بربــرة» املحتلــة عــى يــد الصهاينــة بعــد نكبــة العــام 1948م.

هنــا يف بيــت مــن بيــوت اإلميــان تــرىب شــهيدنا املجاهــد منصــور يف كنــف أرسة متدينــة محافظــة عــى تعاليــم دينهــا
اإلســامي الحنيــف ،تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا أيضً ــا .التحــق باملرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة
الغــوث لالجئــن وأكمــل تعليمــه ليحصــل عــى دبلــوم راديــو وتلفزيــون مــن وكالــة الغــوث.
عمــل شــهيدنا الفــارس منصــور يف محــل لتصليــح األجهــزة الكهربائيــة واإللكرتونيــة باإلضافــة إىل مــدرب كاراتيــه يف
نــادي خدمــات جباليــا ومســجد القســام ،لــه مــن اإلخــوة  ،10تــويف والــده بعــد استشــهاده حزنًــا عــى فراقــه ،كــا لــه
مــن الشــهداء ثالثــة أشــقاء هــم محمــود وهــاين وبهــاء ارتقــوا إىل العــا جـراء انفجــار داخــي لعبــوة بتاريــخ  13ســبتمرب
(أيلــول) 2002م.
صفاته وأخالقه

متيـز شـهيدنا املجاهـد منصـور بحسـن الخلـق إضافـة إىل حبـه الشـديد لوالديـه األمـر الذي جعله بـا ًرا بهما ال يرفض
لهما طل ًبـا ،إضافـة إىل أنـه حظـي بحـب أشـقائه وشـقيقاته وجريانـه وأصدقائـه ،فهـو صاحـب ابتسـامة ورديـة .التـزم
باملسـجد منـذ صغـره وتـرىب على موائـد القرآن يف مسـجد القسـام مبرشوع بيـت الهيا ،عشـق الخطب والـدروس الدينية
للشـيخ عبـد العزيـز عـودة حيـث حـرص على تسـجيلها واملواظبـة عىل سماعها.
تعلـق الشـهيد الفـارس منصـور بالرياضـة منذ صغره ،ومارسـها يف البداية مبسـجد القسـام ،ثـم التحق بنـادي خدمات
جباليـا وحصـل على الحـزام األسـود يف الكاراتيـه وذهـب إىل القـدس ثلاث مـرات للتدريب من خلال الرابطة اإلسلامية
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للجـودو والكاراتيـه حيـث قامـت الرابطة بالقدس بعد استشـهاده بلمسـة وفـاء فأصدرت كتابًـا لتعليـم الكاراتيه وأهدته
إىل روح الشـهيد املجاهـد منصـور الـذي تصـدرت صورتـه الغلاف ،ويذكـر شـقيق الشـهيد أنـه وجـد هـذا الكتـاب أثنـاء
اعتقالـه بسـجن نفحـة حيـث أحرضه نشـطاء الجهاد اإلسلامي مـن القدس.
مشواره الجهادي

أصيــب شــهيدنا املجاهــد منصــور بج ـراح بالقــدم عــدة م ـرات ج ـراء طلقــات ناريــة خــال مواجهــات عــدة مــع
جنــود االحتــال أثنــاء قيامــه بإلقــاء الحجــارة عــى جيبــات الجنــود.
موعده مع الشهادة

يف عــر يــوم االثنــن  8أكتوبــر (ترشيــن األول) 1990م شــهر االنتصــارات وأمجــاد األمــة ،خــرج شــهيدنا املجاهــد
منصــور يــؤدي صــاة العــر يف جامعــة ،ثــم يعــد العــدة للمواجهــات مــع املحتلــن التــي غطــت مــدن قطــاع غــزة
احتجا ًجــا لحــدث تقشــعر لــه األبــدان ويولــد يف القلــب شــعلة مــن ن ـران ،حيــث ارتكــب الجيــش الصهيــوين مجــزرة
املســجد األقــى األوىل  8أكتوبــر (ترشيــن األول) استشــهد عــى أثرهــا  20شــهيدً ا بالقــدس.
هبــت الجامهــر غض ًبــا وصدحــت حناجــر املشــاركني بالهتافــات منــددة بالجرميــة وأصــوات التكب ـرات تعلــو مــن
أفــواه املواطنــن ،فأمطرهــم االحتــال بزخــات الرصــاص الحــي ،فتصــدوا بأجســادهم العاريــة ال ميلكــون إال الحجــر
أمــام كثافــة الرصــاص ،فهــب واستبســل شــهيدنا املقــدام منصــور كعادتــه بحميــة وطنيــة وجهاديــة بإلقــاء الحجــارة
والزجاجــات الحــارة عــى الجيبــات وكــر زجاجهــا ،وأخــد الجنــود يرتبصــون بالشــهيد فحــاول االختفــاء عــن عيونهــم
فأطلقــوا عليــه الرصــاص وشــهيدنا مــا زال يقذفهــم بــكل مــا تصــل إليــه يــداه الرشيفتــان ،لكــن الرصاصــات القاتلــة
الحاقــدة اخرتقــت جســد شــهيدنا املقــدام منصــور وخضبتــه بالدمــاء ،بعدهــا فارقــت روحــه جســده الطاهــر لتــرح
ومتــرح يف جنــان ونهــر يف مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.
ومنــذ الدقائــق األوىل النتشــار خــر استشــهاد الشــهيد الفــارس منصــور أعلــن االحتــال منــع التجــول والحصــار
عــى املخيــم ،ورغــم هــذا فــإن جامهــر مخيــم جباليــا خرجــت عــن بكــرة أبيهــا الســتقبال ابنهــا البــار الشــهيد منصــور
الرشيــف الــذي عــاد إليهــا محمـ ً
ـول عــى األكتــاف.
رفــض االحتــال الصهيــوين الســاح ألهــل الشــهيد بفتــح بيــت عـزاء فهبــت جامهــر غفــرة تتوافــد لبيــت الشــهيد
مــا أثــار غضــب االحتــال فســارع جنــوده بهــدم خيمــة العـزاء ،واعتقلــوا والــد الشــهيد وحــذروه مــن إقامــة بيــت عـزاء،
لكــن تهديداتهــم مل تــن عزميــة وإرصار وتحــدي األهــايل فنصبــوا خيمــة العـزاء ثانيــة.
ويذك ــر ش ــقيق الش ــهيد املجاه ــد منص ــور أن ابتس ــامة ب ــدت ع ــى وجه ــه ح ــن ق ــال ل ــه وال ــده لحظ ــة وداع ــه:
«خ ــاص نلته ــا».
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يف االنتفاضــة األوىل قــال ضابــط مــن جيــش االحتــال« :أتحــدى
أي صهيــوين أن يفعــل مــا فعلــه فتــى فلســطيني يف غــزة! رأينــاه
يرفــع العلــم الفلســطيني عــى عمــود كهربــاء يف الريــح العاصفــة
واملطــر املنهمــر».

الميالد والنشأة

)(1990 - 1972

ولــد الشــهيد املجاهــد حاتــم جــارح األســدي يف محافظــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة بتاريــخ  18فربايــر (شــباط)
1972م لعائلــة مناضلــة قدمــت الكثــر مــن أجــل القضيــة الفلســطينية بــد ًءا مــن األب وحتــى األبنــاء جمي ًعــا ،حصــل
عــى تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة الغــوث باملدينــة حتــى الصــف الثالــث اإلعــدادي ،تنحــدر عائلتــه مــن «ديــر
األســد» قضــاء عــكا ،حيــث قــام االحتــال بنفــي والــده يف العــام 1954م وذلــك بســبب مشــاركته يف مناهضــة االحتــال
ليســتقر مبدينــة خانيونــس وتــزوج وأنشــأ أرسة مكونــة مــن أحــد عــر فــر ًدا هــم خمســة شــباب وســت بنــات.
صفاته وأخالقه

متيـز الشـهيد املجاهـد حاتـم منـذ الصغـر بالطيبـة والحنـان وحسـن الخلق وبـر الوالديـن اللذيـن أحبهام كثيرًا .يدلل
والـده كلما دخـل البيـت لدرجـة أنـه يف إحـدى املـرات طلبـت منـه والدتـه أن يخفـف مـن حنانـه على والـده ،ويصفـه
حسين شـقيقه فيقـول« :حاتـم حنـون على والـده لدرجـة كبيرة جـدً ا ،مطيـع للجميع ومحبـوب مـن كل جيلـه .رجولته
جسما
أكبر مـن سـنه .متديـن وملتـزم بالصلاة مـن سـن الثانية عشرة ،صوته ال يكاد يسـمع مـن أدبـه وتواضعه ،امتلك
ً
رياض ًيـا .يلعـب كـرة القـدم مـع رفاقـه يف املخيم».
مشواره الجهادي

يتحــدث رفــاق الشــهيد املجاهــد حاتــم بأنــه شــارك يف فعاليــات التصــدي لالحتــال ومقارعتــه يف العــام 1986م
حيــث التــزم دين ًيــا ومتســك أكــر بالصــاة والعبــادة واالق ـراب مــن املشــايخ والتعلــم منهــم.
عمــل شــهيدنا املجاهــد حاتــم عــى تزيــن جــدران املخيــم بشــعارات ثــورة تحريضيــة ضــد االحتــال التــي رفعتهــا
حركــة الجهــاد اإلســامي مــن بينهــا «زوال إرسائيــل حتميــة قرآنيــة»« ،إرسائيــل وجــدت لتمــوت» ،وبعــض الشــعارات
الخاصــة باإلرضابــات.
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أيضــا شــارك يف إلقــاء الحجــارة عــى الجنــود والزجاجــات الحارقــة ،ويقــول رفاقــه بأنــه أمهــر شــخص عرفوه يســتخدم
املقــاع حيــث تصــل حجارتــه إىل مســافات بعيــدة جــدً ا ،تجــده دامئًــا يف املقدمــة ال يهــاب املــوت يتحــدى بــكل عزميــة
وإرصار وال مــكان للخــوف يف قلبــه.
تعــرض الشــهيد املجاهــد حاتــم هــو وجميــع أشــقائه لالعتقــال داخــل الســجون الصهيونيــة بتهمــة إلقــاء الحجــارة
عــى الجنــود والتحريــض ضدهــم حيــث أمــى كل واحــد منهــم حكـ ًـا إداريًــا ملــدة ســتة شــهور.

موعده مع الشهادة

ســاور شــهيدنا الفــارس حاتــم إحســاس الشــهادة ،فطلــب مــن أمــه أن ال تبــي عليــه إن رجــع إليهــا محمـ ً
ـول عــى
أكتــاف رفاقــه وأن تودعــه بالزغاريــد.

بعــد اإلفـراج عنــه مــن الســجن تعطــش للعمــل ومقارعــة املحتــل ،فاستشــهد بعــد فــرة وجيــزة مــن اإلفـراج عنــه.
ويف أحــد األيــام التــي فــرض فيهــا االحتــال حظــر التجــوال عــى املدينــة طُلــب مــن شــهيدنا رفــع علــم فلســطني يف أحــد
األماكــن املرتفعــة؛ ألنــه متيــز بالخفــة والرسعــة .يقــول أبــو الفهــد رفيــق الشــهيد« :طلبنــا منــه رفــع العلــم وخرجنــا
جمي ًعــا ،ومتكنــا مــن الوصــول للمــكان لرنفــع علــم فلســطني فــوق أحــد أعمــدة الكهربــاء ،لكــن الريــاح التــي هبــت
يومهــا جعلتنــا نرتاجــع خشــية أن يســقط حاتــم فعدنــا أدراجنــا» ،تابــع أبــو الفهــد« :بعــد قليــل عــاد وحــده وصعــد
لريفــع العلــم لكــن ،ذراع العلــم طويلــة فأصيــب بصعقــة كهربائيــة ســقط عــى أثرهــا أرضً ــا مــا أدى إىل استشــهاده عــى
الفــور بتاريــخ  13أكتوبــر (ترشيــن األول) .»1990
نقــل شــهيدنا املجاهــد حاتــم إىل مستشــفى نــارص باملدينــة ،ومــن هنــاك متكنــت مجموعــة مــن الشــباب ال تزيــد
عــن ســبعة أشــخاص مــن تشــييعه إىل املقــرة دون أن يودعــه أهلــه ،بــدأ الخــر ينتــر فتجمــع عــدد مــن الشــباب
متجهــن نحــو بيتــه بالهتافــات :بالــروح بالــدم نفديــك يــا شــهيد! بالــروح بالــدم نفديــك يــا حاتــم! فبهــذه الطريقــة
أبلغــوا أهلــه بخــر استشــهاده.
بعــد الهتافــات كــر أبنــاء املخيــم الحظــر املفــروض عليهــم ،وقامــوا بإنشــاء بيــت عـزاء للشــهيد ،فعمــد الجنــود إىل
مهاجمتــه مرتــن وتكســره إالأن الشــباب كانــوا يعيدونــه ،وبالفعــل اســتقبلت والدتــه الخــر بالزغاريــد ،ومل تبــك ملــدة
ثالثــة أيــام ومل تســقط دمعــة واحــدة ،أمــا والــده الكبــر الــذي يعــاين العديــد مــن األم ـراض فلــم يحتمــل الخــر؛ ألن
شــهيدنا املجاهــد حاتــم مقــرب كثـ ًرا منــه فبقــي حزي ًنــا عليــه حيــث تــويف بعــد أربعــة أشــهر مــن استشــهاده.
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الشهيد املجاهد محمد مريض سلامن املدين
الشهيد الثاين ألرسته

كبــر هــو قلــب األم التــي تصــر وتصابــر وترابــط حــن تفقــد
اب ًنــا أو أكــر يف ســاحات الكرامــة وحــب األرض .الفــاح الــذي وعــد
اللــه بــه الصابريــن عــى البــاء زاد قلــب األم يف بالئهــا بفقــد أحــب
النــاس إليهــا.

الميالد والنشأة

)(1990 - 1963

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد م ــريض امل ــدين (أب ــو م ــريض) يف بل ــدة بن ــي س ــهيال رشق مدين ــة خانيون ــس يف 5
مـــارس (آذار) 1963م.

نشــأ الشــهيد املجاهــد محمــد يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه ُه ِّجــرت كغريهــا مــن األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا
األصليــة يافــا .تتكــون مــن والــده ووالدتــه وزوجــة أبيــه وســبعة أوالد وســت بنــات .تعــرف عائلــة شــهيدنا واجبهــا نحــو
دينهــا ووطنهــا ،وقدمــت العديــد مــن أبنائهــا خــال االنتفاضــة األوىل ،وقدمــت العديــد مــن أبنائهــا يف ســبيل اللــه عــى
طريــق تحريــر فلســطني ،ومنهــم شــقيقه الشــهيد املجاهــد ســليامن املــدين الــذي استشــهد أثنــاء مواجهــات مــع قــوات
االحتــال يف االنتفاضــة األوىل ،كــا قدمــت العائلــة العديــد مــن أبنائهــا أرسى يف ســجون االحتــال.
تــزوج الشــهيد املجاهــد محمــد قبــل خمــس ســنوات مــن استشــهاده وأنجــب أربــع زهـرات أصغرهــن بلغــت مــن
العمــر يومــن عنــد استشــهاد أبيهــا.
درس الشــهيد املجاهــد محمــد يف بلــدة بنــي ســهيال والتحــق مبــدارس وكالــة الغــوث يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعدادية،
ومل يكمــل دراســته الثانويــة ،والســبب يف ذلــك أنــه االبــن البكــر وعليه أن يســاعد والده يف إعالــة أرسته والعمــل من أجل
أن يوفــر احتياجــات عائلتــه بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي ميــر بهــا الكثــر مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني.
صفاته وأخالقه

رجل واستشـهد ً
بـرز شـهيدنا املجاهـد محمـد على املسـتوى االجتامعـي للعائلة ،حيـث قالت عنـه والدته» ولـد ً
رجل
لصالبتـه وشـجاعته التـي متيـز بهـا عن غريه مـن الرجـال يف زمانه».
ُعـرف شـهيدنا املجاهـد محمـد ببسـاطته وتواضعه ،وحسـن معاملته مع الصغري والكبير فأحبه الجميـع .التزم بالصالة
يف بيـوت اللـه وأحـب القرآن الكريم واتبع سـنة رسـولنا محمد ﷺ.
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متيــزت عالقــة شــهيدنا البــار محمــد مــع أرستــه بالقــوة واملتانــة؛ فهــو عطــوف عــى الجميــع ،حريــص عــى متاســك
وترابــط األرسة.
مشواره الجهادي

شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد املجاهديــن أبنــاء الجهــاد اإلســامي يف االنتفاضــة األوىل يف الدفــاع عــن ثــرى فلســطني
وذلــك تلبيــة لنــداء الوطــن حتــى وضعــه االحتــال عــى قامئــة املطلوبــن الذيــن يشــكلون خطـ ًرا عــى قواتــه ويخططــون
لتنفيــذ عمليــات ضــد الجنــود الصهاينــة بشــتى الطــرق واملعدات.
تعــرض شــهيدنا الفــارس محمــد لعــدة مـرات مــن االعتقــال عــى خلفيــة التخطيــط للقيــام بعمليــات ضــد االحتــال،
ومل يوقفــه الســجن أو الســجان عــن إنهــاء مــا بــدأ بــه ،فشــهيدنا وضــع نصــب عينيــه إحــدى الحســنيني إمــا نــر ودحــر
لهــذا االحتــال أو شــهادة يلقــى بهــا اللــه.
موعده مع الشهادة

يف  9ديســمرب (كانــون األول) 1990م وهــو نفــس العــام الــذي استشــهد فيــه شــقيقه الشــهيد املجاهــد ســليامن
املــدين وعــى نفــس الــدرب أيضً ــا وأثنــاء قيــام قــوات االحتــال الصهيــوين باقتحــام بلــدة بنــي ســهيال حيــث دخلــت
منــزل عائلــة الشــهيد ،وتــم اعتقالــه فنشــب عـراك باأليــدي بــن الشــهيد وقــوات االحتــال قبــل الصعــود ألحــد اآلليــات
العســكرية حيــث قــام أحــد الجنــود الصهاينــة برضبــه مــن الخلــف عــى الــرأس وإطــاق النــار عــى فخــذه مــن جنــدي
آخــر حاقــد فأصيــب شــهيدنا املجاهــد محمــد بنزيــف حــاد ،وتــم نقلــه إىل مستشــفى نــارص بخانيونــس ،ومــن ثــم إىل
مستشــفى الشــفاء بغــزة ،ولكــن شــاء اللــه أن يستشــهد يف الطريــق ملتح ًقــا بأخيــه الشــهيد ســليامن والشــهداء األبـرار.
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الشهيد املجاهد إسالم محمد أحمد حرب
شهيد الواجب والفداء

هــم أولئــك القلــة الذيــن حملــوا خيــار الجهــاد واملقاومــة وهــم
الذيــن حصدهــم رصــاص الســام ،فــا فــرق بــن رصــاص الغــدر
وبــن رصــاص الكفــر ،فإســام والشــقاقي والخواجــة وصـ ً
ـول بعــار
وأميــن تصــدوا لهجمــة رشســة وســبحوا ضــد التيــار ،فكانــت لهــم
الشــهادة أجمــل وســام ،فــكل ذنبهــم أنهــم امتشــقوا الحســام مــن
أجــل رفعــة فلســطني واإلســام.
الميالد والنشأة

)(1990 - 1972

ولــد الشــهيد املجاهــد إســام محمــد حــرب يف مخيــم الشــابورة وســط مدينــة رفــح بتاريــخ  10أكتوبــر (ترشيــن
األول) 1972م وســط عائلــة محافظــة عــى تعاليــم اإلســام وقيمــه الرائعــة ،فوالــده الفاضــل لــه األثــر الطيــب يف تخريــج
جميــع أوالده دون اســتثناء مــن مدرســة اإلســام العظيــم .فجميعهــم التــزم باملســجد منــذ الصغــر .وبــدون شــك فــإن
أجمــل شــهادة ميكــن أن نلصقهــا يف صفحــات الجهــاد اإلســامي هــو الــدور العظيــم الــذي قــام بــه هــذا املجاهــد
العنيــد .نعــم عنيــد رغــم كــر ســنه .لقــد احتضــن بشــائر الجهــاد اإلســامي منــذ الســنوات األوىل .نعــم منــذ البدايــة
كانــت طالئــع الجهــاد اإلســامي تســافر عــى كل محطــات الوجــع وتنــادي بقدســية فلســطني بعــد أن ضاعــت مــا بــن
متاهــات الفكــر والتقاعــس الغريــب .احتضــن هــذا املجاهــد وقتهــا هــذا الفكــر بإحساســه املرهــف يدافــع عــن الحلــم
الضائــع يف ذاكــرة املتخاذلــن املنســية .وبعــد هــذا كيــف ميكــن أن تكــون نشــأة شــهيدنا املجاهــد إســام حــرب؟ يف هــذا
البيــت بالــذات جمــع بــن اإلســام وحــب هــذا الخيــار.
صفاته وأخالقه

كان شـهيدنا املجاهـد إسلام مـن الشـبان األذكياء منذ الصغـر؛ فلقد أنهى جميـع مراحله مبعدل ممتـاز خاصة الثانوية
العامـة ،ولكنـه أحـب أن يدخـل يف مركـز التدريـب املهنـي بوكالـة الغوث حيـث حصل عىل درجـة امتياز .ولقـد اختري أن
يكـون مـن ضمـن املنتفعين مبنحة تقدمها وكالـة الغوث لالجئني الفلسـطينيني للطلبـة املتفوقني.

ُعـرف شـهيدنا الفـارس إسلام حـرب هادئًـا جـدً ا ومتواض ًعـا ألبعـد الحـدود ،فعمـل على مسـاعدة والـده يف مجـال
التجـارة ،والتـزم بالصلاة يف املسـاجد ،و ُعهـد رحمـه اللـه متفان ًيـا يف تقديـم الواجـب رغـم قلـة الـزاد ،يكتـب بخـط يـده
نشرات خاصـة بفكـر الجهـاد اإلسلامي ويعمـل عىل توزيعها عىل كل مسـاجد رفـح دون أن يطلب أي مسـاعدة من أحد.
لقـد أحبـه كل مـن عرفـه وخاصـة إخوانـه الذيـن عجـزوا عن وصـف هـذا الطاهر.
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مشواره الجهادي

تركــت أحــداث معركــة الشــجاعية الباســلة التــي ســطع مــن وقتهــا اســم الجهــاد اإلســامي األثــر الكبــر يف نفــوس
النــاس ،ولكــن عنــد شــهيدنا املقــدام إســام حملــت معنــى آخــر ،رغــم صغــر ســنه وقتهــا؛ فقــد نشــط يف زرع بشــائر
الجهــاد وذلــك عــن طريــق توزيــع النـرات الخاصــة وتقديــم كل مــا ميكــن تقدميــه .ومــع بــدء االنتفاضــة املباركــة ،ومــع
بــدء تكويــن النــواة األوىل لطالئــع الجهــاد اإلســامي كان شــهيدنا الفــارس إســام حــرب أحــد أولئــك الذيــن طبعــوا اســم
الجهــاد اإلســامي عــى جــدران املخيــم بدمــاء الشــهداء.

واســتمر يف تقديــم واجبــه إىل أن جــاءت الرضبــة الشــهرية التــي تعرضــت لهــا حركــة الجهــاد اإلســامي وذلــك ســنة
1989م والتــي طالــت معظــم كــوادر وعنــارص الجهــاد اإلســامي وأودت بهــم داخــل ســجون االحتــال ،أمــا شــهيدنا
املجاهــد إســام الــذي مل يتعــرض لالعتقــال فلــم ييــأس رغــم أن جميــع مــن عرفهــم كانــوا وقتهــا معتقلــن ،فلقــد حــاول
وبإمكاناتــه املحــدودة أن يؤكــد أن الجهــاد اإلســامي حــارض رغــم الرضبــات املتالحقــة وكأنــه يؤكــد أن مفــردات العمــل
الجهــادي ميكــن أن تجمــع يف حركــة ويف فــرد واحــد طاملــا أنــه ســافر بالحلــم مــن محطــة إىل محطــة ومــن حــي إىل حــي.
لقــد أمثــرت جهــوده رغــم تواضعهــا حيــث عمــل رحمــه اللــه عــى تنظيــم أخيــه للعمــل بجانبــه .وظــل هكــذا إىل أن
عمــل عــى تكويــن أول مجموعــة تابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد الرضبــة الشــهرية حــن أتقــن الــدور بــكل شــجاعة
وإخــاص حتــى جــن جنــون املخابـرات التــي اعتقــدت أنهــا اقتلعــت جــذور الجهــاد اإلســامي التــي ال ميكــن أن تصــاب
بســوء طاملــا أن رعايــة اللــه تعــاىل وعنايتــه تحفظهــا.
موعده مع الشهادة

ال ميكــن أن نتحــدث عــن يــوم  29ديســمرب دون أن نســتعرض املجــزرة الرهيبــة التــي تعــرض لهــا مخيــم الشــابورة
يف مدينــة رفــح حيــث بــدأت املعركــة يف صبــاح يــوم  29ديســمرب (كانــون األول) 1990م قبــل أيــام قليلــة مــن حــرب
الخليــج .لقــد بــدأت املعركــة حــن قامــت وحــدات «مســتعربة» تابعــة للمخابـرات الصهيونيــة بقتــل شــابني أمــام أعــن
النــاس الــذي انقضــوا عليهــم مــن كل ناحيــة ،مــا أدى إىل إطــاق النــار وبشــكل عشــوايئ عــى الجمــوع الغاضبــة.
وحســب التقدي ـرات الطبيــة وقتهــا فقــد أصيــب حــوايل  200شــاب خــال نصــف ســاعة فقــط باإلضافــة إىل استشــهاد
عــدد مــن امللثمــن.
أمــا شــهيدنا املجاهــد إســام حــرب الــذي تعــود عــى مواجهــة جنــود االحتــال فخــرج بســاحه املتواضــع مثلــه مثــل
بقيــة املخيــم ،واقــرب بشــكل ملحــوظ مــن رجــال املخابـرات الذيــن قتلــوا امللثمــن واســتطاع أن يصيــب أحدهــم بحجــر
كبــر مــا دفــع هــذا الحاقــد إلطــاق رصاصــة الغــادر ليســقط شــهيدنا الفــارس إســام ومعــه ثالثــة شــهداء آخريــن.
ولتمتــد املواجهــات يف كافــة أرجــاء رفــح لتكــون حصيلــة هــذا اليــوم فقــط ،أربعــة شــهداء وأكــر مــن ثالمثائــة جريــح.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد معني محمود محمد دامو
املجاهد األديب

مــن املجاهديــن مــن حمــل ســاح القلــم وســاح النــار،
واســتعمل كل ســاح يف موضعــه ،ولكــن الهــدف واحــد :اســتعادة
الحــق املغتصــب وتعريــة املغتصــب الصهيــوين وكل باطــل معتــد.

الميالد والنشأة

)(1991 - 1972

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد مع ــن محم ــود دام ــو يف  5أبري ــل (نيس ــان) 1972م يف بي ــت بس ــيط م ــن بي ــوت مدين ــة
رفـــح جنـــوب قطـــاع غـــزة ليكـــون ميـــاده ميـــاد بطـــل جديـــد وفـــارس آخـــر ينضـــم إىل ركـــب الفرســـان الذيـــن
يدافع ــون ع ــن فلس ــطني.

عــاش شــهيدنا الفــارس معــن وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل بلــدة «عاقــر» التــي
ُه ِّجــر أهلهــا عــام 1948م وتتكــون أرستــه الصغــرة مــن والديــه وشــقيقني واثنتــن مــن البنــات ،وشــاء القــدر أن يكــون
ترتيبــه الثــاين يف تلــك العائلــة .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة العمريــة التابعــة لوكالــة الغــوث ،وبعدهــا
انتقــل لدراســة الثانويــة يف مدرســة الشــهيد كــال عــدوان ،ومل يكتــب اللــه لــه إكــال دراســته.
صفاته وأخالقه

امتـاز شـهيدنا املجاهـد معين بالعديـد مـن الصفـات واألخلاق التـي جعلته محبوبًـا من قبـل جميع أصدقائـه ،فتميز
بحسـن األدب وعلـو األخلاق وطيبـة القلـب ونقـاء النفـس ،وألـف أن يسـامح كل مـن يخطـئ يف حقـه ويعفـو عنه بكل
حلـم .متيـز بحبـه ألرحامـه وزيارتهـم دامئًـا رغـم صعوبـة الحـال ،واملحافظـة على الصلـوات الخمـس يف مسـجد بلال بن
ربـاح القريـب مـن منزله.
متيــز شــهيدنا املجاهــد معــن يف كتابــه الشــعر والروايــات فكتــب شــع ًرا للقــدس «ألجلــك يــا قــدس» «بــن أزقــة
املخيــات املظلمــة ،ووســط أنهــار الدمــاء الفائضــة ،وســط هتــاف النفــوس امللتهبــة ،وســط أمــواج الحــزن القاهــرة ،بــدا
الســادس مــن أكتوبــر مــا أجملــه! بــدا الثامــن مــن أكتوبــر مــا أروعــه! العــرون مــن مايــو مــا أحزنــه! الحشــد كبــر يف
طريــق ضيــق مــا أطولــه!».
تقـول مريـم شـقيقة الشـهيد« :دامئًـا يفاجئنـا بأعاملـه رغـم أنه متميـز يف مدرسـته إال أنه اختـار طريق الجهـاد فعند
إصابتـه قبـل استشـهاده بكـت الوالدة بكاء شـديدً ا فقـال لها :ال تبيك فهـذه فاتحه الخطوبـة وقري ًبا الزواج (االستشـهاد).
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التحــق شــهيدنا املجاهــد معــن بصفــوف حركــة الجهــادي اإلســامي مــع بدايــات االنتفاضــة األوىل انتفاضــة الحجــارة
التــي انطلقــت رشارتهــا يف عــام 1987م .وشــارك يف الكتابــة عــى الجــدران منــد ًدا بالهجــات الصهيونيــة عــى املواطنــن
العــزل وقتــل األبريــاء ،وشــارك بإلقــاء الحجــارة عــي مواقــع االحتــال الصهيــوين املنتــرة يف قطــاع غــزة.
موعده مع الشهادة

بعــد انتهــاء الــدوام املــدريس يرجــع جميــع الطــاب إيل بيوتهــم ،ولكــن املجاهديــن يذهبــون إىل مواقــع الجهــاد،
فيــوم األحــد األســود منــع الصياديــن مــن االق ـراب مــن البحــر ،فقــام شــهيدنا الفــارس معــن بالكتابــة عــى الجــدران
مبي ًنــا مــاذا فعــل االحتــال بالصياديــن ،وبعــد االنتهــاء مــن الكتابــة جــاءت قــوات خاصــة مــن جيــش االحتــال الصهيــوين
فأطلقــت النــار عــى مجموعــة مــن املقاومــن ،فاستشــهد املجاهــد املقــدام معــن يف  15مايــو (أيــار) 1991م .وشُ ــيع
جثامنــه مــن أمــام مســجد بــال بــن ربــاح الــذي اعتــاد أن يرتــاده.
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الشهيد املجاهد أرشف خليل عبد اللطيف الشيخ خليل
رسم بدمه حدود الوطن

ال تــكاد تخلــو صــور التضحيــة التــي يجســدها الشــعب
الفلســطيني مــن خــال مقاومتــه الباســلة ضــد االحتــال الصهيــوين
مــن بيــت أي عائلــة فلســطينية ،فهنــا بيــت لــه شــهيد ،وهنــاك
بيــت فيــه جريــح وآخــر فيــه أســر ،وغــر ذلــك مــن صــور الفــداء
والبطولــة التــي صنعهــا جهــاد الفلســطينيني ،وهنــاك الكثــر مــن
العائــات التــي قدمــت عــد ًدا مــن أبنائهــا شــهداء وجرحــى وأرسى
أبرزهــا عائلــة الشــيخ خليــل التــي قدمــت مثانيــة مــن أبنائهــا.
الميالد والنشأة

)(1991 - 1970

ولــد الشــهيد املجاهــد أرشف خليــل الشــيخ خليــل (أبــو صبحــي) يف  3ينايــر (كانــون الثــاين ) 1970م يف مخيــم يبنــا
يف رفــح ألرسة فلســطينية رشدتهــا العصابــات الصهيونيــة مــن بلدتهــا األصليــة «يبنــا» يف عــام النكبــة 1948م .تلقــى
تعليمــه يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،ونــال شــهادة الثانويــة العامــة
مــن مدرســة بــر الســبع.
شـــهيدنا الفـــارس أرشف مـــن أرسة مجاهديـــن وشـــهداء حيـــث استشـــهد لـــه أربعـــة إخـــوة هـــم :الشـــهيد
املجاه ــد رشف ال ــذي استش ــهد يف  1أغس ــطس (آب) 1992م ،والش ــهيد املجاه ــد محم ــود يف  17أكتوب ــر (ترشي ــن
األول) 2004م ،والشـــهيد املجاهـــد محمـــد يف  25ســـبتمرب (أيلـــول) 2005م ،والشـــهيد املجاهـــد أحمـــد يف 29
أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2011م .نش ــأ ش ــهيدنا املجاه ــد أرشف وترع ــرع ع ــى مائ ــدة الق ــرآن فت ــرب م ــا في ــه
م ــن توجيه ــات وقي ــم عظيم ــة ته ــدي إىل الخ ــر ونف ــع اإلنس ــان ف ــر ًدا ومجتم ًع ــا .وه ــو أح ــد أب ــرز رواد مس ــجد
اله ــدى يف مخي ــم يبن ــا ال ــذي حاف ــظ في ــه ع ــى ص ــاة الجامع ــة من ــذ الصغ ــر حت ــى ي ــوم استش ــهاده ،ومل يق ــدر
لشـــهيدنا املجاهـــد أرشف أن يتـــزوج ويبنـــي أرسة.

صفاته وأخالقه

ربتـه قيـم اإلسلام يف أرسة مجاهـدة ،فصـار سـيفًا يف يـد الحـق على الباطـل ،وهـل مـن باطل مثـل وجود عـدو جاثم
على صـدر الوطـن يسرق األرض ويقتـل اإلنسـان ويحارب العقيدة اإلسلامية؟ شـهيدنا الفـارس أرشف تصدى يف شـجاعة
للباطـل الصهيـوين يف فلسـطني .بـره لوالديـه مشـهود مشـهور ،وسـمو أخالقـه يف التعامـل مـع كل الناس معـروف مذكور.
مـن صغـره اعتـاد الصلاة يف املسـجد واإلكثـار مـن تلاوة الذكـر الحكيـم .وشـجاعة شـهيدنا الفـارس أرشف مضرب املثل
ومنـارة القـدوة الهادية.
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تص ــدى ش ــهيدنا املق ــاوم أرشف لالحت ــال مجاه ــدً ا باس ـ ًـا ،واعتق ــل يف 1985م ش ــه ًرا واح ــدً ا يف س ــجن أنص ــار.
أصابت ــه ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين برصاص ــة يف ي ــده.
التحــق الشــهيد املجاهــد أرشف بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي قناعــة بصحــة نهجهــا الجهــادي ،وســافر إىل لبنــان
وعقــد ارتباطــات جهاديــة مــع قــوى املقاومــة اللبنانيــة اإلســامية.

وقالــت والــدة الشــهيد املجاهــد أرشف الحاجــة أم رضــوان (خنســاء فلســطني) التــي كانــت تقطــن يف منــزل العائلــة
وســط مخيــم يبنــا لالجئــن مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة ،وقدمــت مثانيــة مــن أفـراد عائلتهــا" :ال حــل إال بالجهــاد
واملقاومــة ،وسأســتمر يف تقديــم الشــهداء حتــى يــأذن اللــه بالنــر .عــى اســتعداد أن أقــدم باقــي أوالدي مــن أجــل
القــدس ،فلــن تكــر دبابــات االحتــال إرادتنــا ،وســنبقى عــى العهــد مــا بقينــا".
وأضافــت« :أوالدي الشــهداء قدمتهــم فــدا ًء للديــن وللوطــن وللقضيــة وللمقدســات ،اللــه يــرىض عليهــم ويجعلهــم
يف مرتبــة النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن ولــن أنــدم لحظــة عــى التضحيــات».
وتابعــت« :قدمــوا أرواحهــم رخيصــة يف ســبيل اللــه ولقــد قدمــت قبلهــم أخــي الشــهيد خــر الجـزار عــام 1967م
وابــن بنتــي الشــهيد حســن أبــو زيــد وابــن ابنتــي الشــهيد خالــد غنــام وزوج ابنتــي الشــهيد خالــد عواجــة».
موعده مع الشهادة

نفــذت مجموعــة مشــركة مــن حركــة الجهــاد اإلســامي واملقاومــة اإلســامية يف لبنــان عــر يــوم  1يوليــو (متــوز)
1991م هجو ًمــا بقذائــف صاروخيــة وأســلحة رشاشــة عــى موكــب لســيارات املخابـرات الصهيونيــة منهــم نائــب قائــد
القطــاع الغــريب املدعــو (بريوكــس) ،وذلــك بعــد نصــب كمــن قــرب بلــدة بليــدا التــي تبعــد  400مــر عــن حــدود
فلســطني .وقــد أدت لتدمــر املوكــب بالكامــل وقتــل مــن بداخلــه .واعرتفــت مصــادر العــدو بجــرح ضابطــي مخابـرات
يف الهجــوم ،أحدهــا أصيــب يف رأســه.
واستشــهد يف العمليــة ثالثــة مجاهديــن اثنــان منهــم مــن الجهــاد اإلســامي هــا :الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو نارص
(أبــو عــي) ،والشــهيد املجاهــد أرشف خليــل الشــيخ خليــل (أبــو صبحــي) ،والشــهيد املجاهــد حســن عــي منصــور مــن
املقاومة اإلســامية.
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الشهيد املجاهد محمد حسن نصار أبو نارص
أول شهيد للحركة يف لبنان

مـــى شـــهيدنا الفـــارس محمـــد أبـــو نـــارص بخطـــا واثقـــة،
ونفـــس مطمئنـــة ،ورىض كبـــر ،توا ًقـــا ألن يســـجل اســـمه بـــن
الشـــهداء يف عليـــن .فقـــد ســـطر بتضحيتـــه وشـــهادته طريـــق
العمــل الجهــادي ضــد العــدو الصهيــوين ،فــكان أول شــهيد لحركــة
الجهـــاد اإلســـامي يف لبنـــان.
الميالد والنشأة

)(1991 - 1964

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد حســن أبــو نــارص (أبــو عــي) يف  1يونيــو (حزيـران) 1964م يف مخيــم نهــر البارد شــال
لبنــان ألرسة فلســطينية تعــود أصولهــا إىل بلــدة «صفــوري» قضــاء النــارصة التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م
عــى أيــدي عصابــات االحتــال الصهيــوين .منــا وترعــرع وســط أرسة بســيطة يف بيئــة إســامية محبــة لطريــق وخيــار
الجهــاد واملقاومــة لتحريــر فلســطني .ويــأيت ترتيــب شــهيدنا املجاهــد محمــد الخامــس بــن أشــقائه البالــغ عددهــم
ســبعة مــن البنــن والبنــات.
صفاته وأخالقه

عائلــة الشــهيد املقــدام محمــد ال تـزال إىل اليــوم ،وبعــد مــرور أكــر مــن  20عا ًمــا عــى استشــهاده ،تشــعر بوجــوده
بينهــا .يصفــه والــده بقولــه« :كان ابنــي الشــهيد يتحــى بحــس املســؤولية والشــعور بالجامعــة ،وبعيــد كل البعــد عــن
الفرديــة واألنانيــة ،يعيــش يف داخــي متسـ ًـا بالكــرم والشــهامة واملــروءة .لقــد تــرك املدرســة بعــد الصــف الســادس
االبتــدايئ ،وعمــل يف نجــارة الباطــون ،ليســاعدين يف إعالــة إخوتــه قــدر املســتطاع .هــذا هــو ابنــي محمــد».
ميس ــح دمع ــة عزي ــزة ويق ــول« :مه ــا تكلم ــت ع ــن س ــلوكه تب ـ َـق العب ــارات تخج ــل م ــن س ــلوكياته تج ــاه أهل ــه.
لق ــد تعرف ــت أن ــا وال ــده ع ــى معن ــى ال ــر م ــن خ ــال ابن ــي محم ــد ،وعرفت ــه ط ــول حيات ــه مطي ًع ــا ومعط ــا ًء م ــع
أهل ــه ،صدي ًق ــا صدو ًق ــا لرفاق ــه ،متعاونً ــا م ــع جريان ــه يح ــب الخ ــر والنج ــاح لآلخري ــن ،ك ــا يحب ــه لنفس ــه .حت ــى
الي ــوم ال ي ـزال أصدق ــاؤه يذك ــرون س ــلوكه وأخالق ــه الرفيع ــة معه ــم ،ويتحدث ــون عن ــه بانبه ــار وإعج ــاب ،ويحس ــدونه
ع ــى الش ــهادة».
ال ينــى الوالــد اليــوم الــذي استشــهد فيــه ابنــه« :شــعور ال تســع العبــارات وصفــه ،وال املفــردات عــى بيانــه ،شــعو ٌر
أكــر مــن رائــع ،شــعور بالعــزة والكرامــة والحريــة».
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مؤكــدً ا حقيقــة عــى أن غــر أهــل الشــهيد ال يفهمونهــا« :الشــهيد محمــد مل ميــت ..هــو بيننــا ،ونحــس بــه يف كل
زاويــة مــن زوايــا البيــت ،يتنفــس معنــا ،لقــد س ـطّر ذكــرى خالــدة يف هــذا البيــت ،ومنحنــا رشف أن يكــون يف بيتنــا
شــهيد عــى درب فلســطني والجهــاد».
مشواره الجهادي

بــدأ الشــهيد املقــدام محمــد مشــواره الجهــادي مــع حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع التســعينات حيــث تلقــى
العديــد مــن الــدورات التدريبيــة عــى صعيــد العمــل العســكري بعــد التحاقــه بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي .كان
مــن املواظبــن عــى الربــاط يف املعســكرات التابعــة للحركــة .كان والــداه يشــجعانه دو ًمــا عــى الــزواج فــكان يرفــض
ذلــك؛ ألنــه كان طال ًبــا للشــهادة .كان دائــم الذكــر للجنــة ومــا فيهــا مــن نعيــم.
يقــول والــده ،الحــاج حســن نصــار« :كان محمــد رحمــه اللــه كتو ًمــا ،مل يتحــدث عــن املقاومــة واالستشــهاد؛ رمبــا
ألســباب أمنيــة تفــرض عليــه أال يخــوض بحديــث كهــذا» .ويضيــف« :مل يخربنــا بانتامئــه لحركــة الجهــاد اإلســامي ،ولــو
فعــل لوضعــت يــدي بيــده ،فكلنــا نعشــق فلســطني والجهــاد عــى أرض فلســطني املباركــة».
ويؤكــد الوالــد أنــه مل يلحــظ مــا يلفــت النظــر يف األيــام األخــرة البنــه بينهــم« :كان ســلوكه طبيع ًيــا كاملعتــاد مل
يلحــظ أحــد أنــه كان ينــوي القيــام بعمليــة استشــهادية ضــد العــدو الصهيــوين الغاصــب .كل مــا أعلمــه وأعرفــه جيــدً ا
عــن ابنــي أنــه كان عاشـقًا لفلســطني منــذ طفولتــه ،أينــا حــل وارتحــل ال تغيــب كلمــة فلســطني عــن شــفتيه ،لقــد كان
توا ًقــا للذهــاب إىل فلســطني أرضنــا الحبيبــة».
موعد مع الشهادة

يف أجــواء أحــد أعيــاد األضحــى املبــارك ،وتحديــدً ا عــر يــوم االثنــن  1يوليــو (متــوز) 1991م ،كانــت مجموعــة
استشــهادية قوامهــا ثالثــة مجاهديــن ،هــم الشــهداء الفرســان :محمــد أبــو نــارص وأرشف الشــيخ خليــل (مــن حركــة
الجهــاد اإلســامي) وحســن عــي منصــور (مــن املقاومــة اإلســامية) يبحثــون عــن عيدهم عــى أنغــام ابتهاالت الشــهادة،
وقــد تعاهــدوا عــى تقديــم أجســادهم الطاهــرة أضحيــات عــى طريــق الشــهادة والجهــاد ،عــى درب فلســطني.

ومــن عــى بعــد  400مــر فقــط مــن حــدود الوطــن قــرب بلــدة بليــدا ،كمنــت املجموعــة بانتظــار صيــد مثــن.
فهيــأ لهــم اللــه تعــاىل مــا أرادوا ،والتحمــوا يف اشــتباك قــوي مــع دوريــة مــن املخابـرات الصهيونيــة كانــت قــد دنســت
للتــو أرض لبنــان .وكان االلتحــام :ثالثــة أبطــال يف مواجهــة مجموعــة مــن عصابــات االســتخبارات الصهيونيــة يف موكــب
ســياراتَ .ف َّجــر االستشــهادي محمــد أبــو نــارص جســده الطاهــر بالدوريــة ،وحلقــت روحــه يف رحــاب الشــهادة وجنــان
الخلــد ،بعــد أن أصــاب عــد ًدا مــن الصهاينــة بــن قتيــل وجريــحُ ،عــرف مــن بينهــم نائــب قائــد القطــاع الغــريب ،املدعــو
(بريوكــس) ،مرسـ ًـا مــن قتــل منهــم إىل جهنــم وبئــس املصــر .هكــذا أخربنــا النبــي محمــد ﷺ« :قتالنــا يف الجنــة
وقتالهــم يف النــار!» واستبســل الشــهيدان املجاهــدان أرشف وحســن يف قتالهــا للعــدو وعصاباتــه ،إىل أن رزقهــا اللــه
الشــهادة ،ولحقــا بصاحبهــا إىل الرفيــق األعــى بــإذن اللــه تعــاىل!
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هم األطهار مكانهم يف السامء

هــا هــم رجــال اإلســام وفلســطني يلبــون نــداء املكلومــن.
عاهــدوا اللــه ،ثــم أنفســهم وقادتهــم أن ميضــوا قد ًمــا يف طريــق
الجهــاد واملقاومــة حتــى تحريــر آخــر شــر مــن أرض فلســطني.
هــم عــى عهدهــم باقــون ولــن يحيــدوا عــن دربهــم حتــى لــو
نزفــت دماؤهــم كلهــا ومل يتبــق شــبل جهــادي واحــد ،فاللــه عــز
وجــل وعــد عبــاده الصابريــن بالنــر أو الجنــة.
الميالد والنشأة

)(1991 - 1982

يف  23مايــو (أيــار) 1982م ولــد الشــهيد القمــر محمــد بشــر الهنــدي ليــيء عتمــة الليــل الــذي خيــم عــى فلســطني
منــذ العــام 1948م ذاك العــام الــذي ُه ِّجــرت فيــه عائلــة شــهيدنا أســوة بالعائــات الفلســطينية األخــرى حيــث تنحــدر
أصولــه مــن مدينــة «عســقالن» املحتلــة ليســتقر بأرستــه املقــام اليــوم مبخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد محمــد املرابطــة مــن الوالديــن الصابريــن وخمســة أشــقاء وخمــس شــقيقات يجمــع
بينهــم الــود واالحــرام املتبــادل .نشــأ وترعــرع بــن أفــراد تلــك األرسة املواظبــة عــى الديــن التــي تحــث أبناءهــا
عــى اعتيــاد املســاجد وق ـراءة القــرآن الكريــم؛ ألنهــا تــدرك جيــدً ا أن بيــوت اللــه هــي مصنــع الرجــال ومنهــا يخــرج
املجاهــدون.
أنهــى شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة التعليميــة حتــى الصــف الخامــس االبتــدايئ يف مدرســة أســاء املشــركة (أ)،
ومل تشــأ لــه الحيــاة املــرة مــن إكــال دراســته.
صفاته وأخالقه

يق ــول وال ــده برباط ــة ج ــأش« :متت ــع ابن ــي محم ــد بصف ــات ع ــدة منه ــا الش ــجاعة وخف ــة الظ ــل وامل ــرح ،محب ــوب
ب ــن األه ــل والج ـران ،كري ــم وطي ــب القل ــب ،يداف ــع ع ــن املظل ــوم ول ــو ع ــى حس ــابه ،وال يخ ــاف أب ــدً ا م ــن أي يش
يواجه ــه يف حيات ــه».
وأضاف األب الصابر« :أحب املغامرات ،واتصف بحسن الخلق كام أنه رحيم يف أهله شديد عىل عدوه».
حافـظ شـهيدنا املجاهـد محمـد على الصلاة يف املسـاجد وحضـور النـدوات وقنـوات تحفيظ وتفسير القـرآن الكريم
وخاصـة يف املسـجد األبيـض يف منطقـة الشـاطئ ،كام داوم عىل زيـارة األرحام واألقـارب مع والدته واعتاد مشـاركة أقاربه
يف األفـراح واألتراح.
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مشواره الجهادي

آمــن شــهيدنا املجاهــد محمــد باألفــكار التــي طرحهــا الدكتــور فتحــي الشــقاقي كــا أدرك جيــدً ا واجب فلســطني التي
تســتحق مــن أبنائهــا أن يقدمــوا الدمــاء .عتــاد عــى التصــدي لدوريــات االحتــال خــال االنتفاضــة األوىل بالحجــارة ،كــا
أنــه مل يأبــه بحالــة الطــوق األمنــي ،وحــر التجــوال التــي كان يفرضهــا االحتــال عــى الســكان مينعهــم مــن الخــروج
مــن منازلهــم ،حتــى أنــه كثـرًا مــا اغتنــم تلــك األوقــات ،وراح يتســلل لريشــق الجنــود بالحجــارة .لقــد عاهــد اللــه ثــم
أبنــاء حركتــه عــى أن يفــدى وطنــه بروحــه ودمــه.
موعده مع الشهادة

يــوم األحــد املوافــق  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1991م اندلعــت مواجهــة بني الشــبان الفلســطينيني والجيــش الصهيوين
يف شــارع حميــد مبخيــم الشــاطئ بالقــرب مــن صيدليــة الزنــط حال ًيــا وأثنــاء رشــقه للجنــود بالحجــارة انطلقــت رصاصات
أصابتــه فارتقــى شــهيدً ا مــع أحــد أصدقائــه مــن عائلــة داود فيــا أصيــب آخــر مــن عائلــة األضــم ،وعنــد ســاع أهلــه
لخــر استشــهاده مل يتاملكــوا أنفســهم وخاصــة والدتــه التــي تعبــت كثـرًا بعــد استشــهاده؛ ألنــه روحهــا تعلقــت بــه.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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لقــد َعلَّــم أعــداءه أعــداء اإلنســانية والحــق أن املوقنــن بإحــدى
الحســنني مــا كانــوا ليقيمــوا وزنًــا لتهديــدات الدنيــا .علَّمهــم كيــف
يفقهــون أن الحيــاة الشــخصية ال قيمــة لهــا عندمــا تكون هــي الثمن
لتأديــب الطغــاة وبــر أيــدي العابثني بإنســانية اإلنســان واملســتهزئني
بحقوقهــا .رحــم اللــه شــهيدنا املقــدام محمــد كريــم وجمعنــا وإيــاه
يف الفــردوس األعــى إن شــاء اللــه.
الميالد والنشأة

)(1991 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد خالــد كريــم (أبــو أســامة) يف  7مايــو (أيــار) 1968م ،يف مخيــم نهــر البــارد مــن أرسة
فلســطينية مجاهــدة منــذ النشــأة ،مــن الوالــد رحمــه اللــه إىل جميــع أف ـراد العائلــة التــي كانــت ملتزمــة بالثــورة
وكانــت تعشــق الجهــاد واملقاومــة واالستبســال فــدا ًء لفلســطني تعــود جذورهــا إىل قريــة «سعســع» قضــاء صفــد التــي
تــم تهجريهــم منهــا يف العــام 1948م .تتلمــذ شــهيدنا املقــدام محمــد يف هــذا البيــت مــا جعلــه مجاهــدً ا ،وأكرمــه اللــه
بالشــهادة يف القتــال ضــد العــدو .تتكــون أرستــه مــن والديــه الكرميــن وخمســة مــن البنــن وثــاث مــن البنــات ،وقــدر
اللــه أن يكــون ترتيبــه الســادس بينهــم .التحــق مبــدارس املخيــم وحصــل عــى الثالــث اإلعــدادي ،ومــن ثــم التحــق
باملعهــد املهنــي وحصــل عــى دبلــوم أدوات صحيــة وكذلــك دبلــوم محاســبة ،وعمــل لفــرة بســيطة يف مجــال تخصصــه
ثــم التحــق بصفــوف العمــل الجهــادي املقــاوم.
صفاته وأخالقه

ُعهــد الشــهيد املجاهــد محمــد مثـ ً
ـال لألخــاق الحميــدة ،حســن الســرة ،التــزم يف املســجد منــذ نعومــة أظافــره ،فقــد
حــرص عــى صالتــه وقيامــه وصيامــه فضـ ًـا عــن أنــه عشــق حلقــات الذكــر والعبــادة.

يســتعرض األســتاذ وســيم ،شــقيق الشــهيد املقــدام محمــد رشيــط ذكريــات طفولــة أخيــه ،بعبــق الشــهادة التــي
يفــوح مــن كلامتــه« :كان محمــد كــا كل طفــل فلســطيني عندمــا ينمــو ويرتعــرع عــى ســرة فلســطني ومأســاتها ،يســأل
أيــن فلســطني؟ وأيــن نحــن؟ وملــاذا نحــن خــارج فلســطني ونعيــش يف لبنــان؟ وكان ينشــغل يف املدرســة بتوجيــه األســئلة
الدامئــة للمدرســن حــول فلســطني وســبب ضياعهــا وبعدنــا عنهــا».
يــروي األســتاذ وســيم ،شــقيق الشــهيد املقــدام محمــد ،كيــف كان أخــوه يتفاعــل مــع أحــداث انتفاضــة أطفــال
الحجــارة يف األرض املحتلــة ،فيقــول« :كان يشــاهد عــى التلفــاز العمليــات التــي كان ينفذهــا اإلخــوة املجاهــدون يف
حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،أو التــي كان يعرضهــا حــزب اللــه ،فــكان يحــب هــذه األحــداث ويتعلــق بها بشــكل
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كبــر ،وكان يف صغــره ميثــل دور املجاهــد الــذي ينصــب الكامئــن وينقــض عــى العــدو الصهيــوين ،ويحمــل املســدس
«اللعبــة» وكأنــه يقــوم بإطــاق النــار عــى الجنــود الصهاينــة».
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد الفــارس محمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان يف العــام 1989م ،مؤم ًنــا بخــط املقاومــة
الجهــادي وأن الكيــان الصهيــوين ال يُقتلــع مــن أرضنــا املغتصبــة إال بالكفــاح املســلح ضــده ،وانخــرط يف معســكرات حركــة
الجهــاد اإلســامي يف لبنــان يتلقــى الــدورات العســكرية التــي تؤهلــه لالنخــراط يف العمــل العســكري املقــاوم ضــد
الكيــان الصهيــوين املحتــل.
كان للشــهيد الفــارس محمــد شــوق كبــر للمشــاركة يف أي نشــاط يحــث عــى الجهــاد ،ويحــب التقــرب مــن كل أخ يف
الحركــة يخــوض يف حديــث أو اجتــاع عــن الجهــاد ،مل يتفــوه بكلمــة بأنــه ســينفذ عمليــة استشــهادية يف وقــت قريــب،
وذلــك للرسيــة التامــة املطلوبــة التــي حافــظ عليهــا.
«يف الفــرة األخــرة كان الشــهيد دائــم البقــاء خــارج املنــزل ومل نعــرف عنــه الكثــر ،ولكــن األصدقــاء مــن حولــه
أخربونــا أنــه يف فرتتــه األخــرة أصبــح أكــر ميـ ًـا إىل الصــاة والتهجــد وقـراءة القــرآن ،وكان يبــدو كثــر االنشــغال بــيء
يخطــط لــه ،وطب ًعــا بتنــا نــدرك اآلن أن جــل تفكــره كان بخــوض العمليــة ونجاحهــا» ،يقــول وســيم ،شــقيق الشــهيد
املقــاوم محمــد.
موعد مع الشهادة

ضــد مغتصبــة زرعيــت املالصقــة متا ًمــا للحــدود اللبنانيــة مــع فلســطني املحتلــة ،واملقامــة فــوق أنقــاض مســاحات
مــن القــرى الفلســطينية الســبع املدمــرة منــذ العــام 1948م ،باســم «عمليــة شــهداء القــدس» ،ذلــك املــكان املبــارك
الــذي لطاملــا تطلــع الشــهداء إىل تعبيــد طريقــه ملــن خلفهــم مــن املســلمني بأرواحهــم الطاهــرة ودمائهــم الزكيــة
املباركــة؛ فســالت دماؤهــم الطاهــرة قطــرة مــن عبــق بركــة املســجد األقــى ،وكيــف ال وهــم الشــهداء عــى درب
تحريــره! فجــر يــوم الثالثــاء  29أكتوبــر (ترشيــن أول) 1991م متكــن الشــهيد املجاهــد محمــد كريــم ومعــه الشــهيد
املجاهــد وليــد حمــدي مــن تنفيــذ هجــوم استشــهادي مســلح بالقذائــف الصاروخيــة واألســلحة الرشاشــة واالشــتباك مــع
دوريــة صهيونيــة عنــد الحاجــز األمنــي بــن فلســطني ولبنــان بالقــرب مــن مغتصبــة «زرعيــت» مــا أدى إىل مقتــل وجــرح
عــدد مــن جنــود االحتــال وتدمــر عــدد مــن آليــات العــدو .وقــد نعــت حركــة الجهــاد اإلســامي شــهيديها الفارســن
محمــد كريــم ووليــد حمــدي الذيــن ارتقيــا إىل جنــان الخلــد يف العمليــة الجهاديــة ،وكــا أشــارت يف بيــان عســكري
صــادر أن العمليــة جــاءت تأكيــدً ا عــى نهــج املقاومــة والجهــاد والشــهادة يف مواجهــة العــدو الصهيــوين وأنــه ليــس مــن
حــل مــع العــدو الغاصــب إال بخروجــه مــن أرضنــا املحتلــة.
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الشهيد املجاهد وليد حسني كريم حمدي
ُحب فلسطني والشهادة كان يتملكه

«رب أخ لــك مل تلــده أمــك»! وإذا كان هــذا القــول ينطبــق عــى
ّ
كثرييــن ،فإنــه أكــر مــا ينطبــق عــى الشــهيدين املجاهديــن وليــد
حســن حمــدي ومحمــد خالــد كريــم .كانــت أخوتهــا خالصــة للــه
تعــاىل ،تحابّــا عليــه تعــاىل ،حتــى جمعتهــا الشــهادة ســويًا ،طم ًعــا
يف رىض اللــه عــز وجــل« .التــوأم» ..كان هــذا هــو اللقــب الــذي
أطلقــه عليهــا كل مــن عرفهــا وعارشهــا! فأخــوة اإلســام واإلميان
والجهــاد والشــهادة هــي أرقــى مراتــب األخــوة عــى اإلطــاق.
الميالد والنشأة

)(1991 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد وليــد حســن حمــدي يف العــام 1968م يف مخيــم نهــر البــارد شــال لبنــان وهــو مــن بلــدة
«سعســع» قضــاء صفــد ،عائلتــه فلســطينية كادحــة محافظــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــاُ ،ه ِّجــرت
مــن بلدتهــا األصليــة يف العــام 1948م وذاقــت مـرارة التهجــر إىل مخيــات اللجــوء يف لبنــان .تتكــون أرستــه مــن والديــه
وســتة ذكــور وأربــع إنــاث وترتيبــه التاســع .تلقــى الشــهيد املجاهــد وليــد دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس
األونــروا باملخيــم.
صفاته وأخالقه

وليــس بعيــدً ا عــن ذاك املنــزل الــذي نشــأ وتــرىب فيــه الشــهيد املجاهــد محمــد كر ّيــم ،كان طفــل آخــر ،اســمه وليــد
حمــدي ،يبحــث عــن أجوبــة لنفــس األســئلة .تقــص والدتــه روايــة طفولتــه ،فتقــول والدمعــة يف عينيهــا« :كان وليد يحب
االستشــهاد يف ســبيل اللــه ومقاتلــة العــدو الصهيــوين منــذ صغــره؛ كان يقــول يل ســأحارب العــدو وأذهــب إىل الجنــة.
حــب فلســطني والشــهادة كان يتملكــه ،لدرجــة أنــه كان توا ًقــا وينتظــر الفرصــة املناســبة لــي يستشــهد يف ســبيل اللــه».
وص ــف وال ــد الش ــهيد املق ــدام ولي ــد ،قائ ـ ًـا« :إن ــه م ــن الرج ــال الش ــجعان ال يه ــاب أي يشء يف الح ــق وحاف ــظ
لدين ــه ولصالت ــه وصيام ــه وت ــاوة الق ــرآن .كان مث ـ ً
ـال لألخ ــاق والصف ــات الحمي ــدة ،أح ــب الجــران وأح ــب إخوت ــه
وأخوات ــه ،وه ــو محب ــوب ب ــن أقارب ــه يف حارت ــه متمس ــك بدين ــه ،مطي ــع لرب ــه محاف ــظ ع ــى الصل ــوات الخم ــس،
ش ــاكر لل ــه ع ــى كل يشء».
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املجاهــد وليــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي عــى الســاحة اللبنانيــة وجناحهــا العســكري يف
ً
مؤهــا ليكــون جنديًــا
مطلــع التســعينات حيــث خضــع لعــدة دورات تدريبيــة يف معســكرات الحركــة مــا جعلــه
ومقاو ًمــا جري ًئــا يذيــق العــدو الصهيــوين الويــات.
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تقــول والــدة الشــهيد املقــاوم وليــد« :مل يكــن يتحــدث أمامنــا حــول االستشــهاد .وأعتقــد أن الســبب هــو أنــه يف تلــك
الفــرة كانــت الرسيــة مطلوبــة يف عملــه ،وهــي إحــدى أســباب نجــاح العمــل املقــاوم يف كل يشء».
وتضيــف« :رمبــا بســبب الرسيــة التامــة ومــن الناحيــة األمنيــة يف ذلــك الوقــت مل يخربنــا حتــى بانتامئــه إىل حركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،الســيام وأن العــدو كان يرتبــص يف تلــك الفــرة باملقاومــن يف محاولــة منــه للقضــاء عــى
كل مقــاوم يعمــل لتحريــر فلســطني .وأنــا ســعيدة جــدً ا النتامئــه إىل حركــة هدفهــا ونصــب عينيهــا تحريــر فلســطني مــن
العــدو الغاصــب .فــكل الــرىض لــه مــن قلــب طاهــر ونيــة طاهــرة وهني ًئــا لــه الشــهادة».
موعد مع الشهادة

ضــد مغتصبــة زرعيــت املالصقــة متا ًمــا للحــدود اللبنانيــة مــع فلســطني املحتلــة ،واملقامــة فــوق أنقــاض مســاحات
مــن القــرى الفلســطينية الســبع املدمــرة منــذ العــام 1948م ،باســم «عمليــة شــهداء القــدس» ،ذلــك املــكان املبــارك
الــذي لطاملــا تطلــع الشــهداء إىل تعبيــد طريقــه ملــن خلفهــم مــن املســلمني بأرواحهــم الطاهــرة ودمائهــم الزكيــة
املباركــة؛ فســالت دماؤهــم الطاهــرة قطــرة مــن عبــق بركــة املســجد األقــى ،وكيــف ال وهــم الشــهداء عــى درب
تحريــره! فجــر يــوم الثالثــاء  29أكتوبــر (ترشيــن أول) 1991م متكــن الشــهيد املجاهــد وليــد حمــدي ومعــه الشــهيد
املجاهــد محمــد كريــم مــن تنفيــذ هجــوم استشــهادي مســلح بالقذائــف الصاروخيــة واألســلحة الرشاشــة واالشــتباك مــع
دوريــة صهيونيــة عنــد الحاجــز األمنــي بــن فلســطني ولبنــان بالقــرب مــن مغتصبــة «زرعيــت» مــا أدى إىل مقتــل وجــرح
عــدد مــن جنــود االحتــال وتدمــر عــدد مــن آليــات العــدو .وقــد نعــت حركــة الجهــاد اإلســامي شــهيديها الفارســن
محمــد كريــم ووليــد حمــدي الذيــن ارتقيــا إىل جنــان الخلــد يف العمليــة الجهاديــة ،وكــا أشــارت يف بيــان عســكري
صــادر أن العمليــة جــاءت تأكيــدً ا عــى نهــج املقاومــة والجهــاد والشــهادة يف مواجهــة العــدو الصهيــوين وأنــه ليــس مــن
حــل مــع العــدو الغاصــب إال بخروجــه مــن أرضنــا املحتلــة.
والــدة الشــهيد املقــدام وليــد تذكــر لحظــات تلقيهــا خــر استشــهاد ابنهــا« :اللــه أعلــم بحالتــي حــن وردنــا نبــأ
استشــهاده ،مــا بالــك بــأم تفقــد ولــدً ا كوليــد ،يتمتــع بصفــات قلــا وجــدت بأنــاس يف زمننــا هــذا ،لقــد كان استشــهاده
حــرة يف قلبــي إال أن اللــه عــز وجــل وقتهــا ألهمنــي الصــر والدعــاء لــه ،وإن كان فـراق األحبــة صع ًبــا ومريـ ًرا ،إال أن
ابنــي مــات شــهيدً ا ،وهــذا مدعــاة فخــر وعــز لنــا ،ملــا للشــهيد مــن أجــر عظيــم عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل»
وتضيــف« :لقــد تــرك رحيلــه فرا ًغــا يف قلبــي؛ ألن وليــد فلــذة قلبــي وروحــي ،فرغــم أننــي مؤمنــة مبــا قــام بــه مــن
عمــل بطــويل يتمنــى كل فــرد منــا أن يقــوم بــه إال أنــه تــرك وراءه فرا ًغــا شــعر بــه كل مــن كان معــه ،كل مــن عــارشه،
يف الحــارة التــي كنــا نســكن فيهــا ،يف األزقــة التــي كان ميــي فيهــا .مــاذا أقــول وأقــول بعــد كل مــا قلتــه عــن وليــد ،ذاك
الشــاب زهــرة عمــري وريحانــة حيــايت؟! هني ًئــا لــك الشــهادة يــا ولــدي ،ورضــاي لــك يف كل حــن».
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الشهيد املجاهد مطاوع خليل محمد الحو
الرسية والغموض والكتامن أبرز مالمحه

تفتحــت عيــون كثــر مــن أبنــاء فلســطني وهــم يشــاهدون الظلم
والترشيــد والتهجــر يف بقــاع األرض ،فهبــوا لــرد الضيــم .حــب الجهاد
والشــهادة أصبــح ثقافــة عنــد شــبابنا فباتــوا عــى قناعــة تامــة أن
أرواحهــم ودماءهــم ال تســاوي شــي ًئا يف ميـزان الكرامــة واألوطــان.
مهــا جــار عليهــا الظــام وتكالبــت عليهــا األمــم ،وزاد أرذال
الخلــق يف مســرة اإلذالل إال أن فلســطني تبقــى كام الجبال الراســيات
شــامخة تنبــت األبطــال وتخــرج العظــاء الباحثــن عــن حــق األمــة
)(1992 - 1963
الــذي ضــاع ،فاملســر متواصــل واملعركــة الزالــت مســتمرة حتــى
يــأذن اللــه بأمــره فإمــا نــر يعــز فيــه اإلســام وتحــرر بــه األوطــان وإمــا قتــل ميــي فيــه الشــجعان إىل الجنــان.
الميالد والنشأة

يف  13يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 1963م يف إح ــدى ح ــارات مخي ــم جبالي ــا ش ــال قط ــاع غ ــزة ،ص ــارت أرسة املواط ــن
خلي ــل محم ــد الح ــو ع ــى موع ــد م ــع مي ــاد ابنه ــا الش ــهيد املجاه ــد مط ــاوع خلي ــل الح ــو (أب ــو إس ــام) ال ــذي نش ــأ
وترع ــرع يف أحض ــان أرسة متدين ــة يس ــودها اإلمي ــان والرتبي ــة الحس ــنة ،تع ــود جذوره ــا إىل بل ــدة «سمس ــم» املحتل ــة
من ــذ الع ــام 1948م.
تلق ــى ش ــهيدنا املجاه ــد مط ــاوع تعليم ــه االبت ــدايئ واإلع ــدادي يف م ــدارس وكال ــة الغ ــوث «األون ــروا» وانتق ــل إىل
تعليم ــه الثان ــوي ،ولطبيع ــة الظ ــروف املعيش ــية الصعب ــة ت ــرك دراس ــته وتف ــرغ ملس ــاعدة وال ــده يف العم ــل داخ ــل
أراضين ــا املحتل ــة ،وعم ــل أيضً ــا س ــائق س ــيارة أج ــرة للمس ــاهمة بتوف ــر مرصوف ــات البي ــت؛ ألن ــه االب ــن األك ــر
لوال ــده ول ــه ع ــرة أش ــقاء.
يذكــر أن شــهيدنا تــزوج ورزقــه اللــه زهــرة ســميت إســام ولــدت وهــو معتقــل لــدى االحتــال الصهيــوين والزهــرة
الثانيــة خولــة التــي ولــدت بعــد استشــهاده .استشــهد شــقيقه إبراهيــم يف  21مــارس 2004م متأث ـ ًرا بجراحــه البالغــة
التــي أصيــب بهــا يف الرابــع مــن نفــس الشــهر أثنــاء محاولتــه إطــاق قذيفــة ( )R.B.Gباتجــاه قــوة صهيونيــة.
صفاته وأخالقه

متيـز شـهيدنا الفـارس مطـاوع بسـمعه وطاعتـه ألوامـر والـده وحرصه عىل تلبيـة مطالب وتوفري سـبل الراحـة لجميع
أفـراد أرستـه ،وكرمـه وعطفـه على جميع أشـقائه ومبادرتـه لعمل الخري ومسـاعدة كل محتـاج ،عرف عنه صدق اللسـان،
وطهـر القلـب ال يحمـل يف قلبـه ً
غلا أو حقـدً ا وال حسـدً ا؛ فقد مأل اللـه قلبه رحمـة وحنانًا.
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شـهد لـه الجميـع مبعالجـة األمور واملواقف بالحسـنى والحوار واملناقشـة كام عهـد ً
حريصا عىل
واصل لرحمه وأقاربـهً ،
أداء الصلـوات الخمـس يف مسـجد صالح الدين األيـويب يف منطقة الجرن.
مشواره الجهادي

متيــز شــهيدنا املقــدام مطــاوع بالرسيــة التامــة والكتــان يف عملــه الجهــادي لدرجــة كبــرة ال يتصورهــا أحــد مــا حــال
دون متكننــا مــن معرفــة ســرته الجهاديــة التــي دفــن رسهــا معــه ورحــل.
يف العــام 1991م اعتقــل شــهيدنا املقــاوم مطــاوع ملــدة شــهرين مــن قبــل االحتــال الصهيــوين بتهمــة االنتــاء لحركــة
الجهاد اإلســامي.

موعده مع الشهادة

مســاء يــوم  23فربايــر (شــباط) 1992م ،خــرج شــهيدنا الفــارس مطــاوع ورفاقــه يعــدون العــدة للمواجهــات الداخلية
التــي غطــت مــدن القطــاع والتــي أعلنــت عنهــا حركــة الجهــاد اإلســامي احتجا ًجــا عــى مامرســات االحتــال ضــد أبنــاء
شــعبنا ،واالعتــداءات اليوميــة عــى الشــعب الفلســطيني واللبنــاين ،فتفاجــأ بجيبــات العــدو الصهيــوين مرسعــة باتجاهــه
مطلقــة زخــات مــن الرصــاص القاتــل ،حــاول االختفــاء عــن عيونهــم ولكنهــم الحقــوه وأصابــت رصاصــات العــدو الحاقدة
شــهيدنا واخرتقــت جســده الطاهــر ،وســقط أرضً ــا مرض ًجــا بدمائــه يلفــظ أنفاســه األخــرة مبتسـ ًـا لحيــاة الخلــود هنــاك
حيــث تتالقــى األرواح الطاهــرة وتحلــق يف ســاء االشــتياق إىل اللــه.
بعــد استشــهاده قامــت قــوات االحتــال بحجــز جثامنــه الطاهــر عــن أهلــه وذويــه حتــى مينعــوا أبــاه وإخوانــه
وزوجتــه وأهــل املخيــم مــن وداعــه ،ولكنهــا املالئكــة شــيعته وهــي تحيــط جثامنــه مــن كل مــكان.

اغرورقــت عيــون الســاء حزنًــا عــى ف ـراق شــهيدنا الفــارس مطــاوع ،فخرجــت عــن صربهــا وانهمــرت دموعهــا
وعانقتهــا حبيبــات الــرى ،يف متــام الســاعة الثانيــة فجـ ًرا تحــت زخــات املطــر وعتمــة الليــل وبــرده ســمح العــدو لعــدد
بســيط مــن عائلتــه لدفنــه إال أن والــده وأبنــاء املخيــم رفضــوا وأرصوا عــى وداعــه ،كيــف ال وهــو الــذي ضحــى بروحــه
وقــدم حياتــه رخيصــة مــن أجــل الوطــن ،وهكــذا احتضنــت األرض جثــان شــهيدنا املجاهــد مطــاوع واختلطــت دمــاؤه
الزكيــة برتابهــا لتشــهد لــه يــوم القيامــة بحســن جهــاده وأخالقــه وصدقــه مــع اللــه.
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الشهيد املجاهد عالء إبراهيم حسني املغريب
صاحب االبتسامة اليانعة

البســمة عنــوان محيــاه يف حياتــه ووفاته ،رقيق القلب ،استشــهد
كــا متنــى ،عــاش حياتــه حـ ًرا كرميًــا ،مجاهــدً ا مرابطًــا ،عنيــدً ا خلو ًقا،
مل يعــرف للراحــة طعـ ًـا ليكــون شــوكة يف حلــق العادين.
هك ــذا علم ــه الش ــقاقي ال ــذي ع ــاش وم ــات مجاه ــدً ا مضح ًي ــا
يف س ــبيل دين ــه ووطن ــه ،وهك ــذا س ــار م ــن خلف ــه املجاه ــدون،
وم ــى ع ــى طريق ــه الش ــهداء والصاب ــرون؛ فعقيدته ــم ال تقب ــل
را أو ش ــهادة.
إال نــ ً
الميالد والنشأة

)(1992 - 1962

يف مدينــة غــزة بتاريــخ  8أبريــل (نيســان) 1962م ولــد الشــهيد الفــارس عــاء إبراهيــم املغــريب (أبــو إبراهيــم) وأضــاء
بيــت األرسة بنــوره ،شــهيد ينحــدر مــن عائلــة مؤمنــة ومجاهــدة .نشــأ وترعــرع عــى موائــد القــرآن ويف كنــف املســاجد،
مــن ســكان تــل الهــوا ،وبلدتــه األصليــة «يافــا» تلــك املدينــة املســاة عــروس البحــر إلطاللتهــا عــى بحــر فلســطني.
تتكــون أرستــه مــن خمســة ذكــور تــويف اثنــان منهــم ،إضافــة إىل الوالديــن ،درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف
مدرســة صــاح الديــن ،واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة الكرمــل ،وتخــرج مــن الثانويــة العامــة .تــزوج برفيقــة حياتــه فــرك
لهــا مــن الذكــور اثنــن وزهــرة واحــدة.
صفاته وأخالقه

يقـول شـقيق الشـهيد املجاهـد علاء إنـه اتصـف بطيبـه قلبـه ،وواظـب على قـراءة القـرآن الكريـم والصلاة وزيـارة
األرحـام وزيـارة املـريض ،وهـو ذيك جـدً ا وصبـور وحنـون ،يحـرص عىل مسـاعدة اآلخرين سـواء أقاربـه أو جريانـه ،واظب
أيضً ـا على صلاة الفجـر وجميـع الصلوات يف املسـجد.
تعود شهيدنا املجاهد عالء وترىب عىل حب املساجد والدروس الدينية حيث التزم مبسجد الكنز يف منطقة الرمال.
مشواره الجهادي

ألنهــا فلســطني التــي نــادت رجالهــا اســتحقت منــا التضحيــة والعطــاء ،وألنــه الجهــاد الــذي دعانــا إليــه املــوىل عــز
وجــل كان ح ًقــا عــى فرســان هــذا الديــن أن يهبــوا لــرد الضيــم وتلقــن هــذا العــدو دروســا يف الصمــود واالنتصــار.
انتمــى شــهيدنا املجاهــد عــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي بعدمــا اقتنــع بفكرهــا الــذي أسســه الشــهيد الدكتــور
فتحــي الشــقاقي أول مــن نــادى بفلســطني قضيــة مركزيــة لألمــة اإلســامية ،ثــم التحــق الشــهيد املقــدام عــاء بالجهــاز
العســكري للحركــة آنــذاك (قســم) ،فصــار مجاهــدً ا يف ذلــك الحــن ،يشــارك يف مقاومــة االحتــال بكافــة الســبل التــي
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أتيحــت وقتهــا ،وقبــل ســاعات مــن استشــهاده ودع والدتــه بشــكل غــر مبــارش ،مل تعــرف أنــه الــوداع األخــر .وســلم
عــى شــباب عائلتــه وأصدقائــه وجريانــه ماض ًيــا نحــو الشــهادة.

موعده مع الشهادة

الســاعة التاســعة صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق  10مــارس (آذار) 1992م ارتقــى الشــهيد املجاهــد عــاء أثنــاء عمــل
جهــادي متثــل بدخــول ســيارته حاجـ ًزا عســكريًا صهيون ًيــا عنــد مفــرق العيــون بحــي النــر بغــزة ،فنــزل منهــا وهجــم
عــى الجنــود وطعــن ثالثــة منهــم فقتــل اثنــن وأصــاب اآلخــر بجــروح وأطلــق عليــه الجنــود النــار بكثافــة فأصيــب
بعــدة أعــرة ناريــة.

بعــد استشــهاده أخــذت قــوات االحتــال الصهيــوين جثــان شــهيدنا الفــارس عــاء إىل مستشــفى الشــفاء ،ثــم إىل
مستشــفى أبــو كبــر يف فلســطني املحتلــة وقامــوا برسقــة أعضــاء مــن جســمه ،والح ًقــا قــام الجيــش بإحضــار الجثــة ألهلــه
الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل بحضــور عــدد كبــر مــن اآلليــات العســكرية ،وســمحوا ألهلــه بدقائــق قليلــة
لتوديعــه ،ومــن ثــم أخــذوه وبحضــور عــدد قليــل مــن األقــارب مــن الدرجــة األوىل ودفنــوه ليـ ًـا ،وبــدت االبتســامة
أثنــاء استشــهاده مرشقــة عــى محيــاه.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

181

الشهيد املجاهد رائد محمد صالح الريفي
فارس ثورة السكاكني

سيدي أبا صالح يا ً
حامل راية مصعب يف امليدان وراية القسام يف
يعبد وراية املعلم الفارس الشقاقي رضوان الله عليهم أجمعني! ها أنت
تؤكد مقولة األمني العام السابق لحركة الجهاد اإلسالمي د .رمضان شلح
بأننا سنقاتل حتى الشهادة .وتؤكد عىل منهج القادة طوالبة وصوالحة
وأبو الرب والخواجة بأن الحرب سجال كر ال فر فيه ،فتجسد بنهجك
وجهادك فكر الجهاد اإلسالمي ،فلك املجد يف العال ولك منا الوفاء.
الميالد والنشأة

)(1992 - 1970

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد رائ ــد محم ــد الريف ــي (أب ــو صال ــح) يف  26أبري ــل (نيس ــان) 1970م يف ح ــي ال ــدرج مبدين ــة
غ ــزة حي ــث تقط ــن عائلت ــه .وأنه ــى دراس ــته االبتدائي ــة ،وم ــن ث ــم التح ــق باملرحل ــة اإلعدادي ــة ،وم ــا أن أت ــم الص ــف
الثام ــن حت ــى ت ــرك الدراس ــة وذل ــك ليق ــوم بالعم ــل م ــع وال ــده وإخوان ــه يف بي ــع الفاكه ــة والخض ــار ليس ــاعد يف
إعال ــة األرسة الكب ــرة.
يُذكر أن شهيدنا املجاهد رائد تزوج ،ورزقه الله ثالث بنات وولدً ا واحدً ا.

صفاته وأخالقه

عـرف شـهيدنا املجاهـد أبـو صالـح مـن املواظبين على الصلاة وامللتزمني بهـا منذ صغـره ،واعتـاد أن يؤذن يف مسـجد
التوبـة املجـاور ملنزلـه ،ويحافـظ على تلاوة القـرآن الكريـم .ويقـول وائل شـقيق الشـهيد« :للشـهيد رائد معاملـة خاصة
مـن قبـل والديـه حيـث ألـف والـده أن يحثه على الجهـاد واملقاومة؛ فهـو من نشـطاء االنتفاضـة األوىل ،فتأثر رائـد كث ًريا
بوالـده ليكـون أحـد الفرسـان العظماء يف تاريخ شـعبنا املجاهد».
اكتسـب الشـهيد املقـدام رائـد مهـارات رياضية منهـا اللعب بالسـيف والعصا والعقلـة وحمل األثقـال ،ويضيف أخوه
وائـل ً
قائلا« :إنـه يف بدايـة انتفاضـة 1987م كان يخرج مع رجـال الدعوة».
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد الفــارس رائــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مبكـ ًرا يف العــام 1988م حيــث عمــل ضمــن اللجــان
السياســية الفاعلــة للحركــة مبنطقــة الــدرج والتفــاح ،ومــن ثــم التحــق بالجنــاح العســكري.
ُعــرف الشــهيد املجاهــد رائــد متواض ًعــا كرميًــا يحــب الجميــع ،دائــم الوقــوف مــع الحــق ،ينتــر للضعيــف وال يظلــم
أحــدً ا ،وصــار محبو ًبــا مــن قبــل جريانــه وأصحابــه .وعندمــا رزق ولــدً ا ذكـ ًرا قــال« :اآلن نويــت الشــهادة» .وبالفعــل مل
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متــض مــدة طويلــة حتــى قــدر موعــده مــع الشــهادة يف يافــا عــروس البحــر األبيــض املتوســط ،لقــد صــدق اللــه فصدقــه.
اعتقــل شــهيدنا املجاهــد رائــد للمــرة األوىل ملــدة  8شــهور يف ســجن النقــب واملــرة الثانيــة كانــت مــدة االعتقــال
فيهــا  6شــهور عــى أثــر نشــاطاته العســكرية يف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي الــذي كان يعمــل تحــت
اســم القــوى اإلســامية املجاهــدة «قســم».
يف إحــدى امل ـرات انفجــرت فيــه عبــوة ناســفة خــال إعــداده لهــا ،ولكــن قــدر اللــه أنــه مل يصــب بســوء .دأب
الشــهيد املجاهــد رائــد دامئًــا عــى أن يقــوم باشــتباكات مــع قــوات االحتــال يف مناطــق االحتــكاك خاصــة يف حــي
الشــجاعية والســاحة (ميــدان غــزة).
موعده مع الشهادة

يف 17مــارس (آذار) 1992م كان شــهيدنا الفــارس رائــد قــد امتــأ قلبــه نقمــة عــى األوغــاد محتــي األرض ،فتوجــه
إىل مدينــة يافــا املحتلــة يف عيــد املســاخر الصهيــوين ،وهنــاك أثنــاء خــروج عــدد كبــر مــن الصهاينــة مــن مدرســة؛ َسـ َّـل
ســيفه طاع ًنــا بــه الصهاينــة املجرمــن الذيــن يعيثــون الفســاد موق ًعــا فيهــم أكــر مــن  20بــن قتيــل وجريــح ،وقــد
اعــرف العــدو املجــرم يومهــا مبقتــل صهيونيــن وإصابــة أكــر مــن  21آخريــن.
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الشهيد املجاهد أرشف جامل خميس أبو حرب
خرج ليستكمل التحضري لشهادته الثانوية فعاد شهيدً ا

يسافرون بليلة من ليايل رمضان ويتحرون أجملها وكأن أيام العام
قد تزاحمت لتحط دماؤهم فيها يتسابقون للقاء الله عز وجل وجنة
عرضها السموات واألرض أعدت ملن تستحق أرواحهم ذلك.
صوت املؤذن يقرتب من ندائه األخري قبل اإلفطار .وحدهم
الصادقون من يتهللون بأرواحهم للقاء الله وهم صامئون ،لكن األكرث
ً
جامل حني متتزج شهادته الثانوية بشهادة أكرب فيصنع بحربها ودمه
خريطة أخرى كتب عليها« :إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري ِحساب».

)(1992 - 1974

الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد أرشف جــال أبــو حــرب نــور الحيــاة يف  19يوليــو (متــوز) 1974م حيــث اســتقرت أرستــه
مبخيــم الشــابورة مبدينــة رفــح ،وعــاش طفولتــه فيهــا بعدمــا تذوقــت األرسة طعــم الهجــرة وعذاباتهــا حينــا خرجــت
مضطــرة مــن بلدتهــا «أســدود» يف العــام 1948م حالهــا كبقيــة املعذبــن ممــن عاشــوا املعانــاة ذاتهــا.
بــن أزقــة املخيــم وبيــوت الكرميــد املتالصقــة ببعضهــا بعضً ــا عــاش طفولتــه وكــر فيهــا برفقــة أشــقائه األربعــة
وشــقيقته .ومثــل كل أبطــال املخيــم أخــذت الدراســة منــه جــل وقتــه فــدرس املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس
وكالــة الغــوث مبدينــة رفــح ،والثانويــة مبدرســة بــر الســبع ،لكــن استشــهاده رســم نتيجتــه قبــل رفاقــه.
صفاته وأخالقه

وحدهـم ورود الـدار مـن تكتمـل صفاتهـم ،فتجلى شـهيدنا املجاهـد أرشف وردة تفـوح مزي ًجـا مـن الطيبـة والهدوء
يحتفـظ بـأرساره بين طيـات كتابـه ،ويتسـم باللطـف بين الجيران واألصدقاء ِ
السـيام الصغـار من أطفـال املخيـم فيحمل
بين جيوبـه بعضً ـا من الحلـوى وقطـع البسـكويت لهم.
صفاتـه مل تتوقـف عنـد هـذا الحـد فعهـد بـا ًرا بوالديـه عطوفًـا على جدتـه التـي رغبـت برفقتـه حين تفـوق ليكمـل
دراسـته بجمهوريـة مصر العربيـة مـن شـدة حبهـا لـه حتـى إنهـا مل تصـدق خبر استشـهاده إال حينما غـاب القمـر.

مشواره الجهادي

كــا هــي فلســطني قبلــة العشــاق بحــث أرشف فيهــا عــن طريــق للعــودة لقريتــه .ولكونــه تــرىب حــول موائــد
القــرآن مبســجد العــودة ،ثــم مســجد الهــدى القريــب مــن منزلــه صــار يشــتعل غض ًبــا كلــا مــرت دوريــة عســكر أمامــه
فيمطرهــا بحجــارة املخيــم والزجاجــات الحارقــة حتــى اعتقــل وهــو يف الخامســة عــرة مــن عمــره ،فقــى أربعــة أشــهر
مــن أصــل مثانيــة ،وخــرج بكفالــة ماليــة إلكــال دراســته.
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االعتق ــال مل مين ــع الش ــاب املق ــاوم م ــن إظه ــار غضب ــه فــزادت لدي ــه الرغب ــة برج ــم الجيب ــات العس ــكرية كل ــا
اقرتبـــت مـــن املخيـــم ،فعـــاود االحتـــال اعتقالـــه قبـــل استشـــهاده بعـــدة أشـــهر وخـــرج بكفالـــة ثانيـــة إلكـــال
امتحان ــات الثانوي ــة العام ــة.
تق ــول والدت ــه« :ح ــن يجل ــس يف املحكم ــة كن ــا نس ــتغرب م ــن رجولت ــه .يبتس ــم بوج ــه الق ــايض حت ــى عوق ــب
بتمدي ــد امل ــدة ألس ــبوع آخ ــر _ مثاني ــة أش ــهر_ وبع ــد اإلفــراج عن ــه ع ــاد لطريق ــه حت ــى إن الحاك ــم العس ــكري
ملنطق ــة رف ــح طلب ــه ح ًي ــا أو م ِي ًت ــا».

موعده مع الشهادة

يف عــر  1أبريــل (نيســان) 1991م بــدت مدينــة رفــح عــى موعــد مــع فــك التجــوال لبضــع ســاعات .حينهــا وجــد
شــهيدنا املجاهــد أرشف الفرصــة ليقــوم بتجهيــز متطلبــات االســتامرة الثانويــة ورشاء بعــض مــن الخبــز حتــى فاجأتهــم
الجيبــات العســكرية والدبابــات املتمركــزة وســط الســوق بإطــاق نـران أســلحتها باتجاههــم فأصيــب شــهيدنا الفــارس
أرشف وهــو صائــم إضافــة لعـرات الجرحــى منهــم حتــى استشــهد صبــاح اليــوم التــايل مــع أربعــة مــن املــارة مبجمــع
نــارص الطبــي لريســم بدمــه لونًــا آخــر ملعنــى الشــهادة بعدمــا كتــب عــى جميــع كتبــه اســمه مســبو ًقا بالشــهيد وكأنــه
اســتعجل الرحيــل.
رسا ،فقبلتــه واحتضنــت جســده الفتــى وودعتــه دون
والدتــه تخذلهــا الكلــات وهــي تســتذكر لحظــة قدومــه إليهــا ً
جنــازة ،لكــن املدينــة مل تنــم حــن غــاب القمــر عنهــا فاســتقبلته الجنــة حــن اســتقبل النــاس عيــد الفطــر املبــارك وكأن
أرشف ال يليــق بــه إال اســتقبال الشــهداء األبطــال.
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الشهيد املجاهد خالد محمد حسن حسن
من فرسان عملية حوال البطولية

كانـوا ثالثـة! اجتمعـوا مـن مخيمات اللجـوء يف العـراق واألردن
حـب الشـهادة وقتـال العـدو املغتصـب ألرضهـم
ولبنـان ،جمعهـم ّ
وأرض آبائهـم ،طلبـوا رضـوان اللـه وجنـان الخلـد بصـدق ،فمـ ّن الله
عليهـم مبـا سـعوا مـن أجلـه! لـكل واحد منهـم قصـة وحكايـة ،كانوا
سـ ّوا ًحا يف األرض يبتغـون فضـل الله ،مصدا ًقا لحديث الرسـول ﷺ:
«سـياحة أمتـي الجهـاد يف سـبيل الله» .شـهيدنا املجاهد خالد حسـن
مقـاوم فلسـطيني جـاء من مخيـم الوحـدات يف األردن طل ًبـا للجهاد
والشـهادة يف سـبيل الله.

) (1992 - 1970

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد محمــد حســن (أبــو مجاهــد) يف العــام 1970م يف مخيــم الوحــدات بــاألردن ،وهــو مــن
أرسة بســيطة الحــال مكونــة مــن الوالديــن وســبعة أبنــاء وأربــع بنــات تجمــع بينهــم املحبــة واأللفــة واالحـرام ،تعــود
أصــول العائلــة إىل قريــة «بيــت دجــن» قضــاء يافــا املحتلــة منــذ العــام 1948م ليســتقر بهــم املقــام يف مخيــم الوحــدات
بــاألردن لتعيــش األرسة حيــاة مليئــة بــاألمل واملعانــاة كــا كل األرس املُه َّجــرة التــي ســلب الصهاينــة أراضيهــا.
درس الشــهيد املجاهــد خالــد حســن املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث يف مخيــم الوحــدات،
وحصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة ســعيد الــدرة مبخيــم الوحــدات ،والتحــق بعدهــا بالجامعــة األردنيــة ليحصــل
منهــا عــى ليســانس لغــة إنجليزيــة.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املقــدام خالــد شــاب قــوي العزميــة واإلرادة .يعــرف عنــه أصحابــه أنــه كان طيــب النفــس ،خلو ًقــا ومحبوبًــا
جــدً ا« .أحبنــا وأحببنــاه ،نشــيط ،همــه وشــغله الشــاغل فلســطني وعشــقه لهــا بصــورة فريــدة» ،حســبام يقــول الذيــن
عرفــوه عــن قــرب .كان مــن التواقــن لنيــل الشــهادة يف ســبيل اللــه.
شــقيق الشــهيد املجاهــد خالــد تحــدث قائـ ًـا« :أخــي الشــهيد محبــوب مــن الجميــع ،بــار بوالديــهُ ،عــرف مبداومتــه
عــى الصلــوات يف مســجد مــدارس الوحــدات باملخيــم ،حــرص عــى تقديــم الــدروس التعليميــة ملــادة اللغــة اإلنجليزيــة
بعــد صــاة املغــرب يف املســجد للطــاب بــدون مقابــل مــادي».

مشواره الجهادي

حــن نشــبت حــرب األيــام الســبعة وهــي حــرب واســعة شــنها العــدو الصهيــوين عــى لبنــان يف شــهر أيلــول (متــوز)
1993م ،أعلنــت حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان التعبئــة العامــة ،وبــدأت النــاس تــأيت لاللتحــاق بالحركــة ،وعجــت
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ً
فاعــا يف تعبئــة الشــباب
مراكزهــا باملتطوعــن مــن طــاب الجهــاد واالستشــهاد ،لعــب الشــهيد املقــدام خالــد دو ًرا
وحثهــم عــى الجهــاد يف ســبيل اللــه ،إىل أن أكرمــه اللــه بالشــهادة يف عمليــة حــوال البطوليــة والتــي تعتــر مــن أهــم
العمليــات البطوليــة انطال ًقــا مــن الســاحة اللبنانيــة.
يصفــه أحــد األصدقــاء فيقــول« :كان الشــهيد أبــو مجاهــد ،شــجا ًعا ،وبطـ ًـا مقدا ًمــا .كان يجلــس ويحــدث الشــباب
ويعبئهــم عــى حــب الجهــاد واالستشــهاد .وترى كل من يســمعه آذانًا صاغية ،لعذوبة حديثه وسالســة وتشــويق أســلوبه.
كان يصــف الجنــة كأنــه يراهــا ،بــل ويجعلــك تراهــا .يف الحقيقــة يعجــز اللســان عــن وصــف هــذا الرجــل ،رحمــه اللــه ،يف
طريقتــه ومقدرتــه عــى التعبئــة يف حــب الشــهادة والجهــاد والعمل يف ســبيل الله وكــره الغـزاة الصهاينة .كانت فلســطني
ح ًبــا متلــك مــن قلــب الشــهيد أبــو مجاهــد ،كان مــن الذيــن عاهــدوا فصدقــوا ،مــن الذيــن قرنــوا أقوالهــم باألفعــال».
موعد مع الشهادة

بعــد أيــام قليلــة مــن قيــام العــدو الصهيــوين بارتكابــه مجزرة بشــعة ضــد أبناء شــعبنا الفلســطيني يف رفح ،ويف ســياق
الــر ّد عــى مشــاريع التســوية ونهجــه ،وانتقا ًمــا الغتيــال قائــد املقاومــة اإلســامية يف لبنــان الســيد عباس املوســوي ،نفذت
مجموعــة الشــهيد املجاهــد رائــد الريفــي ،إحــدى مجموعــات حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،عملية بطوليــة نوعية
اســتهدفت عــد ًدا مــن كبــار قــادة العــدو ،وعــى رأســهم الجـرال إســحاق مردخــاي قائــد مــا يســمى املنطقــة الشــالية،
والجـرال ميخــا تامــر ضابــط االرتبــاط الصهيــوين ،والعميل أنطــوان لحد ،وعــد ًدا آخر من رجــال املخابرات وجنــود العدو.
ويف التفاصيــل ،بعــد أن تجــاوزت مجموعــة الشــهيد املجاهــد رائــد الريفــي ،إحــدى مجموعــات حركــة الجهــاد
اإلســامي املجاهــدة العاملــة يف الجنــوب اللبنــاين الباســل ،قريــة حــوال اللبنانيــة الحدوديــة شــال فلســطني ،كمنــت
ملــدة يومــن يف املنطقــة ،حيــث رصــدت كافــة تحــركات ضبــاط وجنــود العــدو الصهيــوين يف املنطقــة .وبعــد ظهــر يــوم
االثنــن  6أبريــل (نيســان) 1992م ،تقــدم موكــب ضخــم يضــم عــد ًدا مــن كبــار قــادة العــدو ،وعــى رأســهم الج ـرال
إســحاق مردخــاي قائــد املنطقــة الشــالية ،والجـرال ميخــا تامــر ضابــط االرتبــاط الصهيــوين ،والعميــل أنطــوان لحــد،
وعــدد آخــر مــن رجــال املخابـرات وجنــود العــدو .وقبــل أن يصبــح موكــب العــدو يف مرمــى نـران املجاهديــن بدقائــق
قليلــة ،اســتقل إســحاق مردخــاي طائــرة هيلوكبــر وعــاد إىل فلســطني املحتلــة ،وأفلــت مــن النـران التــي انصبــت بعــد
دقائــق عــى املوكــب الــذي متــت إبــادة جــزء كبــر منــه ،وقتــل وجــرح عــدد مــن ضبــاط وجنــود العــدو.
وقــد اعــرف العــدو مبقتــل ضابطــن صهيونيــن كبرييــن وجــرح خمســة جنــود آخريــن ،مــن بينهــم رجــال اســتخبارات
وعــدد مــن جنــود العميــل لحــد ،وبتدمــر آليتــن تدمـرًا كامـ ًـا .أمــا حركــة الجهــاد اإلســامي فقــد أكــدت يف بيــان لهــا
أن خســائر العــدو يف صفــوف جنــوده تصــل إىل العـرات.
حصنــة قــرب حــوال ،حيــث حارصهــا
وبعــد العمليــة ،اســتطاعت املجموعــة االنســحاب بســام إىل أحــد املنــازل امل ُ ّ
العــدو والــذي اســتقدم الطائـرات والدبابــات ووحــدة خاصــة مــن قــوات «غــوالين» ،حيــث خــاض املجاهــدون معركــة
بطوليــة اســتمرت لعــدة ســاعات ،قبــل أن يستشــهد املجاهــدون الثالثــة :الشــهيد املجاهــد خالــد حســن مــن مخيــم
الوحــدات بــاألردن ،والشــهيد املجاهــد ن ـزار خصــاف مــن مواليــد مدينــة الشــعلة بالع ـراق ،والشــهيد املجاهــد عــادل
ضاهــر مــن مخيــم عــن الحلــوة بلبنــان.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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تــز ّود األبطــال املجاهــدون بخــر الــزاد؛ فحفظــوا القــرآن
بصدورهــم آيــة آيــة ،وحملــوا الســاحُ ،مدركــن الوجهــة الحقيقيــة
للـراع .فكانــت املســافة بــن «حــوال» يف جنــوب لبنــان ،وفلســطني
كلهــا ،مجــرد رصاصــة وشــهادة.

الميالد والنشأة

)(1992 - 1970

ولــد الشــهيد املجاهــد عــادل كامــل ضاهــر (أبــو داود) يف العــام 1970م يف مخيــم عــن الحلــوة يف لبنــان .ترىب شــهيدنا
البــار عــادل يف أحضــان أرسة ملتزمــة مكونــة مــن والديه وعــدد من اإلخــوة واألخوات ،تعلــم منها الحب واألمــل والصالح
واإلميــان .تعــود جــذور عائلــة شــهيدنا املجاهــد عادل إىل أحد القرى الفلســطينية يف شــال فلســطني املحتلــة ،والتي ُه ِّجر
أهلهــا منهــا عنــوة عام 1948م كام الكثري من عائالت شــعبنا الفلســطيني ليســتقر بها املقام يف مخيم عــن الحلوة يف لبنان.
درس الشــهيد املجاهــد عــادل مراحلــه التعليميــة يف مــدارس وكالــة الغــوث يف مخيــم عــن الحلــوة يف لبنــان ،ونشــأ
وترعــرع يف مخيمــه فعشــقه وأحــب أهلــه وأحبــوه.
صفاته وأخالقه

كان الشــهيد املقــدام أبــو داود بطـ ًـا مــن أبطــال عمليــة حــوال ،التــي أذهلــت العــدو الصهيــوين ،وكانــت مبعــث عــز
وفخــر ألبنــاء الشــعب الفلســطيني يف كل مــكان .وقــد تــرك الشــهيد املقــاوم عــادل أثـ ًرا طي ًبــا يف جيــل كامــل من الشــباب
حتــى إن الشــيخ جــال خطــار ،خطيــب وإمــام أحــد مســاجد مخيــم عــن الحلــوة ،وبعدمــا عــرف أن الشــهيد الفــارس
عــادل كان أحــد أبطــال عمليــة حــوال ،خاطــب املصلــن يف يــوم الجمعــة التــايل قائـ ًـا لهــم« :كان أبــو داود آخــر شــخص
يخــرج مــن املســجد ،وكان كثــر الدعــاء .كنــت أســتغرب منــه مــاذا يطلــب مــن ربــه ،ومبــاذا يناجيــه .واآلن فقــط علمنــا
مــاذا كان يطلــب .كان يطلــب الشــهادة! وقــد اســتجاب لــه اللــه وحقــق لــه مطلبــه وآتــاه مــن فضلــه ،ورزقه الشــهادة»!.
مشواره الجهادي

مل يكــن الشــهيد املجاهــد عــادل رحمــه اللــه تعــاىل مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي ،وال يف صفوفهــا ،يــوم أن نــذر
نفســه للشــهادة .عشــق فلســطني ،وآملــه مــا يصنــع العــدو الصهيــوين بشــعب فلســطني وأطفالهــا ونســائها ومقدســاتها.
عــزم الن ّيــة عــى الجهــاد حتــى الشــهادة.
يــروي أحــد اإلخــوة كيــف انتمــى الشــهيد املقــدام أبــو داود إىل صفــوف الجهاديــن االستشــهاديني ،فيقــول« :تفاجــأت
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بشــاب يطلــب الحديــث معــي ،ومل أكــن أعرفــه مــن قبــل .تقــدم منــي وعـ ّرف عــن نفســه ،وأنــه كان صدي ًقــا لشــهيدي
عمليــة مجموعــة شــهداء األقــى البطوليــة ،الشــهيدين املجاهديــن :محمــد خالــد كريــم ووليــد حســن حمــدي .وملــا
ســألته عــن طلبــه ،قــال :أريــد أن أكــون مثلهــم ،شــهيدً ا يف ســبيل اللــه وتحريــر فلســطني».
ويــروي األخ مشــاعره يف تلــك اللحظــة املفاجئــة« :شــعرت بالفــرح والــرور ممزو ًجــا بقلــق الهاجــس األمنــي .مــن
جهــة ،ال أريــد أن أحــرم طالــب شــهادة بصــدق ،ولكننــي مــن جهة ثانية خشــيت أن يكــون أحــد االخرتاقــات الصهيونية».
وبرسعــة ،يتابــع األخ هــذه القصــة املثــرة« :رضبــت لــه موعــدً ا بعــد عــدة أيــام ،وكلّمــت أحــد اإلخــوة املســؤولني
عــن هــذا امللــف ،ويف املوعــد املحــدد ،حــر األخ املعنــي باملتابعــة ،وتحــدث مط ـ ّو ًل مــع الشــهيد الفــارس عــادل».
كان للشــهيد املجاهــد عــادل طلبــان :األول أن يستشــهد يف فلســطني أو عــى حدودهــا ،والثــاين أن يستشــهد يف عملية
ضــد العــدو الصهيــوين نفســه! يف الحقيقــة ،كانــا هــذان نفس مــا طلبهام الشــهيدان املجاهدان خالد حســن ونـزار خصاف.
موعد مع الشهادة

بعــد أيــام قليلــة مــن قيــام العــدو الصهيــوين بارتــكاب مجزرة بشــعة ضــد أبناء شــعبنا الفلســطيني يف رفح ،ويف ســياق
الــر ّد عــى مشــاريع التســوية ونهجهــا ،وانتقا ًمــا الغتيــال قائــد املقاومــة اإلســامية يف لبنان الســيد عباس املوســوي ،نفذت
مجموعــة الشــهيد املجاهــد رائــد الريفــي ،إحــدى مجموعــات حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،عملية بطوليــة نوعية
اســتهدفت عــد ًدا مــن كبــار قــادة العــدو ،وعــى رأســهم الجـرال إســحاق مردخــاي قائــد مــا يســمى املنطقــة الشــالية،
والجـرال ميخــا تامــر ضابــط االرتبــاط الصهيــوين ،والعميــل أنطــوان لحد ،وعدد آخــر من رجــال املخابرات وجنــود العدو.
ويف التفاصيــل ،بعــد أن تجــاوزت مجموعــة الشــهيد املجاهــد رائــد الريفــي ،إحــدى مجموعــات حركــة الجهــاد
اإلســامي املجاهــدة العاملــة يف الجنــوب اللبنــاين الباســل ،قريــة حــوال اللبنانيــة الحدوديــة شــال فلســطني ،كمنــت
ملــدة يومــن يف املنطقــة ،حيــث رصــدت كافــة تحــركات ضبــاط وجنــود العــدو الصهيــوين يف املنطقــة .وبعــد ظهــر يــوم
االثنــن  6أبريــل (نيســان) 1992م ،تقــدم موكــب ضخــم يضــم عــد ًدا مــن كبــار قــادة العــدو ،وعــى رأســهم الج ـرال
إســحاق مردخــاي قائــد املنطقــة الشــالية ،والجـرال ميخــا تامــر ضابــط االرتبــاط الصهيــوين ،والعميــل أنطــوان لحــد،
وعــدد آخــر مــن رجــال املخابـرات وجنــود العــدو .وقبــل أن يصبــح موكــب العــدو يف مرمــى نـران املجاهديــن بدقائــق
قليلــة ،اســتقل إســحاق مردخــاي طائــرة هيلوكبــر وعــاد إىل فلســطني املحتلــة ،وأفلــت مــن النـران التــي انصبــت بعــد
دقائــق عــى املوكــب الــذي متــت إبــادة جــزء كبــر منــه ،وقتــل وجــرح عــدد مــن ضبــاط وجنــود العدو.وقــد اعــرف
العــدو مبقتــل ضابطــن صهيونيــن كبرييــن وجــرح خمســة جنــود آخريــن ،مــن بينهــم رجــال اســتخبارات وعــدد مــن
جنــود العميــل لحــد ،وبتدمــر آليتــن تدمـرًا كامـ ًـا .أمــا حركــة الجهــاد اإلســامي فقــد أكــدت يف بيــان لهــا أن خســائر
العــدو يف صفــوف جنــوده تصــل إىل العــرات .وبعــد العمليــة ،اســتطاعت املجموعــة االنســحاب بســام إىل أحــد
حصنــة قــرب حــوال ،حيــث حارصهــا العــدو الــذي اســتقدم الطائـرات والدبابــات ووحــدة خاصــة مــن قــوات
املنــازل امل ُ ّ
«غــوالين» ،حيــث خــاض املجاهــدون معركــة بطوليــة اســتمرت لعــدة ســاعات ،قبــل أن يستشــهد املجاهــدون الثالثــة:
الشــهيد املجاهــد خالــد حســن مــن مخيــم الوحــدات بــاألردن ،والشــهيد املجاهــد ن ـزار خصــاف مــن مواليــد مدينــة
الشــعلة بالع ـراق ،والشــهيد املجاهــد عــادل ضاهــر مــن مخيــم عــن الحلــوة بلبنــان.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد نزار محمود مهودر خصاف
فارس مقاوم عشق األرض والوطن

كانـوا ثالثـة! اجتمعـوا مـن مخيمات اللجـوء يف العـراق واألردن
حـب الشـهادة وقتـال العـدو املغتصـب ألرضهـم
ولبنـان ،جمعهـم ّ
وأرض آبائهـم ،طلبـوا رضـوان اللـه وجنـان الخلـد بصـدق ،فمـ ّن الله
عليهـم مبـا سـعوا مـن أجلـه! لـكل واحد منهـم قصـة وحكايـة ،كانوا
سـ ّوا ًحا يف األرض يبتغـون فضـل الله ،مصدا ًقا لحديث الرسـول ﷺ:
«سـياحة أمتـي الجهاد يف سـبيل الله» .شـهيدنا املجاهـد نزار خصاف
جـاء مـن مخيـم الشـعلة بالعـراق طل ًبـا للجهـاد والشـهادة يف سـبيل
الله.

)(1992 - 1969

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد ن ـزار محمــود خصــاف (أبــو أحمــد) يف العــام 1969م يف مدينــة الشــعلة جنــوب محافظــة
البــرة بالع ـراق ،وهــو مــن عائلــة عراقيــة األصــل ملتزمــة محافظــة ومكافحــة ربتــه عــى الطاعــة والقــرآن وحــب
التضحيــة وعشــق فلســطني التــي تتعــرض يوم ًيــا للقهــر والظلــم عــى أيــدي الصهاينــة املحتلــن.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ن ـزار مراحــل تعليمــه املختلفــة يف الع ـراق ،وبعــد ذلــك ســافر إىل لبنــان ملتح ًقــا بصفــوف
حركــة الجهــاد اإلســامي ملقاومــة االحتــال الصهيــوين.

صفاته وأخالقه

كان الش ــهيد املجاه ــد نــزار م ــن الذي ــن يحب ــون زرع قي ــم الش ــهادة واالستش ــهاد يف نف ــوس الناش ــئة والش ــباب.
ُع ــرف عن ــه االهت ــام بالعم ــل الكش ــفي .ال يت ــواىن ع ــن حض ــور كاف ــة األنش ــطة الكش ــفية ليتق ــرب م ــن الش ــبان
ويحدثه ــم ع ــن فلس ــطني وجامله ــا ،وع ــن الوط ــن وح ــق أهل ــه ووج ــوب الع ــودة إلي ــه ،وع ــن الش ــهادة وم ــا أع ــده
الل ــه تع ــاىل للش ــهداء يف علي ــن.

حساســا للغايــة ،فــإذا مــا
ُعهــد الشــهيد املقــدام ن ـزار ذا شــخصية جــادة ،ال يحــب تضييــع الوقــت بــدون هــدف.
ً
ظ ـ ّن أن أحــد اإلخــوة يشــتيك منــه ،فإنــه كان رسي ًعــا مــا يحــاول إزالــة أي لبــس أو ســوء فهــم .طاه ـ ًرا عفي ًفــا .أحــب
لقــاء اللــه تعــاىل ،فأحــب اللــه لقــاءه.
مشواره الجهادي

حــن نشــبت حــرب األيــام الســبعة وهــي حــرب واســعة شــنها العــدو الصهيــوين عــى لبنــان يف شــهر أيلــول (متــوز)
1993م ،أعلنــت حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان التعبئــة العامــة ،وبــدأت النــاس تــأيت لاللتحــاق بالحركــة ،وعجــت
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مراكزهــا باملتطوعــن مــن طــاب الجهــاد واالستشــهاد ،حــر الشــهيد املقــدام ن ـزار مــن مدينــة الشــعلة يف الع ـراق،
طال ًبــا الغايــة ذاتهــا :االستشــهاد يف ســبيل اللــه عــى ثــرى فلســطني ،وقتــال العــدو املغتصــب! والتحــق مبعســكرات حركــة
فارســا ومقاتـ ًـا ضــد العــدو الصهيــوين عــى
الجهــاد اإلســامي يف لبنــان وحصــل عــى دورات تدريبيــة أهلتــه ليكــون ً
ثغــور الوطــن املحتــل.
موعد مع الشهادة

بعــد أيــام قليلــة مــن قيــام العــدو الصهيــوين بارتكابــه مجــزرة بشــعة ضــد أبنــاء شــعبنا الفلســطيني يف رفــح،
ويف ســياق الــر ّد عــى مشــاريع التســوية ونهجهــا ،وانتقا ًمــا الغتيــال قائــد املقاومــة اإلســامية يف لبنــان الســيد عبــاس
املوســوي ،نفــذت مجموعــة الشــهيد املجاهــد رائــد الريفــي ،إحــدى مجموعــات حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني،
عمليــة بطوليــة نوعيــة اســتهدفت عــد ًدا مــن كبــار قــادة العــدو ،وعــى رأســهم الج ـرال إســحاق مردخــاي قائــد مــا
يســمى املنطقــة الشــالية ،والجـرال ميخــا تامــر ضابــط االرتبــاط الصهيــوين ،والعميــل أنطــوان لحــد ،وعــدد آخــر مــن
رجــال املخاب ـرات وجنــود العــدو.
ويف التفاصيــل ،بعــد أن تجــاوزت مجموعــة الشــهيد املجاهــد رائــد الريفــي ،إحــدى مجموعــات حركــة الجهــاد
اإلســامي املجاهــدة العاملــة يف الجنــوب اللبنــاين الباســل ،قريــة حــوال اللبنانيــة الحدوديــة شــال فلســطني ،كمنــت
ملــدة يومــن يف املنطقــة ،حيــث رصــدت كافــة تحــركات ضبــاط وجنــود العــدو الصهيــوين يف املنطقــة .وبعــد ظهــر يــوم
االثنــن  6أبريــل (نيســان) 1992م ،تقــدم موكــب ضخــم يضــم عــد ًدا مــن كبــار قــادة العــدو ،وعــى رأســهم الج ـرال
إســحاق مردخــاي قائــد املنطقــة الشــالية ،والجـرال ميخــا تامــر ضابــط االرتبــاط الصهيــوين ،والعميــل أنطــوان لحــد،
وعــدد آخــر مــن رجــال املخابـرات وجنــود العــدو .وقبــل أن يصبــح موكــب العــدو يف مرمــى نـران املجاهديــن بدقائــق
قليلــة ،اســتقل إســحاق مردخــاي طائــرة هيلوكبــر وعــاد إىل فلســطني املحتلــة ،وأفلــت مــن النـران التــي انصبــت بعــد
دقائــق عــى املوكــب الــذي متــت إبــادة جــزء كبــر منــه ،وقتــل وجــرح عــدد مــن ضبــاط وجنــود العــدو.
وقــد اعــرف العــدو مبقتــل ضابطــن صهيونيــن كبرييــن وجــرح خمســة جنــود آخريــن ،مــن بينهــم رجــال اســتخبارات
وعــدد مــن جنــود العميــل لحــد ،وبتدمــر آليتــن تدمـرًا كامـ ًـا .أمــا حركــة الجهــاد اإلســامي فقــد أكــدت يف بيــان لهــا
أن خســائر العــدو يف صفــوف جنــوده تصــل إىل العـرات.
حصنــة قــرب حــوال ،حيــث حارصهــا
وبعــد العمليــة ،اســتطاعت املجموعــة االنســحاب بســام إىل أحــد املنــازل امل ُ ّ
العــدو والــذي اســتقدم الطائـرات والدبابــات ووحــدة خاصــة مــن قــوات «غــوالين» ،حيــث خــاض املجاهــدون معركــة
بطوليــة اســتمرت لعــدة ســاعات ،قبــل أن يستشــهد املجاهــدون الثالثــة :الشــهيد املجاهــد خالــد حســن مــن مخيــم
الوحــدات بــاألردن ،والشــهيد املجاهــد ن ـزار خصــاف مــن مواليــد مدينــة الشــعلة بالع ـراق ،والشــهيد املجاهــد عــادل
ضاهــر مــن مخيــم عــن الحلــوة بلبنــان.
يف عمليــة «حــوال» البطوليــة ،كــا يف غريهــا ،أثبــت رجــال «الجهــاد اإلســامي» ،صوابيــة الخــط الجهــادي ببوصلــة
ُمتجهــة إىل فلســطني ،وأن الرصــاص ال ميكــن أن يبيــت إال يف صــدر العــدو الصهيــوين.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد أرشف عبد الرحيم يوسف يغمور
وجه أرشق يف القدس وغاب يف بيت لحم

هــل يــدرك أحــدً ا كيــف للشــمس أن تكــون عــى هيئــة وجــه
بــر ،فتبــزغ مرشقــة كيفــا حلــت وأينــا بــرزت؟! إنــه وجــه
الشــهيد أرشف يغمــور الــذي تفجــر زاه ًيــا يف ضواحــي القــدس،
فتأثــر بصــوت املــآذن التــي تنشــد حــزن االحتــال ،فآثــر الجهــاد
فــدا ًء للقــدس واألقــى مــرى النبــي محمــد _ﷺ_ ،ولكــن عــى
أرض بيــت لحــم الشــموخ والفخــر.
الميالد والنشأة

)(1992 - 1974

أرشقــت شــمس الشــهيد املجاهــد أرشف عبــد الرحيــم يغمــور يف قريــة شــعفاط بالقــدس املحتلــة يف  14أكتوبــر
(ترشيــن األول) 1974م يف أرسة محافظــة هــو االبــن الثالــث بــن أفرادهــا ،وشــب وترعــرع عــى طاعــة اللــه وحــب
املقاومــة والجهــاد.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أرشف تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي واألول الثانــوي يف مدرســة شــعفاط ،ثــم انتقــل الح ًقــا إىل
بيــت لحــم وهــو وقتئــذ يف السادســة عــرة مــن عمــره غــر أن الحــظ مل يحالفــه يف إكــال الثانويــة العامــة.
عــرف عــن الشــهيد الفــارس أرشف أن الرياضــة أبــرز هواياتــه مبختلــف أشــكالها كــرة القــدم والكراتيــه وحتــى لعــب
الشــطرنج باإلضافــة اىل املطالعــة والتثقيــف الــذايت.
صفاته وأخالقه

متيـز شـهيدنا املجاهـد أرشف بخلقـه والتزامه باإلضافـة إىل أنه خفيف الظل ،وعن ذلك يقول شـقيقه يوسـف« :أرشف
مثـال يف األخلاق الكرميـة والصفـات الحسـنة حيـث إنـه مـن الحفظـة لكتـاب اللـه عز وجـل ،وقد تعلـق قلبه باملسـاجد
وعشـق حب الشـهادة واالستشهاد».
عـاش شـهيدنا الفـارس أرشف على ارتبـاط وثيـق بعشرات الشـباب حيـث إنـه مبثابـة محـور التقـاء بين كافـة فصائل
املقاومـة يف منطقتـه ،وعندمـا يتخاصـم طرفـان يلجـآن إليـه للحكـم بينهما رغـم صغر سـنه.
متيـز كذلـك شـهيدنا املجاهـد أرشف بقدرتـه على التأثير يف اآلخريـن واإلقنـاع حيـث عهـد لبق اللسـان صحيـح البيان
قـاد ًرا على توصيـل رسـالته بسالسـة ويسر حتـى ال ينفـض من هـم حوله.
تشير والـدة الشـهيد املجاهـد أرشف إىل أنـه نعـم االبـن املطيـع البار بوالديـهً ،
فضل عن كونـه عونًـا للمحتاجني حيث
ينفـق دخلـه الـذي يتقاضـاه من «مشـغل للرباويز» على الفقراء.
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مشواره الجهادي

رغــم عــدم إكــال شــهيدنا املجاهــد أرشف مشــواره التعليمــي ،لكنــه بــدا ينبو ًعــا يف الثقافــة؛ فقــد حفــظ بعضً ــا مــن
نصــوص اإلنجيــل والتــوراة حتــى يناقــش اليهــود واملســيحيني يف كتبهــم ،ويقنعهــم بالحجــة والربهــان أن الديــن عنــد
اللــه هــو اإلســام ،وأن اإلســام يجــب مــا قبلــه علــه بذلــك يدعوهــم نحــو الديــن اإلســامي الحنيــف وبذلــك يكســب
هدايــة النــاس.

انخــرط شــهيدنا يف بدايــة انتفاضــة الحجــارة 1987م يف حــزب التحريــر حيــث عــرف مــن عنــارصه البارزيــن غــر أنــه
ملــا أدرك رضورة الجهــاد واملقاومــة انتقــل لالنضــام إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وتحديــدً ا إىل رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري للحركــة.
بدخــول شــهيدنا املقــدام أرشف حركتــه املجاهــدة بــدأ املشــوار الجهــادي تحديــدً ا عــام 1990م حيــث بــرز واحــدً ا
حرصــا عــى الجهــاد واملقاومــة .وقــد شــوهد وهــو يشــتبك مــع جنــود االحتــال مـرا ًرا وتكـرا ًرا،
مــن أشــد الفلســطينيني ً
شــهدت لــه ســاحات الوغــى.
موعد مع الشهادة

يــوم الجمعــة  3يوليــو (متــوز) 1992م ،موعــد عائلــة الشــهيد املجاهــد أرشف مــع اســتقبال جثامنــه الطاهــر حــن
خــرج مــن بيتــه صبا ًحــا متج ًهــا إىل الســوق التجــاري القريــب مــن مســجد بــاب الديــر حيــث تشــهد املنطقــة مظاهـرات
شــعبية فلســطينية ضــد االحتــال ،وملــا وقــع االشــتباك مــع جنــود االحتــال قــام الشــهيد الفــارس أرشف ومــن معــه
مــن الشــباب بقــذف الحجــارة والزجاجــات الناريــة عــى الجنــود الذيــن ردوا بــكل حقــد وانتقــام ،فصوبــوا نحــو الشــهيد
املجاهــد أرشف الرصــاص فأصابــوه يف الصــدر والبطــن .وبحســب شــهود العيــان فــإن الشــهيد املجاهــد أرشف أخــذ
يهــرول باتجــاه اإلســعاف نحــو مئــة مــر تقري ًبــا حتــى ســقط مرض ًجــا بدمــه الطاهــر فصعــدت روحــه وبقــي الجســد
ينــزف لــروي أرض فلســطني بدمائــه الطاهــرة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد أمجد محمود أحمد العبدة السليامن
لبى نداء الحق والواجب

مــا أروع الشــهداء ،ومــا أســمى أرواحهــم ،هــم أرشف أبنــاء
هــذه األرض وأنبــل مخلوقاتهــا .لقــد قيــض اللــه ســبحانه وتعــاىل
لهــؤالء الشــهداء أن يــأيت عدوهــم إليهــم ،ليقاتلــوه ويُقتلــوا ،صدقــوا
اللــه فصدقهــم اللــه تعــاىل ،فأتتهــم الجنــان بــأرسع مــا رغبــوا بــه،
إنــه إكـرام اللــه تعــاىل ملــن طلــب لقــاءه بصــدق ،إن اللــه ال يضيــع
أجــر مــن أحســن عمـ ًـا.
الميالد والنشأة

)(1992 - 1971

ولــد الشــهيد املجاهــد أمجــد محمــود العبــدة الســليامن (أبــو عــي) بتاريــخ  20ســبتمرب (أيلــول) 1971م يف دولــة
الكويــت ،وهــو مــن عائلــة بســيطة ملتزمــة محافظــة عــى املبــادئ والجــذور الفلســطينية ،تعشــق األرض والوطــن،
تعــود أصولهــا إىل قريــة يعبــد مبحافظــة جنــن ،تــرىب الشــهيد بــن أرسة بســيطة تتكــون مــن الوالديــن وخمســة مــن
الذكــور واإلنــاث.
درس الشــهيد املجاهــد أمجــد املراحــل الدراســية يف مــدارس دولــة الكويــت ،وواصــل تعليمــه الجامعــي ملتح ًقــا
بجامعــة معســكر بالجزائــر ليــدرس الهندســة الزراعيــة واستشــهد قبــل أن يتــم دراســته.

صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املقــدام أمجــد بحســن أخالقــه فبــدا شــخصية محبوبــة لــدى الجميــع ،امتــاز بهدوئــه ،وبصفــات حميدة
ميزتــه عــن غــره مــن أبنــاء جيلــه ،ف ُعهــد مطي ًعــا لوالديــه وإخوانــه ،مثـ ً
ـال لألخــاق واألدب.
ُعهــد الشــهيد الفــارس أمجــد رقي ًقــا كالنســيم ،محافظًــا عــى الصلــوات الخمــس ،يصــوم االثنــن والخميــس ،وكل مــن
عرفــه قــال إنــه ال ينتمــي إىل هــذا الزمــان ،بــل هــو مــن أهــل اآلخــرة.
مشواره الجهادي

مل يعـــرف الكثـــر عـــن الشـــهيد املجاهـــد أمجـــد نظـــ ًرا لقـــر مـــدة إقامتـــه بـــن إخوانـــه يف حركـــة الجهـــاد
اإلســـامي يف لبنـــان .لكـــن بعـــض اإلخـــوة املجاهديـــن أشـــاروا إىل أن الشـــهيد املقـــدام أمجـــد عندمـــا جـــاءه
ن ــداء الح ــق والواج ــب وفلس ــطني مل يتأخ ــر ،فلب ــى ن ــداء الجه ــاد واإلس ــامي والش ــهادة وب ــر بعه ــده للش ــهداء
وفلس ــطني وخاص ــة ش ــهداء االنتفاض ــة األوىل يف الع ــام 1987م ،واخت ــار طريق ــه للمقاوم ــة واالستش ــهاد فس ــافر إىل
لبن ــان متج ــاوزًا الكث ــر م ــن العقب ــات وملتح ًق ــا بصف ــوف حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي وجناحه ــا العس ــكري ،وتلق ــى
التدريب ــات العس ــكرية يف معس ــكرات الحرك ــة يف لبن ــان م ــا أهلت ــه ليك ــون مقات ـ ًـا ع ــى ثغ ــور الوط ــن املحت ــل
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ويف ح ــرب اس ــتنزاف م ــع الع ــدو الصهي ــوين.
موعد مع الشهادة

كــا فرســان ملحمــة عمليــة (حــوال) البطوليــة يف لبنــان ،كذلــك أبطــال التصــدي لإلن ـزال الصهيــوين يف مخيــم نهــر
البــارد ،شــال لبنــان ،يف أغســطس (آب) 1992م .حــروا مــن أكــر مــن بلــد عــريب ،وليــس لهــم ســوى دافــع أوحــد:
رىض اللــه تعــاىل ســبحانه وتعــاىل ،والطمــع يف جنتــه ،وتحريــر فلســطني مــن رجــس العصابــات الصهيونيــة.
كان الفرســان األربعــة (عــادل أبــو عيشــة ،رشف الشــيخ خليــل ،أمجــد الســليامن ،عاطــف احريــز) منضويــن يف
معســكر للتدريــب ،يف منطقــة الخــان ،يف مخيــم نهــر البــارد ،وكانــت هــذه املنطقــة مشــهورة ومعروفــة قبــل تدمــر
املخيــم عــام 2007م .جــاءوا مــن بلــدان عربيــة مختلفــة ،يدفعهــم واجــب الجهــاد وعشــق الشــهادة.

يف  6أغســطس (آب) 1992م ،وبينــا كانــت هــذه املجموعــة املجاهــدة تقــوم بتدريبــات عســكرية عــى بعــد
كيلومرتيــن يف عــرض البحــر ،رصــدت تحــركات لــزوارق العــدو الصهيــوين ،كانــت تحــاول التســلل باتجــاه املخيــم،
مســتهدفة قاعــدة عســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فتصــدّ ى لهــا الفرســان رغــم قلــة معداتهــم القتاليــة ،فاستشــهد
أحــد املجاهديــن ،وقــام العــدو باعتقــال ثالثــة مــن املجاهديــن أحيــاء ،ثــم مــا لبــث أن قــام بتصفيتهــم بــدم بــارد.
لقــد حمــى هــؤالء الفرســان ،باستبســالهم وشــجاعتهم وحبهــم للقــاء ربهــم ،أهلنــا يف مخيــم نهــر البــارد مــن مجــزرة
صهيونيــة محققــة ،لــوال أن مكنهــم اللــه تعــاىل مــن اكتشــاف عمليــة التســلل ،والتصــدي لهــا.
لقــد قيــض اللــه ســبحانه وتعــاىل لهــؤالء الشــهداء أن يــأيت عدوهــم إليهــم ،ليقاتلــوه ويقتلــوا ،صدقــوا اللــه فصدقهــم
اللــه تعــاىل ،فأتتهــم الجنــان بــأرسع مــا رغبــوا بــه ،إنــه إكـرام اللــه تعــاىل ملــن طلــب لقــاءه بصــدق ،إن اللــه ال يضيــع
أجــر مــن أحســن عمـاً.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد رشف خليل عبد اللطيف الشيخ خليل
بطل بال حدود

هــو ســفر العشــاق الــذي اشــتقنا لســاعه .هــو طيــف لبنــان
والرصــاص .هــو حــدود املقاومــة التــي احرتفــت الفــداء .هــو الفتــى
الرائــع الــذي عشــق ســفر النهايــة وبدايــة األحـرار؛ فلقــد بحــث عــن
الحقيقــة ووجدهــا بــن أطيــاف العــزة والجهــاد وقــرر االنحيــاز بعــد
أن تلحــف بقــدر الســاء.
الميالد والنشأة

)(1992 - 1972

ولــد الشــهيد املجاهــد رشف خليــل الشــيخ خليــل يف  20فربايــر (شــباط) 1972م يف مخيــم رفــح الــذي شــهد بشــاعة
االحتــال حيــث ال تـزال صــورة الشــهداء والجرحــى تطبــع يوم ًيــا يف ذاكــرة املخيــم.

نعــم هــي حــدود املقاومــة التــي احرتفــت الفــداء كــا كل مخيــات الوطــن واملهجــر ويف كل أنحــاء الوطــن العــريب
املغيــب عــن أحالمــه .ولــد شــهيدنا الفــارس رشف يف عائلــة فقــرة يطــل بيتهــم عــى ســور مخــزن التمويــن يف مخيــم
رفــح الــذي يشــهد كل يــوم أننــا فقـراء .إنــه مصــدر الــرزق لعـرات العائــات التــي تفتقــر لقــوت اليــوم .فكيــف ميكــن
أن ينشــأ هــذا الفتــى وهــو صبــاح مســاء يــرى عـرات العائــات تصطــف مــن أجــل الحصــول عــى الطعــام؟
مــن بــن جــدران الوجــع نشــأ شــهيدنا الفــارس رشف يف أرسة متدينــة محافظــة عــى قيــم اإلســام ،جميــع إخوتــه
كانــوا ومــا زالــوا ميلكــون با ًعــا طويـ ًـا يف الدعــوة إىل اللــه عــز وجــل.
صفاته وأخالقه

الشــهيد املجاهــد رشف رحمــه اللــه ذو أخــاق حميــدة منهــا الشــجاعة .وعرفــه الجميــع نشــي ًطا جــدً ا وملي ًئــا
بالحيويــة ،بــدأ مشــواره النضــايل يف أوائــل االنتفاضــة حيــث التحــق مبجموعــات الشــهيد رفيــق الســاملي التــي عملــت
عــى تصفيــة العمــاء ،وكان مــن أوائــل الفدائيــن الذيــن عملــوا يف املجــال العســكري يف مدينــة رفــح كــا شــارك
بفعاليــات االنتفاضــة مــن كتابــة عــى الجــدران إىل غريهــا مــن نشــاطات انتفاضيــة أخــرى ،وصــار شــهيدنا مطلو ًبــا
لقــوات االحتــال التــي حارصتــه أكــر مــن مــرة ،فكانــت رعايــة اللــه ترعــاه وتحميــه.

رضا صــورة املخيــم الفقــر املحــارص بالوجــع
نعــم تحميــه رعايــة اللــه وهــو يتنقــل مــن محطــة إىل محطــة مســتح ً
رضا كذلــك صــورة االنتقــام والفــوز بالجنــة.
اليومــي ومســتح ً
ال ميكــن التمييــز عنــد الحديــث عــن أخيــه املجاهــد أرشف الــذي اختــار نفــس الطريــق ونفــس الحلــم حيــث مكــث
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هــو اآلخــر فــرة طويلــة يحــارب بســكينه ورصاصتــه جنــود االحتــال ،واختــار أخ ـ ًرا االنتقــال خــارج الوطــن ليصــل
حلمــه األخــر بالجهــاد واملقاومــة ولينضــم لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بعــد أن اقتنــع بفكرهــا .وقــد كان مــن
الطالئــع األوىل التــي احرتفــت الجهــاد اإلســامي حيــث الجنــوب اللبنــاين الــذي مــا زال يصــارع منطــق الغ ـراب الــذي
يحــوم فــوق الوطــن الســليب .خــرج وهــو يحمــل زخــات رصاصــه ليستشــهد عــى حــدود الوطــن هنــاك حيــث وجــع
الغربــة الــذي ال ينتهــي.
لقــد وقــع خــر استشــهاد الشــهيد املجاهــد أرشف عــى أخيــه الشــهيد املجاهــد رشف كالصاعقــة فقــرر أن يحــط
رحالــه يف ليبيــا حيــث تــم اللقــاء مــع اإلخــوة الذيــن ســكبوا يف قلبــه روعــة الحلــم وجاملــه.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املقــدام رشف الشــيخ خليــل بحركــة الجهــاد اإلســامي مثــل أخيــه الشــهيد الفــارس أرشف وانتقــل
مــن ليبيــا إىل لبنــان وبالتحديــد مخيــم نهــر البــارد الــذي زف شــهداء عظا ًمــا ،لقــد خــرج املخيــم بأكملــه يــزف شــهداءنا،
لقــد كانــوا يرصخــون ويبصقــون بدمائهــم ووجعهــم و ْهــم اتفــاق (مدريــد) اآليت مــن زحــام االنهـزام ،نعــم حــط رحالــه
يف هــذا املخيــم الشــاهد عــى تراجــع الرصــاص ليتــدرب هنــاك يف معســكرات عســكرية تابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي.

كان مطلــب شــهيدنا املقــدام رشف الوحيــد االستشــهاد كــا أخيــه الفــارس الــذي انتقــل قبلــه بعــام واحــد .لقــد
طلــب مــن إخوتــه مـرا ًرا أن ينتقــل إىل حــدود الوطــن ليكــرس نفــس املطلــب الــذي انتقــل إليــه أخــوه حيــث النهايــات
األصيلــة ،وبالفعــل ،اختــر شــهيدنا املقــاوم رشف الشــيخ خليــل للقيــام بعمليــة عســكرية بحريــة.
موعد مع الشهادة

لقــد كان شــهيدنا الفــارس رشف دو ًمــا يحلــم باالستشــهاد ومالقــاة اللــه عــز وجــل ،ويف  6أغســطس (آب) 1992م
وأثنــاء تدربــه مــع أربعــة مجاهديــن يف وســط البحــر حيــث كانــوا عــى مــن زورق رسيــع ُمعــد أصـ ًـا للقيــام بعمليــات
عســكرية ،وفجــأة وبينــا مجاهدونــا منهمكــون يف التدريــب التقــوا بــزوارق صهيونيــة تعــد للقيــام بعمليــات تخريبيــة
ضــد املخيــات الفلســطينية ،وتصــدى لهــا األبطــال الذيــن عــى مــن الــزورق ،ودار اشــتباك عنيــف بــن تلــك القــوات
الصهيونيــة ومجاهدينــا األحـرار مــا أدى إىل استشــهاد األربعــة الذيــن دافعــوا حتــى الرصاصــة األخرية .استشــهد الشــهيد
الفــارس رشف الشــيخ خليــل بعــد ســنة كاملــة مــن استشــهاد أخيــه املجاهــد أرشف ،ليضيفــا رقـ ًـا جديــدً ا لســجالت
البطولــة والفــداء التــي رســمتها حركــة الجهــاد اإلســامي ابتــداء بدمــاء األحـرار يف الشــجاعية ووصـ ً
ـول إىل شــهداء القســم
وشــهادة املعلــم الفــارس الدكتــور فتحــي الشــقاقي مؤســس وأمــن عــام حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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حكايتــه ككل الشــهداء الذيــن قــرروا أن يقضــوا عمرهــم
وشــبابهم دفا ًعــا عــن الوطــن وحاميتــه مــن دنــس األعــداء ،مل تهمــه
مغريــات الدنيــا؛ فقــد اختــار اآلخــرة لينعــم بنعيمهــا مــع أصدقائــه
مــن الشــهداء والصديقــن وليكــون مــع النبــي صــى اللــه عليهــم
وســلم ولــرى وجهــه الكريــم.
ابــن حركــة الجهــاد اإلســامي عــادل أبــو عيشــة صاحــب القلــب
الطيــب والــروح املرحــة الــذي خــط طريــق الجهــاد ليدافــع عــن
الوطــن وهــو خارجــه.

)(1992 - 1966

الميالد والنشأة

يف مدينــة غــزة منطقــة النــر ،وىف  1ينايــر (كانــون الثــاين) 1966م ولــد الشــهيد املجاهــد عــادل رزق أبــو عيشــة
ألرسة ُمه ّجــرة مــن «بــر الســبع» ،وتتكــون أرستــه املؤمنــة مــن خمــس أخــوات وخمســة إخــوة (صابــر ،عامــر _وهــو
اآلخــر شــهيد_ ،عــادل ،رشــاد ،زكريــا) إضافــة إىل الوالــد والوالــدة ،نشــأ وترعــرع عــى موائــد القــرآن ويف كنــف املســاجد،
والتــزم بالصلــوات ،وعمــل قبــل انتامئــه لحركــة الجهــاد اإلســامي يف املهــن اليدويــة ،واعتــاد أن يحــر جميــع الجلســات
والنــدوات يف املســاجد ،درس املرحلــة اإلعداديــة يف إحــدى مــدارس الوكالــة باملنطقــة التــي يســكن فيهــا.
صفاته وأخالقه

يقــول والــده« :ابنــي عــادل حنــون وهــادئ بطبعــه ،ويحــب الخــر لجميــع النــاس ،ويعمــل عــى مســاعدة املحتاجني،
يــزور أرحامــه دامئًــا ويشــاركهم يف األفـراح أيضً ــا ،ومواظــب عــى الصــاة يف املســاجد ويحــر للنــدوات وحلقــات العلــم
والجلســات يف مســاجد حــي الشــيخ رضــوان ومســجد القســام يف بلــدة بيــت الهيــا .ويكــر الصيــام وق ـراءة القــرآن،
ويتحــى بعقليــة نــرة وآراء ســديدة ،وهــو كتــوم لدرجــة كبــرة جــدً ا» ،وعــرف بــا ًرا بوالديــه ومطي ًعــا لهــا ال يرفــض
لهــا أي طلــب .ويشــرى إلخوتــه مــا يحبــون عــى حســابه الشــخيص ويحــرم نفســه مــن أشــياء كثــرة يحبهــا ليوفرهــا
ألهلــه .وعندمــا تخطــب إحــدى أخواتــه وتتــزوج يعمــل عــى دفــع مبلــغ مــن املــال زيــادة عــى مهورهــن .ومل يقــر يف
حقهــن .واعتــاد إخوانــه أن يتعاملــوا معــه عــى أنــه األب واألخ والصديــق وكلــا احتاجــوا شــي ًئا قصــدوهُ ،وعــرف عــن
الشــهيد أنــه جــريء جــدً ا ويدافــع عــن الحــق وقــوي الشــخصية.
مشواره الجهادي

انتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري وهــو خــارج فلســطني الوطــن الحبيــب حيــث عمــل مــع
الحركــة يف لبنــان البلــد الشــقيق وبالتحديــد يف مدينــة طرابلــس .وعمــل مــع القــوة البحريــة هنــاك هــو ورفاقــه مــن
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نفــس الحركــة .تلقــى العديــد مــن دورات التدريــب التــي نفذتهــا الحركــة أيضً ــا خــارج فلســطني يف مــكان إقامتــه يف
مدينــة طرابلــس بلبنــان.
موعد مع الشهادة

كــا فرســان ملحمــة عمليــة (حــوال) البطوليــة يف لبنــان ،كذلــك أبطــال التصــدي لإلن ـزال الصهيــوين يف مخيــم نهــر
البــارد ،شــال لبنــان ،يف أغســطس (آب)  .1992حــروا مــن أكــر مــن بلــد عــريب ،وليــس لهــم ســوى دافــع أوحــد :رىض
اللــه تعــاىل ســبحانه وتعــاىل ،والطمــع يف جنتــه ،وتحريــر فلســطني مــن رجــس العصابــات الصهيونيــة.
كان الفرســان األربعــة (عــادل أبــو عيشــة ،رشف الشــيخ خليــل ،أمجــد الســليامن ،عاطــف إحريــز) منضويــن يف
معســكر للتدريــب ،يف منطقــة الخــان ،يف مخيــم نهــر البــارد ،وكانــت هــذه املنطقــة مشــهورة ومعروفــة قبــل تدمــر
املخيــم عــام 2007م .جــاءوا مــن بلــدان عربيــة مختلفــة ،يدفعهــم واجــب الجهــاد وعشــق الشــهادة.

يف  6أغســطس (آب) 1992م ،وبينــا كانــت هــذه املجموعــة املجاهــدة تقــوم بتدريبــات عســكرية عــى بعــد 2
كيلومــر يف عــرض البحــر ،رصــدت تحــركات لــزوارق العــدو الصهيــوين ،كانــت تحــاول التســلل باتجــاه املخيــم ،مســتهدفة
قاعــدة عســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فتصــدّ ى لهــا الفرســان رغــم قلــة معداتهــم القتاليــة ،فاستشــهد أحــد
املجاهديــن ،وقــام العــدو باعتقــال ثالثــة مــن املجاهديــن أحيــاء ،ثــم مــا لبــث أن قــام بتصفيتهــم بــدم بــارد.
لقــد دافــع هــؤالء الفرســان ،باستبســالهم وشــجاعتهم وحبهــم للقــاء ربهــم ،أهلنــا يف مخيــم نهــر البــارد مــن مجــزرة
صهيونيــة محققــة ،لــوال أن مكنهــم اللــه تعــاىل مــن اكتشــاف عمليــة التســلل ،والتصــدي لهــا.
لقــد قيــض اللــه ســبحانه وتعــاىل لهــؤالء الشــهداء أن يــأيت عدوهــم إليهــم ،ليقاتلــوه ويقتلــوا ،صدقــوا اللــه فصدقهــم
اللــه تعــاىل ،فأتتهــم الجنــان بــأرسع مــا رغبــوا بــه ،إنــه إكـرام اللــه تعــاىل ملــن طلــب لقــاءه بصــدق ،إن اللــه ال يضــع
أجــر مــن أحســن عمـ ًـا.
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الشهيد املجاهد عاطف عباس عبد الحفيظ إحريز
اختار طريقه للجهاد واملقاومة

الحديــث عــن الشــهادة والشــهداء بصفــة عامة ذو شــجون ،ولكن
الحديــث عــن رجــال ليــس مــن عاملنــا بــل كانــوا يعيشــون بيننــا كــا
النســيم العليــل الــذي مــا أن نشــعر برونقــه وطيــب هــواه حتــى
يفارقنــا ،يشــعرنا ونحــن نخــط بأقالمنــا قصــة حياتهــم املكللــة بالعــز
والفخــار بالخجــل وال ِغبطــة ،فهــم مــن ســخروا كل مــا ميلكــون مــن
إمكانــات وقــدرات ووقــت وحيــاة قصــرة متكدســة باإلنجــازات يف
ســبيل اللــه ،وكان لجهدهــم وعملهــم املتواصــل مثــاره التــي أثلجــت
صــدور املؤمنــن ،وقضــت مضاجــع العــدو وآملتــه لِدرجــة أفقدتــه
صوابــه وكشــفت وجهــه الحقيقــي.

)(1992 - 1965

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عاطــف عبــاس إحريــز (أبــو العبــاس) بتاريــخ  25أبريــل (نيســان) 1965م يف مدينــة عــان
بــاألردن ،تعــود أصــول العائلــة إىل مدينــة الخليــل بالضفــة الغربيــة ولكنهــا اســتقرت يف األردن قبــل نكبــة العــام
1948م .تــرىب الشــهيد بــن أرستــه املجاهــدة والتــي تتكــون مــن الوالديــن وعــرة مــن الذكــور واإلنــاث ،ترتيــب شــهيدنا
الخامــس بينهــم.
درس الشــهيد املجاهــد عاطــف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس عــان ،والتحــق بعــد ذلــك بالتجنيــد
اإلجبــاري ملــدة عامــن بالقــوات املســلحة األردنيــة لكونــه يحمــل الجنســية األردنيــة .وبعــد ذلــك التحــق بســوق العمــل
الحــر حيــث عمــل يف محــل لألملنيــوم ،ومــن ثــم قــام بفتــح محــل خــاص بــه لبيــع مســتلزمات الصــوف يف شــارع الثالثــن
مبخيــم الوحــدات إىل وقــت استشــهاده.
صفاته وأخالقه

تتحــدث أرسة شــهيدنا املقــدام عاطــف أنــه كان ملتز ًمــا منــذ صغــره بالصلــوات الخمــس يف مســجدي الحســن
والعمــري يف وســط البلــد ،وكذلــك كان مداو ًمــا عــى الصــاة وقـراءة القــرآن والــدروس الدينيــة يف مســجد صــاح الديــن
يف مخيــم الوحــدات القريــب مــن مــكان محلــه.

ُعهــد الشــهيد الفــارس عاطــف مطي ًعــا لوالديــه ال يــرد لهــا طل ًبــا ،متتــع بعالقــات طيبــة مــع الجميــع لدماثــة
خلقــه وطيبــة قلبــه ،يحــب الخــر لــكل النــاس ،وســعى لصنعــه .صفــات جعلتــه محبوبًــا مــن الجميــع وموضــع ثقتهــم
واحرتامهــم .تعلــم مهنــة الحالقــة وأصبــح يحلــق للصغــار ،ومــن ثــم مــارس الحالقــة أثنــاء تواجــده يف معســكرات
تدريــب املجاهديــن يف لبنــان أثنــاء التحاقــه بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان.
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يتميــز بوســامته الوقــورة ،وكان هــادئ الطبــاع ،قليــل الــكالم ،ينصــت أكــر مــا يتكلــم ،وكان دائــم االنجــذاب إىل
حديــث الشــهادة والشــهداء.
مشواره الجهادي

أثــرت أحــداث االنتفاضــة األوىل يف العــام 1987م يف شــخصية الشــهيد املجاهــد عاطــف ،وأخــذت حي ـ ًزا كب ـ ًرا مــن
عقلــه وتفكــره ،وتأثــر باستشــهاد أحــد أصدقائــه الذيــن التحقــوا بصفــوف املقاومــة الفلســطينية يف لبنــان ،فاختــار
شــهيدنا املقــدام عاطــف طريقــه للمقاومــة واالستشــهاد فســافر إىل لبنــان متجــاوزًا الكثــر مــن العقبــات وملتح ًقــا
بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري ،وتلقــى التدريبــات العســكرية يف معســكرات الحركــة يف لبنــان
مــا أهلــه ليكــون مقاتـ ًـا عــى ثغــور الوطــن املحتــل ويف حــرب اســتنزاف مــع العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة

كــا فرســان ملحمــة عمليــة (حــوال) البطوليــة يف لبنــان ،كذلــك أبطــال التصــدي لإلن ـزال الصهيــوين يف مخيــم نهــر
البــارد ،شــال لبنــان ،يف أغســطس (آب) 1992م .حــروا مــن أكــر مــن بلــد عــريب ،وليــس لهــم ســوى دافــع أوحــد:
رىض اللــه تعــاىل ســبحانه وتعــاىل ،والطمــع يف جنتــه ،وتحريــر فلســطني مــن رجــس العصابــات الصهيونيــة.
كان الفرســان األربعــة (عــادل أبــو عيشــة ،رشف الشــيخ خليــل ،أمجــد الســليامن ،عاطــف إحريــز) منضويــن يف
معســكر للتدريــب ،يف منطقــة الخــان ،يف مخيــم نهــر البــارد ،وكانــت هــذه املنطقــة مشــهورة ومعروفــة قبــل تدمــر
املخيــم عــام 2007م .جــاءوا مــن بلــدان عربيــة مختلفــة ،يدفعهــم واجــب الجهــاد وعشــق الشــهادة.

يف  6أغســطس (آب) 1992م ،وبينــا كانــت هــذه املجموعــة املجاهــدة تقــوم بتدريبــات عســكرية عــى بعــد
كيلومرتيــن يف عــرض البحــر ،رصــدت تحــركات لــزوارق العــدو الصهيــوين ،كانــت تحــاول التســلل باتجــاه املخيــم،
مســتهدفة قاعــدة عســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فتصــدّ ى لهــا الفرســان رغــم قلــة معداتهــم القتاليــة ،فاستشــهد
أحــد املجاهديــن ،وقــام العــدو باعتقــال ثالثــة مــن املجاهديــن أحيــاء ،ثــم مــا لبــث أن قــام بتصفيتهــم بــدم بــارد.
لقــد حمــى هــؤالء الفرســان ،باستبســالهم وشــجاعتهم وحبهــم للقــاء ربهــم ،أهلنــا يف مخيــم نهــر البــارد مــن مجــزرة
صهيونيــة محققــة ،لــوال أن مكنهــم اللــه تعــاىل مــن اكتشــاف عمليــة التســلل ،والتصــدي لهــا.
لقــد قيــض اللــه ســبحانه وتعــاىل لهــؤالء الشــهداء أن يــأيت عدوهــم إليهــم ،ليقاتلــوه ويقتلــوا ،صدقــوا اللــه فصدقهــم
اللــه تعــاىل ،فأتتهــم الجنــان بــأرسع مــا رغبــوا بــه ،إنــه إكـرام اللــه تعــاىل ملــن طلــب لقــاءه بصــدق ،إن اللــه ال يضيــع
أجــر مــن أحســن عمـاً.
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الشهيد املجاهد محمد سعيد سليامن السعدي
غاب عن أمه فعاد لها شهيدً ا

يعيشــون غربــاء يف وطنهــم بعيديــن عــن ذويهــم وأحبائهــم
وأصدقائهــم ليعــودوا محمولــن عــى األكتــاف شــهداء مســطرين
مالحــم بطوليــة كبــدت االحتــال خســائر ماديــة وبرشيــة ،ولكنهــم
رفضــوا الــذل والظلــم واالحتــال ،ودافعــوا عــن أرضهــم وضحــوا
بأعامرهــم فــداء للــه ولفلســطني.
الميالد والنشأة

)(1992 - 1972

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد ســعيد الســعدي يف مخيــم جنــن يــوم  21أغســطس (آب) 1972م ألرسة معــروف عنهــا
التضحيــة والفــداء تعــود جذورهــا إىل قريــة «املـزار» قضــاء جنــن.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد مــن الوالديــن وأربعــة أشــقاء وشــقيقتني يجمعهــم الــود واالح ـرام املتبــادل؛ فقــد
نشــأوا عــى طاعــة اللــه وااللت ـزام بتعاليــم اإلســام .درس حتــى الصــف الثالــث اإلعــدادي يف مــدارس وكالــة غــوث
الالجئــن يف مخيــم جنــن ،وتــرك املدرســة لعــدم رغبتــه بالدراســة ،ومع بــدء االنتفاضــة األوىل انخــرط بالعمل العســكري.
صفاته وأخالقه

بوجــه بشــوش ضحــوك تتحــدث إلينــا أم وليــد عــن نجلهــا محمــد فتقــول« :متيــز بالشــجاعة والكــرم والشــهامة.
حبــوب مل تكــن البســمة تفــارق شــفتيه .أحــب مســاعدة النــاس ،ولديــه عــزة نفــس .حافــظ عــى صالتــه وصيامــه ،وهــو
دائــم الحركــة نشــيط جــدً ا».
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا املجاهــد محمــد مشــواره بتعليــق األعــام الفلســطينية عــى أعمــدة الشــوارع رغــم تواجــد الجيــش
الكثيــف؛ فقــد متتــع بقلــب قــوي وتعــرض للمالحقــة وهــو يف عمــر  13ســنة.
عشــق شــهيدنا املجاهــد محمــد فلســطني وأحــب خيــار الجهــاد اإلســامي ،فانتمــى لصفــوف الحركــة وبــدا ناش ـطًا
مميـ ًزا ال يعــرف الكلــل أو امللــل .اعتقــل ملــدة عــام يف ســجن مجــدو ،وأفــرج عنــه ،فعــاد للعمــل املســلح بصــورة أقــوى
مــن ذي قبــل ،وأثنــاء تصنيعــه للعبــوات املحليــة (األكــواع) أصيــب بيــده وقدمــه بســبب انفجــار واحــدة منهــا.
تقــول والدتــه« :بعــد اإلف ـراج عنــه مــن ســجن مجــدو أعيــد اعتقالــه ونقــل إىل ســجن جنيــد يف نابلــس ،وهنــاك
أمــى ســنتني وهــو يف السادســة عــرة مــن عمــره».
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متــي يف حديثهــا لنــا عــن محمــد« :بعــد اإلف ـراج عنــه مــن ســجن الجنيــد بثالثــة أشــهر قــام بقتــل عميــل عــى
طريــق قريــة كفــر قــود جنــوب غــرب جنــن ،وعــادت قــوات االحتــال وطاردتــه ملــدة  18شــه ًرا ليجــد نفســه وحيــدً ا
بعــد استشــهاد معظــم رفاقــه».
تســتذكر أحــد املواقــف البنهــا وهــو مطــارد فتقــول« :توجهــت لرؤيتــه يف بلــدة برقــن ،فاختفــى عنــد مشــاهدة
الســيارة ظ ًنــا منــه أن بداخلهــا وحــدات مســتعربة ،وبعــد وصــويل أخــروين بذلــك ،فلــم ألتــق بــه ،فكثـ ًرا مــا قــال يل لــن
أســلم نفــي حتــى لــو دفعــت عمــري مث ًنــا لفلســطني».
موعد مع الشهادة

تحبــس دموعهــا وتبتســم وتــروي لنــا عمليــة اغتيــال نجلهــا الشــهيد املجاهــد محمــد الــذي عــاش مطــار ًدا يف الجبــال
ومل تشــاهده منــذ فــرة طويلــة بســبب تشــديد قــوات االحتــال آنــذاك حصارهــا عــى الشــهيد محمــد« :صبيحــة يــوم
 14ســبتمرب (أيلــول) 1992م جــاء أحمــد شــقيقه للبيــت وعمــره  11ســنة ،وتنــاول أغراضً ــا ألخيــه وســألت عنــه ،فقــال
يل :محمــد بخــر .ال تقلقــي! وخــرج إىل برقــن إىل الجنــوب الغــريب مــن مدينــة جنــن ،وهنــاك فوجئــا بســيارة جيــش
خلفهــا فغــادرا الســيارة ،وصعــدا الجبــل املقابــل فوجــدا رجلــن غريبــن يجلســان هنــاك فــردا عليهــا الســام ،وبعــد
مرورهــا عنهــا باغتاهــا بإطــاق النــار ،فأصيــب محمــد بظهــره وهــرب شــقيقه أحمــد».
بعــد تأمينــه لشــقيقه اســتمر باالشــتباك مــع القــوات الخاصــة ،مــا جعلهــم يســتدعون مروحيــة ،فاشــتدت املواجهــة
وأصيــب الشــهيد املجاهــد محمــد بعــدة رصاصــات برأســه مــا أدى إىل استشــهاده بعــد اشــتباك أســفر عــن إصابــة أفـراد
مــن القــوة الخاصــة.

وعــن تلقيهــا خــر استشــهاد نجلهــا املطــارد تصــف لنــا حالهــا« :كنــت جالســة يف البيــت وإذا بصــوت إطــاق نــار
كثيــف عــى مدخــل املخيــم فهبــت نــار يف قلبــي عــى ابنــي محمــد .وبعــد قليــل جــاء ابنــي نــارص عــى البيــت وقــال
يل :زغــردي ميــا محمــد أخــوي استشــهد».
تابعــت حديثهــا« :حملــت نفــي وذهبــت أنــا ونــارص فأخذنــا املختــار إىل مركــز الجيــش للتعــرف عــى الجثــة،
وبالفعــل استشــهد محمــد ،ونقلــوه إىل معهــد أبــو كبــر يف القــدس للترشيــح .وهنــاك اقتلعــوا إحــدى عينيــه وأعــادوه لنا
بعــد يومــن ،وقمنــا بدفنــه مبقــرة آل جـرار يف منطقــة الهــدف القريبــة مــن املخيــم ،مــع العلــم أنــه تــم الدفــن يف متــام
الســاعة  3فجـ ًرا يف ظــل منــع الجـران واألصدقــاء مــن حضــور الجنــازة والدفــن».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

203

الشهيد املجاهد حسن صالح حسن قاسم (براهمة)
مقاتل حفر اسمه يف ساحات الوغى

كالشامة هو دو ًما يف الجبني ،يزين كل بيت ،ويرشف كل عائلة،
ويرفع رأس كل أمته ،إنه الشهيد القائد حسن صالح براهمة الذي
أشعل النار يف جسد بني صهيون فصهر فيهم روح الكربياء ،وأردى
بعضً ا منهم قتىل ملطخني بدمائهم النجسة .شهيدنا القروي املتواضع،
صاحب االبتسامة العفيفة واإلطاللة البهية عرف بنبل أخالقه وطيب
منبته وحسن سريه وسلوكه ،نعم املجاهد وخري فرسان الضفة الذين
حفروا أسامءهم يف ساحات الوغى.
الميالد والنشأة

)(1992 - 1973

ولــد الشــهيد املجاهــد حســن صالــح قاســم بتاريــخ  15يونيــو (حزي ـران) 1973م يف أرسة قرويــة طيبــة يف بيــت
بســيط يســكنه األب واألم يف بلــدة عنــزة مبحافظــة جنــن وشــهيدنا املجاهــد حســن وشــقيقه مالــك وثــاث شــقيقات،
وقــد بــرزت عليــه منــذ الصغــر مي ـزات الرجولــة وقــوة الشــخصية وحــب النــاس ،واتجــه منــذ نعومــة أظافــره إىل أداء
الصــاة والعبــادات والصــوم وحــرص عليهــا فــا مينعــه عنهــا أي قــول أو عمــل.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد حســن تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة ،ثــم أنهــى اإلعداديــة والتحــق بالثانويــة حتــى اجتازهــا،
واكتفــى بهــذا القــدر مــن العلــم طم ًعــا يف الشــهادة يف ســبيل اللــه فنالهــا.

صفاته وأخالقه

يقــول رفاقــه إنــه صاحــب شــخصية قياديــة؛ ألنــه يجمــع بــن الــذكاء والقــول الحــق والســرة الطيبــة فقــد تبــوأ يف
مراحلــه الدراســية منزلــة متميــزة حيــث كانــت معدالتــه الدراســية بدرجــة امتيــاز ،وقــد بــرز يف نفســه حــب الوطــن
والتفاعــل مــع مآســيه ،وظهــر واســع املــدارك يحــس بعمــق مــا يســمع عــن املحتلــن رغــم صغــر ســنه ومل يكــن عاص ًيــا
لوالديــه ،بــل حــرص عــى إرضائهــا .وعندمــا كان الشــهيد املجاهــد حســن يف الثالثــة عــرة مــن عمــره داهمــت ســيارة
رشطــة صهيونيــة قريتــه أثنــاء عودتــه مــع زمالئــه مــن املدرســة فأخــذ يرشــقها بالحجــارة ،وقــد أدى ذلــك إىل تحطيــم
نوافذهــا مــا دعــا أفـراد الرشطــة ملالحقتــه واعتقالــه وبقــى محتجـ ًزا ملــدة  48يو ًمــا وذلــك يف عــام 1986م.
مشواره الجهادي

حينــا اندلعــت رشارة انتفاضــة الحجــارة املباركــة كان الشــهيد املجاهــد حســن يف الخامســة عــرة مــن عمــره وبــدا
ذا ميــول صداميــة مــع قــوات االحتــال فوجــد يف االنتفاضــة ضالتــه ولغــة للتعبــر عــن مخزونــة املكبــوت يف رفــض
املحتلــن الصهاينــة ،فهــو أول مــن علــق علــم فلســطني يف الشــارع الرئيــي يف القريــة معل ًنــا افتتــاح املواجهــة يف قريتــه،
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وأخــذ يصحــب أصدقــاءه وزمــاءه وشــبان قريتــه إىل الشــارع الرئيــي الــذي يربــط مدينــة جنــن مبدينــة نابلــس ليقــف
معهــم عــى التلــة املقابلــة للشــارع الــذي يبعــد عــن قريتــه مــا يقــارب كيلومرتيــن ملهاجمــة الســيارات العســكرية
وســيارات املســتوطنني بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة باإلضافــة إىل صــد الدوريــات التــي تحــاول دخــول القريــة.
يف تلــك األثنــاء كان الشــهيد ينتمــي إىل «الشــبيبة الفتحاويــة» اإلطــار الطــايب لحركــة فتــح ،لكنــه تأثــر فيــا بعــد
بابــن عمــه الشــهيد القائــد عصــام وأعلــن انتــاءه لحركــة الجهــاد اإلســامي .تبلــورت مــع األيــام لديــه فكــرة االنطــاق
للعمــل الجهــادي املتصاعــد ،فقــد قــاد املواجهــات اليوميــة مــع ســلطات االحتــال بالحجــر والزجاجــة الفارغــة ثــم
بالزجاجــات الحارقــة ،وملــا حــرت قــوات الجيــش الصهيــوين يف إحــدى املـرات العتقالــه وخابــت ،بــدأ مشــوار املطــاردة.
التحــق الشــهيد املجاهــد حســن مبجموعــة عشــاق الشــهادة العســكرية التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي بقيــادة
الشــهيد القائــد عصــام براهمــة حيــث اتجــه إىل تصنيــع العبــوات الناســفة لقتــل الجنــود واملســتوطنني ،ومتثلــت املحاولــة
األوىل لــه يف وضــع العبــوة الناســفة قــرب الشــارع الرئيــي لتنفجــر مــع مــرور دوريــة عســكرية مــن املنطقــة ،فأغلــق
املــكان وهرعــت قــوات كبــرة مــن الجيــش إىل املنطقــة وفرضــت حظر التجــول عــى القرية وداهمــت البيــوت يف محاولة
فاشــلة للبحــث عــن املجاهديــن ،وبعــد أيــام قالئــل تــم تصنيــع عبــوة أكــر زرعــت بالقرب مــن الشــارع الرئيــي وعندما
مــرت ســيارة جيــب عســكرية تحمــل ثالثــة جنــود تــم تفجريهــا مــا أدى إىل تدمريهــا بالكامــل وقتــل وجــرح مــن فيهــا.
موعد مع الشهادة

يف  1أكتوبــر (ترشيــن األول) 1992م استشــهد الشــهيد املجاهــد رامــز عمور ،وهو رفيق درب الشــهيد املقدام حســن،
فالتــزم وقتئــذ ببيــت العـزاء ،ثــم عــاد إىل منزلــه بعدمــا انفــض الجمــع واغتســل وصــى الظهــر وأحــرت والدتــه طعــام
الغــداء ،فجــأة قــرع البــاب فأطــل شــهيدنا املجاهــد حســن فــإذا بزميلــه املجاهد صالح عــى البــاب ،فانطلق وخــرج معه.

يقــول شــقيقه« :حينهــا خــرج حســن مرس ًعــا ،وملــا تأخر كثريا ثار الشــك والقلــق داخل املنــزل ،فخرجــت مندف ًعا أبحث
عنــه ،وقتئــذ ســمعنا صــوت انفجــار عنيــف هــز القريــة فقفــز الجميــع نحــو مــكان االنفجــار ،ومــا أن وصلــت إىل البيــت
املهجــور املصــدع رأيــت حســن وقــد أصيــب بجـراح بالغــة جــدً ا يف بطنــه هــو وزميلــه صالــح ،فحمــا مــن النــاس الذيــن
تدافعــوا يف املــكان ونقــا إىل مستشــفى االتحــاد بنابلس ،ومن ثم أدخل حســن عىل عجل إىل غرفة العمليــات إال أن روحه
الطاهــرة فاضــت إىل بارئهــا يف حــن نقــل الجريــح الثــاين صالح إىل مستشــفى املقاصــد نظ ًرا لخطــورة حالتــه ،وهناك جرى
اعتقالــه بعــد أن داهمــت قــوات الجيــش املستشــفى رغــم جراحــه وحكــم عليــه بعــد فرتة بالســجن ملدة ســت ســنوات».
بعــد أن علــم أهــل القريــة الذيــن تواجــدوا خــارج مستشــفى االتحــاد بخــر استشــهاد الشــهيد الفــارس حســن حملــوا
جثامنــه الطاهــر وعــادوا عــى عجــل إىل قريتهــم غــر أن قــوات جيــش االحتــال حاولــت دخــول القريــة ألخــذ جثامنــه،
لكــن أهــل القريــة مكثــوا يف املقــرة للحيلولــة دون إقــدام قــوات االحتــال عــى أخــذ جثتــه ،وقــد أرص أهــل القريــة
عــى صــون الجثــة مــن أن متســها أيــادي العــدو النجســة.
وبذلــك يكــون الشــهيد الفــارس حســن براهمــة قــد رقــد مطمئ ًنــا حيــث أراد أن يكــون أحــد املشــاعل التــي أضــاءت
ظلمــة الليــل يف  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1992م اليــوم األغــر يف تاريــخ حركــة الجهــاد اإلســامي.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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بعــد أقــل مــن ثالثــة أشــهر عــى محاولــة اإلنـزال الفاشــلة ،التــي
ارتقــى فيهــا أربعــة مــن الفرســان شــهداء ،حــاول العــدو الصهيــوين
أن يعيــد الكــرة ثانيــة ،ويف نفــس املــكان :منطقــة الخــان يف مخيــم
نهــر البــارد .وهنــاك ،يف تلــك املنطقــة بالــذات ،كان مثــة رجــل
مــن رجــال اللــه حــار أمــره كيــف ينــال الشــهادة يف قتــال أعــداء
اللــه واإلنســانية :الغ ـزاة الصهاينــة املحتلــن! كان الشــهيد املجاهــد
مــروان عبــد العــال ،ابــن العرشيــن ربي ًعــا ،يبحــث عــن كل الســبل
)(1992 - 1971
والوســائل ملقاتلــة العــدو الصهيــوين ،ونيــل رشف الشــهادة ،ولكــم
حــزن أنــه مل يكــن ضمــن مجموعــة الشــهداء األربعــة التــي استشــهد أفرادهــا يف التحــام مبــارش مــع العــدو الصهيــوين يف
عــرض البحــر .فجاءتــه الشــهادة مــن حيــث مل يحتســب! وإن كان قــد أعــدّ لهــا العــدّ ة جيــدً ا!
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مــروان حافــظ عبــد العــال يف  6يونيــو (حزي ـران) 1971م يف مخيــم نهــر البــارد يف لبنــان
را مــن قريــة «سعســع» قضــاء صفــد بعــد نكبــة 1948م لتحــط رحالهــا
مــن عائلــة مقاومــة مجاهــدة ُه ِّجــرت ق ـ ً
بــن جنبــات املخيــم املنكــوب ،وتقــايس أمل الف ـراق ولوعــة الحنــن إىل بلدتهــا املغتصبــة والســليبة مثــل كل العائــات
الفلســطينية املــردة وامله َّجــرة إىل اآلن.
تلقــى الشــهيد املجاهــد مــروان دراســته لغايــة الصــف الثانــوي يف مــدارس املخيــم ،ثــم تــرك املدرســة ،وعمــل يف
مجــال التجــارة ليعيــل عائلتــه ويســاعد أبــاه .ثــم انتســب إىل معهــد «اليونيســيف» وحصــل عــى شــهادة مهنيــة يف
«تركيــب وإصــاح األدوات الصحيــة»؛ كان األول يف دورتــه ،نظ ـ ًرا لرباعتــه وتفوقــه عــى زمالئــه.
صفاته وأخالقه

ُعهــد الشــهيد املقــدام مــروان طيــب املعــر لرفاقــه وأهلــه وجريانــه وزمالئــه يف املدرســة .يتميــز بــن رفاقــه مبواقفــه
املشــجعة وأســلوبه يف مخاطبــة ومعاملــة النــاس؛ كان خدو ًمــا جــدً ا ونشــيطا وشــجا ًعا .مهذبًــا للغايــة ،خلو ًقــا هــادئ
الطبــاع؛ مل يشــتك منــه أحــد ســواء يف املدرســة أو خارجهــا ،ملتز ًمــا بقوانــن صفــه ،مواظ ًبــا عــى إنجــاز مــا كان يطلــب
منــه معلمــوه .ولحبهــم لــه ،وملواظبتــه وحســن ســلوكه ومعــره ،كان األســاتذة يختارونــه مــن بــن الطــاب املرشــحني
للــدورات الصيفيــة ،لكــن حلمــه األكــر واألوحــد بقــي هد ًفــا واحــدً ا :الجنــة ومــا فيهــا مــن نعيــم للشــهداء.
«يف الفــرة التــي ســبقت استشــهاده ،أصبــح الشــهيد مــروان أكــر التزا ًمــا مــن ذي قبــل ،وأكــر خل ًقــا وتعبــدً ا ،لقــد
جعلــه اختالطــه بهــذه املجموعــة املجاهــدة مــن كــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي يتطــور نحــو األفضــل مــن ناحيــة
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التوعيــة وغريهــا مــن األمــور التــي يجــب عــى كل مســلم أن يتحــى بهــا» ،يقــول والــد الشــهيد الحــاج حافــظ عيــى
عبــد العــال.
مشواره الجهادي

بــدأ الشــهيد املجاهــد املقــاوم مــروان مشــواره الجهــادي مــع كشــافة بيــت املقــدس التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي
يف مرحلــة الطفولــة عندمــا كان عمــره حــوايل عــر ســنوات ،وكان يشــارك يف املخيــات الكشــفية .وعندمــا كــر وأصبــح
شــابًا التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وكان طــوال تلــك الفــرة يتعلــم ويحفــظ القــرآن ويتعلــم أمــور دينــه،
وانخــرط يف الــدورات التدريبيــة العســكرية التــي أقامتهــا الحركــة وأصبــح مقاتـ ًـا ومجاهــدً ا عــى ثغــور الوطــن.
أولــع الشــهيد الفــارس مــروان بالجنــة ،ومــا أعــدّ اللــه تعــاىل للشــهداء ،كان أكــر بكثــر مــن كل إغ ـراءات الدنيــا
وزخرفهــا .يــروي الوالــد حكايــة ابنــه الشــهيد« :عرضــت عليــه كل يشء يتمنــاه أي شــاب؛ عرضــت عليــه الــزواج ومنـ ً
ـزل،
وغــر ذلــك إال أنــه كان يرفــض وال يريــدين أن أخــوض معــه يف مثــل هــذه املواضيــع مــرة أخــرى .كان قــد وضــع نصــب
عينيــه الشــهادة ،رحمــه اللــه وأدخلــه فســيح جناتــه».
عريســا كباقــي مــن ســبقه مــن عرســان قافلــة الشــهداء،
ويضيــف الحــاج حافــظ« :لقــد أراد ابنــي مــروان أن يكــون ً
وكان لديــه بعــض األصدقــاء الذيــن ســبقوه إىل الشــهادة ،وكان يحلــم أن يلحــق بهــم بــأرسع وقــت».
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  26أكتوبــر (ترشيــن أول) 1992م حاولــت قــوة صهيونيــة خاصــة اإلنـزال والتســلل عــى شــاطئ نهــر البــارد
يف طرابلــس شــال لبنــان ،ففاجأهــم شــهيدنا املقــدام مــروان ومعــه مجموعــة مــن املجاهديــن مــن حركــة الجهــاد
اإلســامي ،وخاضــوا اشــتباكًا عني ًفــا مــع القــوات الصهيونيــة التــي حاولــت اســتهداف مركــز لحركــة الجهــاد اإلســامي
وفشــل العــدو يف هدفــه ،وارتقــى الشــهيد الفــارس مــروان مقبـ ًـا غــر مدبــر ،ليكــون عــى موعــد مــع الجنــة إذ اختــاره
اللــه شــهيدً ا إىل جــواره مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء وحســن أولئــك رفي ًقــا.
حقيقــة حضــور الشــهداء بعــد استشــهادهم ال يعرفهــا إال مــن عاشــها وأحــس بهــا واختــره ،وألهــل الشــهيد الفــارس
وخصوصــا والــده ،تجربتــه الخاصــة يف هــذا الحضــور:
مــروان،
ً
«أتــاين مــروان ذات مــرة يف املنــام ،فالمســت شــعره .وقــال يل :هــل عقــدت الن ّيــة للذهــاب إىل الحــج؟ فقلــت لــه :إن
ي بالذهــاب يف الدفعــة األخــرة .إال أننــي رفضــت .فقــال يل :ال ترفــض مــرة ثانيــة ،وتــوكل عــى اللــه.
الشــباب ألحــوا عـ ّ
فقلــت لــه :إن شــاء اللــه املــرة املقبلــة .وقمــت ،وتوضــأت ،وأقمــت الصــاة ،فجلــس أمامــي ،فبكيــت .وعندهــا اختفــى».
وأهــل الشــهيد يؤكــدون« :مــروان دامئًــا معنــا» ،يقــول والــده« :حتــى عندمــا ذهبــت أنــا ووالدتــه إىل الحــج ،شــعرت
رضا
بــه معنــا ويف كل عمــل نقــوم بــه .مل نفتقــده .هــو فعـ ًـا معنــا رحمــه اللــه .مل ننســه ولــو للحظــة .مــروان ال يـزال حــا ً
معنــا .وأنــا أعمــل حســابه بــكل يشء ،نحــن فرحــون أنــه استشــهد .هــذا رشف لنــا ولــكل مســلم عــى وجــه األرض».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد أحمد فايز محمود أحمد
مجاهد لبناين عىل طريق تحرير فلسطني

حـب الجهـاد ،وعشـق الشـهادة ،والطمـع يف رىض اللـه سـبحانه
وتعـاىل ،ومقاتلـة العـدو الصهيـوين ليـس حكـ ًرا على أبنـاء الشـعب
الفلسـطيني وحدهـم ،بـل إنـه ميلأ قلـوب كافة أبنـاء األمـة العربية
واإلسلامية .والدفـاع عن قضية فلسـطني ونرصة القضية الفلسـطينية
كان ،وال يـزال ،مـن أوىل أهـداف الشـباب املسـلم يف األمـة ،وعلى
رأسـهم الشـباب اللبنـاين ،الذيـن كان الشـهيد الفـارس أحمـد فايـز
أحمـد واحـدً ا منهـم .ومثلما َقـ ِدم بعـض املجاهديـن األبطـال مـن
مخيمات الالجئين مـن األردن والعـراق لقتال العـدو الصهيوين نرصة
لقضيـة فلسـطني وشـعبها ،وكذلـك الشـهيد املقـدام أحمـد ،الـذي مل
يكـن أقـل حامسـة يف قتـال العـدو.

)(1992 - 1978

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد فايــز أحمــد (أبــو عبيــدة) يف مدينــة طرابلــس شــال لبنــان بتاريــخ  1ينايــر (كانــون
الثــاين) 1978م مــن عائلــة لبنانيــة عكاريــة مجاهــدة بســيطة محبــة لفلســطني وقضيــة فلســطني؛ ألنهــا القضيــة املركزيــة
لهــذه األمــة ،وألنهــا مغتصبــة مــن قبــل العــدو الصهيــوين ،وألنهــا مهبــط الرســاالت الســاوية .حيــث نشــأ الشــهيد
الفــارس أحمــد يف بيئــة إســامية محافظــة عــى أمــور دينهــا وعــى ثوابــت املقاومــة ومقارعــة العــدو الصهيــوين .تتكــون
أرستــه مــن والديــه الكرميــن وأربعــة ذكــور وثــاث إنــاث ترتيــب شــهيدنا الســابع بينهــم.
صفاته وأخالقه

عــن أخــاق الشــهيد املجاهــد أحمــد ،وســرته يف عائلتــه ،يحــدث أخــوه فــواز ،قائـ ًـا« :كان أخــي الشــهيد أحمــد،
رحمــه اللــه تعــاىل وتقبلــه يف جنــات الخلــد ،شــابًا ملتز ًمــا وور ًعــا ،ينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر ،شــديد التعلــق باللــه
عــز وجــل ،مثابـ ًرا عــى صالتــه ،ويحــث مــن حولــه عــى الصــاة والصــوم ،ويحدثهــم عــن فضائــل الصــاة واألجــر الــذي
ينالــه املســلم يف اآلخــرة عنــد لقــاء ربــه ،كنــت منبهـ ًرا بــه لتمتعــه بهــذه الصفــات مــن صغــره».

ويضيــف« :كان يعمــل دامئًــا عــى إســعاد غــره وإدخــال الفرحــة إىل قلوبهــم .لقــد كان شــابًا بشــوش الوجــه ،مل يزعــج
أحــدً ا يف حياتــه ،ال مــن قريــب وال مــن بعيــد ،كل مــن عرفــه يشــهد لــه بذلــك».
متحمســا مثــل أحمد بكل
وعــن تعلــق الشــهيد الفــارس أحمــد بالجهــاد وعشــق الشــهادة ،يقــول« :مل أر يف حيايت شــابًا
ً
هــذا الحــب والشــوق لالستشــهاد .لقــد عرضنــا عليه وقتهــا بي ًتا وســيارة وزوا ًجا ،علّه يفكــر ويعدل عن رأيــه ،إال أنه أىب إال
أن يســلك درب الجهــاد واملقاومــة ،وقد ســعى ســع ًيا حثيثًا ،للوصــول إىل من يدله عىل درب االستشــهاد ،إىل أن حصل عىل
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مـراده بتعرفــه عــى حركــة الجهــاد اإلســامي ،هــذه الحركــة املقاومــة ،غايتهــا تحريــر فلســطني وطــرد أعــداء اللــه منهــا».
مشواره الجهادي

«كان الشــهيد الفــارس أحمــد ،يتــأمل ملــا يتعــرض لــه املســلمون مــن اضطهــاد وتعذيــب ،ومــن احتــال األرض وانتهــاك
األعــراض .وكان همــه الوحيــد ،حتــى قبــل انتامئــه إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ،هــو الجهــاد يف ســبيل اللــه ونيــل
الشــهادة ولقــاء ربــه ســبحانه وتعــاىل ،دفا ًعــا عــن أرايض املســلمني املغتصبــة ،يحثــه حديــث رســول اللــه ﷺ« :مــن
طلــب الشــهادة بصــدق أعطــاه اللــه إياهــا ولــو مــات عــى فراشــه» ،بحســب أخيــه فــواز.
نفيسا أقدمه لفلسطني سوى نفيس».
ويتابع بالقول« :كان الشهيد يردد دامئًا :ال أملك شي ًئا ً

ويحــي الشــقيق فــواز قصــة األشــهر األخــرة قبــل استشــهاد أخيــه« :بعــد تركــه املدرســة أراد أن يعمــل عنــد خالــه يف
املطعــم يف ضيعــة تســمى (مشــحا) ،وهــي إحــدى الضيــع العكاريــة املشــهورة .كان هدفــه مــن العمــل عنــد خالــه هــو
االبتعــاد عــن أنظارنــا ،لئــا نســتمر يف الضغــط عليــه للعــدول عــن رأيــه .وقــد بقــي يف العمــل ملــدة شــهرين ،بعــد ذلــك
اختفــى عــن األنظــار ،ليتضــح بعــد ذلــك أنــه التحــق بإخواننــا يف حركــة الجهــاد اإلســامي واستشــهد يف العمليــة البطولية
التــي كانــت فخـ ًرا لــكل مســلم يتمنى الشــهادة عــى مثل هذا الــدرب وتحرير فلســطني من العــدو الصهيــوين املغتصب».
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  27أكتوبــر (ترشيــن األول) 1992م كان الشــهيد املجاهــد أحمــد عــى موعــد مــع الشــهادة عندمــا قــام
ومعــه مجموعــة مــن املجاهديــن بالهجــوم عــى دوريــة عســكرية صهيونيــة مؤلفــة مــن دبابــة وكاســحة ألغــام وذلــك
عــن طريــق تفجــر عبــوة ناســفة وانقضــاض املجاهديــن بقذائفهــم الصاروخيــة وأســلحتهم الرشاشــة عليهــا يف الرشيــط
الحــدودي املحتــل يف الجنــوب اللبنــاين عــى طريــق الطــرة كوانــن مــا أدى إىل تدمــر كاســحة األلغــام وإصابــة جميــع
أفـراد الدوريــة الصهيونيــة بــن قتيــل وجريــح .وقــد استشــهد الشــهيد الفــارس أحمــد يف املعركــة البطوليــة فيــا متكــن
املجاهــدون مــن العــودة إىل قواعدهــم بســام.
حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان أعلنــت مســئوليتها املبــارشة عــن العمليــة البطوليــة ونعــت الشــهيد املقــدام أحمــد
فايــز أحمــد وعاهــدت الشــهيد عــى مواصلــة طريــق الجهــاد واالستشــهاد .وكــا أشــارت الحركــة يف بيــان لهــا إىل أن
العمليــة البطوليــة جــاءت تواصـ ًـا مــع االنتفاضــة املباركــة يف األرض املحتلــة ومــع أبنــاء الجنــوب اللبنــاين الباســل العنيــد
واملقاومــة اإلســامية الظافــرة.

وعــن تلقــي نبــأ استشــهاده ،يقــول األخ فــواز« :لقــد توقعنا استشــهاده ،الســيام بعــد أن عرفنــا بانتامئه لحركــة الجهاد
اإلســامي ،التــي تلتــزم بالشــعار الــذي ترفعــه :إنــه لجهاد نــر أو استشــهاد .لذا ،تلقينــا نبأ استشــهاده بــكل رحابة صدر،
والحمــد للــه ،إال أننــا مهدنــا الخــر للوالــدة ،قبــل إبالغهــا باستشــهاده ،وذكرنــا لهــا مــا للشــهيد مــن مزايــا وأجر عنــد الله
والشــفاعة ألهلــه يــوم القيامــة ،وأن هــذا الطريــق قــد اختــاره الشــهيد مبــلء إرادتــه وســعى لــه ،واللــه تعــاىل قــد أكرمــه
وتقبلــه ،فتلقــت النبــأ بــكل طأمنينــة ورحابة صــدر ،وبارشت بالدعــاء لــه ،وأن يتقبله الله تعــاىل يف الشــهداء والصالحني».
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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مــن جنــن شــق أمــواج العــزة فــارس شــجاع ميتطــي صهــوة العزة
شــاه ًرا ســيف الجهــاد اإلســامي البتــار .إنــه الشــهيد القائــد عصــام
مــوىس براهمــة الــذي خــرج يــزأر معل ًنــا نفــر الثــأر ألبنــاء شــعبه،
معل ًنــا ثــورة عــى االحتــال زار ًعــا املــوت يف دروب الصهاينــة ،فهــو
نعــم الفــارس املتمــرد بالعطــاء ،واملتوشــح بالبطولــة.
الميالد والنشأة

)(1992 - 1963

شــهدت بلــدة عنــزة قضــاء جنــن ميــاد الشــهيد املجاهــد عصــام مــوىس براهمــة بتاريــخ  5مايــو (أيــار) 1963م ألرسة
لهــا مــن األبنــاء ســتة هــو الثــاين بينهــم .كــر وترعــرع وســط أرستــه البســيطة فأكمــل دراســته يف البلــدة حتــى أنهــى
املرحلــة اإلعداديــة بتفــوق ،ثــم انتقــل إىل قريــة ســيلة الظهــر ليكمــل مشــواره التعليمــي ويحصــل عــى درجــة متميــزة
يف الثانويــة العامــة ليبــدأ نشــاطه الســيايس يف املرحلــة الثانويــة.
صفاته وأخالقه

عهــد شــهيدنا املجاهــد عصــام منــذ طفولتــه ور ًعــا تق ًيــا خلو ًقــا ومح ًبــا للنــاس ،نبيـ ًـا معطــاء شــجا ًعا ،والجــرأة
والقــوة ســمة مميــزة لــه ،بــرز دوره يف تنظيــم اإلرضابــات واالعتصامــات وتقــدم املظاهـرات واملسـرات هات ًفــا لفلســطني
معشــوقته األوىل واألخــرة .اعتقــل أليــام قالئــل عــى خلفيــة تنظيمــه املظاهـرات املدرســية ،ثــم مل يلبــث أن أفــرج عنــه
لصغــر ســنه .التحــق فيــا بعــد بكليــة املجتمــع العرصيــة يف رام اللــه لدراســة هندســة الديكــور ،لكــن تعليمــه مل يكــن
ليقطعــه عــن مواصلــة مشــواره الجهــادي ،فانخــرط يف صفــوف حركــة فتــح ،وتــدرب عــى إطــاق النــار فصــار ماهـ ًرا ال
يخطــئ هد ًفــا ،دقي ًقــا هادئًــا جري ًئــا ،ثــم تحــول إىل مرتبــة أعــى يف املقاومــة فأخــذ ينظــم مــن يقــع عليــه اختيــاره مــن
الشــبان وينقــل لهــم خربتــه الفــذة يف دقــة التصويــب ليكـ ّون أول خليــة مســلحة ضاربــة يف ذلــك الوقــت أي يف العــام
1984م ويكــون أول شــاب مــن عنــزة ينخــرط يف العمــل العســكري ضــد االحتــال.
مشواره الجهادي

مــر عامــان عــى تكويــن الخليــة وشــارك الشــهيد الفــارس عصــام بعــدة رضبــات ضــد دوريــات جيــش االحتــال عــى
تخــوم بلدتــه ومحيطهــا وصـ ً
ـول إىل مــدن الضفــة الغربيــة املجــاورة ،حتــى اعتقــل يف العــام 1986م وأصــدرت املحكمــة
العســكرية ضــده حكـ ًـا بالســجن ملــدة أربــع ســنوات .يف ســجنه التقــى شــهيدنا املجاهــد عصــام بقيــادات حركــة الجهــاد
اإلســامي ،وارتــوى مــن فكــر الحركــة ،ودرس منهــج املقاومــة ،وأعلــن انتــاءه لهــا ،وبعــد انقضــاء مــدة محكوميتــه
را عــى الجهــاد متله ًفــا للشــهادة.
خــرج مفعـ ًـا باملقاومــة مـ ً
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كانــت االنتفاضــة األوىل قــد انطلقــت وتســارعت وتريتهــا وهــو خلــف القضبــان ومــا أن خــرج منــه حتــى أرص عــى
تــرك بصمــة مميــزة للجهــاد اإلســامي تدمــغ جبــاه الصهاينــة.
حياتــه الشــخصية مل تتغــر فهــا هــو يســوق قطيــع األغنــام للرعــي يف القريــة ،ثــم يعــود إىل جامعــة القــدس املفتوحــة
ليــداوم فيهــا بعــد تعــذر وصولــه إىل كليتــه تحسـ ًبا العتقالــه ،ثــم يــزور خطيبتــه ،ويف الليــل يتــوارى عــن األنظــار ليــزرع
عبــوة هنــا أو يتمــرس يف كمــن هنــاك ،وبرسيــة تامــة يكــون مجموعــات أطلــق عليهــا «مجموعــات عشــاق الشــهادة»
العســكرية التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي وتنفــذ عمليــات مؤملــة ضــد دوريــات الصهاينــة.
يُســجل للشــهيد القائــد عصــام براهمة املســئولية املبــارشة عن عمليــة مغتصبة «متتياهــو» والواقعة بــن قريتي خربثا
وصفــا مبحافظــة رام اللــه حيــث قــام الشــهيد القائد عصــام براهمة ومعه األســر املحرر عطــا فلنة واألســر املجاهد محمد
فلنــة مــن تفجــر عبوة ناســفة مســاء يــوم الجمعة املوافق الســادس عرش مــن أكتوبر (ترشيــن أول) 1992م عــى الطريق
املــؤدي إىل مغتصبــة «متتياهــو» وقد أســفرت العملية عن مقتل مديــرة مجلس مغتصبة «متتياهو» وهي مســئولة توطني
املهاجريــن الجــدد يف الكيــان الصهيــوين واســمها «يهوديت أوســرن» وجــرح  9آخرين بحســب اعرتافات العــدو الصهيوين.
بعــد اعتقــال عــدد مــن أف ـراد مجموعــات عشــاق الشــهادة وإخضاعهــم لتعذيــب وحــي انكشــف أمــر الشــهيد
القائــد عصــام ،فأصبــح مطــار ًدا يف الكهــوف يفــرش األرض ويلتحــف الســاء حتــى ألِــف حيــاة املطــاردة رغــم قســوتها.
موعد مع الشهادة

يــوم الخميــس  10ديســمرب (كانــون األول) 1992م ليــس كأي يــوم يف بلــدة عنــزة .لقــد زار الشــهيد القائــد األهــل
واألصدقــاء وتنــاول وجبتــه األخــرة يف الدنيــا ،وعنــد الغــروب توجــه للمســجد ليــؤم النــاس يف صــاة املغــرب .بعدهــا
تقــدم شــاب مــن شــهيدنا املجاهــد عصــام وهمــس يف أذنــه ببضــع عبــارات تحــرك عــى إثرهــا ليلتقــي أحــد املســلحني يف
بيــت مكشــوف يف وســط البلــدة .فجــأة اقتحمــت قــوات معــززة باآلليــات البلــدة وأخــذ الجنــود ينــادون عــر مكـرات
الصــوت عــى أهــايل املنــزل بالخــروج منــه كــا طالبــوه بالخــروج راف ًعــا يديــه لألعــى ووجهــه للخلــف.
حمــل شــهيدنا املجاهــد عصــام ســاحه وأخــذ يطلــق النــار صــوب الجنــود الذيــن مل يســتطيعوا اعتقالــه أو إجبــاره
عــى التوقــف عــن إلهــاب جموعهــم بالنـران ،فعمــدوا كــا قــال شــهود عيــان إىل إحـراق املنــزل.
بعــد وقــت قصــر تحــول البيــت إىل أطــال األمــر الــذي دعــا قائــد الوحــدة الصهيونيــة وجمــع مــن جنــوده للبحــث
عــن جثــة شــهيدنا القائــد عصــام التــي مــن املفــرض أن تكــون قــد تفحمــت ،لكــن دون ســابق إنــذار فتــح شــهيدنا الثائــر
عصــام النــار عليهــم فأصــاب عــد ًدا منهــم ،ويصــاب هــو بوابــل مــن النـران يف أنحــاء متفرقــة مــن جســده ،لكنــه بقــى
عــى قيــد الحيــاة .مــرت مــدة مــن الصمــت تقدمــت بعدهــا قــوة أخــرى تتقدمهــا الــكالب البوليســية التــي انقضــت
برشاســة عــى مــا يعتقــد أنهــا جثــة شــهيدنا القائــد عصــام ،ولكــن رصاخ صاحبهــا أيقــظ شــهيدنا القائــد عصــام الــذي
ينــزف بغـزارة فألهــب صاحبهــا الــذي مل يكــن إال القائــد الصهيــوين «ساســان مــردوخ» بنـران مسدســه وأرداه قتيـ ًـا قبــل
أن يرتقــي إىل العــا شــهيدً ا مرابطًــا صابـ ًرا مقبـ ًـا غــر مدبــر رحمــه اللــه فجــر يــوم  11ديســمرب (كانــون األول) 1992م.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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خبأ يف قلبه لهيب ثورة وصبه عىل املحتل

اإلنســان مثــل النبتــة يحتــاج إىل بيئــة تنشــئه تنشــئة صالحــة
حتــى يــؤيت مثــاره الطيبــة أخال ًقــا حســنة منبعهــا قيــم الديــن
اإلســامي التــي جــاءت إلســعاد اإلنســان يف الداريــن ،ومــن هــذه
القيــم التضحيــة دفا ًعــا عــن العقيــدة والوطــن .أرسة الشــهيد الفارس
خالــد صنعــت بيئــة صالحــة لــه ،فــكان جهــاده واستشــهاده.

الميالد والنشأة

)(1992 - 1965

هنــاك يف شــال قطــاع غــزة وبالتحديــد يف مخيــم جباليــا ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد محمــد العســكري (أبــو وليــد)
بتاريــخ  19مــارس (آذار) 1965م ألرسة بســيطة ُعرفــت بتدينهــا والتزامهــا ،وتعــود جذورهــا إىل بلــدة «بيــت دراس»
قضــاء غــزة ،تلــك البلــدة التــي عــاىن أهلهــا ويــات الهجــرة والتــرد شــأنهم شــأن الكثــر مــن العائــات الفلســطينية
التــي تعرضــت للقتــل والتهجــر مــن العصابــات الصهيونيــة بحاميــة بريطانيــة يف العــام 1948م.
وســط األرسة املتدينــة املكونــة مــن الوالديــن وســبعة مــن األبنــاء وثــاث مــن البنــات نشــأ شــهيدنا املجاهــد خالــد
الــذي ارتبــط باملســاجد مثلــا ربــاه والــده منــذ صغــره .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس املخيــم ،ثم درس
الثانويــة يف مدرســة الفالوجــا الثانويــة التــي أصبحــت تعــرف اليــوم باســم شــادية أبــو غزالــة .التحــق بكليــة التدريــب
املهنــي التابعــة لوكالــة الغــوث « »G.T.Cوأنهــى منهــا الدبلــوم يف ميكانيــكا الســيارات ،وعمــل لفــرة محــدودة يف هــذا
املجــال ،وبعدهــا تعلــم مهنــة الحالقــة وفتــح صالونًــا بالقــرب مــن منزلــه.
تــزوج شــهيدنا املقــدام خالــد مــن فتــاة طيبــة مــن عائلــة محافظــة ،أنجبــت لــه اثنــن مــن األبنــاء :ابــن ســاه وليــد
وبنــت ســاها حنــان تركهــا بعمــر الزهــور؛ ألن الواجــب الــذي يستشــعر ثقلــه أســمى مــن أي يشء مهــا عــا.
تجــدر اإلشــارة إىل أن عائلــة العســكري مل تكتــف بتقديم الشــهيد املجاهد خالــد يف هذا الطريق املعبــد بدماء األطهار،
وقدمــت بعــده الشــهيد املجاهــد أحمد فؤاد العســكري من كتائب القســام خالل الحــرب األوىل عىل غــزة (.)2009/2008
تعــرض والــد الشــهيد البــار خالــد لعــدة جلطــات بســبب الحــزن الشــديد عــى ف ـراق فلــذة كبــده .ويف آخــر مــرة
حــاول أبنــاؤه إنقــاذه بتنفــس صناعــي ،لكنــه فــارق الحيــاة بعــد عامــن مــن نفــس التاريــخ الــذي استشــهد فيــه ابنــه.

صفاته وأخالقه

َعــرف شــهيدنا املجاهــد خالــد طريــق املســاجد منــذ نعومــة أظافــره ،وحــرص عــى صــاة الجامعــة ،والتــزود مــن
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املعرفــة بأمــور الديــن؛ ألنــه مــن أرسة معروفــة بتدينهــا كــا أســلفنا ،وجــاء تديــن خالــد وأشــقائه أيضً ــا نتيجــة الرتبيــة
اإلميانيــة مــن والدهــم الــذي حــرص عــى أن يــزرع اإلميــان يف قلــوب أبنائــه؛ ليكونــوا صالحــن ينفعــون دينهــم ووطنهــم.
متيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو الوليــد بالصمــت الشــديد ومتتــع بالرسيــة والكتــان ،كــا أنــه هــادئ جــدً ا مــا جعلــه
يحظــى بحــب والديــه وإخوانــه وحتــى أقاربــه وجريانــه أيضً ــا.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا الفــارس خالد لحركة الجهاد اإلســامي مع بدايــة االنتفاضة األوىل عام 1987م التي شــارك يف الكثري من
فعالياتهــا ،وحــرص عــى رشــق جنــود االحتــال وجيباتهــم العســكرية بالحجارة .ومــع تطور العمل البســيط راح يســتخدم
الزجاجــات الحارقــة ويقذفهــا عــى الدوريــات الصهيونيــة .مل يكتــف شــهيدنا املجاهــد خالــد بهــذا الحــد؛ فقــد شــارك يف
كتابــة شــعارات التحريــض ضــد االحتــال عــى جــدران املخيــم ،وقــام بتوزيــع العديــد مــن البيانــات التــي أصدرتهــا حركة
الجهــاد اإلســامي خــال االنتفاضــة حيــث متيــز بنشــاطه وعمله الــدءوب؛ ألن فلســطني ظلت حــارضة يف عقلــه ووجدانه.
نشــط شــهيدنا املجاهــد خالــد يف املظاهـرات التــي خرجــت آنــذاك لتعــر عــن غضبهــا مــن مامرســات االحتــال بحــق
الفلســطينيني التــي كثـ ًرا مــا انتهــت مبواجهــات بالحجــارة بســبب قمــع االحتــال لهــا.
مل يعــرف أحــد أن شــهيدنا املجاهــد خالــد ينتمــي لحركــة الجهــاد اإلســامي لدرجــة أن أرستــه تفاجــأت حينــا علمــت
بحقيقــة ابنهــا؛ فلــم تظهــر عليــه أي ميــول سياســية ،وهــو صامــت جــدً ا ومل يخــر بذلــك أحــدً ا.
يُســجل لشــهيدنا املجاهــد خالــد حســب مــا يؤكــده أحــد قــادة الحركــة يف الخــارج تنفيــذه أول عمــل عســكري خــال
االنتفاضــة األوىل حينــا اتخــذت الحركة قرار العمليات العســكرية ،فقذف قنبلة عىل دورية لالحتالل يف عزبة ملني شــال
قطــاع غــزة ر ًدا عــى قرار ســلطات االحتالل إبعاد الدكتور فتحي الشــقاقي عام 1988م ،وقــد أدت إىل وقوع إصابات حيث
ظلــت قــوات االحتــال ســاعات يف مكان االســتهداف ،وقامت بتنظيفه ثم انســحبت يف الصباح دون أن ترتك أثـ ًرا للعملية.
موعد مع الشهادة

يف  12ديســمرب (كانــون األول) 1992م تجلــت الشــهادة يف أروع صورهــا لتأخــذ قم ـ ًرا مــن فلســطني اســمه خالــد
ليخلــد يف جنــان الخلــد عنــد ربــه ،نحســبه كذلــك وال نــزيك عــى اللــه أحــدً ا.

تزامــن ذاك التاريــخ مــع حظــر تجــوال فرضتــه قــوات االحتــال اســتمر ملــا يقــرب األربعــن يو ًمــا وذلــك تجن ًبــا لــردة
فعــل الجامهــر الفلســطينية الغاضبــة مــن إبعــاد قــوات االحتــال لعــدد مــن قــادة حركتــي الجهــاد االســامي وحــاس
إىل مــرج الزهــور بلبنــان.
يف أحــد أيــام حظــر التجــوال ،ويف الوقــت البســيط الــذي كانــت قــوات االحتــال تســمح فيــه للنــاس بالخــروج ليقضوا
حاجاتهــم اندلعــت مواجهــات عنيفــة بــن الشــبان وجنــود االحتــال يف مخيــم جباليــا وبالتحديــد قــرب مــا يعــرف بنــادي
خدمــات جباليــا ،فأطلــق جنــدي صهيــوين رصاصــة قاتلــة أصابــت قلــب شــهيدنا املجاهــد خالــد ،فارتقــى شــهيدً ا ليكتــب
عــى األرض حبــه لفلســطني ويرســم مــن دمــه الطاهــر لوحــة تحــي لألجيــال عــن التضحيــة والفــداء مــن أجــل األوطــان.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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عىل ثرى خانيونس سالت دماء مجاهدين كثريين ،وبني املدينة
الباسلة والعدو الصهيوين ثارت ،وال سبيل لنسيان جرامئه يف حقها،
ومنها املجزرة الوحشية التي اقرتفها يف عدوان 1956م حني قتل
العرشات من أبنائها.

الميالد والنشأة

)(1992 - 1979

ولــد الشــهيد املجاهــد أميــن صبحــي عامــر يف مدينــة خانيونــس بتاريــخ  3أبريــل (نيســان) 1979م .ولــه ثالثــة أشــقاء
هــو أصغرهــم س ـ ًنا .وعائلتــه معروفــة مبــا تقدمــه ومــا قدمتــه مــن واجــب نحــو دينهــا ووطنهــا حيــث قدمــت خــرة
أبنائهــا وفلــذات أكبادهــا خــال ســنوات الـراع مــع العــدو الصهيــوين بــن شــهيد وجريــح ،والشــهيد املجاهــد أميــن أىب
إال أن يلحــق مبــن ســبقوه مــن الشــهداء العظــام.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد أميــن بــن أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه مجاهــدة يف ســبيله يف أحــد مخيــات خانيونــس
جنــوب قطــاع غــزة ليؤثــر ذلــك كلــه عليــه ملواجهــة جنــود االحتــال .درس يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني يف خانيونــس حتــى الصــف األول اإلعــدادي ،ومتيــز بالتفــوق يف دراســته.
صفاته وأخالقه

تقــول والدتــه وقلبهــا يعتــر أملًــا مــن الفـراق" :رغــم صغــر ســنه إال أنــه حظــي بحــب النــاس وخاصــة أرستــه؛ ألنــه
احــرم الجميــع وقدرهــم كــا حــرص عــى طاعــة أهلــه وتلبيــة كل مــا يطلــب منــه".
وخصوصــا والــده املســن املريــض الــذي كثـرًا مــا ســاعده يف التنقــل وجلــب لــه الــدواء دون
ُعهــد مطي ًعــا لوالديــه
ً
أن ميــل أو يشــتيك ،بــل يشــعر بالفــرح حينــا يــرى البســمة عــى وجهــه.
وأضافــت الوالــدة املكلومــة" :حينــا يســمع بــأن أحــد الشــباب قــد أصيــب خــال املواجهــات يهــرع إىل املشــفى
لالطمئنــان عليــه .برصاحــة مل أتوقــع استشــهاده أبــدا".
مشواره الجهادي

ع ــاش الش ــهيد املجاه ــد أمي ــن وس ــط عائل ــة مجاه ــدة لطامل ــا قارع ــت جن ــود االحت ــال ،فق ــد أصي ــب ش ــقيقاه
خ ــال االنتفاض ــة األوىل ،فأث ــر ذل ــك ع ــى نفس ــيته وش ــكل عن ــده الداف ــع األك ــر لالنتق ــام م ــن الجن ــود الصهاين ــة،
فأصب ــح يش ــارك رغ ــم صغ ــر س ــنه يف املظاهــرات يرش ــق الجن ــود بالحج ــارة الغاضب ــة ،ب ــل عم ــل كحلق ــة هام ــة
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يعتم ــد عليه ــا املجاه ــدون يف تأم ــن الط ــرق واملمــرات م ــن خ ــال رص ــده ومتابعت ــه لتح ــركات الجن ــود وإخب ــار
املجاهدي ــن به ــا.
بعيــون اختلطــت بهــا الدمــوع تحــدث محمــد شــقيق الشــهيد" :مل نتوقــع استشــهاده ولــو لحظــة واحــدة وذلــك
لصغــر ســنه ،لكــن نحمــد اللــه فنحــن مؤمنــون بقضائــه وقــدره".
موعد مع الشهادة

ي ــروي ش ــقيقه حكاي ــة الش ــهادة فيق ــول" :بتاري ــخ  21ديس ــمرب (كان ــون األول) 1992م خ ــرج أخ ــي أمي ــن م ــن
البي ــت ،وبع ــد قلي ــل س ــمعنا ص ــوت إط ــاق ن ــار قري ًب ــا م ــن املن ــزل ،وتزام ــن ذل ــك م ــع من ــع التج ــول ال ــذي اعت ــاد
االحت ــال ع ــى فرض ــه".
وأكمــل حديثــه" :خــرج أميــن لتأمــن الطريــق للمطارديــن بعــد مــا اشــتبكوا مــع الجنــود وحــورصوا يف البيــت املقابــل
لبيتنــا ،ومهمــة أميــن مســاعدتهم يف الخــروج مــن املنطقــة بســام مــن خــال مراقبــة الجنــود وإبــاغ املجاهديــن ،فلمحــه
الجيــش وأطلــق النــار عليــه ،فأصيــب برصاصــة يف القلــب أدت إىل استشــهاده عــى الفــور ،فانتــر الخــر يف املنطقــة
كلهــا فخــرج النــاس مــن بيوتهــم وكــروا منــع التجــول لتوديــع الشــهيد".
يســتطرد قليـ ًـا يف الحديــث ليقــول" :أنــا أكــر مــن أميــن بقليــل ،لكــن بســبب الصدمــة التــي تعرضــت لهــا حــن
ســمعت بخــر رحيلــه مل أعــرف مــاذا أفعــل".
يشــار إىل أن شــهيدنا املجاهــد أميــن شُ ــيع يف جنــازة كبــرة و ُدفــن يف مقــرة شــهداء خانيونــس مبراقبــة جنــود االحتــال
حيــث شــارك املئــات مــن ســكان خانيونــس الغاضبــن يف الجنــازة وذهبــوا إىل بيــت الع ـزاء ليشــاطروا أهلــه وذويــه
حزنهــم .يف اليــوم الثــاين قامــت قــوات االحتــال باقتحــام بيــت العـزاء وتكســره ومالحقــة املعزيــن واعتقــال بعضهــم.
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الشهيد املجاهد عادل محمد حسني الحاج أحمد
أراد شهادة اآلخرة

ألن الشــهداء هــم منــارة هــذا الطريــق الشــاق وعنــوان العــزة
واإلبــاء ومنــارة هــذا الطريــق لألمــة اإلســامية؛ وألنها طريــق إحدى
الحســنيني النــر أو الشــهادة؛ وألنهــا طريــق الحريــة والتحريــر
وطريــق ذات الشــوكة كان الشــهيد املقــدام عــادل عــى هــذا الــدرب
يأمــل يف رؤيــة وطنــه فلســطني التــي أحبهــا منــذ صغــره.
الميالد والنشأة

)(1993 - 1974

ولــد الشــهيد املجاهــد عــادل محمــد الحــاج أحمــد يف  20ينايــر (كانــون الثــاين) 1974م يف مخيــم نهــر البــارد شــال
لبنــان ،وهــو مــن عائلــة تعــود أصولهــا إىل بلــدة «صفــوري» قضــاء النــارصة التــي ُه ِّجــرت يف العــام 1948م .وشــهيدنا
املجاهــد عــادل هــو االبــن الســابع يف أرستــه التــي تتكــون باإلضافــة إىل والديــه مــن ســتة أشــقاء وســت شــقيقات.
شــهيدنا املجاهــد عــادل مــن عائلــة ملتزمــة ميســورة الحــال تلمــذت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقامــة ومل تتــوان
عــن تقديــم فلــذات أكبادهــا للدفــاع عــن شــعبها وأمتهــا .نشــأ وترعــرع شــهيدنا الفــارس عــادل يف مخيــم نهــر البــارد
الــذي أحبــه ودرس يف مدارســه حتــى الثالــث اإلعــدادي ،ومــن ثــم االلتحــاق يف معهــد تابــع لليونيســيف حيــث حصــل
عــى دبلــوم تكييــف وتربيــد.
صفاته وأخالقه

كــا وصفــه أخــوه كان الشــهيد املقــدام عــادل مثـ ً
ـال لألخــاق ومعطــاء ،يضحــي بنفســه لــي يعطــي الفقـراء ،بــا ًرا
بوالديــه ،مؤم ًنــا باللــه معتمــدً ا عليــه .كان يرافــق والــده دامئًــا إىل املســجد؛ ألن والــده مــؤذن مســجد القــدس يف مخيــم
نهــر البــارد ،مواظ ًبــا عــى تــاوة القــرآن والــدروس الدينيــة يف املســجد .كــا وصفــه أخــوه بأنــه كان رياض ًيــا منفت ًحــا عــى
العــامل والنــاس ويف مخيمــه وحارتــه ومل يكــن يعتــدي عــى أحــد وهــذا كلــه بتوفيــق مــن اللــه.
مشواره الجهادي

انتم ــى الش ــهيد املق ــاوم ع ــادل أوائ ــل التس ــعينات إىل صف ــوف حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف لبن ــان وخض ــع إىل
ع ــدة دورات عس ــكرية ف ــكان ينتق ــل دامئً ــا ب ــن معس ــكر الحرك ــة يف نه ــر الب ــارد ومعس ــكر سعس ــع يف البق ــاع .كان
يغي ــب دامئً ــا ع ــن منزل ــه ألم ــور عس ــكرية أو مرابط ــة وبع ــض األحي ــان ي ــأيت إىل البي ــت متأخــ ًرا فيدخ ــل إىل البي ــت
به ــدوء ل ــي ال يزع ــج أح ــدً ا م ــن إخوت ــه ك ــا وصف ــه األخ األصغ ــر ،و ُعه ــد دامئًــا ي ــويص إخوت ــه ع ــى طاع ــة والدي ــه؛
ألنه ــم كان ــوا كب ــا ًرا يف الس ــن.
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موعد مع الشهادة

قبيــل الشــهادة بفــرة قليلــة يــروي أخــوه أن الشــهيد الفــارس عــادل تغــرت كل حياتــه النفســية والروحيــة وارتفعــت
معنوياتــه ،وكان الوالــد يحثــه دامئًــا عــى الــزواج فيقــول لــه الشــهيد أنــا متــزوج مــن الحــور العــن وعندمــا حصــل عــى
شــهادة التخــرج التعليميــة قــال ألبيــه إن هــذه شــهادة الدنيــا وال أريدهــا إمنــا أريــد شــهادة اآلخــرة.

بتاريــخ  5ينايــر (كانــون الثــاين) 1993م اصطفــى اللــه شــهيدنا املجاهــد عــادل شــهيدً ا أثنــاء التدريــب يف أحــد
معســكرات حركــة الجهــاد اإلســامي التــي كانــت تخــرج املقاومــن ليكونــوا عــى قــدر كبــر مــن الجهوزيــة واإلعــداد
ملقاومــة العــدو الصهيــوين .وهكــذا ارتقــى شــهيدنا الفــارس عــادل مقاو ًمــا ومجاهــدً ا ليلحــق بقافلــة النبيــن والشــهداء
درب األحيــاء الذيــن هــم عنــد ربهــم يرزقــون.
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الشهيد املجاهد فخري عطية محمود الدحدوح
بالسكاكني زرع الرعب يف قلب تل الربيع

بوركــت الطهــارة ،بوركــت الشــهادة التــي تطهرنــا مــن رجــس
هــذا الزمــان ،بــورك شــهيدنا فخــري الــذي قــال «ال» حتــى آخــر
قطــرة دم ،فأصبــح عظيـ ًـا يف زمــن قــال فيــه املنهزمــون «نعــم»،
فأمســوا صغــا ًرا تدوســهم طعنــات الشــامخني األب ـرار ليختفــوا بــن
حبــات الــراب املشــبع بدمــاء الشــهداء .بوركــت اللحظــة التــي
تقــدم فيهــا بــكل مــا ميلــك مــن عشــق لهــذا الوطــن ليدافــع عــن
حلمــه وحلــم الفق ـراء.
الميالد والنشأة

)(1993 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد فخــري عطيــة الدحــدوح (أبــو فــادي) يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة هاشــم بتاريــخ  22أكتوبــر
(ترشيــن األول) 1968م هــذا الحــي الــذي قــدم الع ـرات مــن الجرحــى والشــهداء األب ـرار مــن أبنــاء هــذا الشــعب
العظيــم كغــره مــن أحيــاء فلســطني يف غــزة والضفــة.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد فخــري يف بيــت محافــظ متديــن ،والــده يعمــل يف الزراعــة ويعــول أرسة تتكــون مــن أربعــة
أبنــاء وبنتــن شــهيدنا أصغرهــم سـ ًنا .أكمــل تعليمــه االبتــدايئ ثــم اإلعــدادي يف مدرســة الهاشــمية مبدينــة غــزة ،ولكــن
ظــروف الحيــاة مل تســاعده عــى إكــال تعليمــه فتفــرغ ملســاعدة والــده.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد فخــري يف العــام 1986م ورزقــه اللــه ثالثــة أبنــاء هــم :فــادي ومنصــور ومســعود ،وأمنيــة
االبنــة الرابعــة التــي كانــت أصغرهــم ،ولكــن هــذا كلــه مل يثنــه عــن واجبــه املقــدس يف الدفــاع عــن اإلســام وفلســطني.
صفاته وأخالقه

تــرىب شــهيدنا البــار فخــري يف أحضــان مســجد صــاح الديــن بحــي الزيتــون ،فــرك أثـ ًرا كبـ ًرا عــى شــخصية شــهيدنا
حيــث متتــع باألخــاق الفاضلــة والصفــات الحميــدة ،مــا جعلــه محبوبًــا مــن الجميــع ،وهــو دائــم املســاعدة للج ـران
واملعــارف ،يــوزع البســمة عــى كل مــن يلقــاه ،ويصفــه والــده بزهــرة البيــت وريحانتــه.
مشواره الجهادي

مــع بدايــة االنتفاضــة املباركــة يف العــام 1987م بــدأت رحلــة شــهيدنا املجاهــد فخــري يف مقارعــة قــوات االحتــال
حيــث كان يصــول ويجــول ويظهــر يف كل مــكان يشــهد مواجهــة مــع االحتــال ،وغال ًبــا مــا يكــون يف املقدمــة ليلهــب
حــاس إخوانــه ويحثهــم عــى رجــم الصهاينــة بالحجــارة املقدســة التــي كانــت إمكانيــات الشــباب وقتــذاك .هــذا
النشــاط الدائــم لشــهيدنا وتلــك الهمــة التــي ال تفــر وال تلــن جعلتــه عرضــة لالعتقــال مــن قبــل املخابـرات الصهيونيــة
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حيــث اعتقلتــه عــدة م ـرات وحاولــت بشــتى الطــرق وشــتى أنــواع التعذيــب انت ـزاع اع ـراف منــه بنشــاطه وانتامئــه
لحركــة الجهــاد اإلســامي إال أنــه قهرهــم بصمــوده وعنــاده وإرصاره عــى عــدم الرضــوخ لهــم ،فــا يجــد أفـراد املخابرات
الصهيونيــة بــدً ا مــن تحويلــه إىل االعتقــال اإلداري مــرة تلــو األخــرى ليصــل املجمــوع إىل ســت مـرات منهــا أربــع مـرات
اعتقــال إداري ،والباقــي فــرة تحقيــق ،ثــم يخــرج أكــر صالبــة وأكــر صمــو ًدا مــن ذي قبــل.
حــن أدركــت قــوات االحتــال أن االعتقــال لــن يجــدي معــه ســحبت منــه بطاقــة الهويــة وأعطتــه بطاقــة خ ـراء
حتــى ال يســتطيع الخــروج مــن قطــاع غــزة .وكانــت هــذه البطاقــة تعطــى للنشــطاء والسياســيني والعســكريني الذيــن
ميثلــون خطـ ًرا عــى قــوات االحتــال ،ومــن يحمــل هــذه البطاقــة يبقــى عرضــة لــأذى أينــا وجــد ،وقــد تعــرض شــهيدنا
للــرب والتكســر عــدة مـرات حيــث أوقفــوه مــرة يف مخيــم النصـرات وهــو يشــارك باملظاهـرات واألحــداث وانهالــوا
عليــه رض ًبــا حيــث اعتقــل ملــدة  18يو ًمــا يف ســجن أنصــار بغــزة.

موعد مع الشهادة

يف أعقــاب قيــام الكيــان الصهيــوين بإبعــاد  400مــن أعضــاء حركتــي الجهــاد اإلســامي وحــاس إىل مــرج الزهــور
يف جنــوب لبنــان عــام 1992م قــرر شــهيدنا املقــاوم فخــري أن يــرد عــى قـرار الحكومــة الصهيونيــة بطريقتــه الخاصــة
وبتاريــخ  15ينايــر (كانــون الثــاين) 1993م حمــل شــهيدنا املجاهــد فخــري ســكي ًنا وإميانًــا ال يتزعــزع وثــورة يف داخلــه
وغض ًبــا كالــركان واتجــه إىل األرض املحتلــة عــام 1948م ،وعنــد معــر بيــت حانــون بــدأ شــهيدنا يقــرأ القــرآن ويرتــل
مــن ســورة يــس ﱹﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [يــس ] 9 :وإذ
بجنــود االحتــال يفتشــون الســيارة تلــو الســيارة تفتيشً ــا دقي ًقــا ويعيــدون بعــض الشــباب حتــى مــن حملــة التصاريــح
إىل أن وصــل الــدور للســيارة التــي تقــل شــهيدنا املجاهــد فخــري الــذي يحمــل معــه الهويــة الخـراء والســكني ،فأشــار
الجنــدي الصهيــوين لســائقها أن ميــي ومل ينظــر حتــى ملــن بداخلهــا ،فعلــم شــهيدنا أن اللــه معــه ويحفظــه وأن املالئكــة
تحيــط بــه فاســتبرش خـ ًرا وظــل يرتــل اآليــات القرآنيــة ويــردد« :وعجلــت إليــك ريب لــرىض» .وتتواصــل الرحلــة ومتــي
الســيارة مرسعــة باتجــاه (تــل الربيــع) ،ومــا أن وصلــت الســيارة حتــى نــزل شــهيدنا مرس ًعــا واســتل ســكينه وكــر عــدة
تكبـرات وامتزجــت قــوة ســاعده بقــوة إميانــه ،فزلزلــت أركان تــل أبيــب وســكينه ال يتوقــف عــن طعــن كل مــن وصــل
إليــه مــن اليهــود .الــكل يهــرب مــن أمامــه .لقــد قــذف اللــه يف قلوبهــم الرعــب وهــم يحملــون الرشاشــات والبنــادق،
فلــم يرهبــه ذلــك ومل يجعلــه يرتاجــع أو يهــرب ،بــل واصــل حتــى احتضنتــه أرض فلســطني وابتســمت األرض التــي
اغ ُتصبــت يف وجهــه فيــا خيــم الخــوف والهلــع عــى الصهاينــة ليعــرف راديــو العــدو بأربعــة مــن القتــى وجــرح أكــر
مــن عــرة آخريــن ،وأعلــن أن الــذي نفــذ العمليــة مــن غــزة هــو الشــهيد الفــارس فخــري الدحــدوح ابــن حركــة الجهــاد
اإلســامي ،وقــد استشــهد بعــد أن أطلــق عليــه رجــال األمــن الصهيــوين عـرات الرصاصــات.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد عمر خميس يوسف الغولة
مجاهد أبدع يف مقاومته للعدو

ألنهـم الشـهداء الجسر الـذي ينقلنا إىل العـزة والشـموخ واإلباء.
ألنهـم الضيـاء الوهـاج يف املشـوار الطويـل الـذي بدأنـاه على أمـل
التحريـر واالنعتـاق مـن الـذل واملهانـة .ألنهـم الذيـن كتبـوا على
صفحـات الزمـان ونظمـوا عليهـا أجمـل قصائـد العشـق لفلسـطني
الشـموخ والكربيـاء .ألنهـم مـن تقاسـموا األكفـان بينهم على طريق
الحريـة واالسـتقالل مناديـن بعضهـم بعضـا بـأن حـارصوا حصاركـم
ال مفـر ،وقاتلـوا عدوكـم ال مفـر ،فهـذا هـو الطريـق ،طريـق الجهـاد
ً
مقاتلا عـن مقاتـل ،وال ترتكـوه؛ فهـو
وعشـق الشـهادة ،فاحملـوه
سـبيلنا الوحيـد وهـو خالصنـا الـذي يجـب عنـه أن ال نحيـد.

)(1993 - 1963

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عمــر خميــس الغولــة (أبــو عبيــدة) بتاريــخ  22نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1963م حيــث تــرىب
ونشــأ يف حــي الشــجاعية بــن أحضــان أرسة بســيطة؛ فهــو الشــقيق األكــر واملســئول عــن تربيــة أخواتــه وإخوانــه وكانــت
لــه شــخصية قويــة جــدً ا ومتميــزة.
تعــود جــذور شــهيدنا املجاهــد أبــو عبيــدة إىل بلــدة «زرنوقــة» قضــاء مدينــة يافــا املحتلــة قبــل أن ته ّجــر العصابــات
الصهيونيــة أجــداده كــا فعلــت مــع الكثــر مــن العائــات الفلســطينية.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو عبيــدة تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس غــزة ،وعــرف بتميــزه واجتهــاده يف
دراســته ،ولكــن حالــت مســئوليته عــن إخوتــه دون متابعتــه لدراســته ،فانــرف للعمــل إلعالتهــم.
ت ــزوج ش ــهيدنا ورزق ــه الل ــه أربع ــة أبن ــاء أكربه ــم عبي ــدة وق ــد قصف ــت الطائ ـرات الصهيوني ــة منزل ــه يف الح ــرب
األوىل ع ــى غ ــزة (.)2009/2008
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد عمــر مبحاســن األخــاق؛ فعامــل األهــل واألقــارب واألصدقــاء معاملــة حســنة فيهــا لطــف
وحنــان ،وحــث إخوتــه وأخواتــه عــى حفــظ القــرآن الكريــم ،ودرب إخوانــه عــى الكراتيــه واأللعــاب الرياضيــة ليكونــوا
ذوي أجســام صحيحــة قويــة عمـ ًـا مبــا يدعــو إليــه اإلســام مــن بنــاء الجســم والنفــس عــى القــوة والصالبــة .وعهــد
محافظًــا عــى صــاة الجامعــة يف املســجد.
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مشواره الجهادي

رحلتــه الجهاديــة بــدأت يف ســن العرشيــن مــن عمــره حيــث انتمــى ملجموعــة ســيف اإلســام التابعــة للجهــاز
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي آنــذاك ،وهــو مــن القياديــن النشــطاء يف تلــك املرحلــة.

شــارك الشــهيد املجاهــد عمــر يف تخطيــط وتنفيــذ العديــد مــن العمليــات مــن ضمنهــا عمليــة تفجــر جيــب عســكري
صهيــوين بجــوار مســجد الســام يف حــي الشــجاعية وعمليــات اشــتباك ومواجهــة للجنــود الصهاينــة يف عــدة م ـرات،
وســجن يف ســنة 1985م يف املعتقــات الصهيونيــة ،وســجن مــرة أخــرى يف 1986م وقــى فيهــا  4ســنوات يف املعتقــات
الصهيونيــة ،وبعدهــا بعامــن صــار مطــار ًدا مــن الصهاينــة.
موعد مع الشهادة

قــدر لشــهيدنا املجاهــد عمــر الغولــة أن يرتقــي للعــا شــهيدا يف  27ينايــر (كانــون الثــاين) 1993م إثــر معركــة جــرت
بــن مجموعــة مــن مجاهدينــا األبطــال بقيادتــه وبــن قــوات االحتــال الصهيــوين يف حــي الشــيخ عجلــن يف مدينــة
غــزة حيــث حاولــت قــوات االحتــال اعتقــال أفـراد املجموعــة أو اغتيالهــم إال أن شــهيدنا املقــاوم عمــر تصــدى للقــوة
العســكرية ومتكــن مــن التغطيــة عــى انســحاب املجاهديــن ،وخــال االشــتباك أصيــب برصاصــات القــوة العســكرية
الصهيونيــة مــا أدى إىل استشــهاده وانســحاب زمالئــه بســام .رحــم اللــه الشــهداء وأســكنهم فســيح جناتــه.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد الطفل هايل يوسف محمد أبو مخيمر
إنها فلسطني أرض رويت بدماء الشهداء

معــذرة للشــعر والشــعراء فالــوزن غــر متقــن ،فهيــا نحمــل
حجــر الثــورة لنحمــى القــدس الحــرة ،يــا أطفــال بــادي اتحــدوا،
أنتــم أمــل يعلــن فجــره.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1980

بــزغ الشــهيد الطفــل هايــل يوســف أبــو مخيمــر يف  22مــارس (آذار) 1980م يف مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع
غــزة ،ترعــرع بــأرسة بســيطة محافظــة عــى كتــاب اللــه وســنة محمــد ﷺ .درس املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس املدينــة
وهــو الجــئ مــن أرضنــا املحتلــة «بــر الســبع» .لديــه  6إخــوة و 4أخــوات استشــهد أخ لــه قبــل أن يولــد بعــرة أيــام
ج ـراء قيــام االحتــال الصهيــوين مبداهمــة بيتهــم واعتقــال والــده واالعتــداء عــى والدتــه الحامــل ،فــأدى ذلــك لقتــل
الطفــل قبــل والدتــه.

صفاته وأخالقه

يقــول والــد الشــهيد إن الشــهيد الطفــل هايــل يشــهد لــه بشــجاعته رغــم صغــر ســنة ،التــزم مــع جــده الشــيخ
محمــد أبــو مخيمــر دو ًمــا يف الذهــاب للمســجد ،فشــكل منوذ ًجــا للطفــل املتواضــع املجتهــد ،كــا حــرص عــى الذهــاب
مــع أمــه لزيــارة أعاممــه وأقاربــه ،وعــرف بعشــق فلســطني والقــدس.
وصفتــه أمــه بالطفــل صاحــب الشــخصية القويــة؛ فقــد ســد مســد والــده حينــا غــاب عنهــم يف املعتقــل لــدى قــوات
االحتــال خمســة أعــوام ،وذكــرت أن والــده تلقــى خــر استشــهاد نجلــه قبــل خروجــه مــن املعتقــل.
مشواره الجهادي

عــى الرغــم مــن صغــر ســنه وطفولتــه إال أن لشــهيدنا أمجــا ًدا يتفاخــر بهــا وتحــى لألطفــال ،بــل تــدرس لألجيــال؛
فقــد قــارع العــدو أينــا تواجــد يف مدينــة خانيونــس ،وأرعبــه بحجارتــه التــي ســلطها عــى دوريــات االحتــال ،وصنــع
الزجاجــات الحارقــة بيــده.
شــارك شــهيدنا الطفــل هايــل باألعــال الجامهرييــة مــع مجموعــات الشــبان الثائــرة يف حارتــه لريشــق االحتــال
بالحجــارة التــي عــرت عــن رفضهــم لهــذا االحتــال الغاشــم.
222

موسوعة شهداء من فلسطين

شــهد لــه أبنــاء منطقتــه بقولهــم« :أينــا وجــد ال يوجــد جيــش لالحتــال» فقــد ظــل يحــاول عرقلــة مســارهم
بحجارتــه وزجاجاتــه الحارقــة.
موعد مع الشهادة

يف عــر يــوم الجمعــة  1فربايــر (شــباط) لعــام 1993م ،أصيــب الشــهيد املجاهــد هايــل بعيــار نــاري يف رأســه نقــل
عــى أثــره إىل مستشــفى نــارص الطبــي غــرب مدينــة خانيونــس ،وبعــد إصابتــه بقرابــة الســاعة والنصــف تعرضــت
والدتــه أيضً ــا إىل إصابــة بدمــدم متفجــر يف قدمهــا ،فنقلــت أيضً ــا إىل نفــس املستشــفى ،وفوجئــت هنــاك بأنهــا يف نفــس
الغرفــة التــي ميكــث فيهــا ابنهــا .ســارع األطبــاء إىل إخراجهــا مــن الغرفــة ،وحولــوا الشــهيد الطفــل هايــل إىل مستشــفى
تــل شــومري داخــل األرايض املحتلــة .وبعــد إصابتــه بيومــن أعلــن نبــأ استشــهاده ،ونقــل جثامنــه الطاهــر الــريء مــن
مستشــفى تــل شــومري إىل قطــاع غــزة حيــث مدينــة خانيونــس إللقــاء نظــرة الــوداع عليــه مــن أهلــه وأحبابــه ،ومــن ثــم
شــيع شــهيدنا الطفــل هايــل بعــد صــاة املغــرب انطال ًقــا مــن املســجد الكبــر وســط املدينــة ،ورافــق جنازتــه عــدد مــن
جنــود االحتــال الصهيــوين الذيــن أجــروا املشــيعني عــى دفنــه ومغادرتهــم مــن املقــرة عــى وجــه الرسعــة.
مــن جهتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي زفــت الشــهيد الطفــل هايــل وفتحــت لــه بيــت عـزاء غــرب مدينــة خانيونــس
ملــدة ثالثــة أيــام شــارك بــه العديــد مــن أبنــاء شــعبنا.
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الشهيد الطفل عبد الرحمن بسام صبحي الصالحي
شبل ال يعرف الخوف

الشــبل الــذي تعلــم فكــر الشــقاقي منــد نعومــة أظافــره والتــزم
باملســاجد مــن صغــر ســنه ،وعــرف عنــه أنــه حاممــة املســجد مــن
صغــر ســنه ،وجلــس يف حلقــات العلــم.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1982

يف  25يونيــو (حزي ـران) 1982م رزقــت عائلــة الصالحــي التــي تســكن مخيــم النص ـرات وســط قطــاع غــزة مولــو ًدا
جديــدً ا ،ســمته عبــد الرحمــن .وتعــود أصــول العائلــة املجاهــدة إىل بلــدة «اللــد» املحتلــة منــذ العــام 1948م.
تــرىب الشــهيد الشــبل عبــد الرحمــن يف املســاجد كــا والــده وإخوتــه مــن قبلــه .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة
(أ) التابعــة لوكالــة الغــوث واستشــهد يف الصــف الخامــس االبتــدايئ.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد الشــبل عبــد الرحمــن بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،وصــدق نيتــه ،فالتــزم بالصــاة يف مســجد
الفــاروق باملخيــم خاصــة صــاة الفجــر مــع والــده وإخوتــهُ .عــرف بطيبــة قلبــه ،وحرصــه عــى رضــا والديــه وبرهــا
وطاعتهــا ،ف ُعهــد شــجا ًعا مقدا ًمــا ال يعــرف للخــوف مكانًــا.
يف بداي ــة االنتفاض ــة األوىل املبارك ــة رغ ــم صغ ــر س ــنه الح ــق الدوري ــات الت ــي اعت ــادت اقتح ــام املخي ــم وق ــام
برش ــقها بالحج ــارة ومالحقته ــا؛ ألن ــه ت ــرىب ع ــى ح ــب الوط ــن والدف ــاع عن ــه حت ــى ل ــو وص ــل ب ــه األم ــر لتقدي ــم
روح ــه رخيص ــة يف س ــبيله.

عبــد الرحمــن يحــدث أمــه ويقــول لهــا« :إن شــاء اللــه يــا أمــي حينــا أكــر سأســاعدك لتقومــي بفريضــة الحــج،
وســأحملك وأطــوف بــك حتــى أكســب األجــر مــن اللــه؛ ألنــك حملتنــي تســعة أشــهر وتعبــت يف تربيتــي» .هــذا حلــم
شــهيدنا الطفــل عبــد الرحمــن ىف الدنيــا ،وربنــا أكرمــه بالشــهادة ليشــفع لوالديــه وأهلــه وذويــه.
مشواره الجهادي

التــزم الشــهيد الشــبل عبــد الرحمــن يف مســجد الفــاروق بالنص ـرات ،وحــرص عــى حضــور حلقــات تعليــم كتــاب
اللــه رغــم صغــر ســنه ،وأحــب حركــة الجهــاد اإلســامي ومتنــى أن يكــر ليعمــل جنديًــا مجاهــدً ا فيهــا.
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موعد مع الشهادة

مــن بعــد عــر آخــر يــوم بشــهر رمضــان املبــارك املوافــق  22مــارس (آذار) 1993م خرجــت مجموعــات تابعــة
لحركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني (فتــح) تكتــب عــى الجــدران مبناســبة العيــد قــرب مقــرة النص ـرات ،وشــهيدنا
الشــبل عبــد الرحمــن مــع إخوتــه مــن حركــة الجهــاد يف مقــرة النصـرات يزينــون قبــور الشــهداء ،فــإذ بقــوات خاصــة
تدخــل املخيــم متوجهــة إىل منطقــة املقــرة العتقــال امللثمــن الذيــن يكتبــون عــى الجــدران ،فوصلــت القــوات الخاصــة
وانكشــفت ،وبــدأت التكبـرات باملســاجد واندلعــت مواجهــات عنيفــة بــن القــوة وبــن شــباب املخيــم لتخليــص امللثمني
والتغطيــة عــى انســحابهم .ومــن شــدة املواجهــات دخلــت قــوة كبــرة مــن جيــش االحتــال إىل املخيــم لفضهــا بإطــاق
النــار بكثافــة عــى الشــباب ،فأصيــب الشــهيد الطفــل عبــد الرحمــن الــذي واجــه بالحجــر جنــود االحتــال رغــم صغــر
ســنه .واستشــهد أحــد امللثمــن وهــو الشــهيد املجاهــد يــارس املجــدالوي مــن املجموعــة التابعــة لحركــة فتــح.

أصي ــب ش ــهيدنا الطف ــل عب ــد الرحم ــن بعي ــار ن ــاري يف رأس ــه ف ــوق الع ــن الي ــرى ،ونق ــل إىل مستش ــفى الش ــفاء
بغ ــزة .ولخط ــورة اإلصاب ــة نق ــل بواس ــطة طائ ــرة طبي ــة إىل مستش ــفى «س ــوروكا» داخ ــل فلس ــطني املحتل ــة ،فاستش ــهد
ووص ــل املستش ــفى ش ــهيدً ا ،وبق ــى يوم ــن ،ث ــم اس ــتلم أهل ــه جثامن ــه .وش ــاركت الجامه ــر رغ ــم من ــع التج ــول ال ــذي
فرضت ــه ق ــوات االحت ــال يف تش ــييع الجن ــازة .وفتح ــت حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي بي ــت عــزاء للش ــهيد الطف ــل عب ــد
الرحم ــن الصالح ــي.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد عودة عوض عودة العمور
استشهد بعد أسبوع من زواجه

طلــب الشــهادة فنالهــا مل يغــره فراشــه الدافــئ وال زوجتــه التــي
مل تقـ ِ
ـض معــه إال أســبو ًعا .عــودة الشــجاع الــذي مل يخــف املــوت
عمــود البيــت الــذي يعتمــد عليــه يف املهــام الصعبــة .تــرك أهلــه
وزوجتــه واث ًقــا بــأن اللــه لــن يضيعهــم مــن بعــده.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1972

يف  10أكتوبــر (ترشيــن األول) 1972م ولــد شــهيدنا املجاهــد عــودة عــوض العمــور مــن أرسة محافظــة ســكنت
منطقــة الزوايــدة يف بدايــة األمــر ،واســتقرت يف ديــر البلــح بالقــرب مــن الرشيــط الحــدودي.
درس شــهيدنا املجاهــد عــودة املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس الوكالــة باملغــازي ،تعــود أصــول العائلــة إىل «بــر الســبع»
التــي ُه ِّجــر أهلهــا يف العــام 1948م .تــرك مقعــد الدراســة ألســباب تعــود لفقــر األرسة التــي تعمــل بالزراعــة ورعــى
األغنــام .تــزوج بفتــاة تقيــة مــن عائلــة العــاوي بديــر البلــح ،ولكــن مل يهنــأ بالــزواج؛ ألنــه أصيــب واستشــهد بعــد
أســبوع واحــد مــن زواجــه.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد عــودة بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،وصــدق نيتــه ،فالتــزم بالصــاة يف مســجد أنصــار
حريصــا عــى رضــا والديــه وبرهــا وطاعتهــا ،كــا
بالزوايــدة واملســجد الكبــر باملغــازي أيضً ــا .عــرف طيــب القلــب،
ً
عــرف عنــه الرسيــة والصمــت.

تــرك شــهيدنا املجاهــد عــودة مقعــد الدراســة ليعمــل بجانــب والــده بالزراعــة ليدخــل الفرحــة عــى قلــوب إخوتــه
بالــيء القليــل فوالــده مريــض ال يقــدر عــى العمــل ،فتحمــل الصغــر عــبء األرسة.
مل يرتك شهيدنا املجاهد عودة أحدً ا إال ويزوره من العائلة وخاصة أرحامه ،يشارك الجميع يف األفراح واألحزان.
مشواره الجهادي

تعــرف الشــهيد املجاهــد عــودة عــى األفــكار التــي طرحهــا املفكــر اإلســامي الدكتــور فتحــي الشــقاقي مؤســس
حركــة الجهــاد ،فالتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني .وهــو مــن الشــباب الحريــص عــى الصــاة يف
املســجد الكبــر باملغــازي حيــث تعقــد الــدروس والحلقــات الدينيــة واللقــاءات الرتبويــة.
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عمــل الشــهيد الفــارس عــودة مــع إخوتــه بحركــة الجهــاد مبنطقــة املغــازي والزوايــدة يف االنتفاضــة األوىل وعــرف
بأنــه كتــوم شــجاع .عمــل يف الجهــاز العســكري للحركــة دون علــم أي أحــد حتــى أقــرب النــاس لــه ،وبحكــم ســكنه
القريــب مــن شــارع صــاح الديــن اعتــاد أن يرشــق الحجــارة عــى الدوريــات التــي تســر يف الشــارع وعــى ســيارات
املســتوطنني أيضً ــا ،حتــى أنــه أحــرق بعــض ســيارات املســتوطنني بزجاجــات املولوتــوف الحارقــة.
موعد مع الشهادة

خــرج شــهيدنا املجاهــد عــودة مــن منزلــه متوج ًهــا لــأرايض املحتلــة ،قاصــدً ا تنفيــذ عمــل عســكري تــاركًا خلفــه
الزوجــة واألهــل وهنــاك كشــف أمــره ودار اشــتباك بينــه وبــن جنــود االحتــال فأصيــب بقدمــه اليمنــى مــا ســبب لــه
نزي ًفــا حــا ًدا وشــديدً ا فتمكــن الجنــود مــن اإلمســاك بــه .نقــل عــى أثــر اإلصابــة إىل مستشــفى «تــل شــومري» بالداخــل
املحتــل لكــن قــدره أن يرحــل شــهيدً ا يف اليــوم التــايل املوافــق  31مــارس (آذار) 1993م.
أبلــغ الصليــب األحمــر عائلتــه بخــر استشــهاده ،وبعــد أن وصــل جثامنــه صــى عليــه العـرات مــن أبنــاء املخيــم،
وســاروا بــه رغــم حظــر التجــوال منتصــف الليــل إىل مقــرة املغــازي حيــث دفــن هنــاك.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد رائد يوسف عبد القادر درغام (زعرب)
ثائر من فلسطني

إذا ســال دم الشــهداء يف ســبيل األرض دبــت فيهــا الحيــاة،
وأينعــت وأمثــرت ومنــت بــا حــدود ،هــذا هــو قــدر الرجــال الذيــن
أبــوا إال أن يكونــوا طليعــة األســود الثائــرة ،تقدمــوا بأرواحهــم مــن
أجــل دينهــم ووطنهــم ،فطــوىب لهــم.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1974

ولــد الشــهيد املجاهــد رائــد يوســف درغــام يف مدينــة رفــح بتاريــخ  1فربايــر (شــباط) 1974م ،ونشــأ وترعــرع يف أرسة
فلســطينية بســيطة الحــال ،تتكــون مــن أحــد عــر فــر ًدا :مثــاين شــقيقات ،وثالثة أشــقاء.
تلقى الشهيد املجاهد يوسف تعليمه االبتدايئ واإلعدادي والثانوي يف مدارس رفح.

صفاته وأخالقه

ت ــرىب الش ــهيد املق ــدام رائ ــد ع ــى األخ ــاق الحمي ــدة الفاضل ــة ،فتعل ــق باملس ــاجد من ــذ صغ ــره األم ــر ال ــذي
جعلــه شــابًا محبوبً ــا مــن الجميــع ،وداوم الــردد عــى مس ــجد أيب ذر الغفــاري بالقــرب م ــن منزل ــه ،وع ــرف بالتزام ــه
يف أداء الصل ــوات الخم ــس جامع ــة ،وخاص ــة ص ــاة الفج ــر ،وداوم ع ــى حف ــظ الق ــرآن الكري ــم ،وحض ــور حلق ــات
الذك ــر يف املس ــجد.
مشواره الجهادي

للحــس اإلســامي دور كبــر يف تحديــد وجهــة الشــهيد املجاهــد رائــد نحــو حركــة الجهــاد اإلســامي ،فقــد تفتحــت
عينــاه عــى جرائــم االحتــال ضــد الشــعب الفلســطيني ،خاصــة مشــاهد األطفــال التــي تقتــل ،وتعتقــل .التحــق باللجــان
الشــعبية لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 1990م ،وأدرك أن الــدم هــو قانــون املرحلــة ،فبــدأ يف تنظيــم الشــباب للحركــة،
وتوعيتهــم عســكريًا ودين ًيــا.
كثــرة هــي األيــام والســنني التــي مــرت عــى استشــهاده ،وكــر هــم الذيــن رحلــوا ممــن شــاركوا شــهيدنا املجاهــد
رائــد عملــه يف الحركــة ،مــا حــال دون معرفــة جليــة لــدوره يف الدفــاع عــن هــذه القضيــة مــن خــال حركتــه املعطــاء
حركــة الجهــاد االســامي.
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موعد مع الشهادة

بعــد صــاة العشــاء جلــس شــهيدنا الفــارس رائــد مــع أفـراد مجموعتــه يتلــون القــرآن يف املســجد ،ثــم طلــب منهــم
تجهيــز أنفســهم لإلعــان عــن عمليــة جهاديــة قــام بتنفيذهــا الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.

وأثنــاء قيــام الشــهيد املجاهــد رائــد واملجموعــة التــي معــه باإلعــان عــن العمليــة يف الشــوارع تحديــدً ا عــى مفــرق
تــل زعــرب ،انتظــر القــدر الشــهيد املقــدام رائــد حيــث مجموعــة مــن القــوات الخاصــة الصهيونيــة موجــودة يف املــكان،
ومبجــرد قيــام الشــهيد رائــد بإيقــاف الســيارات لحاميــة أفـراد املجموعــة ،أخــرج أحــد أفـراد القــوات الخاصــة بندقيــة
مــن نــوع ( )M16مــن عبــاءة لــف بهــا نفســه ،وأطلــق الرصــاص مبــارشة عــى صــدر شــهيدنا الفــارس رائــد ،وعنــد
محاولتــه الدفــاع عــن نفســه قــام باقــي أفـراد الوحــدة بإطــاق الرصــاص عــى رأس الشــهيد وصــدره ،فارتقــى عــى الفــور
شــهيدً ا للوطــن واألقــى بأكــر مــن خمــس عــرة طلقــة يف جســده الطاهــر بتاريــخ  24مايــو (أيــار) 1993م.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد منري جميل حسني السندي
رفض حتى الهوية الصهيونية عزة وكربياء

ســام عــى املجاهديــن الذيــن رووا بدمائهــم أرض العــزة
والكرامــة فلســطني .منــر أيهــا الشــاب األســمر الــذي زلزلــت بنــي
صهيــون وأنــت طفــل مل تتجــاوز الســبعة عــر عا ًمــا! منــر يــا مــن
أشــعلت حــروف اســمك نــو ًرا واستشــهدت مداف ًعــا عــن تــراب
درســا لــن ينســاه ،وجعلــت مــن
وطنــك املجــروح! ولقنــت العــدو ً
دمــك شــعلة تــيء للســائرين طريقهــم الحالــك.
الميالد والنشأة

)(1993 - 1963

مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة شــهدت ميــاد فــارس مــن فرســانها الشــهيد املجاهــد منــر جميــل الســندي بتاريــخ
 12يوليــو (متــوز) 1963م ،فنشــأ وترعــرع يف أحــد مخيــات وحــواري مدينــة رفــح .تعــود جــذور عائلــة شــهيدنا الصابــرة
املحتســبة إىل بلــدة «إســدود» املحتلــة التــي ُه ِّجــرت منهــا كباقــي العائــات الفلســطينية عــام 1948م.
تــرىب شــهيدنا املجاهــد منــر بــن أحضــان عائلــة ملتزمــة ،ربتــه عــى األخــاق الحميــدة ،وحــب الديــن والوطــن،
فنشــأ شــجا ًعا مقدا ًمــا ،مح ًبــا ألرضــه مداف ًعــا عنهــا .تتكــون أرسة الشــهيد مــن والديــه وســتة أشــقاء وأربــع شــقيقات،
اختــاره اللــه الخامــس بينهــم.
التحــق شــهيدنا الفــارس منــر باملــدارس التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني األونــروا ليــدرس فيهــا
مرحلتــي االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدينتــه التــي أحبهــا وأحبتــه واحتضنتــه ،ثــم انتقــل إىل مدرســة بــر الســبع الثانويــة
ليحصــل منهــا عــي شــهادة الصــف العــارش .ومل يتمكــن مــن إمتــام دراســته بســبب أحــداث انتفاضــة الحجــارة ،فــرك
املدرســة وتوجــه لبيــع األرشطــة التــي تحــث عــى الجهــاد واالستشــهاد.
زفــت العائلــة إيل حــور العــن عــدة شــهداء ،ثالثــة مــن أشــقائه هــم الشــهيد أرشف الــذي استشــهد بعــد شــهيدنا
منــر بأربعــة أشــهر  13ديســمرب (كانــون األول)  ،1993والشــهيد خليــل الــذي استشــهد يف لبنــان عــام 1989م والشــهيد
أحمــد أول أقــار العائلــة استشــهد عــام 1970م يف ســوريا ،وابنــي عمــه الشــهيد منــر شــعبان الســندي استشــهد بدايــة
انتفاضــة األقــى ،والشــهيد خليــل ســمري الســندي استشــهد عــام 2002م أثنــاء تنفيــذه عمليــه استشــهادية.

صفاته وأخالقه

حريصــا عــى تلبيــة مطالبهــا ،وتوفــر ســبل الراحــة لجميــع أف ـراد
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد منــر مطي ًعــا لوالديــه،
ً
أرستــه ،وكريــم عــى جميــع إخوتــه وأخواتــه ،ومبــاد ًرا لعمــل الخــر ومســاعدة كل محتــاج ،صاحــب ابتســامة دامئــة،
وقلــب صــادق محــب.
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امتــاز شــهيدنا املجاهــد منــر بتعلــق قلبه باملســاجد وحرص عــى أن يلبي نــداء الله يف وقتــه ،فصالته دامئًــا يف جامعة،
يعطف عىل املســاكني والســائلني ،يعد لهم الطعام يف املنزل ويوزعه عليهم فيفرحون كث ًريا؛ ألنه يحبهم وميد لهم يد الخري.
تؤكــد والــدة الشــهيد أن ابنهــا الشــهيد الفــارس منــر هــو أغــى أبنائهــا رغــم أنــه الخامــس وأخــذ مكانتــه هــذه؛ ألنــه
حنــون جــدً ا ومخلــص محــب للجميــع ،يحــب الضحــك ويتبســم يف وجــه الجميــع.
مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا الفــارس منــر لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مــع انتفاضــة الحجــارة األوىل حيــث حــرص عــى
املشــاركة يف إلقــاء القنابــل واملطــاط عــى آليــات االحتــال التــي اجتاحــت منطقتــه ،فاعتقلتــه قــوات االحتــال عــى
خلفيــة إلقــاء الزجاجــات الحارقــة عــي الدوريــات ومكــث يف الســجن عامــن .بعــد قضــاء مــدة محكوميتــه يف املعتقــات
التابعــة للحكــم العســكري وقتهــا خــرج راف ًعــا رأســه متحديًــا االحتــال ،فلــم يهــدأ لــه بــال ،وظــل يقــاوم حتــى أصبــح
مطــار ًدا لعــدة ســنوات.
ســافر شــهيدنا املجاهــد منــر إىل الســودان مــع بعــض اإلخــوة املطارديــن خو ًفــا عــى حياتهــم إال أن شــوقه وحبــه
لوطنــه وأهلــه جعلــه يــرك مــا حولــه ويرجــع مرس ًعــا ،ويف طريــق عودتــه بالقــرب مــن قنــاة الســويس اعتقلــه األمــن
املــري وتعــرض ألبشــع أســاليب التعذيــب النفســية والجســدية ،وبعــد أســبوعني تــم نقلــه إىل الرشيــط الحــدودي
الفاصــل بــن مــر وفلســطني ،ولكــن قــوات االحتــال الصهيــوين مل تســمح لــه بالدخــول لســوء حالتــه الصحيــة وبعــد
تدخــل الصليــب األحمــر تــم الســاح بدخولــه واعتقلتــه قــوات االحتــال الصهيــوين ملــدة عــام ونصــف ،ومل تفــرج عنــه
إال بعدمــا ســاءت حالتــه الصحيــة وكان عــى وشــك أن يستشــهد داخــل الســجن.
شــهيدنا املقــدام منــر رفــض أن تكــون لــه هويــة عليهــا ختــم الســلطات الصهيونيــة ،ورغــم أن عمــره تجــاوز الـــ36
عا ًمــا إال أنــه ظــل يرفــض اصطحــاب أي يشء لــه عالقــة بالســلطات الصهيونيــة.

موعد مع الشهادة

جالســا مبحلــه لبيــع أرشطــة الكاســيت إذ بــه يــرى قــوات االحتــال الصهيــوين
بينــا كان شــهيدنا املجاهــد منــر ً
تطــارد أخــاه الشــهيد املطــارد أرشف ،فقــام شــهيدنا املجاهــد منــر بالتدخــل ومهاجمــة جنــود االحتــال واالشــتباك معهم
باأليــدي وفــك أرس أخيــه املطــارد مــا دفــع قــوات االحتــال إلطــاق النــار عليــه وإصابتــه حيث قامــت جمــوع املواطنني
الغاضبــة بنقلــه إىل مستشــفى خانيونــس ،ولكــن قــوات االحتــال الصهيــوين قامــت مبحــارصة املستشــفى ودخلــوا قســم
العمليــات ومعهــم أطبــاء صهاينــة وقامــوا بنقلــه بواســطة طائــرة صهيونيــة إىل أحــد املستشــفيات الصهيونيــة ،ومكــث
ثالثــة أيــام عنــد االحتــال ،وبعــد ذلــك حــر الصليــب األحمــر إىل منــزل عائلــة الشــهيد الفــارس منــر وأبلغهــم أن
ابنهــم استشــهد داخــل أقبيــة التحقيــق بتاريــخ  4أغســطس (آب) 1993م ،ويف نفــس الليلــة طلبــت قــوات االحتــال
حضــور عــرة أفـراد مــن عائلــة الشــهيد املجاهــد منــر ليتــم دفنــه يف املقــرة تحــت أضــواء كشــافات ســيارات العــدو.
وحســب روايــة والــد الشــهيد أنــه أُعــدم شــنقًا؛ ألن عالمــات الحبــل شــوهدت عــى رقبتــه كــا أن قدميــه حفرتــا مــن
شــدة التعذيــب ،وبعــض مالمــح وجهــه قــد تغــرت.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد إياد محمود أحمد رضوان
من أجل الواجب مىض شهيدً ا

م ــن الرج ــال الذي ــن إذا ط ــال صمته ــم انفج ــر غض ًب ــا ألرضه ــم
الحبيبـــة فلســـطني ،فشـــهيدنا مـــن هـــؤالء الذيـــن يفعلـــون وال
يتكلمـــون ،فأفعالهـــم تزلـــزل بنـــي صهيـــون وتبقـــى موجعـــة إىل
م ــدى بعي ــد.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1971

يــوم  5يونيــو (حزي ـران) لعــام 1971م ليــس يو ًمــا عاد ًيــا حيــث شــهد والدة مــن ســيكون مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه
مضح ًيــا يف ســبيل تحريــر بــاده ،شــهيدً ا يرتقــي إىل العــا ،أال وهــو الشــهيد الفــارس إيــاد محمــود رضــوان.
ُشدت عائلــة شــهيدنا املجاهــد إيــاد مــن مدينــة "يافــا" كغريهــا مــن األرس والعوائــل الفلســطينية املُه َّجــرة التــي
أُجــرت عــى تــرك أرضهــا وبســاتينها وبيوتهــا تحــت وطــأة املدافــع والرصــاص ،يف عــام النكبــة 1948م الــذي شــهد أعظــم
مصيبــة يف التاريــخ الفلســطيني الحديــث.
ع ــاش ش ــهيدنا املجاه ــد إي ــاد يف أرست ــه املكون ــة م ــن والدي ــه ومثاني ــة م ــن األش ــقاء والش ــقيقات يقطن ــون منطق ــة
بل ــوك " "Oيف مدين ــة رف ــح جن ــوب قط ــاع غ ــزة.
كَـ ُـر الصغــر وخطــا خطواتــه األوىل نحــو مــدارس الحكومــة يف محافظــة رفــح وذلــك ألنــه الجــئ غــر مســجل بســبب
لجــوء والــده يف العــام 1955م إىل جمهورية مرص .والتحق مبدرســة برئ الســبع الثانوية للبنني .ومل يكمل مســرته التعليمية
بســبب مطاردتــه مــن قبــل قــوات االحتــال حيــث فضــل املــي قد ًمــا يف مشــواره الجهــادي عــى مشــواره التعليمــي.

صفاته وأخالقه

التــزم شــهيدنا املجاهــد إيــاد درب املســاجد منــذ صغــره ،فهــو أحــد أبنــاء مســجد الهــدى الــذي خــرج العديــد مــن
الشــهداء األبـرار ،التــزم بالصلــوات الخمــس جامعــة وخاصــة صــاة الفجــر موعــد املجاهديــن وملتقــى الصالحــن.

عــرف عــن شــهيدنا البــار إيــاد بــره بأبويــه وتلبيتــه لــكل مــا يحتاجــان ،حنــون جــدً ا عــى إخوانــه وأخواتــه ،ويدخــل
الفــرح إىل قلوبهــم بعــد أن يرســم االبتســامة عــى وجوههــم.
تقــول والــدة الشــهيد عــن فلــذة كبدهــا" :دائــم الصمــت ال يتحــدث إال إذا دعــت الحاجــة لكالمــه ،متيــز بالرسيــة
والكتــان يف عملــه ،يلجــأ إىل وضــع أمتعتــه العســكرية يف مــكان ال يعــرف بــه أحــد".
232

موسوعة شهداء من فلسطين

وأوضحــت أم محمــد زوجــه شــقيقه خالــد أنــه عاملهــا معاملــة األخ ألختــه ،وأنــه حنــون عــى أطفــال أشــقائه الذيــن
تعلقــوا بــه كأنــه والدهــم.
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا املجاهــد إيــاد مشــواره الجهــادي يف االنتفاضــة األوىل 1987م ومل يتجــاوز الســابعة عــرة كغــره مــن
شــباب مخيــم يبنــا متصديًــا لقــوات االحتــال الصهيــوين بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة ،ويف عــام 1990م أصيــب إصابــة
بالغــة يف الصــدر ومكــث يف املستشــفى فــرة طويلــة ومل يســتطع األطبــاء إخـراج الرصاصــة مــن صــدره ألنهــا يف منطقــة
حساســة قــد تــؤدي إىل استشــهاده واستشــهد والرصــاص مل يــزل يف صــدره.
أصيــب شــهيدنا املقــدام إيــاد مــرة أخــرى يف العــام 1992م بقدمــه اليمنــى برصــاص "دمــدم" وكانــت إصابتــه صعبــة
وكان صديقــه ورفيقــه الشــهيد املجاهــد صــاح شــاكر هــو مــن تابــع عالجــه.
التحــق شــهيدنا املجاهــد إيــاد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ويف العــام 1991م التحــق مبجموعات (كتائب ســيف
اإلســام) وهــي أحــد التشــكيالت العســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فشــارك يف العديــد مــن املهــات العســكرية
التــي زلزلــت أمــن الصهاينــة الجبنــاء .وشــارك أيضً ــا يف زرع العبــوات وإطــاق النــار عــى دبابــات العــدو ،كــا أطلــق
العديــد مــن القنابــل عــى اآلليــات التــي متركــزت يف الحــي الــذي يســكن فيــه .وقــد تحــدث بلــوك " "Oعــن جرأتــه
وشــجاعته وهــو يطلــق الرصــاص مــن بندقيــة "العــوزي" واملســدس عــى جنــود االحتــال بشــارع عيــادة الوكالــة حيــث
كانــت االشــتباكات قويــة جــدً ا يف ذلــك الوقــت وقيــل إنــه قتــل جند ًيــا وأصــاب آخريــن وحدثــت هــذه العمليــة قبــل
استشــهاده بوقــت قصــر.
مــع مــرور ســنوات الجهــاد أصبــح شــهيدنا املقــوام إيــاد مطــار ًدا مــن قبــل الجيــش الصهيــوين ،فمنــذ تلــك اللحظــة
ظــل يتخفــى ويتنكــر حتــى ال يعرفــه أحــد ،ومكــث كثـ ًرا يف منــزل صديقــه الشــهيد املجاهــد أميــن شــبانه.
مــن املواقــف الطريقــة لشــهيدنا املقــدام إيــاد أنــه كان يلبــس أكــر مــن بلــوزة ويخلعهــا يف الشــارع حتــى ال
يســتطيع الجنــود اإلمســاك بــه ،فــكان رجــل عجــوز يجلــس يف الشــارع فقــال لــه ذات مــرة :يــا إيــاد أنــا أصبــت بعمــى
ألــوان بســبب رحمــة اللــه عليــك.
موعد مع الشهادة

اقتحمــت قــوات االحتــال الصهيــوين مخيــم الشــابورة مبدينــة رفــح جنــوب القطــاع فهــب شــهيدنا املجاهــد إيــاد كــا
أحـرار املدينــة لصــد العــدوان الغاشــم وبعــد ســاعات طويلــة مــن املقارعــة عــاد إىل البيــت الــذي يختبــئ فيــه وبحوزتــه
قنبلــة مل يتمكــن مــن إلقائهــا عــى قــوات االحتــال لعطــل فيهــا.
يف متــام الســاعة الثانيــة ظهـ ًرا مــن يوم األحــد املوافق  12ســبتمرب (أيلــول) لعــام 1993م انفجرت القنبلــة حينام حاول
إصالحهــا يف بيــت صديقــه الــذي استشــهد برفقتــه وهــو الشــهيد املجاهــد أميــن شــبانة ،فمزقت جســديهام يف ســبيل الله.
صــى املواطنــون عــى الشــهيدين صــاة الغائــب وذلك بســبب القيــود التي فرضهــا االحتالل وقتهــا عىل جنازات الشــهداء.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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لقي ربه ً
مقبل غري مدبر

 12ســبتمرب (أيلــول) 1993م هــل أصبــح حقيقــة؟ وهــل مــرور
الحقبــة الصهيونيــة أصبــح واق ًعــا؟ مــن قــال هــذا ال يعــرف عــاء،
هــذا الفتــى الرائــع الــذي رفــض زيــف املرحلــة ،وأرص عــى أن يكــون
أجمــل شــاهد وأطهــر عنــوان .اســألوا التاريــخ والجــدران والقســم!
فهــو أول مــن رفــض وأول مــن كتــب وأول مــن التحــق .نعــم رفــض
إقـرار وجــود الغاصــب ،فحفظــه التاريــخ مــن بعــد اللــه .لقــد قــدم
دمــه قربانًــا للــه ،وجــاء عــى قــدر وموعــد.
)(1993 - 1971

فهــل هــي الصدفــة التــي جمعــت دمــك الــوردي بهــذا اليــوم؟
لقــد اختــارك _ســبحانه_ لتــوايس غضــب األحـرار اآليت ،ولتعطيهــم الفرصــة للمواصلــة ،لالنتقــام ،فســار القســم ور َّد الصاع
بألــف صــاع ،فهــذا طريقــك يــا عــاء الديــن وهــذا الحلــم الــذي ال يغيــب ،ســيبقى شــاهدً ا عــى نقــاء اختيــارك لقــدر
اللــه .فنــم قريــر العــن يــا هــذا الفتــى الجميــل! فرصــاص القســم ال ميكــن أن يلــن.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد الشــيخ عــاء الديــن ديــاب الكحلــوت يف مخيــم جباليــا يف  21ينايــر (كانــون الثــاين) 1971م
لعائلــة متواضعــة مكونــة مــن ســبعة أف ـراد ،ونشــأ وترعــرع عــى جرائــم االحتــال ليتــرب منهــا معنــى املقاومــة
والجهــاد بعــد ِهجرتهــم مــن قريــة «نعليــا» القريبــة مــن عســقالن مــع بقيــة العائــات الفلســطينية.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد عــاء الديــن وتــرىب يف بيــت متديــن ومحافــظ عــى الصــاة ،ومل ُيكمــل دراســته؛ ألنــه قــرر أن
يعــول أرستــه مــع والــده املريــض بالقلــب ،فعمــل يف الخياطــة ليســاعد يف نفقــات البيــت.
صفاته وأخالقه

حافــظ شــهيدنا الفــارس عــاء الديــن عــى الصــاة منــذ الصغــر ،فــكان مســجد القســام شــاهدً ا حقيق ًيــا عــى زيارتــه
املتكــررة هنــاك ،وشــارك يف العديــد مــن األلعــاب الرياضيــة يف املســجد مــن ضمنهــا «الكاراتيــه» و»كــال األجســام».

متيـز الشـهيد املجاهـد علاء الديـن بهدوئـه الشـديد حتى سماه أصدقـاؤه «الرجـل الصامت» مـن كرثة صمتـه وعدم
التكلـم يف أمـور الدنيـا ،وكانـت معاملتـه جيـدة مـع كل مـن يعرفـه ،وال يشـارك إال يف الخير وال يتفوه إال بحلـو الكالم.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد الشــيخ عــاء بحركة الجهاد اإلســامي خالل ســنوات االنتفاضة األوىل وشــارك يف العديد مــن الفعاليات
مــن إلقــاء الحجــارة وكتابــة الشــعارات عــى الجــدرانُ .عــرف بالرسيــة التامة حتى إنــه مل يخرب أحــدً ا بأنه يعمــل يف اللجان
الشــعبية املشــاركة يف االنتفاضــة وذلــك بفضــل هدوئــه املتميــز ورسيتــه وعــدم الحديــث عــن أي أمــر يفعلــه مهــا صغر.
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أصيــب شــهيدنا املجاهــد عــاء الديــن بعيــار نــاري خــال مواجهــة عنيفــة وقعــت يف مخيــم جباليــا الصامــد الــذي
خـ َّرج أعظــم شــهداء اإلســام ،واحتضــن شــهيدنا املقــدام عــاء ذكريــات الشــهداء ،وســار مــع مجاهــدي اإلســام يــزف
أهازيــج النــر القــادم ال محالــة ،ويبــر بخــر الجهــاد كأمــل وحيــد لــكل حيــارى األرض.
اعتقــل الشــهيد املجاهــد عــاء يف  5يونيــو (حزيـران) 1991م مــع أفـراد مجموعتــه ،وحكــم عليــه بـــ 17شــه ًرا عــاش
خاللهــا يف ســجن النقــب مــع إخوانــه املجاهديــن.
مل تتغــر صفــات الشــهيد الفــارس عــاء الديــن ،بــل ازداد صم ًتــا وكأنــه عــاش بحــروف حديــث القائــد األعظــم« :مــن
كان يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر فليقــل خـرًا أو ليصمــت» .أحبــه إخوانــه الذيــن عرفــوا عنــه هــدوءه .وقــد انكــب عــى
دراســة تعاليــم اإلســام خــال فــرة الســجن ،واهتــم بدراســات الشــهيد املعلــم ســيد قطــب _رحمــه اللــه_ فعــاش مــع
الفصــل األخــر مــن كتابــه الــذي شــكل رائعــة الجهــاد اإلســامي والــذي يبــن انتصــار القلــة املؤمنــة واملتســلحة بأعــى
درجــات التســليم إىل اللــه ســبحانه عــى الكــرة الطاغيــة.
كل هــذا شــكل مــن شــهيدنا املقــدام عــاء الديــن الفــارس الصامــت منوذ ًجــا رائ ًعــا يحتــذى بــه يف كل املواقــع ،فخــرج
مــن الســجن الظــامل أهلــه يتحــدث وبأعــى صوتــه عــن الشــهادة وعــن مثارهــا.
موعد مع الشهادة

يف صبيحــة يــوم  12ســبتمرب (أيلــول) 1993م خــرج الشــهيد املجاهــد عــاء الديــن ووزع الحلــوى عــى إخوانــه
وأقربائــه وجلــس بعدهــا مــع والديــه ،وأخــذ أصدقــاءه لتلتقــط لهــم صــورة مشــركة كأنهــا تلميــح إىل قــرب استشــهاده.
وقبــل غــروب الشــمس بقليــل انطلــق الشــهيد الفــارس عــاء الديــن إىل قلــب الكيــان الصهيــوين وهــو يرتــدي مالبــس
تبعــد الشــك عنــه .وصعــد إىل بــاص وألقــى قنبلــة ،لكنهــا مل تنفجــر ،وبعــد ذلــك انكــب عــى ســائق البــاص وأخــذ
يطعنــه عــدة طعنــات أدت إىل قتلــه عــى الفــور ،والتفــت فوجــد مجنــدة يهوديــة كانــت بالقــرب مــن الســائق ،فأرداهــا
قتيلــة ،ثــم حــاول أن يأخــذ البــاص نحــو هاويــة ليقلبــه ،ولكــن اللــه قــدر ومــا شــاء فعــل ،فقــد قــام أحــد الجنــود
الصهاينــة بإطــاق النــار عليــه مبــارشة ليصيبــه برصاصــة قاتلــة يف صــدره ذهبــت بــه إىل ال ُعــا ،إىل املجــد ،للقــاء اللــه
وذلــك بعــد أن نفــذ عمليــة بأمــر مــن الجنــاح العســكري للجهــاد اإلســامي «قســم» وقتئــذ.
لقــد لفــت أنظــار العــامل الــذي كان عــى موعــد مــع التوقيــع املشــئوم عــى اتفــاق أوســلو .نعــم العــامل كلــه شــهده
وهــو يقــدم دمــه قربانًــا إىل اللــه ليؤكــد أنــه مــازال هنــاك مــن يحمــل الرايــة.
لقــد تأســف رفــاق الكفــاح عــى موتــك ،ولكننــا ازددنــا ص ـرًا والتحا ًمــا بهــذا الخيــار فــا أجملــك يــا عــاء وأنــت
تحتــل أول رقــم للقســم ،وأول رد عــى التوقيــع.
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الشهيد املجاهد عبد الوهاب عوض عبد الله أبو عامر
بدأ جهاده من الصغر

مــا الــذي يدفــع صغــرًا للجهــاد واملقاومــة؟ شــعوره بقســوة
الظلــم الــذي يواجــه شــعبه .إنــه يــرع نحــو النضــج وأعــال
الكبــار قبــل األوان ولســان حالــه :إذا مل يكــن إال األســنة مرك ًبــا فــا
حيلــة املضطــر إال ركوبهــا.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الوهــاب عــوض أبــو عامــر (أبــو حســام) يف  16ينايــر (كانــون الثــاين) 1968م ببلــدة
القـرارة رشق مدينــة خانيونــس ألرسة فلســطينية مؤمنــة مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل مدينــة بــر الســبع املحتلــة التــي
اغتصبهــا الصهاينــة يف عــام 1948م بعــد تهجــر أهلهــا منهــا.
نش ــأ الش ــهيد املجاه ــد عب ــد الوه ــاب يف أرسة مكون ــة م ــن والدي ــه وأربع ــة إخ ــوة وتس ــع أخ ــوات ق ــدر الل ــه أن
يك ــون الش ــهيد الخام ــس بينه ــم ،ت ــزوج قب ــل عام ــن م ــن استش ــهاده وأنج ــب طف ـ ًـا بل ــغ م ــن العم ــر عا ًم ــا واح ــد
حين ــا استش ــهد وال ــده.
درس ش ــهيدنا املجاه ــد عب ــد الوه ــاب املرحل ــة االبتدائي ــة يف مدرس ــة العبادل ــة يف بل ــدة القــرارة ،وأنه ــى املرحل ــة
اإلعدادي ــة يف مدرس ــة دي ــر البل ــح القريب ــة م ــن بل ــدة القــرارة ،واتج ــه إىل العم ــل يف داخ ــل األرايض املحتل ــة كغ ــره
م ــن الش ــباب يف ذل ــك الوق ــت وبس ــبب ظ ــروف الوض ــع االقتص ــادي الصع ــب ال ــذي م ــرت ب ــه معظ ــم العائ ــات
الفلس ــطينية.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد عبــد الوهــاب أبــو عامــر بالكثــر مــن الصفــات التــي يتمتــع بهــا املجاهــدون والشــهداء ،التــزم
بصالتــه التــي أوىص والــده وإخوانــه باملحافظــة عليهــا والتحــي بأخــاق الديــن ،فيشــهد لــه كل مــن عرفــه بإخالصــه
وشــخصيته االجتامعيــة املحبوبــة.
متتــع الشــهيد بشــخصية قويــة ثابتــة واثقــة مبــا عنــد اللــه ،ومؤمنــة متــام اإلميــان بــأن الــرزق يف الســاء واألجــر يف
الكتــاب ،لــذا عــاش حيــاة الزاهديــن الطامعــن ملــا وعــد اللــه عبــاده الصابريــن املجاهديــن املرابطــن عــى الثغــور.
مشواره الجهادي

مل يكــن الشــهيد املجاهــد عبــد الوهــاب إال واحــدً ا مــن أولئــك الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم هــم أمتهــم اإلســامية
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ورفعتهــا ،ونــر ديــن محمــد ﷺ ،ورفــع الظلــم عــن املضطهديــن مــن أبنــاء شــعبه ودينــه ،ومــى يف طريقــه عشـقًا
للشــهادة التــي متناهــا دامئًــا.
بــدأ الشــهيد املجاهــد عبــد الوهــاب مشــواره الجهــادي خــال االنتفاضــة األوىل مــن خــال العمــل الجامهــري،
واملشــاركة يف إلقــاء الحجــارة عــى الجنــود الغاصبــن ألراضينــا الفلســطينية ،ومشــاركة إخوانــه املجاهديــن كافــة
الفعاليــات واألنشــطة.
التحــق الشــهيد املجاهــد عبــد الوهــاب بحركــة الجهــاد اإلســامي خــال دراســته للمرحلــة اإلعداديــة ،يقوم مبســاعدة
املقاومــة عــى تخزيــن األســلحة يف املــكان الخــاص لذلــك رغــم خطــورة هــذا األمــر ،لكنــه مل يهــب أحــدً ا.
أرشف الشــهيد املجاهــد عبــد الوهــاب قبــل استشــهاده عــى تســهيل مهمــة دخــول املجاهديــن إىل داخــل األرايض
املحتلــة ،لــي يقومــوا بعمليــات عســكرية داخــل األرايض الفلســطينية املحتلــة.
موعد مع الشهادة

فجــر  22ســبتمرب (أيلــول) 1993م أطلقــت قــوات االحتــال النــار باتجــاه الشــهيد الفــارس عبــد الوهــاب وهــو
يحــاول تهريــب مجموعــة مــن املجاهديــن داخــل فلســطني املحتلــة يف ســيارة يســتقلها حيــث إن قــوة صهيونيــة راقبتــه
ومتكنــت مــن اغتيالــه برصاصــات يف ظهــره.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد معني محمد مصطفى الربعي
عندما يتمسك األحفاد بأرض األجداد

«أيهــا الصاعــدون مــن الظــام! أيهــا الطارقــون ألبــواب الســام!
إن الــدم وحــده قانــون املرحلــة ،وســتظل دماؤنــا وقــود ثــورة كل
األحــرار ،وليســت مرشو ًعــا لالســتثامر واملتاجــرة» بضــع كلــات
تركهــا شــهيدنا معــن ورحــل لتبقــى تلــك الحــروف نرب ًاســا ،وبوصلــة
ملــن يريــد الوصــول إىل فلســطني.
الميالد والنشأة

)(1993 - 1974

يف مخيــم جباليــا كــا كل املخيــات الفلســطينية التــي احتضنــت بــن أزقتها الضيقــة وبيوتهــا البائســة آالف املرشدين
مــن بيوتهــم وأراضيهــم عنــوة عــى أيــدي العصابــات الصهيونيــة؛ بــزغ فجــر ميــاد شــهيدنا املجاهــد معــن محمــد
را بفعــل عصابــات اإلجـرام الصهيونيــة.
الربعــي يف  22فربايــر (شــباط) 1974م ابــن قريــة «دمــرة» املُه َّجــر أهلهــا قـ ً
نشــأ شــهيدنا الفــارس معــن مثــل كل أبنــاء املخيــم يف بيــت بســيط مثقــل بالفقــر والهمــوم يف كنــف أرسة بســيطة
اتخــذت مــن اإلســام منه ًجــا وطريــق حيــاة تتكــون مــن والديــه ومثانيــة إخــوة وأخــوات.
عــرف الشــهيد املجاهــد معــن منــذ نعومــة أظافــره طريــق املســجد وحلقــات حفــظ القــرآن الكريــم ،فصــار مــن
رواد مســجد عــز الديــن القســام .وحــرص عــى املشــاركة يف النشــاطات التثقيفيــة التــي عقــدت يف املســجد ،واأللعــاب
الرياضيــة خاصــة لعبــة الكاراتيــه التــي أصبــح فيــا بعــد أحــد أبطالهــا ،وأحــد أبــرز املدربــن القادريــن عــى تخريــج
أفــواج مــن الرياضيــن األكفــاء.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد معــن بعالقاتــه االجتامعيــة الواســعة ،فأحبــه كل مــن عرفــه لحســن خلقــه وبــره بوالديــه واحرتامــه
لكبــار الســن وعطفــه عــى األطفــال الصغــار .كيــف ال وهــو مــن تــرىب عــى موائــد القــرآن وحلقــات الذكــر ومجالــس
العلــم التــي لهــا أكــر األثــر يف نضــج شــخصيته وتهذيبهــا ،فهــو ممــن تتلمــذوا عــى فكــر الشــهيد الدكتــور فتحــي
الشــقاقي _رحمــه اللــه_ وحفظــوا كلامتــه التــي اقتبســوها نرب ًاســا يهتــدون بــه يف عتمــة الجهــل وظلــم املســتبدين.
مشواره الجهادي

خــال االنتفاضــة األوىل شــهيدنا الفــارس معــن مثــل كل أبنــاء املخيــم الذيــن حملــوا الحجــارة بأكفهــم وألقوهــا يف
وجــه الغ ـزاة املعتديــن ليحطمــوا أســطورة الجيــش الــذي ال يقهــر ،متيــز بكــرة نشــاطاته يف فعاليــات االنتفاضــة :مــن
إلقــاء للحجــارة والزجاجــات الحارقــة إىل املشــاركة يف مواكــب تشــييع الشــهداء ،واملس ـرات الشــعبية الغاضبــة.
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التحــق شــهيدنا املجاهــد معــن بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي حيــث شــارك يف الفعاليــات واللجــان الشــعبية التي
عملــت يف منطقــة جباليــا ،فأصبــح مسـ ً
ـئول عــن أكــر مــن مجموعــة تخــط هــذا الحلــم الــذي رســمه األطهــار بدمائهــم.
هــو بحــق رجــل املهــات الصعبــة ،فلــم يتــوان عــن تنفيــذ أي مهمــة عســكرية تنــاط إليــه ولــو عــى حســاب راحتــه.
وبالرغــم مــن أنــه تــوىل مســئولية بعــض اللجــان السياســية يف املنطقــة الشــالية التــي تضــم ع ـرات الشــباب فإنــه
حــرص قــدر اســتطاعته عــى املشــاركة يف النــدوات الثقافيــة التــي نظمتهــا الحركــة يف املناطــق األخــرى مــن قطــاع غــزة.
تعــرض الشــهيد املجاهــد معــن ملحنــة االعتقــال يف ســجون االحتــال بتاريــخ  18فربايــر (شــباط) 1991م بســبب
مشــاركته يف فعاليــات االنتفاضــة األوىل املباركــة ،فعــاش فــرة اعتقالــه مــع إخوانــه ورفــاق دربــه يف ســجن «أنصــار»
بغــزة ،وهــو الســجن الشــاهد عــى قــذارة االحتــال قبــل أن يُ ّرحــل إىل ســجن «النقــب» الصحـراوي الــذي كان املحطــة
األخــرة التــي رســمت للشــهيد طريــق االستشــهاد.
بعــد خروجــه مــن الســجن انضــم شــهيدنا الفــارس معــن إىل صفــوف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي
«قســم» ،فــكان إىل جنــب رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد عــاء الكحلــوت الــذي ســبقه إىل ال ُعــا مكلـ ًـا بالغــار ليكمــل
مشــوار الــدم والشــهادة ،فــكان بحــق مثـ ً
ـال للمجاهــد الحقيقــي الــذي اجتمــع يف قلبــه صــدق القــول وإخــاص العمــل.
موعد مع الشهادة

مــع بــزوغ فجــر  5أكتوبــر (ترشيــن األول) 1993م أتــم شــهيدنا الفــارس معــن االســتعداد للمواجهــة والشــهادة يف
ســبيل اللــه ،واختــار بلدتــه األصليــة «دمــرة» رســالة إىل كل املرشديــن يف مخيــات الشــتات أن طريــق العــودة ال يكــون
إال مخض ًبــا بالدمــاء ال بالدمــوع عــى األطــال ،أو تســول مبــادرات الســام ،ورســالة أخــرى إىل مــن اســتوطن أرضــه أن
ال بقــاء لــه عــى هــذه األرض مهــا طالــت الســنني.

خــرج شــهيدنا املجاهــد معــن مســاء ذلــك اليــوم متســل ًحا باإلميــان باللــه ،وقطعــة ســاح «عــوزي» مــيء برصــاص
حــارق باإلضافــة إىل عــدد مــن القنابــل اليدويــة .ومتكــن رغــم اإلج ـراءات األمنيــة املتشــددة مــن الدخــول إىل قريتــه
«دمــرة» ليشــتبك مــع جيــب عســكري قبــل أن تتدخــل تعزيـزات كبــرة مــن جنــود االحتــال الصهيــوين إىل املــكان لتبــدأ
معركــة حاميــة الوطيــس اســتمرت عــدة ســاعات متواصلــة ارتقــى خاللهــا الفــارس معــن شــهيدً ا مدر ًجــا بدمائــه الزكيــة
التــي ســالت لــروي ت ـراب أرض أجــداده ،وليؤكــد بدمــه إســامية فلســطني وعروبتهــا وبقاءهــا كذلــك مــا دام أهلهــا
متمســكني بهــا رافعــن رايــة الجهــاد واالستشــهاد.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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شهيد من الجزائر ،بلد املليون شهيد

يقــول أحــد اإلخــوة الذيــن عايشــوا عــد ًدا مــن الشــهداء الفرســان
يف لبنــان« :مــا أذهلنــي يف أمــر هــؤالء الشــهداء هــو أننــي مل أشــعر
يائســا مــن الحيــاة ،بــل كانــوا مفعمــن
قــط أن أحــدً ا منهــم كان ً
بالحيــاة وحبهــا رمبــا أكــر مــن أي شــخص آخــر ،ويف نفــس الوقــت
تتملــك الشــهادة قلوبهــم ،واللــه ســبحانه وتعــاىل أكرمهــم بهــا .ومــا
كان يذهلنــي أكــر أننــي كنــت مقر ًبــا جــدً ا مــن معظــم شــهداء
الحركــة يف لبنــان ،وبيننــا أنشــطة مشــركة كثــرة ،بــل كنــت أنــا
)(1993 - 1971
وبعضهــم ننــام يف غرفــة واحــدة ،لكــن أحــدً ا منهــم مل يخــرين قبــل
استشــهاده ،بــل مل أكــن أشــعر أنــه يودعنــي» .هكــذا هــم الشــهداء الصادقــون.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عامــر األخــر مــداس يف العــام 1971م يف دولــة الجزائــر ،الجزائــر التــي خاضــت معركــة
تحريــر ضــد االســتعامر الفرنــي يف العــام 1954م الــذي احتـ ّـل البــاد منــذ ســنة 1830م ،ودامــت طيلــة  7ســنوات
ونصــف مــن الكفــاح املســلح والعمــل الســيايس ،وانتهــت بإعــان اســتقالل الجزائــر يف العــام 1962م بعــد أن ســقط
فيهــا أكــر مــن مليــون ونصــف مليــون شــهيد جزائــري ،وذلــك مــا أعطــى الجزائــر لقــب بلــد املليــون ونصــف املليــون
شــهيد يف الوطــن العــريب.
شــهيدنا املجاهــد عامــر مــن عائلــة جزائريــة األصــل عريقــة يف مبادئهــا وانتامئهــا وأعرافهــا ،مؤمنــة باللــه .اجتمعــت
املحبــة بــن أفـراد األرسة وكانــت فلســطني حــارضة كقضيــة مركزيــة لألمــة اإلســامية والعربيــة.
درس الشــهيد املجاهــد عامــر املراحــل التعليميــة األساســية يف دولــة الجزائــر ،وبعــد االنتهــاء مــن دراســته ســافر إىل
لبنــان ملتح ًقــا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ملقاومــة االحتــال الصهيــوين.
صفاته وأخالقه

اتصــف الشــهيد املقــدام عامــر بصفــات حميــدة مــا جعلــه محبوبًــا مــن قبــل الجميــع ،وتربطــه عالقــات طيبــة
ومحبــة مــع أفـراد عائلتــه وأرستــه حيــث اعتــاد أال يقطــع رحمــه .كــا ربطتــه بأصدقائــه وإخوانــه املجاهديــن عالقــة ال
متاثلهــا عالقــة أخــرى حيــث حــرص عــى صلتهــم وزيارتهــم والجلــوس معهــم والتحــدث إليهــم وعــدم شــعورهم بالنفــور
نحــوه ،حيــث كان يحبهــم ويحبونــه.
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مشواره الجهادي

تــرك الشــهيد الفــارس عامــر موطنــه ومســقط رأســه الجزائــر ،متوج ًهــا إىل لبنــان ،يريــد شــي ًئا واحــدً ا فقــط :قتــال
العــدو الصهيــوين ،طل ًبــا لــرىض اللــه تعــاىل .وملــا وطئــت قدمــاه أرض لبنــان ،توجــه مــن فــوره إىل أقــرب مخيــم لالجئــن
الفلســطينيني ،يســأل عمــن يرشــده إىل طريــق الجهــاد ،ويســهل لــه أمــر قتــال العــدو الصهيــوين .وبــدأت رحلــة تنقلــه
مــن مكتــب إىل آخــر ،مــن مكاتــب فصائــل املقاومــة الفلســطينية ،إىل أن يــر لــه اللــه تعــاىل لقــاء بعــض اإلخــوة يف
حركــة الجهــاد اإلســامي.
رس الشــهيد املقــدام عامــر ألحــد اإلخــوة أمنيتــه التــي مــن أجلهــا حــر إىل لبنــان ،فقــال« :أتــدري
وذات ليلــة ،أ ّ
يــا حــاج! أمنيتــي أن أصــاب بطلقــة هنــا يف جبينــي مــكان الســجود عــى يــد الصهاينــة» ،وأشــار بســبابته إىل موضــع
الســجود عــى جبينــه! وكان لــه مــا أراد ،وكانــت كرامــة مــن اللــه تعــاىل لــه..
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  7أكتوبــر (ترشيــن األول) 1993م ترجــل الشــهيد املجاهــد عامــر عــن صهــوة جــواده مقبـ ًـا غــر مدبــر
ومعــه اثنــان مــن رفاقــه املجاهديــن وهــا الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه النجــار والشــهيد املجاهــد مالــك ديــب حيــث
خاضــوا اشــتباكًا مســل ًحا بطول ًيــا باألســلحة الرشاشــة والصاروخيــة بالقــرب مــن مســتوطنة «مســكاف عــام» عــى الحــدود
الشــالية لفلســطني املحتلــة مــع لبنــان ،وقــد اعــرف العــدو الصهيــوين مبقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــوده يف الهجــوم
االستشــهادي .وارتقــى الفرســان الثالثــة ليؤكــدوا مــن جديــد أن دمــاء الشــهيد تحيــي املاليــن ،وأن هــذه الدمــاء الطاهــرة
لــن تثنينــا عــن مواصلــة خيــار املقاومــة والجهــاد حتــى تحريــر كامــل تـراب فلســطني.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد عبد الله محمد النجار
خاض اشتباكًا مسل ًحا مع العدو الصهيوين شامل فلسطني

يقــول أحــد اإلخــوة الذيــن عايشــوا عــد ًدا مــن الشــهداء الفرســان
يف لبنــان« :مــا أذهلنــي يف أمــر هــؤالء الشــهداء هــو أننــي مل أشــعر
يائســا مــن الحيــاة ،بــل كانــوا مفعمــن
قــط أن أحــدً ا منهــم كان ً
بالحيــاة وحبهــا رمبــا أكــر مــن أي شــخص آخــر ،ويف نفــس الوقــت
تتملــك الشــهادة قلوبهــم ،واللــه ســبحانه وتعــاىل أكرمهــم بهــا .ومــا
كان يذهلنــي أكــر أننــي كنــت مقر ًبــا جــدً ا مــن معظــم شــهداء
الحركــة يف لبنــان ،وبيننــا أنشــطة مشــركة كثــرة ،بــل كنــت أنــا
)(1993 - 1970
وبعضهــم ننــام يف غرفــة واحــدة ،لكــن أحــدً ا منهــم مل يخــرين قبــل
استشــهاده ،بــل مل أكــن أشــعر أنــه يودعنــي» .هكــذا هــم الشــهداء الصادقــون.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه محمــد النجــار يف العــام 1970م يف مخيــم الوحــدات بــاألردن ،وهــو مــن عائلــة
را كباقــي األرس الفلســطينية املجاهــدة الصابــرة يف العــام 1948م ،واســتقر
فلســطينية ُه ِّجــرت مــن فلســطني املحتلــة قـ ً
بهــم الحــال مبخيــم الوحــدات يف األردن.
أتــم الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه مشــواره التعليمــي بكافــة مراحلــه يف مخيــم الوحــدات حيــث نشــأ وترعــرع يف
مخيمــه فعشــقه وأحــب أهلــه وأحبــوه.
صفاته وأخالقه

واظــب شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه عــى الصــاة والتــزم بهــا منــذ صغــره ،وعــى حفــظ تــاوة القــرآن الكريــم ،ومتيــز
بصدقــه وحبــه للجميــع ،فاختــاره اللــه وارتقــى للجنــة.
حــب الوطــن الســليب فلســطني واالهتــام بقضايــاه بعــد مهــم يف صفــات شــهيدنا الفــارس عبــد اللــه دفعــه للتضحية
بحياتــه يف مقاومــة العــدو املغتصــب لــأرض واملخــرب لحركــة الحيــاة يف فلســطني إنســان ًيا وحضاريًا.

مشواره الجهادي

أثــرت أحــداث االنتفاضــة األوىل يف العــام 1987م يف شــخصية الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه ،وأخــذت حيـ ًزا كبـ ًرا مــن
عقلــه وتفكــره ،فاختــار شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه طريقــه للمقاومــة واالستشــهاد فســافر إىل لبنــان متجــاوزًا الكثــر مــن
العقبــات وملتح ًقــا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري ،وتلقــى التدريبــات العســكرية يف معســكرات
الحركــة يف لبنــان مــا أهلتــه ليكــون مقاتـ ًـا عــى ثغــور الوطــن املحتــل ويف حــرب اســتنزاف مــع العــدو الصهيــوين.
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موعد مع الشهادة

بتاريــخ  7أكتوبــر (ترشيــن األول) 1993م ترجــل الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه عــن صهــوة جــواده مقبـ ًـا غــر مدبــر
ومعــه اثنــان مــن رفاقــه املجاهديــن وهــا الشــهيد املجاهــد عامــر األخــر مــداس والشــهيد املجاهــد مالــك ديــب
حيــث خاضــوا اشــتباكًا مســل ًحا بطول ًيــا باألســلحة الرشاشــة والصاروخيــة بالقــرب مــن مســتوطنة «مســكاف عــام» عــى
الحــدود الشــالية لفلســطني املحتلــة مــع لبنــان ،وقــد اعــرف العــدو الصهيــوين مبقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــوده يف
الهجــوم االستشــهادي .وارتقــى الفرســان الثالثــة ليؤكــدوا مــن جديــد أن دمــاء الشــهيد تحيــي املاليــن ،وأن هــذه الدمــاء
الطاهــرة لــن تثنينــا عــن مواصلــة خيــار املقاومــة والجهــاد حتــى تحريــر كامــل تـراب فلســطني.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد مالك عبد اللطيف خليل ديب
لسان حال عائلته الصابرة يقول« :هذا ابننا! فخرنا وعزنا»

يقــول أحــد اإلخــوة الذيــن عايشــوا عــد ًدا مــن الشــهداء الفرســان
يف لبنــان« :مــا أذهلنــي يف أمــر هــؤالء الشــهداء هــو أننــي مل أشــعر
يائســا مــن الحيــاة ،بــل كانــوا مفعمــن
قــط أن أحــدً ا منهــم كان ً
بالحيــاة وحبهــا رمبــا أكــر مــن أي شــخص آخــر ،ويف نفــس الوقــت
تتملــك الشــهادة قلوبهــم ،واللــه ســبحانه وتعــاىل أكرمهــم بهــا .ومــا
كان يذهلنــي أكــر أننــي كنــت مقر ًبــا جــدً ا مــن معظــم شــهداء
الحركــة يف لبنــان ،وبيننــا أنشــطة مشــركة كثــرة ،بــل كنــت أنــا
)(1993 - 1974
وبعضهــم ننــام يف غرفــة واحــدة ،لكــن أحــدً ا منهــم مل يخــرين قبــل
استشــهاده ،بــل مل أكــن أشــعر أنــه يودعنــي» .هكــذا هــم الشــهداء الصادقــون.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مالــك عبــد اللطيــف ديــب يف  9فربايــر (شــباط) 1974م يف مخيــم الرشــيدية جنــوب لبنــان،
تعــود أصــول عائلتــه إىل بلــدة «أم الفــرج» قضــاء عــكا التــي ُه ِّجــروا منهــا يف العــام 1948م .تتكــون أرستــه مــن ســبعة
مــن الذكــور واثنتــن مــن اإلنــاث إضافــة إىل الوالــد والوالــدة الكرميــن.
«تعلــم الشــهيد مالــك حتــى الصــف الثالــث اإلعــدادي ،ومل يتــم تعليمــه رغــم أنــه كان مــن الطــاب املميزيــن
واملجتهديــن يف صفــه ،وهــذا بشــهادة مــن كان معــه مــن أصدقائــه وأســاتذته الذيــن أرشفــوا عــى تعليمــه .الواجــب
الوطنــي وحبــه للمقاومــة وعشــقه للشــهادة جعلــه يغــادر املدرســة يف ســن مبكــرة ليلتحــق بصفــوف املقاومــن الذيــن
نعتــز بهــم ونرفــع رأســنا عال ًيــا ملــا قدمــوه لفلســطني ومــا زالــوا يقدمــون لهــا الغــايل والنفيــس يف ســبيل اللــه وتحريــر
الوطــن» ،تقــول الحاجــة كاملــة ،والــدة الشــهيد.
صفاته وأخالقه

ال تـزال ذكــرى الشــهيد املجاهــد مالك تفوح عط ًرا عىل لســان والدته ،ويتلهف قلبها للحديث عنه« :نشــأ ابني الشــهيد
مالــك يف طاعــة اللــه عــز وجــل ،كان يأمتــر مبــا أمــر اللــه تعــاىل بــه ،وينتهي عــا نهى عنــه .كان ميلك نفســه عنــد الغضب،
مطي ًعــا يل ولوالــده .كثــر الذكــر لله ســبحانه وتعاىل ،يقيــم الصالة يف أوقاتهــا يف الجامع ،عابدً ا صامئًا ،صاحب لســان عذب،
جعــل أهلــه ومــن عرفــه يحبونــه ويحرتمونــه .يف هــذا الزمــن ،ناد ًرا مــا تجــد الرجل الخلــوق الويفّ لربــه ولدينــه وألرسته».

ويطيــب للحاجــة كاملــة ،والــدة الشــهيد أن تذكــر كل تفصيــل حفــر يف قلبهــا عــن ولدها الشــهيد« :كان شــابًا بشــوش
الوجــه ،مل يغضــب أحــدً ا يف حياتــه ،كل مــن عرفــه أح ّبــه وأعجــب بخلقــه والتزامــه ،أصدقــاؤه متنــوا أن يكونــوا مثلــه وأن
يحــذوا حــذوه ،كان ينهــى عــن الفحشــاء واملنكر ،ويحب مســاعدة اآلخرين .نشــيطًا ،وحليـ ًـا ،وال يتواىن عــن فعل الخري».
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وتضيــف الوالــدة ،الحاجــة كاملــة« :لقــد تــرك فرا ًغــا كبـ ًرا يف أجــواء املنــزل ،وحتــى يف الحــي الــذي نســكن فيــه ،لقــد
كان ميــأ هــذا الحــي بأجــواء الفــرح واملحبــة ،نظـ ًرا ملحبــة النــاس لــه ،وبعــد استشــهاده خ ّيــم الســكون يف الحــي الــذي
ـخصا مثلــه».
اعتــاد عــى أجــواء مالــك ،ذاك الشــاب املــرح والنشــيط الــذي قلــا تجــد شـ ً
مشواره الجهادي

عــاش الشــهيد الفــارس مالــك لفلســطني ،وســكنت قلبــه .هــذا مــا يخــر بــه والــد الشــهيد ،الحــاج عبــد اللطيــف
خليــل ذيــب ،عــن ابنــه ،بــكل فخــر واعتـزاز« :كان يقــول دو ًمــا مــا أُخــذ بالقــوة ال يســرد إال بالقــوة ،وفلســطني أُخــذت
بالقــوة ،وال بديــل عــن املقاومــة الســرجاعها .فالجهــاد هــو الســبيل الوحيــد لتحريرهــا وإعــاء كلمــة ال إلــه اال اللــه .لقــد
أراد أن يكــون شــهيدً ا منــذ صغــره ،بعــد متابعتــه بشــكل مســتمر ملــا يجــري يف فلســطني الســليبة مــن مامرســات العــدو
الصهيــوين شــتى أصنــاف اإلجـرام والقتــل والتعذيــب بحــق شــعبنا األعــزل».
ويضيــف الوالــد« :لقــد أحــب ابنــي الشــهيد حركــة الجهــاد اإلســامي والنهــج الــذي تســر عليــه ،كانــت فلســطني
قضيتــه وبوصلتــه ،لهــا مكانــة عظيمــة يف نفســه ،ومبــا أن حركــة الجهــاد اإلســامي تعتــر فلســطني هــي القضيــة املركزيــة،
زاده ذلــك تعل ًقــا بالحركــة ومببادئهــا ،وانتمــى إليهــا؛ ألنــه وجــد فيهــا مبتغــاه الــذي كان يبحــث عنــه منــذ الصغــر».
يحدثنــا أحــد رفقــاء طفولــة الشــهيد املقــدام مالــك وشــبابه ،فيقــول« :كان الشــهيد ،رحمــه اللــه ،شــا ًبا رياض ًيــا مــن
الدرجــة األوىل ،كنــا نعمــل ســو ًيا .وقــال يل ذات مــرة أي التنظيــات التــي توصلنــا للشــهادة؟ فقلــت لــه ال توجــد إال
حركــة الجهــاد اإلســامي ،هــذه حركــة مقاومــة هدفهــا تحريــر فلســطني وأفرادهــا ممــن يخافــون اللــه ويســلكون هــذا
الــدرب ،فقــال يل :كــم أمتنــى االستشــهاد مــن أجــل فلســطني التــي هــي قضيتــي .وانتمــى بعدهــا إىل الحركــة وفــرغ
متحمســا لدرجــة كبــرة لهــذا املــروع الجهــادي،
نفســه مــن أجــل التدريــب واالســتعداد لالستشــهاد يف ســبيل اللــه .كان
ً
أراد أن يستشــهد داخــل فلســطني ليدفــن فيهــا؛ ألنهــا كانــت تعنــي لــه الكثــر».
موعد مع الشهادة

تــرد علينــا والــدة الشــهيد املقــدام مالــك الســاعات األخــرة ،وهــي تــودع الشــهيد« :كان يتــرف بشــكل طبيعــي
جــدً ا ،كان ال يريــد ألحــد أن يالحــظ أنــه يودعنــا .كان يبتســم ابتســامة حلــوة ملؤهــا الحنــان .نظــر إ ّيل واقــرب منــي
مو ّد ًعــا ،بعــد أن جهــز أغراضــه قبــل أن يذهــب للقيــام بالعمليــة االستشــهادية البطوليــة .ال يســعني إال أن أدعــو لــه أن
يكــون مــن الشــهداء األبـرار رضــوان اللــه عليهــم».
بتاريــخ  7أكتوبــر (ترشيــن أول) 1993م ترجــل الشــهيد املجاهــد مالــك عــن صهــوة جــواده مقبـ ًـا غــر مدبــر ومعــه
اثنــان مــن رفاقــه املجاهديــن وهــا الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه النجــار والشــهيد املجاهــد عامــر األخــر مــداس حيــث
خاضــوا اشــتباكًا مســل ًحا بطول ًيــا باألســلحة الرشاشــة والصاروخيــة بالقــرب مــن مســتوطنة «مســكاف عــام» عــى الحــدود
الشــالية لفلســطني املحتلــة مــع لبنــان ،وقــد اعــرف العــدو الصهيــوين مبقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــوده يف الهجــوم
االستشــهادي .وارتقــى الفرســان الثالثــة ليؤكــدوا مــن جديــد أن دمــاء الشــهيد تحيــي املاليــن ،وأن هــذه الدمــاء الطاهــرة
لــن تثنينــا عــن مواصلــة خيــار املقاومــة والجهــاد حتــى تحريــر كامــل تـراب فلســطني.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد يحيى عبد اللطيف عيل الناطور
أول شهداء الجهاد اإلسالمي يف طولكرم

وتبقــى أرضنــا عطــى تــأىب إال أن تــروى بســيول دمــاء أكبادهــا.
تحتاجهــم دو ًمــا .تناديهــم .تناجــي الثــورة داخلهــم فتحركهــم غريــزة
الفــداء التــي غرســتها أرضهــم فيهــم .يتســابقون نحــو الخلــود،
ويكتــب التاريــخ بالنــور أســاءهم.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1969

شــهيدنا املجاهــد يحيــى عبــد اللطيــف الناطــور تعرفــه أزقــة طولكــرم وحاراتهــا ،ويعرفــه أهلهــا وشــبابها؛ فالشــهيد
املجاهــد يحيــى مــن مواليــد  29يونيــو (حزي ـران) 1969م مبدينــة طولكــرم .نشــأ وترعــرع فيهــا ودرس يف مدارســها،
واختــار لنفســه طريــق الجهــاد والتقــوى فالتحــق بعــد إنهائــه الثانويــة بكليــة الرشيعــة والدراســات االســامية يف مدينــة
قلقيليــة ،ولكنــه مل يكمــل دراســته بســبب االعتقــال.

صفاته وأخالقه

عهــده الجميــع إنســانًا يف غايــة البســاطة ،يعامــل الجميــع بأخالق اإلســام .يحرتم الكبــر ويوقره ويعطــف عىل الصغري
ويرحمه ،يحب الجميع ويحبه الجميع ،وإذا تعرض لإلســاءة من أحد فإنه يصفح ما مل تنتهك حرمات الله .عشــق الوقوف
جانــب الفقـراء ،ويــوم العيــد يوزع الهدايا عىل أبناء املعتقلني لريســم البســمة عىل وجوههم .هكذا عرف الجميع الشــهيد.

النــاس يف املدينــة يعرفونــه باســم الشــيخ يحيــى؛ ألنــه ذو لحيــة طويلــة وجلبــاب أبيــض ،ولــه دراجــة هوائيــة يــوزع
عليهــا أرشطــة الكاســيت اإلســامية والبيانــات الرسيــة .يكافــح املــرض واعتــداءات الصهاينــة وينفــذ كالمــه إىل القلــوب.
تعرفــه املدينــة بكــرة تحركاتــه ونشــاطه ويعرفــه أهلــه بحســن خلقــه وأدبــه .هــادئ الســلوك ،ثائــر شــديد الغضــب عــى
أعــداء اللــه .يغنــي للشــهادة وكأنــه معهــا عــى موعــد.
مشواره الجهادي

بـدأ مشـواره الجهـادي يف ريعـان الشـباب حني تعرف على املعلم الفارس الشـهيد الدكتور فتحي الشـقاقي وهو يعمل
يف مستشـفى املطلـع يف القـدس عـام 1982م ،ومنـذ ذلك الحني عشـق فكرة الجهاد وأخذ ينهل منهـا ،ورشع يحمل الفكرة
وينرشهـا ،وأخـذ يـزور مسـجد القسـام يف جباليـا ومسـجد اإلمام حسـن البنا (مسـجد عنان عىل شـاطئ بحر غـزة) ،وأخذ
ينشر فكـرة الجهاد ،وعاىن الشـهيد املجاهد يحيى يف سـبيل فكرتـه الكثري وتعرض ملضايقات كثرية بسـبب انتامئه إىل هذه
ً
متحمل مسـؤوليته تجاه اإلسلام وفلسـطني ،فكان إىل جانب
الفكرة ،وكان من األوائل الذين شـاركوا يف االنتفاضة املباركة
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نشـاطه االنتفـايض مـن حجارة ومولوتـوف ميأل جدران طولكرم بشـعارات الجهاد اإلسلامي .اعتقل الشـهيد الفارس يحيى
للمـرة األوىل سـنة 1988م ملـدة تسـعة أشـهر بتهمـة االنتماء لحركـة الجهاد اإلسلامي ،واملشـاركة يف فعاليـات االنتفاضة،
قضاهـا يف سـجن نابلـس املركـزي ،وخضـع للتحقيـق يف زنازيـن سـجن طولكـرم (املسـلخ) وانتصر على جالديـه بإرادتـه
الفوالذيـة ،وخـرج مبعنويـات عاليـة وروح قتاليـة متجـددة ،وقـد رفـض الخروج إلكمال دراسـته خارج فلسـطني ليواصل
مشـواره الجهـادي ،حيـث اعتقـل سـنة 1990م وصمـد مرة أخرى يف وجه األوغاد وتم توقيفه يف سـجن الفارعة ،ثم سـجن
مجـدو .وبعـد اعتقـال عـدد من اإلخوة جاءت بعض االعرتافات عىل نشـاطه فأعيد مرة أخـرى إىل زنازين طولكرم الرهيبة،
وكل يـوم يـزداد صمـو ًدا وصالبـة ،وكل يـوم يزداد حقـد الجبناء عليه ،وملا أيقنـوا من صالبته وصموده كسروا يده اليمنى.
واصلــوا اســتجوابه ملــدة  70يو ًمــا عــاىن خاللهــا مــن آالم شــديدة يف الــكىل أدخــل عــى إثرهــا مستشــفى الرملــة
حيــث عجــز األطبــاء عــن معالجتــه ،ومــع ذلــك واصلــت إدارة الســجن اعتقالــه حيــث حكــم عليــه بالســجن ملــدة 11
عا ًمــا بســبب عضويتــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي ،ووجهــت أرستــه يف حينــه رســائل إىل جمعيــة أطبــاء «إرسائيليــة»
فلســطينية طالبــت فيهــا العمــل عــى إطــاق رساحــه ،وناشــدوا الهيئــات واملؤسســات املهتمــة بحقــوق اإلنســان
واملعتقلــن للتدخــل لإلفـراج عنــه ونقلــه للمستشــفى لتلقــي العــاج الــازم ،لكــن إدارة املعتقــل رفضــت حتــى الســاح
للعائلــة بإدخــال طبيــب خــاص عــى نفقتهــا ملعاينتــه واالطــاع عــى وضعــه الصحــي املتدهــور.
موعد مع الشهادة

مســاء يــوم األحــد  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 1993م صعــدت روحــه الطاهــرة مــن ســجن جنيــد ملبيــة نــداء ربهــا
لتســكن جنتــه يف رحمتــه ،وأصــدر املعتقلــون يف ســجن جنيــد بيانًــا أعلنــوا فيــه انضــام املعتقــل الشــهيد املجاهــد يحيــى
الناطــور إىل قافلــة الشــهداء كــا بينــوا كيفيــة استشــهاده واإلهــال الــذي تعــرض لــه حيــث قــال البيــان« :عنــد الســاعة
الخامســة صبا ًحــا شــعر الشــهيد بــأمل حــاد يف صــدره للمــرة الثانيــة علـ ًـا بأنــه مريــض منــذ ســنوات ،فأبلــغ إخوانــه
الذيــن بدورهــم أبلغــوا اإلدارة ،وتــم إخراجــه حــوايل الســاعة الســابعة ،ويف العيــادة أبلغــوه أنــه ال توجــد مشــاكل صحيــة
لديــه ،وأعــادوه للغرفــة عنــد الســاعة العــارشة والنصــف صبا ًحــا ،وتفاقــم وضعــه وطلــب إخوانــه إخراجــه للعيــادة إال
أن اإلدارة رفضــت طلبهــم ،وبعــد التهديــد والوعيــد رضو ًخــا إلرادة األرسى تــم إخراجــه أخ ـ ًرا للعيــادة ،حيــث أعطــاه
املمــرض (أكامــول) و(دواء للســعال) رغــم األمل الشــديد يف صــدره وطلبــوا منــه انتظــار طبيــب الســجن .وعندمــا حــر
الطبيــب الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــ ًرا مل يفحــص الشــهيد إال بعــد ســاعة كاملــة ،وقــام بــدوره بإعطــاء الشــهيد
حقنــة «جلوكــوز» يف ســاقه! وبعــد تنــاول الحقنــة وعنــد الســاعة الخامســة والنصــف مســا ًء خرجــت مــن صــدر الشــهيد
أصــوات غــر عاديــة وتغــر لــون جســده .وبضغــط مــن األرسى تــم نقلــه للمستشــفى حيــث فاضــت روحــه قبــل وصولــه
هنــاك حســب تقاريــر إدارة الســجون؛ فقــد خــرج الشــهيد مــن الســجن ح ًيــا لكــن كان ضعي ًفــا».
وبقلـوب مؤمنـة باللـه وصـدور تلتهب غض ًبا عىل بني صهيون ودعت الحركة األسيرة شـهيدها املكافح يحيى وشـيعت
جثامنه مدينة طولكرم وسط حشود هاتفة «الله أكرب» وألقيت الكلامت التأبينية التي تشيد بالشهيد وتحمل العدو مسؤولية
وعار قتل أرساه وتصفيتهم بطرق خبيثة ،فإىل جنات الخلد يا شهيدنا الغايل يحيى! وعهدً ا أننا عىل الطريق سائرون نحفظ
كلامتك ونتبادل الكاسيت من بعدك حتى يأذن الله لنا بالنرص أو يهبنا رشف اللحاق بكم يف مقعد صدق عند مليك مقتدر.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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نجم جهادي ساطع يف االنتفاضة األوىل

االنتفاضــة األوىل ،انتفاضــة الحجــارة ،ملــع فيهــا أبطــال حقيقيــون
عــى صغــر ســنهم وضعــف وســائل مقاومتهم وقلتهــا ،وليــس مفاج ًئا
أن يصفهــم اإلعــام يومئــذ بج ـراالت الحجــارة .ذهــل العــدو مــن
جرأتهــم واندفاعهــم نحــو جنــوده الذيــن كانــوا ترســانات مســلحة
متحركــة ،وصــاروا قــدوة لــكل مــن أراد أن يقاتــل الظلــم والعــدوان.
الشــهيد الفــارس تامــر زيــارة نجــم ســطع يف تلــك االنتفاضــة.
الميالد والنشأة

)(1993 - 1977

ولــد الشــهيد املجاهــد تامــر خليــل زيــارة يف  21مــارس (آذار) 1977م يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة ألرسة تتكــون
مــن والديــه وثالثــة مــن األبنــاء ،وهــو االبــن الثالــث لــأرسة .تلقــى الشــهيد املجاهــد تامــر تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة
حطــن ،وتعليمــه اإلعــدادي يف مدرســة الفـرات ،والثانــوي يف مدرســة الشــجاعية ،وانــرف بعــد املرحلــة الثانويــة للعمــل
يف مهنــة إصــاح الســيارات ملعاونــة والــده يف تحمــل أعبــاء األرسة املعيشــية.
صفاته وأخالقه

اتصــف الشــهيد املجاهــد تامــر بفضائــل وصفــات حســنة كثــرة أحلتــه منزلــة رفيعــة كرميــة بــن أهلــه وجريانــه
ومعارفــه وأصدقائــه .وإنــه لطبيعــي جــدً ا أن يتصــف بتلــك الصفــات التــي بــرزت يف بــر الوالديــن وطاعتهــا ،وحســن
املعاملــة لــكل النــاس الذيــن بادلــوه الحــب بالحــب واالحـرام مبثلــه .أمــا ســبب كــون اتصافــه بتلــك الصفــات طبيع ًيــا؛
فألنــه عــى حداثــة ســنه اكتســب معرفــة جيــدة بالثقافــة اإلســامية التــي تــريب اإلنســان عــى كرائــم الصفــات وطيــب
الفضائــل ،وأهلتــه تلــك الثقافــة إىل مامرســة الكتابــة الدينيــة حــول موضــوع الشــهادة ،وجعلتــه نشــيطًا يف فعاليــات
الحركــة يف مســجد التوفيــق واملشــاركة يف النــدوات الدينيــة التــي اعتــادت الحركــة أن تقيمهــا .ومل يتخلــف يو ًمــا عــن
صــاة الجامعــة يف مســجد التوفيــق .واعتــاد أن يقــدم العــون لــكل مــن ســأله عونًــا يف شــأن مــا تطبي ًقــا للخلــق اإلســامي
الــذي غرســته فيــه أرستــه وثقافتــه اإلســامية.
مشواره الجهادي

شــارك الشــهيد الفــارس تامــر يف انتفاضــة الحجــارة التــي انفجــرت يف الســابع مــن ديســمرب (كانــون األول) 1987م من
بدايتهــا ،فواجــه جنــود االحتــال الصهيوين مع الصبية والشــبان الفلســطينيني ،يقذف الجنــود بالحجارة ،ويحــرق اإلطارات
القدميــة ،ويكتــب العبــارات والشــعارات الوطنيــة التــي تؤجــج العــزم يف نفــوس املنتفضني وتتوعــد املحتلني القســاة بالثأر
والعقــاب عــى جرامئهــم التــي اقرتفوهــا بوحشــية يف االنتفاضــة األوىل ضــد الصغــار وكل النــاس مــن مختلــف األعــار.
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شــهد لــه أصدقــاؤه ومعارفــه بالبســالة والصالبــة يف جهــاده وتصديــه لقــوات االحتــال .وشــهدت مدرســته يف املرحلــة
اإلعداديــة والثانويــة أول مواقفــه الجهاديــة مــن خــال نشــاطه الطــايب ،وتلتهــا مشــاركاته يف املس ـرات والتظاه ـرات
الحركيــة إىل جانــب مهــام الرصــد لتحــركات العــدو التــي توالهــا قبــل استشــهاده .أصيــب الشــهيد يف إحــدى املسـرات
الطالبيــة بطلــق نــاري ،ورضبــه جنــود االحتــال مـرات كثــرة ،واعتقلتــه قــوات االحتــال  12أســبو ًعا لقــي فيهــا ألــوان
التعذيــب يف التحقيــق حــول نشــاطه املعــارض لالحتــال وجرامئــه.
موعد مع الشهادة

عمــل الشــهيد الفــارس تامــر يف ورشــة إلصــاح الســيارات يف منطقــة بيــت حانــون الصناعيــة ،وأتــاح لــه ذلــك مراقبــة
تحــركات ومناوبــات الجيــش الصهيــوين يف املنطقــة ،فصمــم عــى االنتقــام لدمــاء الشــهداء.

يف صبــاح األحــد  31أكتوبــر (ترشيــن األول) 1993م تــوكل عــى اللــه ســبحانه الــذي يأمــر بــرد العــدوان ويجــزل
ثــواب املجاهديــن يف ســبيله ،وانقــض عــى جنــدي صهيــوين لحظــة تغيــر الحراســة ،وطعنــه عــدة طعنــات يف أج ـزاء
مختلفــة مــن جســده ،وعنــد انســحابه مــن مــكان العمليــة أطلــق عليــه جنــدي دوريــة صهيونيــة مــرت يف املــكان عــى
غــر العــادة عــدة رصاصــات استشــهد بعدهــا يف الحــال.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد معمر صالح حسني املبيض
أوىص بعدم الحزن عليه

متــرد عــى مغريــات األرض واختــار طريــق الجهــاد نحو فلســطني،
مل ميــض عــى زواجــه ســوى أربعــن يو ًمــا ،لكنــه قــرر بــإرصار أن
يالقــي ربــه بعــد أن يكمــل واجبــه تجــاه وطنــه؛ فــا الدنيــا وال
متاعهــا باقيــان ،وال الحيــاة تحــت وطــأة احتــال تســتحق العيــش،
ومــا قيمــة الــروح إن مل تنعــم بالحريــة؟!
الميالد والنشأة

)(1993 - 1973

ولــد الشــهيد املجاهــد معمــر صــاح املبيــض (أبــو عصــام) يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة يف  6مــارس (آذار) 1973م
مــن أرسة بســيطة متوســطة الدخــل مكونــة مــن والديــه وســبعة أبنــاء.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد معمــر تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة حطــن ،واإلعــدادي يف املدرســة الهاشــمية أمــا املرحلــة
الثانويــة فقــد متكــن مــن نيــل شــهادتها رغــم اعتقالــه آنــذاك ليتوقــف بعدهــا هــذا املشــوار التعليمــي ،ويبــدأ مشــوار
العمــل الشــاق مــن أجــل كســب لقمــة العيــش.
ُيذكر أن شهيدنا تزوج ورزقه الله مولو ًدا بعد استشهاده سامه جده (عصام).

صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد معمــر بالتفاعــل االجتامعــي حيــث كان كثــر األصدقــاء مــن كافــة األجيــال ،أحبــه كل مــن
عرفــه بســبب تواضعــه وتحملــه للمســؤولية ،ومتيــز مبعاملتــه الطيبــة ألف ـراد أرستــه ،وبــره بوالديــه وطاعتــه لهــا ،مــا
جعلــه محبوبًــا بــن إخوانــه.
طــرأ تغــر جــذري يف شــخصية شــهيدنا املجاهــد معمــر بعــد أن تعــرف عــى أدبيــات الجهــاد اإلســامي وكتابــات
ســيد قطــب وكتابــات املفكــر الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي ،فصــار دائــم الحديــث عــن الشــهادة واالستشــهاد.

مشواره الجهادي

يف االنتفاضــة األوىل عــام1987م شــارك شــهيدنا الفــارس معمــر يف فعالياتهــا مــن القــاء للحجــارة وكتابــة الشــعارات
عــى الجــدران التــي أســهمت يف إشــعال لهيــب تلــك االنتفاضــة .ويذكــر أن شــهيدنا املجاهــد معمــر أصيــب يف ســاقه
خــال مشــاركته يف التظاهـرات الجامهرييــة التــي شــهدها حــي الشــجاعية بعــد معركــة الشــجاعية.
حينــا بــرز شــهيدنا املجاهــد معمــر وزاد نشــاطه اعتقلتــه قــوات االحتــال يف العــام 1991م ،فأمــى مثانيــة عــر
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شــه ًرا يف ســجن النقــب الصحــراوي وخــرج منــه أكــر التزا ًمــا وتدي ًنــا وإرصا ًرا عــى مواصلــة الجهــاد مشــب ًعا بفكــر
الشــقاقي وســيد قطــب وزاد نشــاطه وتحركــه مــع محافظتــه عــى الرسيــة الكاملــة .ويف آخــر أيامــه أصبــح جــل حديثــه
عــن الشــهادة وأجــر الشــهداء.
يقــول والــد الشــهيد املجاهــد معمــر« :لقــد تأثــر ابنــي معمــر بالشــهيد تامــر زيــارة بطــل عمليــة ايــرز ومــن يومهــا
ومعمــر يظهــر وكأنــه إنســان آخــر حركاتــه كثــرة ورسيتــه أكــر ،فلقــد اهتــم بالخلــوة هــو وأصدقــاؤه وخاصــة بطــل
عمليــة بيــت ليــد الشــهيد أنــور ســكر يف املســاجد ،وأكــر مــن قيامــه يف الليــل والصــاة يف كل وقــت».
وتابع الوالد« :كنت أعرف يف قرارة نفيس أن معمر يسري يف طريق مليئة باألشواك واملحن».
موعد مع الشهادة

يف عمليــة مدبــرة ومخطــط لهــا مــن قبــل الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وقتــذاك (قســم) وبالتحديــد
يف صبيحــة  22نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1993م ،ويف متــام الســاعة السادســة صبا ًحــا حيــث خــرج شــهيدنا املجاهــد
معمــر متوج ًهــا صــوب منطقــة القبــة ،وتحديــدً ا دوار ملكــة رشق حــي الزيتــون بانتظــار حافلــة صهيونيــة لصدمهــا وقتــل
مــن فيهــا ،ومــا أن وصلــت حتــى صــدم إحــدى ســيارات املســتوطنني مــا أدى إىل قتــل وإصابــة العديــد مــن الصهاينــة،
وبــدأ االشــتباك بــن شــهيدنا والصهاينــة اســتخدم خاللــه شــهيدنا الفــارس معمــر القنابــل اليدويــة واملســدس الــذي كان
يحملــه ،فأصيــب شــهيدنا بثــاث طلقــات ناريــة يف صــدره مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد خالد عوض عوض شحادة
باع الدنيا واشرتى اآلخرة

أن تدخــل بيــوت النــاس فهــذا األمــر عــادي ،أمــا أن تدخــل
بيــوت الشــهداء فاألمــر ليــس عاديًــا؛ ألنــك تدخــل بيــوت أطهــار
هــذه األمــة ،وأن تدخــل بي ًتــا كبيــت شــهيدنا الفــارس خالــد شــحادة
فاألمــر يعيــدك إىل الفـرات املضيئــة يف تاريخنــا اإلســامي العريــق.
كانــت أم الشــهيد تــردد برباطــة جــأش ال تجدهــا إال عــى وجــوه
املؤمنــن الصادقــن «هني ًئــا لــك الشــهادة يــا ولــدي! ونســأل اللــه أن
يتقبلهــا منــك وأن يكرمنــا بهــا» .هــذه هــي الحاجــة عزيــزة أحمــد
شــحادة أم الشــهيد املقــدام خالــد التــي تســتحق لقــب الخنســاء
بــكل جــدارة واســتحقاق.

)(1993 - 1969

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد عــوض شــحادة يف مخيــم جباليــا بتاريــخ  5يوليــو (متــوز) 1969م ألرسة فلســطينية
مجاهــدة تتكــون مــن خمســة أشــقاء ،وأربــع شــقيقات ووالديهــا ،تعــود جــذور األرسة إىل بلــدة «الســوافري الرشقــي»
الواقعــة قضــاء غــزة ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة لتبــدأ رحلــة األمل واملعانــاة.
نشــأ الشــهيد املجاهــد خالــد وترعــرع يف مخيــم جباليــا ،فالتحــق مبدارســه حتــى أنهــى الثانويــة العامــة ،ثــم التحــق
بالجامعــة اإلســامية بغــزة حيــث أنهــى ســنتني يف كليــة الرشيعــة إال أن االنتفاضــة الفلســطينية حالــت دون أن يكمــل
دراســته الجامعيــة ،فســافر إىل الجزائــر حيــث درس ملــدة ثــاث ســنوات ،ثــم عــاد إىل أرض الوطــن يف زيــارة لألهــل
ولتجديــد ترصيــح الخــروج ،ولكــن االحتــال رفــض الســاح لــه بالســفر فمكــث يف غــزة.
صفاته وأخالقه

حتــى نســتطيع أن نقــرب مــن شــهيدنا الفــارس خالــد وإنســانيته أكــر البــد مــن تــرك الحديــث لوالــده« :خالــد
هــادئ منــذ طفولتــه ،وملتــزم بالصلــوات الخمــس يف املســجد باســتمرار ،وتحــى باألخــاق اإلســامية األمــر الــذي جعلــه
محبوبًــا مــن جميــع أصدقائــه ،داوم عــى صــاة الجمعــة يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام».

مشواره الجهادي

يتحــدث شــقيقه أحمــد فيقــول« :اعتدنــا تقدميــه ليصــي بنــا يف البيــت رغــم أنــه أصغــر منــي س ـ ًنا» ،ويضيــف:
«مــن الصعــب اســتفزاز الشــهيد خالــد وتحديــد اتجاهــه الســيايس .اعتقــل أيــام مطــاردة شــقيقه إبراهيــم عــام 1986م،
واعتــدى عليــه الصهاينــة عــدة م ـرات خــال االنتفاضــة األوىل ويف إحــدى امل ـرات كــرت يــده».
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والدتــه الصابــرة تــروي أحــد املواقــف املؤثــرة لولدهــا« :يــوم استشــهاد جارنــا معــن الربعــي ذهبــت لتعزيــة أمــه
وذويــه كــا جــرت العــادة وعــدت بعدهــا إىل البيــت باكيــة ،وعندمــا رآين رحمــه اللــه صــاح مســتنك ًرا ومســتغر ًبا :ملــاذا
تبكــن؟ وقــال يل« :يــا ريــت تصــح لنــا الشــهادة مثلــه» ،وتضيــف الحاجــة عزيــزة« :إننــي أحــرت يومهــا صــورة للشــهيد
معــن ،فأوصــاين بحفظهــا وعــدم جعلهــا يف متنــاول األطفــال؛ ألنهــا صــورة أحــد الشــهداء األطهــار».
مــن جهتــه الوالــد الصابــر تحــدث« :عندمــا عــاد مــن الجزائــر عرضــت عليــه الــزواج فأجــاب« :إنــه يريد أن يستشــهد
واعتقــدت حينهــا أنــه يقصــد شــهادة الليســانس ،وبــدا ظنــي يف وا ٍد وقصــد الشــهيد يف واد آخــر؛ فقــد كان رحمــه اللــه
يقصــد الشــهادة يف ســبيل اللــه».
تقــول والدتــه« :قبــل يــوم واحــد مــن استشــهاده ذهــب إىل شــقيقاته ودعاهــن جمي ًعــا لتنــاول طعــام الغــداء ،ودون
معرفتــي أو معرفــة أحــد مــن أهــل البيــت» ،وتضيــف الوالــدة« :عنــد وصــول شــقيقاته للبيــت مل نكــن قــد أعددنــا
طعا ًمــا أو شــي ًئا ودهشــنا مــن موقفــه فأجــاب طعــام واحــد يكفــي الثنــن واللــه يبــارك ملــن يشــاء ،وصــار األمــر بالنســبة
يل لغـ ًزا حللــت طالســمه بعــد استشــهاده».
وتتابــع الوالــدة« :لقــد ســهرنا ليلــة استشــهاده كعادتنــا م ًعــا وبلغنــا ســام أخيــه أبــو جهــاد (إبراهيــم) الــذي اتصــل
بــه وظهــر الشــهيد عاديًــا يضحــك وينكــت ،وقــال ألخيــه أحمــد إن عنــدي امتحانًــا غــدً ا وأرجــو أن تنبهــوين يف الصبــاح
الباكــر .خــي رحمــه اللــه أن يغلبــه النعــاس .ويف الصبــاح توضــأ وصــى قبــل خروجــه .وتضيــف والدتــه« :أنــه أنهضهــا
مــن نومهــا مبك ـ ًرا قبــل صــاة الفجــر ونفــس األمــر مــع والــده ليصلــوا الفجــر ومل يعلمــوا الحقيقــة التــي ثبتــت فيــا
بعــد فقــد أراد توديعهــا الــوداع األخــر».
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  5ديســمرب (كانــون األول) 1993م جهــز الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ســابقًا (قســم) الشــهيد
املجاهــد خالــد استشــهاد ًيا مــن أجــل فلســطني بعــد أن رصــد وتابــع وخطــط وأعــد لتلــك العمليــة النوعيــة ،فخــرج
الفــارس ممتش ـقًا ســاحه نحــو لقــاء اللــه بنفــس مؤمنــة ومطمئنــة ليصــل موقــع العمليــة يف قلــب مدينــة «حولــون»
جنــوب رشق تــل الربيــع املحتلــة حامـ ًـا لــواء الجهــاد .والتقــى الشــهيد املقــدام خالــد مــع صيــده :جنــود االحتــال
الصهيــوين وضباطــه ،وفتــح ن ـران رشاشــه لينطلــق رصــاص الحــق ويبــدأ الن ـزال بــن مجاهــد واحــد مــن رجــال رسايــا
القــدس أمــام جحافــل الــر مــن عســاكر بنــي صهيــون ليســقط العديــد مــن القتــى والجرحــى ملطخــن بدمائهــم
النجســة ،ويرتقــي شــهيدنا املجاهــد خالــد شــهيدً ا مخض ًبــا بدمــاء الطهــر واملســك.
تجــدر اإلشــارة إىل شــهادة صحفــي صهيــوين مــر مبنطقــة الحــادث وقــت العمليــة« :رأيــت تســعة جثــث نُقلــوا يف
طائــرة هيلوكبــر عســكرية إضافــة إىل ســيارات اإلســعاف التــي نقلــت الجرحــى مــن مــكان الحــادث».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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وإليــك يــا ســيدي يــا أرشف مــا أملــك مــن حــب وانحيــاز واختيار
أخــط مالمــح حياتــك ،أكتــب للــذي عشــق التواضــع والنــار يف مينــاه،
لهــذا الحــر األيب أســوق أجمــل باقــة ورد ،فلــك الرصاصــة والعلــم يــا
أرشف ،ولنــا القلــم فقــط.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد يف مخيــم رفــح يف  28ينايــر (كانــون الثــاين) 1968م ،بعــد نكســة فلســطني واألمــة العربيــة
بســنتني ليك ـ ِّون معــه القــدر مالمــح عنفــوان أبطــال هــذه املرحلــة الذيــن حاولــوا برصاصهــم إعطــاء األمــل للفق ـراء
الــذي خذلهــم حــكام األمــس .خــرج ليتقمــص حيــاة أخويــه الشــهيدين املجاهديــن خليــل وأحمــد .اســان ســطعا يف
ســاء الوطــن ومخيلــة أرشف.
لقــد نشــأ شــهيدنا املجاهــد أرشف يف بيــت ثــوري مكافــح تــرىب عــى ســاع «حدوتــة» أمــه منــذ الصغــر عــن أخويــه
البطلــن خليــل وأحمــد ،فأحمــد هــو االبــن األكــر لعائلــة الشــهيد املجاهــد أرشف التــي تتكــون مــن أربــع أخــوات
وعــرة إخــوة مــع والديهــم.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد أرشف مــن الشــباب الهــادئ ،ملتز ًمــا باألخــاق الحميــدة ،شــجا ًعا يف أكــر املواقــف ،ال يعــرف
امليوعــة عــى اإلطــاق .أحبــه كل مــن عرفــه ،مل يتــوان لحظــة عــن حــل أي مشــكلة كانــت تحصــل هنــا أو هنــاك .درس
وأنهــى اإلعداديــة ،ويف الثانويــة اعتقــل ومل يحالفــه نصيبــه يف أن يكمــل دراســته ،فالتحــق مبركــز التدريــب املهنــي ،ولكــن
بســبب االعتقــال مل يكمــل أيضً ــا.
مشواره الجهادي

يف عـام 1992م انضـم الشـهيد املقـدام أرشف لكتائب سـيف اإلسلام الجناح العسـكري آنذاك لحركة الجهاد اإلسلامي
يف ذلـك الوقـت ليؤكـد مـن جديـد أنـه ال وقـت للكالم؛ فقد طـال االنتظار وكبر معه الحلم الـذي دافع عنـه يف كل وقت.
لقـد عمـل برسيـة تامـة ،فلـم يحـب املظاهـر عىل اإلطلاق ،كتـوم يف عمله كـون مجموعـة رائعة متثـل طالئع هـذا الفكر
الربـاين عملـت بـه بإخلاص غير محـدود وبإميـان قـوي ،فكانـت أول عملية يشـارك بها هـذا الرائـع عملية «عيـادة رفح»
التـي أصيـب بهـا سـبعة جنود صهاينـة باعرتاف العدو الصهيـوين .وكذلك عملية «الشـابورة» والتي أصيـب خاللها جنديان
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صهيونيـان ،وشـارك يف العديـد مـن العمليـات اليوميـة يف مخيمات رفـح حيـث كانـت فترة عامـي  1993/1992مرس ًحـا
لالشـتباكات واملطـاردة اليوميـة بين مطاردي الوطن السـليب والجيـش الصهيوين.
قــام شــهدينا املجاهــد أرشف بصناعــة القنابــل املحليــة (األكــواع) ليقــوم بإلقائهــا عــى دوريــات العــدو .ويف قصــة
مشــهورة لجميــع أهــل مخيــم رفــح َف َّجــر شــهيدنا املجاهــد أرشف دوريــة صهيونيــة بقنبلــة هــزت كل رفــح حيــث خــرج
بعدهــا كل مطــاردي الفصائــل ليهنئــوا الشــهيد الفــارس أرشف ،وليعلنــوا أن عمليــة الدوريــة للشــهيد املقــدام أرشف
الســندي ابــن الجهــاد اإلســامي.
اســتمر شــهيدنا املجاهــد أرشف يف مقاومــة االحتــال الغاصــب يف حــرب خاضهــا يف شــوارع املخيــم املحتــل عــى
طــول وجعــه وعــرض آالمــه.
ويف أحـد األيـام وكما العـادة خـرج الشـهيد املجاهد أرشف وكام تـروي أمه يف الليـل وإذ بانفجار ضخم يـدوي بالقرب
مـن املنـزل ،وكما إحسـاس كل أم شـعرت بأن الشـهيد املجاهـد أرشف قد حدث لـه يشء ،وبالفعل يف صبيحـة اليوم التايل
جـاء خبر يقـول إن الشـهيد أرشف قطعـت كفه بعـد أن ألقى قنبلة على دورية ،وأخرى انفجـرت يف يده.
مل يكــرث شــهيدنا الفــارس أرشف بفقــدان يــده فقــد نســبت إليــه العديــد مــن العمليــات الرائعــة ،وفــرض نفســه
حتــى أصبــح أخطــر املطارديــن .ثــم التحــق بصفــوف القــوى اإلســامية املجاهــدة (قســم) الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي ســابقًا ،ويف أحــد األيــام حاولــت القــوات الخاصــة اإلمســاك بالشــهيد املجاهــد أرشف وهــو يتجــول يف
املخيــم ،وبالفعــل تــم إلقــاء القبــض عليــه .وبعــد اشــتباك األهــايل مــع قــوات الجيــش يف مواجهــات عنيفــة مل يتاملــك
أخــوه املجاهــد منــر أعصابــه وهــاج مــع عواطفــه لينقــذ أخــاه ،فانقــض عليهــم واشــتبك معهــم باأليــدي مــا ســاعد
عــى هــروب الشــهيد املجاهــد أرشف بعــد أن أطلقــوا النــار عليــه وأصابــوه يف ســاقه بعــدة رصاصــات واعتقلــوا أخــاه
منــر حيــث تعــرض للتحقيــق والتعذيــب حتــى املــوت.
موعد مع الشهادة

تــرك استشــهاد شــقيقه منــر أث ـ ًرا بال ًغــا يف نفســه ذلــك أنــه فــدى شــهيدنا املجاهــد أرشف بروحــه .قــرر الشــهيد
الفــارس أرشف أن ينتقــم مــن جنــود االحتــال ،لكــن قــوات الحقــد باغتتــه بكمــن محكــم أعدتــه لشــهيدنا الفــارس
أرشف ورفاقــه حينــا كانــوا يســتقلون ســيارة متخفــن عــن األنظــار وإذ بالجنــود يوقفــون الســيارة ويطلبــون مــن
املجاهديــن الخــروج منهــا ،ثــم طلبــوا مــن الشــهيد املجاهــد أرشف أن يخــرج يــده مــن جيبــه ،لكنــه رفــض خشــية أن
يكتشــفوه؛ ألنهــم كانــوا مييزونــه يف اآلونــة األخــرة مــن كفــه املقطوعــة .أرص الجنــدي بــأن يخــرج الشــهيد املجاهــد
ـم شــهيدنا املجاهــد أرشف بإخـراج قنبلــة
أرشف يــده ،وأرص شــهيدنا املقــاوم أرشف أيضً ــا عــى رفــض طلبــه فتعــاركا وهـ ّ
مــن جيبــه مــا دفــع بالجنــدي لل ـراخ بــأن الشــهيد املجاهــد أرشف صاحــب الكــف املقطوعــة وبيــده قنبلــة ،وعــى
الفــور بــارش الجنــود بإطــاق النــار عليــه ورفاقــه يف  13ديســمرب (كانــون األول) 1993م مــا أدى إىل ارتقائــه مــع رفيقــه
الشــهيد املجاهــد محمــد معمــر ،والشــهيد املجاهــد فــارس أبــو ذكار الــذي استشــهد فيــا بعــد متأث ـ ًرا بجراحــه.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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منفذ أول عملية استشهادية يف فلسطني

ه ــم الش ــهداء قافل ــة تس ــر وال تتوق ــف .من ــذ فج ــر التاري ــخ
ب ــدأت وع ــى امت ــداد األف ــق مت ــي .له ــا قضي ــة ثابت ــة وه ــدف
يتج ــدد ،والوس ــيلة تتع ــدد .قضيته ــم مب ــدأ م ــن أجل ــه انطلق ــوا،
وأهدافهـــم عـــر الزمـــان واملـــكان تتجـــدد ،ووســـائلهم لتحقيـــق
اله ــدف تتن ــوع وتتع ــدد.

الميالد والنشأة

)(1993 - 1965

ولــد الشــهيد املجاهــد أنــور عبــد اللــه عزيــز (أبــو أحمــد) يف مخيــم جباليــا يف  5ينايــر (كانــون الثــاين) 1965م
ليخــرج إىل دنيــا مليئــة باملتناقضــات لينحــاز بعدهــا ملــا هــو أبــدي يف أع ـراف األرض والســاء .نشــأ يف بيــت متديــن
ومحافــظ حيــث تــويف والــده وهــو مل يتجــاوز العــارشة مــن عمــره ليتــوىل أخــوه األكــر أبــو عبــد اللــه تربيتــه مــع إخوتــه
حرصــا عــى أن تكــون تربيــة ســليمة وخالصــة ،فــكان مــن رواد املســاجد منــذ الصغــر وذلــك بعــد أن تأثــر بأخيــه األكــر.
ً
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أنــور تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس املخيــم ،ثــم حصــل عــى شــهادة الثانويــة
العامــة لينتقــل إىل دراســة دبلــوم تربيــة ،وبعدهــا دبلــوم صناعــة .ويف العــام 1989م تــزوج مــن فتــاة متدينــة وأنجــب
منهــا ثالثــة أطفــال أكربهــم أحمــد.

صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املقــدام أنــور بالــذكاء الشــديد ورسعــة البديهــة ويقــول أحــد إخوانــه إنــه ُســمي الصبــور لشــدة صــره
وعــدم اهتاممــه بالدنيــا وهمومهــا ،ويحســن معاملــة والدتــه وإخوتــه ،ويعتنــى أكــر العنايــة بأرستــه الصغــرة املؤلفــة
مــن زوجتــه وأطفالــه الثالثــة .ويشــهد لــه كل مــن خالطــه مــن الخــان والجـران بســهولة الخلــق وأدب العالقــة الرفيــع.
كــا حافــظ عــى صــاة الجامعــة يف املســجد ،وقبــل استشــهاده قبــل بالتــرع بقطعــة أرض ملســجد وشــارك يف بنائــه
وســمي باســمه الح ًقــا بعــد استشــهاده.
مشواره الجهادي

كان الحــس اإلســامي لــدى شــهيدنا املجاهــد أنــور ينمــو منــذ الصغــر وذلــك بفضــل تــردده عــى مســجد أبــو خوصــة
يف جباليــا ،ومــع معركــة الشــجاعية البطوليــة وأحداثهــا الرائعــة كانــت البدايــة الحقيقيــة لظهــور الخيــار الوحيــد ،خيــار
الطلقــة .وتأثــر شــهيدنا كثـ ًرا وأحــب أن يســلك طريــق املجاهديــن حيــث قــاد مظاهـرات عنيفــة يف مخيــم جباليــا بعــد
حادثة استشــهادهم.
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ومــع بدايــة االنتفاضــة األوىل املباركــة عــام 1987م وبالتحديــد مــع حادثــة املقطــورة الصهيونيــة التــي قتلــت أربعــة
عــال فلســطينيني مــن مخيــم جباليــا كانــوا يعملــون يف داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948م ذهــب شــهيدنا املجاهــد
أنــور مــع جمــوع غفــرة إىل املقــرة لدفــن الشــهداء ،ثــم خطــب فيهــم خطبــة رائعــة أذهلــت الجامهــر كلهــا حيــث
كان أول ملثــم يف االنتفاضــة يف ذاك الوقــت حيــث ُســمى بعدهــا «أول ملثــم» ،وكان لخطبتــه دور هــام يف تأجيــج
مشــاعر املتظاهريــن الذيــن دعاهــم للهجــوم عــى معســكر الجيــش القابــع وســط املخيــم املحــارص بالبــارود واألســاك
الشــائكة .وبالفعــل توجــه األهــايل هنــاك وذلــك بفضــل الشــهيد املجاهــد أنــور الــذي كان ســابقة غــر مألوفــة عــى
اإلطــاق ودارت مواجهــات عنيفــة اســتمرت ســاعات الليــل الطويــل .وأخــذ اســم البطــل يــردد عــى كل لســان يف املخيــم
فأعجبــوا ح ًقــا بشــجاعته .وكــا يقــول أحــد أصدقائــه« :مل أكــن أتصــور أن أنــور ميكــن أن يفعــل ذلــك رغــم إدرايك أنــه
ميتلــك الشــجاعة الفائقــة عــن الحــد».
التحــق شــهيدنا املجاهــد أنــور بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــع بدايــة االنتفاضــة األوىل حيــث كُلــف رســم ًيا
أن يكــون مجموعــات وخاليــا تتبــع للجهــاد اإلســامي هــو وصديــق لــه يف منطقــة ســكناه ،وبالفعــل بــارش هــذا العمــل
الجهــادي حيــث كان لــه الــرف يف توزيــع أول بيــان صــدر يف االنتفاضــة عــن حركــة الجهــاد اإلســامي .وكان مــن أهــم
العنــارص املعتمــد عليهــا يف تأجيــج املظاهـرات والفعاليــات الشــعبية.
وبعــد رضبــة وجهتهــا أجهــزة األمــن الصهيــوين (الشــن بيــت) للجهــاد اإلســامي توقــف العمــل كث ـرًا ملــدة ســتة
أشــهر ،ولكــن مل يتــوان عــن تقديــم الواجــب رغــم الحصــار الشــديد الــذي واجهــه هــو وبقيــة إخوانــه بســبب هــذه
الرضبــات.
ويف ســنة 1989م أكمــل شــهيدنا املجاهــد أنــور دوره ضمــن اللجــان الشــعبية التابعــة للحركــة ،وكذلــك الجهــاز
وســجن ملــدة ســنتني ونصــف عاشــها يف معتقــل النقــب الصح ـراوي بــن إخوانــه املجاهديــن الذيــن عرفــوه
األمنــيُ .
بالرائــع عــى الــدوام ،كــا أحبــه كل مــن عرفــه؛ فهــو متواضــع خلــوق يحــب إخوانــه ويحــرص عــى خدمتهــم عــى
الــدوام ،ويف نفــس الوقــت كان حلــم الشــهادة ي ـراوده أينــا كان وأينــا حــل ،فخطــط شــهيدنا لقتــل مديــر النقــب
خاصــا كــا يقــول مــع زمالئــه يف املعتقــل ،ولكــن مل يحالفــه الحــظ لصعوبــة
املدعــو «شــالتئيل» حيــث أعــد لــه ســكي ًنا ً
تنفيــذ هــذا املهمــة .وبعــد إمتامــه ملــدة الســجن خــرج أكــر متــر ًدا وثــورة وأكــر عنفوانًــا مــن ذي قبــل ،فــأرص أن يكمــل
الــدور حتــى يصــل إىل مــا يحلــم بــه ،وبالفعــل انضــم الشــهيد البطــل إىل مجموعــات لــواء أســد اللــه الغالــب ( َق َســم)
الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وذلــك يف أبريــل (نيســان) 1993م ،فســلك دربــه وهــو يضــع أمامــه خيــا ًرا
واحــدً ا :إمــا النــر أو الشــهادة وكأنــه يؤكــد لنــا مثلــه مثــل كل شــهيد أن لغــة االنتصــار هــي اللغــة الوحيــدة والجميلــة
والرسيعــة للوصــول إىل اللــه.
وبالفعــل كانــت أول عمليــة للشــهيد املجاهــد أنــور عزيــز عمليــة البــاص بالقــرب مــن الشــيخ عجلــن والتــي قتــل
مــن جرائهــا مديــر الرضائــب الصهيــوين يف غــزة وأصيــب  5مــن الصهاينــة ومنهــم قائــد الرشطــة العســكرية يف قطــاع
غــزة .نعــم اقتحــم بالبــاص رتـ ًـا مــن الســيارات العســكرية الصهيونيــة بإمكانيــات بســيطة ولكنــه نجــح بــأن يقتــل
وينتقــم .نعــم اقتحــم بإمكانيــات قليلــة بعــد أن هــزأ مــن لغــة مي ـزان القــوة؛ ألنــه عــى يقــن بنــر اللــه.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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يف صبيحــة  13ديســمرب (كانــون األول) 1993م صــى شــهيدنا املجاهــد أنــور ونــادى عــى زوجتــه وقــال لهــا :إننــي
خــارج اليــوم يف عمليــة عســكرية ادعــي يل بالتوفيــق ،وقــام بتوديعهــا وخــرج حيــث قــام بالســيطرة عــى ســيارة إســعاف
مــن منطقــة مــروع بيــت الهيــا وذلــك يف الســاعة السادســة تقري ًبــا.
كان هدفــه نفــس العمليــة التــي مل يحالفــه فيهــا قــدره يف املــرة الســابقة حيــث قــام برصــد القافلــة العســكرية
وذلــك عــى الخــط الرشقــي مــن مدينــة عــزة فهــو مســار يومــي لرجــال املخاب ـرات الصهيونيــة.
ومل يرجــع شــهيدنا املجاهــد أنــور مثــل كل مــرة وأرص أن يكــون هــذا اليــوم هــو الشــاهد عــى رصختــه وتقديــم دمــه
الطاهــر قربانًــا للــه .وبالفعــل اقتحــم شــهيدنا وبإقـرار شــهود العيــان نقطــة عســكرية بالقــرب مــن حاجــز (ناحــال عــوز)
وفجــر نفســه هنــاك ،واعــرف الجيــش الصهيــوين زو ًرا بإصابــة ثالثــة مــن جنــود حيــث تــم نقلهــم بطائـرات الهيلوكبــر
إىل املستشــفيات ولكــن ســكان املنطقــة أفــادوا مبشــاهدتهم أكــر مــن خمــس جثــث ملقــاة عــى األرض قبــل وصــول
الطائـرات لنقلهــم خــارج حــدود العمليــة.
انتقــل شــهيدنا املجاهــد أنــور إىل الرفيــق األعــى بعــد أن اختــاره اللــه نعــم الشــاهد عــى زيــف هــذه املرحلــة.
ذهــب وغــادر هــذه الدنيــا ليؤكــد لنــا يف كل ذكــرى للشــهداء أنــه ال طريــق ســوى الجهــاد.
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الشهيد املجاهد عامد عبد الوهاب أحمد كالب
طالب نجيب ومجاهد عنيد

مــا أرسعهــم يف تلبيــة نــداء الحــق والواجــب! نــداء فلســطني
التــي تســكن منهــم عمــق الــروح .ال يســألون عــن رشوط القتــال
وظروفــه .املهــم أن الحــق يف حاجــة ألن يدافعــوا عنــه ،كل مجاهدي
ومجاهــدات فلســطني بهــذه الصفــة الفريــدة .ال يعرفــون شــي ًئا
اســمه تــوازن قــوى.
الميالد والنشأة

)(1994 - 1973

أب ــر ش ــهيدنا املجاه ــد ع ــاد عب ــد الوه ــاب كالب الن ــور يف تاري ــخ  19يولي ــو (مت ــوز) 1973م يف ح ــي الش ــيخ
رض ــوان غ ــرب مدين ــة غ ــزة ،وش ــاء ق ــدر الل ــه ع ــز وج ــل أن يك ــون ترتيب ــه الس ــادس ب ــن إخوت ــه يف األرسة ،وتلق ــى
دراس ــته االبتدائي ــة واإلعدادي ــة يف مدرس ــة الزه ــاوي واملرحل ــة الثانوي ــة يف مدرس ــة فلس ــطني ،ث ــم التح ــق بكلي ــة
العل ــوم بجامع ــة بريزي ــت.
نشأ شهيدنا املجاهد عامد يف أرسة ملتزمة وبسيطة ،تلمذت أبناءها عىل حب املقاومة والجهاد.

صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا الفــارس عــاد بأخالقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة ،وبــره بوالديــه وعطفــه عــى أهلــه ووالديــه ،كــا
أنــه أحــب مســاعدة النــاس وفعــل الخــر ،واتســم بالتزامــه ومواظبتــه عــى موائــد القــرآن الكريــم.

أحــب شــهيدنا املجاهــد عــاد نهــج الجهــاد واملقاومــة منــذ صغــره وتــرىب عــى عشــق الشــهادة وحــب األوطــان ،فــا
أن شــب حتــى أصبــح مجاهــدً ا ال يــكل وال ميــل مــن الجــد واالجتهــاد يف ســبيل اللــه عــز وجــل.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد عــاد كالب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 1990م وعمــل يف النــواة األوىل للعمــل
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وأعجــب بفكــر الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي القائــم عــى اإلميــان والوعــي
والثــورة ،ووثــق أن العمــل عــى هــدى مــن ذلــك الفكــر الصحيــح ســيقود يف النهايــة إىل تحريــر األرض مــن العــدو
الصهيــوين املغتصــب.
وشــارك شــهيدنا املقــدام عــاد يف العديــد مــن النشــاطات املختلقــة لحركــة الجهــاد اإلســامي ،كــا متيــز بنشــاطه
الفعــال ضــد العــدو الصهيــوين ،فــكان لــه بصمــة يف العديــد مــن املهــات والعمليــة الجهاديــة.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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موعد مع الشهادة

طاملــا فكــر الشــهيد املجاهــد عــاد يف الثــأر لقتــى وجرحــى شــعبه ،وظــل يخطــط للحظــة املناســبة حتــى أتيحــت
تلــك الفرصــة يف مدينــة القــدس ،فــكان عــى موعــد مــع الشــهادة يف تاريــخ  6ينايــر (كانــون الثــاين) 1994م ،بعــد
قيامــه بطعــن جنــدي صهيــوين يف التلــة الفرنســية يف القــدس املحتلــة وقــام االحتــال بإطــاق النــار باتجاهــه مــا أدى
الستشــهاده وارتقائــه عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد امتياز أحمد محمد مرتجى
املنتقم لدماء شهداء الحرم اإلبراهيمي

اســمها يعيــش يف قلبــه ويــري يف دمــه .يناجيهــا كل صبــاح:
فلســطني يــا فجرنــا اآلفــل يف عمــق هزامئنــا العديــدة! كيــف نبــدد
الغيــوم مــن حولــك وننفــض عــن عيوننــا ســحب الضبــاب الكثيفــة
التــي تحجــب عنــا شمســك وضيــاءك؟! وحــده دمنــا الــذي يغســل
عــار الهزميــة ويبــدد الظــام ،وحــده دمنــا الــذي يــزرع األمــل يف
النفــوس لنقــرب مــن حلمنــا املنشــود وتداعبنــا نســات االنتصــار،
شــهيدنا رمــز عزتنــا وكرامتنــا ،شــهيدنا عنواننــا القــادم نحــو األجيــال
املتالحقــة .شــهيدنا عنــوان تاريخنــا املجيــد الــذي ينفــض عــن
كلامتنــا غبــار الســنني الغابــرة.

)(1994 - 1977

الميالد والنشأة

بــزغ فجــر ميــاد الشــهيد املجاهــد امتيــاز أحمــد مرتجــى بحــي الشــجاعية يــوم  9متــوز (يوليــو) 1977م ،حيــث
متيــزت طفولتــه بالهــدوء والـراءة ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة حطــن وأنهاهــا بتفــوق واضــح ،ومــن ثــم التحــق
باملرحلــة اإلعداديــة ،وارتبــط يف هــذه الفــرة مــن حياتــه باملســجد ارتباطًــا وثي ًقــا ،حتــى شــغل حيـ ًزا كبـرًا مــن حياتــه،
فواظــب عــى قـراءة القــرآن.
صفاته وأخالقه

اتصــف شــهيدنا الفــارس امتيــاز بأخــاق اإلســام الحنيــف ،فعــرف مهذبًــا ،ملتز ًمــا ورقي ًقــا وهــي صفــات حميــدة
أهلتــه بالفعــل ألن ينــال رشف الشــهادة بهــذه الكيفيــة العاليــة ،فقــد متتــع بحســن الخلــق ،وطيبــة القلــب ،والرحمــة
بالضعفــاء ،والشــدة عــى البغــاة واملعتديــن ،والحــب ألهلــه وجريانــه .ويف بيتــه ُعــرف بــره بوالديــه مطي ًعــا لهــا ،يحرص
عــى قـراءة القــرآن بتفكــر وإمعــان ،فمنحــه القــرآن أحــد كنــوزه :فصاحــة يف اللســان ،وقــدرة عــى اإلقنــاع مســتمدة مــن
كتــاب اللــه وســنة نبيــه املصطفــى صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،باإلضافــة إىل االبتســامة التــي مل تفــارق وجهــه املــرق
حتــى لحظــة استشــهاده.
مشواره الجهادي

مــن مســجد القزمــري بحــي الشــجاعية كانــت البدايــة حيــث مــارس نشــاطه الدعــوي والســيايس والعســكري؛ فقــد
اعتــاد إلقــاء النــدوات عــى زمالئــه الطلبــة خــال برامــج اإلذاعــة والحلقــات العلميــة ،وعــر البيانــات وامللصقــات التــي
كان يوزعهــا عــى زمالئــه الطلبــة ،ويتصــدر صفــوف املتصديــن لالحتــال ،يرشــقهم بحجارتــه املقدســة بقداســة األرض،
يواجــه الرصــاص الجبــان الــذي يطلقــه جنــود االحتــال عــى إخوانــه وأبنــاء شــعبه ،تجــده دامئًــا يف ســاح الوغــى ال يهــدأ
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

261

حريصــا عــى نيــل الشــهادة
وال يلــن صاحــب عزميــة وإرادة ،ال يخــاف جربوتهــم وتكســرهم للعظــام ،بــل كان دامئًــا
ً
يســعى إليهــا بصــدق حتــى كتبهــا لــه اللــه عــز وجــل.
شــاهد شــهيدنا املجاهــد امتيــاز عــن قــرب بطــش االحتــال وسياســة تكســر العظــام ،وتابــع مجــزرة الحــرم
اإلبراهيمــي التــي ألهبــت مشــاعره وحركــت يف داخلــه روح االنتقــام وعشــق الشــهادة ورفــض واقــع األمــة (الكــف ال
يعانــد املخــرز) كانــت رســالته واضحــة وضــوح الشــمس (تقديــم الواجــب عــى اإلمــكان) واإلرادة أقــوى مــا ميلكــون،
الثمــن غــالٍ والســلعة تســتحق ،كان الثمــن د ًمــا ولحـ ًـا وجســدً ا شــوهته رصاصــات الحــق وأعقــاب البنــادق ،لكــن
ســلعة اللــه الغاليــة كانــت الدافــع القــوي لالنتقــام والتحــدي ،والنتيجــة التــي أحســن ُصنعهــا وخامتتهــا بيديــه املتوضئــة
وســكينه املقــدس يف شــهر اللــه املقــدس ،شــهر رمضــان املبــارك ،لتكــون الخامتــة األجمــل يف حيــاة الشــهيد األجمــل
امتيــاز وشــعاره (ســيبقى بنــو صهيــون خرا ًفــا لج ـزاري الجهــاد اإلســامي).
موعد مع الشهادة

الشــهيد املجاهــد امتيــاز مرتجــى ارتقــى شــهيدً ا يف  4مــارس (آذار) 1994م وذلــك بعدمــا فكــر وخطــط ورســم ونفــذ
عمليــة طعــن بطوليــة يف دوريــة راجلــة لجنــود االحتــال الصهيــوين يف مدينــة غــزة حيــث متكــن مــن توجيــه طعنــة
صائبــة لجنــدي صهيــوين يف رقبتــه ،وقبــل أن يســتدير ليطعــن آخــر باغتــه رصــاص الحقــد الصهيــوين لريتقــي شــهيدً ا
وترتســم البســمة مــن جديــد عــى وجــه شــهيدنا املجاهــد امتيــاز ألنــه علــم أن اللــه قــد اجتبــاه شــهيدً ا ،وهكــذا كانــت
النهايــة حم ـراء كشــقائق النعــان يف مــروج فلســطني عــى صــدر يــوم ربيعــي ،هكــذا يخــط الشــهداء طريــق النــر
والحريــة لألجيــال القادمــة بعدنــا ليبقــى الــدم عنوانًــا للمرحلــة ،ولنبقــى نحــن أوفيــاء للشــهداء الذيــن يعطــون دون
مقابــل ،ويهبــون دامئًــا الحيــاة لشــعوبهم وألمتهــم وألحبتهــم أمـ ًـا يف النهــوض مــن الغفلــة واالرتقــاء مــن جديــد حيــث
ال زلنــا يف وهــدة مــن الضعــف وعــى حافــة االنهيــار.
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الشهيد املجاهد عيل طالب عبد الله العاموي
كرمه الله برائحة مسك فاحت من دمه

«أيهــا األحبــة! يف اللــه وصيتــي لكــم أن تحفظــوا دمنا ،أن تســروا
عــى نــوره ودربــه .ال تخونــوا األمانــة التــي حملهــا اللــه لكــم وال
تنبهــروا بحــب الك ـرايس! وال تنخدعــوا بدعــاة االستســام والهزميــة!
فالحــق ال يســتجدى ،وحيــاة العــزة ال تــأيت إال بالجهــاد ،فنحــن قــو ٌم
أعزنــا اللــه باإلســام ،وإن ابتغينــا العــزة يف غــره أذلنــا اللــه» وصيــة
كتبهــا عــي بقلمــه وبرهــن صدقهــا بدمــه.
الميالد والنشأة

)(1994 - 1975

ولــد شــهيدنا املجاهــد عــي طالــب العــاوي يف مخيــم الشــاطئ بقطــاع غــزة بتاريــخ  7يوليــو (متــوز) 1975م دون أن
يقــدر لــه أن يعيــش ويرتعــرع يف مســقط رأس عائلتــه قريــة «املســمية الصغــرة» إحــدى قــرى فلســطني املحتلــة التــي
هجــرت العصابــات الصهيونيــة أهلهــا يف العــام 1948م بغطــاء بريطــاين وصمــت دويل .ليعيــش شــهيدنا املجاهــد عــي
مــع والــده ووالدتــه واثنــن مــن األشــقاء ومثــان مــن الشــقيقات.
تلقى شهيدنا املجاهد عيل تعليمه االبتدايئ واإلعدادي وأنهى الثانوية العامة يف مدرسة الكرمل بغزة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املقــدام عــي مثـ ً
ـال للتواضــع واللني ،شــجا ًعا ال يخاف املوت بشــهادة جميع شــباب املخيــم .وعىل مرأى
مــن عيونهــم صــار يف مقدمــة قــاذيف الحجارة .مل يتقاعس عــن مواجهة الجيش ولو ملرة واحدة ،وهو محب لألطفال بشــكل
غــر عــادي ،حريــص عــى مشــاعر اآلخرين ،غيــور عىل عرضــه ودينه ،يحب ويحــرم كل من متســك بدينه ويكــره املظاهر.

ُعهــد الشــهيد الفــارس عــي صاد ًقــا أمي ًنــا متســام ًحا مل يتأخــر عــن مســاعدة الغــر إذا رأى شــيخًا أخــذ بيــده وحمــل
عنــه .مل يكــن شــهيدنا ابــن ســنه إذ كان شــابًا تق ًيــا مــع الشــباب ،وشــيخًا ور ًعــا مــع الشــيوخ .يف طفولتــه ظــل بعيــدً ا
حريصــا عــى دينــه ،يتمنــى الشــهادة ليــل نهــار.
عــن عبــث الصبيــان .بــدأ حياتــه يف الثانيــة عــرة مــن عمــره مؤم ًنــا،
ً
بــدا رجـ ًـا يف ســلوكه الــذي اتســم بالنضــج والوعــي بــكل مــا أحــاط بــه.
ُعــرف الشــهيد الشــيخ عــي طاهـ ًرا ور ًعــا يــؤدي الصلــوات الخمــس يف املســجد .مل يــرك الصــاة حتــى وهــو ملقــى
عــى رسيــر املستشــفى أثنــاء إصابتــه بالرصــاص والــرب مــن الجيــش ،وكان ممي ـ ًزا يف تأديــة الصــاة يؤديهــا خاش ـ ًعا
بش ــكل الف ــت للنظ ــر حت ــى ظ ــن البع ــض أن ــه يتظاه ــر يف ركوع ــه وس ــجوده الطوي ــل .كان يعش ــق الق ــرآن ويق ــرؤه
والدم ــوع تنهم ــر م ــن عيني ــه .يص ــي النواف ــل ويق ــوم اللي ــل باس ــتمرار .حف ــظ ثل ــث الق ــرآن الكري ــم ،وح ــرص ع ــى
الفرائــض والســنن حتــى يف أدق األمــور .وحتــى يف وضوئــه حــرص عــى قطـرات املــاء وابتعــد عن الشــبهات ويســأل عنها.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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نشــأ شــهيدنا املجاهــد عــي مجاهــدً ا منــذ نعومــة أظافــره ،وحــن أدرك الواقــع مــن حولــه تقــدم للتضحيــة بنفســه،
وجاهــد يف اللــه حــق جهــاده فأصيــب ســبع مـرات يف االنتفاضــة املباركــة واعتــدى عليــه الجيــش الصهيــوين خمــس مـرات
يف املواجهــات .آمــن باإلســام دي ًنــا وباللــه ربًــا والتــزم يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف الخامســة عــرة مــن
عمــره ،وآمــن بأفكارهــا وأُطروحاتهــا واستشــعر مصداقيتهــا ،وأكــد ذلــك كلــه باستشــهاده ،كــا آمــن بالوحــدة اإلســامية
كــرورة حتميــة ورشعيــة ،وبــدا ذلــك واض ًحــا جل ًيــا يف وصيتــه التــي تركهــا.
أح ــب ش ــهيدنا الف ــارس ع ــي التي ــار الجه ــادي ال ــذي يدع ــو دامئً ــا إىل مقاتل ــة اليه ــود وجهاده ــم ب ــكل الوس ــائل
املتاح ــة بالحج ــر ،بالس ــكني ،وبالس ــاح .ق ــال ألح ــد أصدقائ ــه ذات م ــرة« :إنن ــي لس ــت بحاج ــة إىل كتيب ــات تكرهن ــي
بالصهاين ــة واألمري ــكان؛ ألنن ــي ق ــد تش ــبعت متا ًم ــا م ــن ه ــذه الناحي ــة وال أس ــتطيع أن أكرهه ــم أك ــر ،فق ــد كرهته ــم
مب ــا في ــه الكفاي ــة».
موعد مع الشهادة

مل يكــن غري ًبــا أن يستشــهد؛ فقــد عشــق الجهــاد وعشــق الشــهادة حتــى باتــت كل أمانيــه وكل مطالبــه يف الحيــاة
خاصــة أنــه عــاش فــرة صعبــة مــن الوحشــية والقســوة الصهيونيــة عــى أرض فلســطني الحبيبــة ،فقــد عايــش فــرة
االنتفاضــة معايشــة يوميــة رأى فيهــا القتــل واإلرهــاب وتكســر العظــام .رأى الظلــم بــأم عينيــه حيــث عــاش االحتــكاك
اليومــي مــع الكيــان الصهيــوين ،ومل يســلم مــن ظلمهــم ووحشــيتهم ومامرســاتهم اليوميــة.
استشــهد شــهيدنا املجاهــد عــي يــوم الخميــس  7أبريــل (نيســان) 1994م ،وكان صامئًــا ممتثـ ًـا حديــث رســول اللــه
ﷺ عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه عــن رســول اللــه ﷺ قــال« :تعــرض األعــال يــوم االثنــن والخميــس ،فأحــب أن
تعــرض أعــايل وأنــا صائــم» رواه الرتمــذي.
تقــدم فارســنا املجاهــد عــي واجتــاز الخــط األخــر الفاصــل بــن قطــاع غــزة وأرايض الـــ  48ووصــل إىل محطــة
لتجميــع الصهاينــة ،وهنــاك فتــح ن ـران مدفعــه الرشــاش عــى كل التجمــع املذكــور حيــث قتــل اثنــن مــن الضبــاط
أحدهــا برتبــة «ميجــر» وهــو مســؤول أمــن املســتوطنات يف قطــاع غــزة آنــذاك ،وجــرح مــا ال يقــل عــن عــرة آخريــن
برصاصــه حتــى باغتتــه رصاصــات أحــد الجنــود وبذلــك تحقــق الــذي اختــاره لنفســه ومتنــاه وعــر عنــه ألهلــه وذويــه،
أرسع الشــهيد املجاهــد عــي إىل مالقــاة ربــه صامئًــا يــوم استشــهاده ،بــل ويف اليــوم الــذي ســبقه طال ًبــا مــن والــده أن
يــرىض عنــه ،وموص ًيــا أمــه أن تقــدم يــوم استشــهاده العصــر بـ ً
ـدل مــن القهــوة؛ ألنــه يــوم فــرح ورسور وليــس يــوم
حــزن ،ومل يخطــر ببــال أهلــه أنــه اليــوم يذهــب للشــهادة ،تــرع بــكل مــا ميلــك قبــل استشــهاده بأيــام ،تــرع مبالــه
وكتبــه وحاجياتــه ،وأوىص مــؤذن املســجد أال يخــر أحــدً ا أنــه تــرع للمســجد مببلــغ مــن املــال.
عندمــا قــام أهــل الشــهيد املقــاوم عــي بدفنــه وجــدوا أن قميــص أخيــه قــد تعطــر بــدم الشــهيد ،فصــار اللــون لــون
الــدم والريــح ريــح املســك ،ويشــهد الكثــرون ممــن حــروا عــرس الشــهيد وتداولــوا القميــص وشــموا بأنفســهم رائحــة
املســك تفــوح مــن دمــه عــى ذلــك.
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الشهيد املجاهد جهاد إبراهيم محمد عصفور
صدق فسبق

أي مجاهــد صلــب كنــت يــا جهــاد؟! حقًــا لــكل مســمى مــن
اســمه نصيــب ،ومــا كان أكــر نصيبــك مــن اســمك!

الميالد والنشأة

)(1994 - 1966

ولــد الشــهيد املجاهــد جهــاد إبراهيــم عصفــور (أبــو محمــد) يف بلــدة عبســان الصغــرة بتاريــخ  25أكتوبــر (ترشيــن
األول) 1966م ألرسة فلســطينية عانــت طــوال فــرة االحتــال بعــد أن ُه ِّجــروا مــن بلدتهــم األصليــة «يافــا» إثــر نكبــة
فلســطني يف العــام 1948م ،والتحــق مبــدارس البلــدة وأنهــى دراســته الثانويــة مــن مدرســة املتنبــي الثانويــة بعبســان
الكبــرة ،ثــم التحــق بكليــة العلــوم والتكنولوجيــا بخانيونــس .وهــو متــزوج وأب ألربعــة أطفــال.
صفاته وأخالقه

كان الشــهيد املجاهــد جهــاد عصفــور مــن أبنــاء اإلســام وأحــد كــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي املخلصــن حيــث
تســابقت عــى تبنيــه كل مــن حركتــي الجهــاد اإلســامي وحــاس لشــدة تدينــه وإخالصــه وخلقــه ،فلــم يرافــق إال
األتقيــاء .وميتــاز بالخلــق الحســن ،وســرته طيبــة بــن أبنــاء جيلــه وأبنــاء عشــرته ،وغال ًبــا مــا يكــون يف معــزل عــن
النــاس ويــداوم عــى قـراءة القــرآن يف املســجد ويحــرص عــى صــاة الجامعــة وينصــح أبنــاء بلدتــه يف الخــر ،ويأمرهــم
باملعــروف وينهاهــم عــن املنكــر ويحثهــم عــى فعــل الخــر.
عــرف الشــهيد الفــارس جهــاد بأنــه منــارص لإلســام الجهــادي حريــص عــى نبــذ االحتــال ودحــره ومقاومتــه ،وكان
وحريصــا عــى الشــهادة ،ومح ًبــا لهــا ويتمنــى لقــاء اللــه وااللتحــاق باملــأ األعــى.
شــغوفًا بحــب الوطــن،
ً
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كان الشــهيد املجاهــد جهــاد مح ًبــا للعمــل ضــد املحتــل يغتنــم فرصــة العطلــة الدراســية ويتوجــه إىل العمــل داخــل
الخــط األخــر يراقــب ويالحــظ أعــداء األمــة وهــم يصولــون ويجولــون داخــل فلســطني املغتصبــة .وذات مــرة دفعــه
إميانــه وحبــه لوطنــه إىل أن ينقــض عــى صهيونيــن داخــل املصنــع الــذي كان يعمــل فيــه وقتلهــا بــآالت حــادة ،وفــر
بعدهــا إىل إحــدى املناطــق املجــاورة وواصــل ســره إىل الخليــل واتصــل بإخوانــه املجاهديــن هنــاك لتعــذر وصولــه إىل
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القطــاع بســبب اإلجـراءات األمنيــة الصهيونيــة .وواصــل عملــه الجهــادي يف الخليــل ومــدن وقــرى الضفــة الغربيــة ،ويف
تلــك الفــرة داهمــت القــوات الصهيونيــة بيتــه عــدة مـرات ،وطلبــوا مــن والــده أن يحــره ،وعندمــا مل يتمكــن مــن ذلك
أرغمــت الســلطات والــده عــى أن يوقــع عــى مرســوم يقــى بــأن يعتــر ولــده مطــار ًدا مــن القــوات الصهيونيــة .والح ًقــا
قابــل والــد الشــهيد املجاهــد جهــاد ابنــه املطــارد يف الخليــل واطــأن عليــه ،ثــم عــاد إىل القطــاع بعــد أن تأكــد أن ولــده
لــن يعــود ولــن يســلم نفســه ،وعندهــا أدرك الوالــد أن ابنــه الشــهيد املقــدام جهــاد بــاع نفســه للــه وليــس أمامــه إال
مواصلــة الجهــاد ضــد العــدو الغاشــم.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  22مايــو (أيــار) 1994م حــارصت قــوة مــن الجيــش الصهيــوين منـ ً
ـزل يف منطقــة تفــوح بجبــال الخليــل بعــد
أن فرضــت عليهــا نظــام حظــر التجــول وعــززت قواتهــا العســكرية وآلياتهــا املصفحــة يف املــكان الــذي كان يتواجــد فيــه
الشــهيد املجاهــد جهــاد عصفــور هــو وإخوانــه ،حيــث آثــر أن يبقــى ظهـ ًرا لحاميــة إخوانــه الذيــن غــادروا املــكان وبقــى
هــو ينتظــر وعــده مــع اللــه ،وبعــد عنــاء شــديد بذلــه الغـزاة الصهاينــة بــد ًءا بإطــاق نـران أســلحتهم الرشاشــة وبعدمــا
قصفهــم بالصواريــخ املضــادة لآلليــات وبعــد مــا يزيــد عــن مثــاين ســاعات متكــن العــدو مــن الوصــول إىل املنــزل حيــث
قتــل جنــوده الشــهيد املجاهــد جهــاد عصفــور لريتقــي شــهيدً ا بإذنــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد هاين محمود عبد الرحمن عابد
قلب جريء جاهد بالعمل والكلمة

يــا ســيد الشــهداء يــا رمــز البطولــة! منــك التحــدي ومنــا رصخــة
األمل الحزينــة .عشــقناك ســيدي يــوم كنــت ح ًيــا ،ويــوم أصبحــت
شــهيدً ا ،وســنلتقي بــك يــوم تبعــث ح ًيــا بــإذن اللــه .أزهــر دمــك
فينــا عشـقًا وتحد ًيــا ،وامتــأت األرض بلــون دمــك القــاين ،فأزهــرت:
هشــام ،صــاح ،أنــور ،خالــد ،رامــز ،عبــد اللــه وأنــور ،ولــن تتوقــف
مســرة الشــهداء.
الميالد والنشأة

)(1994 - 1962

يف مخيــم جباليــا الثــورة ،ويف أحضــان الفقـراء ولــد الشــهيد املجاهــد هــاين محمــود عابــد (أبــو معــاذ) يف  9ديســمرب
(كانــون األول) 1962م يف أرسة فلســطينية بســيطة هجــرت يف 1948م مــن قريــة «سمســم» الواقعــة شــال رشق غــزة.
أرسة تعشــق تـراب فلســطني وتلتــزم بتعاليــم الديــن ،وشــهيدنا املجاهــد هــاين أكــر األوالد مــن الذكــور حيــث لــه ثالثــة
إخــوة وســت أخــوات .ودرس االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني ،ودرس
املرحلــة الثانويــة يف جباليــا حيــث ولــد وعــاش.
متيــز بذكائــه الحــاد وتفوقــه يف دراســته .تــزوج الشــهيد املجاهــد أبــو معــاذ ورزقــه اللــه ولديــن هــا :معــاذ ومحمود،
وثــاث بنــات هــن :والء وأفنــان وقســم التــي ولــدت بعــد استشــهاده وســميت قســم ،وهــو اختصــار ل «القــوى
اإلســامية املجاهــدة» الــذراع العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو معــاذ بالجامعــة اإلســامية بغــزة يف العــام 1980م ،وهنــاك بــدأت مرحلــة جديــدة مــن
حجم،
حياتــه حيــث تعــرف هنــاك عــى منــط مغايــر مــن الثــوار؛ فمــن بني جميــع الطــاب كانت هنــاك مجموعــة أصغــر ً
ولكنهــا متيــزت عــن باقــي التجمعــات .اقــرب منها شــهيدنا ،فســمع كال ًما مل يســمعه من قبل .عرف أن فلســطني واإلســام
توأمــان ال ينفصــان وأن مرحلــة جديــدة ســوف يحمــل فيهــا أبنــاء اإلســام رايــة الدفــاع عــن فلســطني آتيــة ال محالــة.
بــدأ الشــهيد املجاهــد أبــو معــاذ نشــاطاته الطالبيــة التــي اســتمرت إىل أن تخــرج مــن الجامعــة يف العــام 1984م ،من
كليــة العلــوم قســم الكيميــاء وليواصــل بعدهــا دراســة املاجســتري مــن جامعــة النجــاح بنابلــس وذلــك يف العــام 1988م.
صفاته وأخالقه

مــاذا يف وســع القلــم أن يكتــب عــن صفــات شــهيد مجاهــد يف قامــة هــاين عابــد؟ الجــرأة العظيمــة يف التمســك
بالحــق والدفــاع عنــه يف أقــى املواقــف وأخطرهــا ،اإلميــان الــذي اكتمــل وع ًيــا وتقــوى ،حــب فلســطني والجــد والكــد
يف طريــق تحريرهــا ،مــد البــر إىل األفــق اإلعالمــي قناعــة بوظيفــة اإلعــام يف التوعيــة والجهــاد؛ فعمــل عــى تأســيس
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جريــدة «االســتقالل» لتحمــل بندقيــة الجهــاد واملقاومــة يف ســاحات اإلعــام .أمــا أخالقــه يف عالقاتــه اإلنســانية فقــل مــا
شــئت عــن أدبــه وتهذيبــه وحســن ترصفــه يف أرستــه طاعــة وبـ ًرا وح ًبــا لوالديــه ،وعط ًفــا وحســن تربيــه ألبنائــه .وكل مــن
عــارشه مــن األصدقــاء واملعــارف والجـران يفيــض ثنــاء عــى حميــد صفاتــه وأخالقــه .إنــه الشــهيد املجاهــد اإلنســان.
مشواره الجهادي

كانــت محطتــه األوىل يف االعتقــال ســنة 1991م ،عــى أيــدي قــوات االحتــال اإلرسائيــي بتهمــة إيــواء أحــد أقربائــه
وليحكــم عليــه بســتة أشــهر ويرحــل إىل معتقــل النقــب الصحـراوي ،وليخــرج شــهيدنا مــن القيــد ليواصــل رحلــة عطائــه
الدائــم لهــذه األرض الطيبــة وليتــوىل مســؤولية الجامعــة اإلســامية _اإلطــار الطــايب والنقــايب الطــايب للجهــاد اإلســامي
وقتئــذ_ حيــث كان الشــهيد مؤم ًنــا بأهميــة دور الطــاب يف الـراع الدائــر عــى أرض فلســطني.
ومــع تأســيس صحيفــة «االســتقالل» تــوىل إدارتهــا العامــة وشــارك يف تأسيســها ليتواصــل مــع رحلــة الوعــي والثــورة
التــي بدأهــا .قبــل عمليــة إعــادة االنتشــار التــي قامــت بهــا القــوات اإلرسائيلية يف قطــاع غزة بأســبوع واحد تحــارص هذه
القــوات منــزل الشــهيد يف حــي الغفــري بغــزة وتحــاول اعتقالــه إال أنــه حــرص عــى عــدم الوقــوع يف أيديهــم مــرة أخــرى
حيــث اعتــاد أن يخــرج كل مســاء ويختفــي بعيدً ا عــن عيونهم ،وليصبح الشــهيد املجاهد أبــو معاذ مطلوبًا لهــذه القوات.
ويف أعقــاب قيــام أعضــاء الجنــاح العســكري للجهــاد اإلســامي بتنفيــذ عملية عســكرية شــايل قطــاع غزة قتــل خاللها
ثالثــة مــن الجنــود اإلرسائيليــن قامــت إرسائيــل باتهــام الشــهيد املجاهــد أبــو معــاذ باملســؤولية عــن العمليــة والتخطيــط
لهــا وليتعــرض بعدهــا ملحنــة القيــد عــى أيــدي الســلطة الفلســطينية وليكــون أول معتقــل ســيايس لهــذه الســلطة.
موعد مع الشهادة

يف  2نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1994م ،ويف أحــد األيــام املشمســة يخــرج شــهيدنا كأجمــل مــا يكــون الشــهداء متوج ًهــا
رضا هنــاك ،وميــي يومــه يعلــم تالمذتــه الكيميــاء.
إىل كليــة العلــوم والتكنولوجيــا حيــث يعمــل محــا ً

را يخــرج مــرة أخــرى ليعــود إىل مكتبــه يف الصحيفــة حيــث كان الشــهيد دائــم العمــل مــن
ويف الســاعة الثالثــة عـ ً
أجــل نــر الوعــي بــن أبنــاء شــعبه ،ومــا أن يديــر شــهيدنا مقــود ســيارته حتــى تنفجــر بــه ليصــاب إصابــات خطــرة
وينقــل إىل مستشــفى نــارص مبدينــة خانيونــس ليلقــى اللــه شــهيدً ا يف زمــن الســام املزعــوم .ومــع إعــان نبــأ االستشــهاد
تحــول قطــاع غــزة إىل عواصــف وريــاح وكأمنــا الســاء تعلــن غضبهــا مــن هــذه الجرميــة البشــعة.
تقــول والدتــه وهــي تحتســب أملهــا« :منــذ الصبــاح شــعرت بانقبــاض يف قلبــي وشــعرت أن هنــاك أمـ ًرا يخفيــه القــدر
يل ،وأخــذت أرقــب هــاين وهــو خــارج مــن البيــت وأدعــو اللــه أن يحفظــه ،ومــا أن جــاءت ســاعة املســاء حتــى ســمعت
نعيــه مــن مــآذن املســاجد ،فبكيــت قليـ ًـا ،ثــم صمــت؛ ألين أدركــت أن هــذا هــو قــدر اللــه عــز وجــل».
أمــا شــقيقه عــاد فيقــول« :ســمعنا يف البدايــة أن حــادث طريــق وقــع للشــهيد ،ولكــن مــا أن وصلنــا املستشــفى
حتــى وجدنــا املئــات عــى بوابــة املستشــفى حيــث حــر الشــباب مــن كل أرجــاء القطــاع لالطمئنــان عــى أيب معــاذ،
ولكــن روحــه صعــدت إىل اللــه عــز وجــل ،وعــدت إىل البيــت وأنــا أخــى أن أواجــه أمــي وزوجتــه بالخــر ،ولكــن الحمــد
اللــه وجدتهــا صابرتــن وراضيتــن بقضــاء اللــه وقــدره».
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الشهيد املجاهد هشام إسامعيل عبد الرحمن حمد
بطل عملية نيتساريم االستشهادية

رضبــة تلــو الرضبــة تلقاهــا الجيــش الصهيــوين عــى أيــدي
مجاهــدي رسايــا القــدس ،وســتبقى حركــة الجهــاد اإلســامي
وجناحهــا العســكري تثبــت للعــامل أن ال دم إال دمنــا ،ودمنــا هــو
محــرك األمــة نحــو القــدس وأقصانــا الجريــح الــذي يتعــرض اليــوم
إىل أبشــع الجرائــم التــي ترتكــب بحقــه وال أحــد يحــرك ســاك ًنا.
الشــهيد املجاهــد هشــام حمــد كان مــن أبطــال الجهــاد يف مصارعــة
العــدو الغاصــب.

)(1994 - 1973

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد هشــام إســاعيل حمــد (أبــو محمــد) يف قطــاع غــزة املحتــل بتاريــخ  22ديســمرب (كانــون
األول) 1973م ونشــأ وترعــرع يف أحضــان أرستــه الكرميــة والتــي ُه ّجــرت مــن قريــة «املغــار» يف العــام 1948م حيــث
اســتقر بهــا املقــام يف مخيــم الشــاطئ ً
أول ،ثــم يف حــي الشــيخ رضــوان مبدينــة غــزة.
ومثــل الكثرييــن مــن أبنــاء مخيامتنــا الصامــدة تلقــى شــهيدنا املجاهــد هشــام تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس الوكالــة
بغــزة وشــاء اللــه أال يكمــل تعليمــه ،فأصبــح مــن عاملنــا البواســل حيــث عمــل يف عــدة مهــن متنوعــة .نشــأ الشــهيد
املجاهــد هشــام يف أرسة كرميــة فــرىب عــى األخــاق الفاضلــة ومحبــة اإلســام العظيــم.
صفاته وأخالقه

الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد مــن رواد املســجد حيــث تــرىب عــى تعاليــم اإلســام ومبادئــه العظيمــة ،وعــاش فــرة
مــن الوقــت مــع رجــال الدعــوة (جامعــة التبليــغ) ،وســبق ذلــك تعرفــه عــى حركــة إســامية عاملــة عــى الســاحة
الفلســطينية فنشــأ وترعــرع يف رحــاب بيــوت اللــه يف األرض ،فصــار مثــال املســلم الصــادق اإلميــان .ومتيــز الشــهيد
املجاهــد هشــام بطيــب عالقاتــه مــع الجميــع أرسة وجــرة وأصدقــاء.
وفيــا بعــد أصبــح الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد دائــم الــردد عــى مســجد الهــدى بحــي الشــيخ رضــوان القريــب
مــن منزلــه فبــدا مــن أكــر املصلــن التزا ًمــا باملســجد ،وكان دائــم املحافظــة عــى صلــوات الجامعــة وخاصــة صــاة
الفجــر .وقــد امتــاز الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد بصوتــه النــدى يف تالوتــه للقــرآن الكريــم ،والــذي يجيــد أحكامــه ،وقــد
ُعــرف الشــهيد باللياقــة البدنيــة وإجــادة فــن الكراتيــه.
مشواره الجهادي

غلــب عــى الشــهيد املقــدام هشــام عــدم االهتــام بالدنيــا وزخرفهــا نظـ ًرا لرتبيتــه اإلســامية؛ فقــد زهــد فيهــا ،وجــل
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همــه هــو الشــهادة يف ســبيل اللــه .ومثــل كل الشــباب املســلم كان مقاو ًمــا لالحتــال ،واعتقــل مــن قبــل قــوات االحتــال
الصهيــوين بتهمــة رشــق الجنــود بالحجــارة ومكــث يف معتقــل أنصــار عــدة أيــام.
آمــن الشــهيد املجاهــد هشــام ومــن خــال ترشبــه ألفــكار الجهــاد اإلســامي ،ومــن خــال عالقتــه الوثيقــة مــع بعــض
أفـراده بــأن الجهــاد املســلح هو الســبيل لتحرير فلســطني والقــدس ،وأن الشــهادة هي أغىل أمنيــة ينتظرها املؤمــن بالله.
بعــد أن عــاش الشــهيد الفــارس هشــام أفــكا ًرا إســامية مختلفــة اختــار االقـراب مــن حركــة الجهــاد اإلســامي ،وفيــا
بعــد انضــم إىل الجنــاح العســكري للحركــة ،وزامــل الشــهيد املجاهــد عــي العــاوي يف نفــس املجموعــة.
موعد مع الشهادة

بعــد عمليــة االغتيــال التــي نفذهــا االحتــال الصهيــوين بحــق الشــهيد القائــد هــاين عابــد ،عــزم مجاهــدو القــوى
اإلســامية «قســم» (الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حينهــا) عــى تنفيــذ عمليــة يف وســط جنــود االحتــال
الصهيــوين بقطــاع غــزة ،فــكان حســن االختيــار والتخطيــط والهــدف تجمــع لعــدد مــن الجنــود الصهاينــة عــى مفــرق
مغتصبــة نيتســاريم ،فرصــد املجاهــدون هدفهــم لعــدة أيــام وتأكــدوا مــن ثبــات الهــدف وقــرروا تنفيــذ العمليــة.
درس املجاهــدون مــكان العمليــة فيــا بينهــم ،فاختــاروا تنفيــذ العمليــة عــر دراجــة هوائيــة يســتقلها أحــد
االستشــهاديني حتــى ال تكــون عرضــة للشــك مــن قبــل العــدو الصهيــوين.
خــرج املجاهــدون مــن قواعدهــم ملــكان العمليــة للتأكــد مــن وجــود الهــدف ومتابعــة تحــركات جيــش االحتــال
الصهيــوين ،تــم االتصــال وإعطــاء املعلومــات للقيــادة العســكرية بانتظــام حســب املتفــق عليــه ،أعطيت اإلشــارة للشــهيد
املجاهــد هشــام حمــد بالتحــرك نحــو الهــدف الــذي قــام برصــده بنفســه ألكــر مــن مــرة.
رشا بلقــاء اللــه
يــوم الجمعــة  11نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1994م انطلــق الشــهيد املجاهــد هشــام صامئًــا مســتب ً
والشــهادة يف ســبيله .ويف حــوايل الســاعة الواحــدة والنصــف مــن ظهــر ذلــك اليــوم تقــدم الشــهيد الفــارس هشــام
بدراجتــه الهوائيــة متزن ـ ًرا باملتفج ـرات والعبــوات الناســفة ومقتحـ ًـا تجم ًعــا عســكريًا بالقــرب مــن مفــرق البوليــس
الحــرىب يف وســط قطــاع غــزة قــرب مغتصبــة نيتســاريم الصهيونيــة ،وأســفر االقتحــام عــن مقتــل  3ضبــاط صهاينــة،
وإصابــة اثنــن مــن الجنــود إصابــات بالغــة ،وإصابــة عــرة آخريــن إصابــات خطــرة ومتوســطة حســب اعـراف راديــو
العــدو يف حينــه.
وجــاءت العمليــة االستشــهادية ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد هــاين عابــد الــذي اغتيــل يف الثــاين مــن الشــهر
نفســه عــى أيــدي املوســاد الصهيــوين ،وكانــت عمليــة الشــهيد املجاهــد هشــام حمــد أوىل العمليــات االستشــهادية مــن
نوعهــا يف فلســطني التــي جــاء توقيتهــا مواك ًبــا للحفــل التأبينــي الكبــر الــذي أقيــم للشــهيد القائــد هــاين عابــد.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد ماهر أحمد حسن عزام
قناصا
بحجره استطاع أن يصبح ً

ينس ــجون م ــن أش ــعة الش ــمس طيب ــة القل ــوب ويحمل ــون يف
أرواحهـــم صفـــاء الـــود والكربيـــاء ،هـــم رونـــق املســـاء الجميـــل
وصباح ــه املعط ــر ،وه ــم الح ــارضون يف كل مي ــدان ألج ــل وط ــن
يعتـــر حزنًـــا وأملًـــا .رجـــل مـــى مل تهـــزه أقـــوال املرجفـــن ومل
تعجب ــه آه ــات املستس ــلمني ،كي ــف ال وه ــو م ــن رح ــم املقاوم ــة
والجه ــاد نش ــأ وت ــرىب.
الميالد والنشأة

)(1994 - 1971

ولــد شــهيدنا املجاهــد ماهــر أحمــد عـزام (أبــو أحمــد) يف  21أكتوبــر (ترشيــن األول) 1971م يف حــي الزيتــون رشق
مدينــة غــزة لينشــأ ويرتعــرع عــى حــب الجهــاد واملقاومــة يف أرسة تتكــون مــن أربعــة عــر فــر ًدا هــو أكربهــم.
درس شــهيدنا املجاهــد ماهــر املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة صفــد االبتدائيــة حتــى وصــل الصــف الســادس ،ومل
يتمكــن مــن إكــال تعليمــه بســبب انشــغاله مبســاعدة والــده يف إعالــة أرستــه ،واتجــه للعمــل يف مهنــة الخياطــة التــي
بقــي فيهــا فــرة طويلــة قبــل استشــهاده.

صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد ماهــر منــذ طفولتــه بشــخصية متزنــة ال تعــرف إال الصــدق والتفــاين يف العمــل ،ويصفــه
محمــد شــقيقه قائـ ًـا« :أخــي منــذ طفولتــه انجــذب للمســاجد وظــل يدعونــا دو ًمــا إىل الصــاة جامعــة يف املســجد؛ فهــو
عنــده مبثابــة انطالقــة نحــو عاملــه الجهــادي الواســع».
أضــاف مســتذك ًرا مــا مــى مــع شــقيقه« :متيــز الشــهيد بصفــات عديــدة أكرثهــا حبــه وعملــه يف اإلصــاح بــن جريانــه
وأهلــه ،األمــر الــذي جعــل كل مــن يعرفــه يحبــه ويشــعر بأنــه املؤمتــن حتــى عــى أدق أرسار ،واعتــاد النــاس عــى
الحديــث معــه يف أخــص األمــور مــن أجــل إيجــاد الحلــول املناســبة لهــم».

مشواره الجهادي

انتمــي الشــهيد الفــارس ماهــر منــذ نعومــة أظافــره إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ،فأضحــى فعـ ً
ـال يف كل مياديــن
الجهــاد ،ومل يــرك مهرجانًــا وال مســرة للمجاهديــن إال وشــارك فيهــا ،مــدركًا أن صــوت املقاومــة ال بــد أن يعلــو فــوق
أصــوات املنهزمــن.
شــارك شــهيدنا املجاهــد ماهــر شــباب الحــي يف إلقــاء الحجــارة عــى جنــود االحتــال ،ولديــه ســاحان متواضعــان
األول اإلميــان بعدالــة القضيــة والثــاين مقــاع يرجــم بــه املحتلــن.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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ذاك الحجــر البســيط أقــوى مــن بنــادق االحتــال حينــا يقذفــه قلــب مؤمــن باللــه ،وهــو دليــل واضــح عــى رفــض
االحتــال رغــم قلــة اإلمــكان ،ويؤكــد أحــد جـران الشــهيد املجاهــد ماهــر أنــه شــاهده أكــر مــن مــرة يصيــب جنــود
االحتــال بحجارتــه املباركــة حتــى أطلــق عليــه ســكان الحــي بقنــاص الحجــارة.
موعد مع الشهادة

 18نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1994م موعــد الشــهيد املجاهــد ماهــر مــع الشــهادة؛ فعــى عادتــه اســتيقظ يــوم
الجمعــة ليقــرأ مــا تيــر مــن املصحــف الرشيــف وســمع بنبــأ مفــاده اقـراف أجهــزة الســلطة مجــزرة بحــق العـرات
مــن املواطنــن يف مســجد فلســطني مبدينــة غــزة ،فــأرسع إىل مستشــفى الشــفاء ليتــرع بالــدم ،ثــم حــاول العــودة
للمنــزل سـ ًرا عــى األقــدام ،ففوجــئ بأحــد األطفــال ينــزف يف محيــط منطقــة الرسايــا فحــاول نقلــه إىل املستشــفى إال أن
رصــاص الغــدر طالــه يف صــدره ،فرحلــت روحــه إىل خالقهــا طاهــرة مطهــرة مشــتاقة للقــاء اللــه.
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الشهيد املجاهد أحمد عبد الفتاح موىس العيل
فارس مقاوم عشق األرض والوطن

يف تاريــخ الــراع املســتمر واملتواصــل بــن أصحــاب الحــق
وأدعيــاء الباطــل تــأيت ثلــة مــن الشــباب املجاهــد املقــاوم ليفتحــوا
لنــا طريقًــا للعــزة والدخــول إىل املســجد األقــى وإســاءة وجــوه
ً
وقتــا يف شــعبنا،
بنــي صهيــون الذيــن عاثــوا يف األرض فســا ًدا
وشــهيدنا املجاهــد أحمــد العــي املؤمــن بخطــا النبــي محمــد ﷺ
ســطر بدمــه أجمــل التضحيــات ليــزف شــهيدً ا وينــال رىض اللــه عــز
وجــل.

)(1994 - 1971

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد عبــد الفتــاح العــي (أبــو التحريــر) بتاريــخ  22ســبتمرب (أيلــول) 1971م يف مخيــم
القاســمية جنــوب لبنــان ،وهــو مــن عائلــة متواضعــة ملتزمــة محافظــة عــى املبــادئ والجــذور الفلســطينية ،تعشــق
األرض والوطــن ،تعــود أصولهــا إىل قريــة «الناعمــة» قضــاء صفــد ،تــرىب الشــهيد بــن أرسة بســيطة تتكــون مــن الوالديــن
وتســعة مــن الذكــور واإلنــاث ،ترتيــب شــهيدنا الســابع بينهــم.
درس الشــهيد املجاهــد أحمــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة املنصــورة بلبنــان ونشــأ وترعــرع يف مخيمــه
فعشــقه وأحــب أهلــه وأحبــوه.
صفاته وأخالقه

والــدة الشــهيد املقــدام أحمــد تحدثــت عــن ابنهــا الشــهيد« :إنــه مــن الشــباب الذيــن يخافــون اللــه يف أقوالهــم
وأفعالهــم ،كان مثـ ً
ـال لألخــاق واألدب ،مل يكــن يظلــم أحــد يف مخيمــه ،يحــب أن يصنــع الفالفــل ويوزعــه يف املخيــم
وعــى أطفــال الروضــة دون مقابــل».
ُعه ــد الش ــهيد الف ــارس أحم ــد املص ــي الصائ ــم الق ــارئ لكت ــاب الل ــه ع ــز وج ــل ،امللت ــزم واملتمس ــك بالع ــادات
والتقالي ــد الفلس ــطينية.
تتحـــدث الوالـــدة الصابـــرة« :لقـــد كان الشـــهيد أحمـــد يخـــرج مـــن البيـــت باليومـــن والثالثـــة وأحيانًـــا ملـــدة
أس ــبوع ،لكن ــه يف امل ــرة األخ ــرة خ ــرج م ــن البي ــت وق ــد تأخ ــر ع ــن عادت ــه الت ــي يخ ــرج فيه ــا ،فقل ــت لزوج ــي
أري ــد أن أذه ــب إىل ب ــروت ألتفق ــده ،فق ــال اذهب ــي وعندم ــا وصل ــت وس ــألت أج ــاب البع ــض :بأن ــه مل ي ــأت .حينه ــا
أدرك ــت يف نف ــي ش ــي ًئا وكان ل ــدي إحس ــاس بأن ــه ذه ــب يف عملي ــة استش ــهادية فع ــدت إىل البي ــت وعنده ــا تلقي ــت
خ ــر استش ــهاده بالص ــر والح ــزن».
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد الفــارس أبــو التحريــر بحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ مطلــع التســعينيات مندم ًجــا يف صفــوف
املجاهديــن يف الــر دون علــم أحــد حتــى أهلــه مل يخربهــم يف بــادئ األمــر .وعندمــا علــم والــده بانضاممــه إىل حركــة
الجهــاد اإلســامي ظــن شــهيدنا الفــارس أحمــد أن والــده ســيمنعه ،لكــن والــده الصابــر حثــه عــى أن يواصــل هــذا
الطريــق؛ ألن والــده هــو مــن املجاهديــن واملحبــن لهــذا الطريــق.
موعد مع الشهادة

قبــل ظهــر يــوم االثنــن  28نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1994م خــاض شــهيدنا الفــارس أحمــد العــي ومعــه الشــهيدان
املجاهــدان يحيــى محمــد الخميــس وأحمــد قاســم العــايص معركــة بطوليــة ضــد جيــش االحتــال الصهيــوين عــى طريــق
الشــقيف أرنــون يف الجنــوب اللبنــاين حيــث أمطــر املجاهــدون الثالثــة دوريــة للعــدو الصهيــوين بنــران القذائــف
الصاروخيــة واألســلحة الرشاشــة فقتلــت وأصابــت عــد ًدا مــن جنــود العــدو.

حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان أصــدرت بيانًــا يف حينــه ونعــت الشــهداء الفرســان الثالثــة وأشــارت إىل أن العمليــة
البطوليــة التــي قــام بهــا الشــهداء الثالثــة هــي يف ســياق التواصــل مــع املجاهديــن يف فلســطني ومؤكــدة عــى اســتحالة
التعايــش أو الصلــح أو التفاهــم مــع العــدو الغاصــب لفلســطني والــذي يحــاول عــر اتفاقيــات الــذل واإلذعــان التــي
يوقعهــا مــع أطـراف فلســطينية وعربيــة أن يكــرس االحتــال لفلســطني وأن يخــرق املنطقــة ليفــرض هيمنتــه األمنيــة
والسياســية واالقتصاديــة عليهــا.
كــا أشــارت حركــة الجهــاد اإلســامي يف بيانهــا إىل أن دم الشــهداء الثالثــة يف الشــقيف ســيبقى عنوانًــا الســتمرار
املعركــة ،عنوانًــا الســتمرار الربــاط يف ســاحل فلســطني وكل الشــام ،عنوانًــا لوحــدة أرض العــرب واملســلمني وعنوانًــا
للتحــدي الــذي نخوضــه بــكل العــزم واإلرصار ،ونحــن عــى يقــن بــأن النــر حليــف أمتنــا العظيمــة.
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الشهيد املجاهد أحمد قاسم محمد العايص
فارس عملية قلعة شقيف بالجنوب اللبناين

«أمــام الواقــع الــذي نعيشــه إذا مل يكــن أمامنــا إال أن نخضــع
للواقــع الفاســد فخيارنــا أن نكــون ذبيحــة مرضجــة بدمائنــا ً
بــدل
مــن أن نستســلم لهــذا الواقــع املريــر ،إننــا ال نــرى املــوت إال
ســعادة والحيــاة مــن الظاملــن إال رض ًرا فقتــال اليهــود واجــب رشعــي
وتحريــر فلســطني واجــب مقــدس يحتــاج منــا إىل تضحيــة ودمــاء
وأشــاء» .كلــات تركهــا الشــهيد املجاهــد أحمــد العــايص تعــر عــن
حبــه لفلســطني وللجهــاد واملقاومــة.

)(1994 - 1976

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد قاســم العــايص (أبــو محمــد) يف  9نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1976م يف مخيــم نهــر
البــارد يف لبنــان مــن عائلــة فلســطينية الجئــة جــاءت مــن بلــدة «الخالصــة» قضــاء صفــد التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف
العــام 1948م .فنشــأ يف أرسة ملتزمــة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا وعقيدتهــا ووطنهــا تتكــون مــن الوالديــن
وعــرة مــن الذكــور واإلنــاث ،ترتيــب شــهيدنا الســادس بينهــم.
درس الشــهيد املجاهــد أحمــد حتــى الصــف األول الثانــوي يف مــدارس مخيــم نهــر البــارد ،واضطــر بعدهــا إىل مغــادرة
الدراســة متج ًهــا للعمــل بحكــم الظــروف االقتصاديــة الصعبــة ،وااللتحــاق بصفــوف العمــل الجهــادي املقاوم.
صفاته وأخالقه

مــن صغــره كان الشــهيد الفــارس أحمــد ملتز ًمــا بالصلــوات ،وخاصــة صــاة الفجــر جامعــة باملســجد وكان محافظًــا
عــى قيــام الليــل وقـراءة القــرآن ،صيــام اثنــن وخميــس.

تتحــدث والــدة الشــهيد املجاهــد أحمــد قائلــة« :عندمــا كان أحمــد صغــرًا شــاهد باملنــام ســيدنا محمــد ﷺ
وســيدنا مــوىس عليــه الســام بأنهــا طــارا بــه إىل الجنــة وقــاال لــه :هــذا بيتــك وال تقطــع صالتــك .ففــر الشــيوخ بعــد
استشــهاده بــأن رؤيــة ســيدنا مــوىس تعنــي الشــهادة».
مشواره الجهادي

التــزم الشــهيد املقــاوم أحمــد عندمــا كان بالصــف الســابع مــع إحــدى الفــرق الكشــفية التابعــة لحركــة الجهــاد
اإلســامي وكان يشــاركها الرحــل واملخيــات الكشــفية .وانتمــى الشــهيد املجاهــد أحمــد لصفــوف حركــة الجهاد اإلســامي
يف لبنــان إميانًــا منــه بصوابيــة النهــج الــذي وضــع أسســه وأرىس قواعــده الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي رحمــه اللــه.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

275

وانضــم الح ًقــا إىل صفــوف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث تــدرب عــى الســاح وفنــون القتــال يف
معســكرات الحركــة يف لبنــان ليكــون مقاتـ ًـا مداف ًعــا عــن دينــه ووطنــه الســليب.

موعد مع الشهادة

قبــل ظهــر يــوم االثنــن  28نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1994م خــاض شــهيدنا الفــارس أحمــد العــايص ومعــه الشــهيدان
املجاهــدان أحمــد عبــد الفتــاح العــي ويحيــى محمــد الخميــس معركــة بطوليــة ضــد جيــش االحتــال الصهيــوين عــى
طريــق الشــقيف أرنــون يف الجنــوب اللبنــاين حيــث أمطــر املجاهــدون الثالثــة دوريــة للعــدو الصهيــوين بنـران القذائــف
الصاروخيــة واألســلحة الرشاشــة فقتلــت وأصابــت عــد ًدا مــن جنــود العــدو.

حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان أصــدرت بيانًــا يف حينــه ونعــت الشــهداء الفرســان الثالثــة وأشــارت إىل أن العمليــة
البطوليــة التــي قــام بهــا الشــهداء الثالثــة هــي يف ســياق التواصــل مــع املجاهديــن يف فلســطني ومؤكــدة عــى اســتحالة
التعايــش أو الصلــح أو التفاهــم مــع العــدو الغاصــب لفلســطني والــذي يحــاول عــر اتفاقيــات الــذل واإلذعــان التــي
يوقعهــا مــع أطـراف فلســطينية وعربيــة أن يكــرس االحتــال لفلســطني وأن يخــرق املنطقــة ليفــرض هيمنتــه األمنيــة
والسياســية واالقتصاديــة عليهــا.
كــا أشــارت حركــة الجهــاد اإلســامي يف بيانهــا عــى أن دم الشــهداء الثالثــة يف الشــقيف ســيبقى عنوانًــا الســتمرار
املعركــة ،عنوانًــا الســتمرار الربــاط يف ســاحل فلســطني وكل الشــام ،عنوانًــا لوحــدة أرض العــرب واملســلمني وعنوانًــا
للتحــدي الــذي نخوضــه بــكل العــزم واإلرصار ،ونحــن عــى يقــن بــأن النــر حليــف أمتنــا العظيمــة.

276

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد يحيى محمد راغب الخميس
القدس قلبه النابض

هــم الشــهداء ،كنســمة طيــف مــن الجنــة ،تســمو بروحنــا
العاليــة ،تحــرق قلوبنــا كجمــرة ملتهبــة نــا ًرا وشــو ًقا للقــاء األحبــة.
ألنهــم العظــاء الذيــن يــروون بدمائهــم الطاهــرة ت ـراب الوطــن
الســليب ،يغــذون بهمتهــم العاليــة أرواح مح ّبيهــم والعاشــقني
الوالهــن بحــب محمــد ﷺ ،الهامئــن بعشــق البندقيــة الســمراء،
حتــى أنهــم لبســوا الكفــن األبيــض ويرصخــون :لبيــك اللهــم لبيــك،
لبيــك بدمنــا ومالنــا وأهلنــا ،لبيــك يــا فلســطني.
الميالد والنشأة

)(1994 - 1975

بعيــدً ا عــن أرض فلســطني املباركــة بــزغ فجــر ميــاد الشــهيد الفــارس يحيــى محمــد الخميــس (أبــو بكــر) يف مخيــم
عــن الحلــوة جنــوب لبنــان يــوم  22أبريــل (نيســان) 1975م .لقــد حلــم كثـرًا بــذاك اليــوم الــذي ســيعود فيــه إىل وطنــه
وإىل بيــت أرستــه يحــدوه األمــل صبــاح مســاء يف العــودة إىل بلدتهــم «طربيــا» الســاحرة الخالبــة بأشــجارها وكرومهــا
التــي ُه ِّجــروا منهــا عنــوة يف العــام 1948م .تتكــون أرستــه مــن والديــه وثــاث مــن البنــات وســت مــن األبنــاء واستشــهد
أخيــه جهــاد أثنــاء مقاومتــه يف صفــوف الجبهــة الشــعبية لالجتيــاح الصهيــوين لبــروت يف العــام 1982م.
تلقــى الشــهيد املجاهــد يحيــى مراحــل تعليمــه االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس مخيــم عــن الحلــوة التابعــة لوكالــة
غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني «األونــروا» وتوقــف عــن الدراســة بســبب الحــرب التــي حدثــت يف لبنــان.
صفاته وأخالقه

منــا شــهيدنا الفــارس محمــد وترعــرع وكــر بــن أحضــان والديــه شــامخًا رافــع الــرأس واكتســب الجــرأة والشــجاعة
والقــوة منــذ نعومــه أظافــره والســيام الصفــات الحميــدة التــي متيــز بهــا وأســلوبه الراقــي يف معاملــة اآلخريــن والتزامــه
بالعبــادات والــدروس الدعويــة ،وحافــظ عــى الصلــوات وأحــب ســاع األناشــيد اإلســامية.
شــقيقه أديــب  53عا ًمــا تحــدث قائـ ًـا« :جميــع أفـراد اﻷرسه يفتقــدون يحيــى ألنــه غــرس بــن أبنائنــا حــب فلســطني
وكانــت القــدس قلبــه النابــض ،كل مســاء عندمــا كان يعــود للمنــزل كانــت والــديت بانتظــاره لــي تطمــن عليــه؛ ﻷنــه
اﻷصغــر سـ ًنا بــن أشــقائه».

مشواره الجهادي

كــا أن لــكل شــهيد فلســطيني حكاياتــه مــع حــب الوطــن وعشــق مقدســاته فــإن لشــهيدنا الفــارس يحيــى حكاياتــه
الخاصــة كــا يوضــح شــقيقه أديــب حيــث يقــول« :الشــهيد يحيــى حمــل الســاح منــذ الصغــر ،وانطلــق ملتحقًــا
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ً
متــوكل عــى اللــه ،والتحــق مبعســكرات التدريــب
بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ومل يتجــاوز عمــره  16عا ًمــا،
العســكرية التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان واكتســب املهــارات القتاليــة الالزمــة ملجابهــة العــدو الصهيــوين».
وأض ــاف « :ثالث ــة س ــنوات م ــن الرسي ــة والعم ــل املق ــاوم م ــع حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي ليحق ــق حلم ــه أخــ ًرا
باستش ــهاده والف ــوز بجن ــان الخل ــد ونعي ــم اآلخ ــرة .اخت ــار طري ــق الش ــهادة واملقاوم ــة ﻷنه ــا الطري ــق اﻷق ــر للن ــر
والتحري ــر ،ولي ــس الس ــام امل ــذل ال ــذي يس ــتجدي الحق ــوق م ــن املحت ــل الغاص ــب بع ــد أن ع ــاث يف اﻷرض فس ــا ًدا.
قب ــل استش ــهاده بف ــرة ش ــهرين تقري ًب ــا كُ ــرت رجل ــه حي ــث كان بعملي ــة اس ــتطالع جهادي ــة ،ولك ــن بع ــد ش ــفائه
واص ــل ال ــدرب والطري ــق بهم ــة عالي ــة».
موعد مع الشهادة

قبــل ظهــر يــوم االثنــن  28نوفمــر (ترشيــن ثــاين) 1994م خــاض شــهيدنا الفــارس يحيــى الخميــس ومعــه الشــهيدين
املجاهديــن أحمــد عبــد الفتــاح العــي وأحمــد محمــد العــايص معركــة بطوليــة ضــد جيــش االحتــال الصهيــوين عــى
طريــق الشــقيف أرنــون يف الجنــوب اللبنــاين حيــث أمطــر املجاهــدون الثالثــة دوريــة للعــدو الصهيــوين بنـران القذائــف
الصاروخيــة واألســلحة الرشاشــة فقتلــت وأصابــت عــد ًدا مــن جنــود العــدو.

حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان أصــدرت بيانًــا يف حينــه ونعــت الشــهداء الفرســان الثالثــة وأشــارت إىل أن العمليــة
البطوليــة التــي قامــت بهــا الشــهداء الثالثــة هــي يف ســياق التواصــل مــع املجاهديــن يف فلســطني ومؤكــدة عــى اســتحالة
التعايــش أو الصلــح أو التفاهــم مــع العــدو الغاصــب لفلســطني والــذي يحــاول عــر اتفاقيــات الــذل واإلذعــان التــي
يوقعهــا مــع أطـراف فلســطينية وعربيــة أن يكــرس االحتــال لفلســطني وأن يخــرق املنطقــة ليفــرض هيمنتــه األمنيــة
والسياســية واالقتصاديــة عليهــا.
كــا أشــارت حركــة الجهــاد اإلســامي يف بيانهــا عــى أن دم الشــهداء الثالثــة يف الشــقيف ســيبقى عنوانًــا الســتمرار
املعركــة ،عنوانًــا الســتمرار الربــاط يف ســاحل فلســطني وكل الشــام ،عنوانًــا لوحــدة أرض العــرب واملســلمني وعنوانًــا
للتحــدي الــذي نخوضــه بــكل العــزم واإلرصار ،ونحــن عــى يقــن بــأن النــر حليفنــا أمتنــا العظيمــة.
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الشهيد املجاهد أنور محمد عطية سكر
صاحب االنفجار األول بعملية بيت ليد املزدوجة

كانــت ومــا زالــت بيــت ليــد الكابــوس الــذي يقــض مضاجــع
قــادة الكيــان وجنودهــم الجبنــاء الذيــن بكــوا كــا النســاء وظهــرت
عالمــات الرعــب عليهــم لتتحطــم أســطورتهم املزعومــة؛ ألن جنــود
الجهــاد التواقــن للشــهادة يحبــون املــوت كــا يحــب جنــود صهيــون
الحيــاة ،فكانــت بيــت ليــد املعجــزة التــي رســمت أول خيــوط فجــر
االنتصــار القــادم ال محالــة.
الميالد والنشأة

)(1995 - 1972

ولــد الشــهيد املجاهــد أنــور محمــد ســكر (أبــو محمــد) يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة يف  10ديســمرب (كانــون
األول) 1972م لعائلــة ُمه َّجــرة مــن قريــة «بيــت جرجــا» التــي احتلــت بعــد أن دمــرت مــن قبــل عصابــات الصهاينــة
رشد ســكانها.
عــام 1948م و ّ
نشــأ شــهيدنا املجاهــد أنــور يف بيــت عــرف بالبســاطة حيــث إنــه املولــود البكــر لوالديــه ،ولــه تســعة مــن اإلخــوة
واألخــوات .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي وجــز ًءا مــن الثانــوي يف مــدارس حــي الشــجاعية ،ثــم تــرك مقاعــد
الدراســة ليعمــل داخــل الخــط األخــر مــع أبيــه .وبعــد ذلــك تعلــم مهنــة النجــارة (نجــارة املوبيليــات) عــى يــد أبيــه
وظــل يعمــل كنجــار حتــى استشــهاده .يشــار إىل أن شــهيدنا تــزوج بعــد خروجــه مــن االعتقــال األول مــن فتــاة مؤمنــة،
وقــدر اللــه أن يستشــهد قبــل أن ينجــب منهــا.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد أنــور منــذ صغــره بأخالقــه العاليــة وأدبــه العظيــم .كل مــن يعرفــه يحبــه لتعاملــه القــرآين
مــع الجميــع؛ فلــم يكــن يغضــب أحــدً ا .متتــع بشــخصية مرحــة جــدً ا ينــر املــرح والــرور أينــا حــل ،متيــز بالــذكاء
ورسعــة البديهــة ،كــا أحبــه كبــار الســن واألطفــال لــوده لهــم واحرتامــه وعطفــه عليهــم ،ال يتأخــر عــن مســاعدة أي
شــخص .عــرف ســمح الوجــه تعلــو شــفتيه ابتســامة رقيقــة تبعــث النــور مــع بوادرهــا .يبتســم ألقــل يشء يســمعه حتــى
يجعــل املتكلــم واث ًقــا مــن نفســه ،يتمتــع بشــخصية قياديــة حازمــة .وعندمــا يتحــدث يشــبع حديثــه باآليــات القرآنيــة
واألحاديــث الرشيفــة والقصــص الهادفــة مــا يجعــل الســامع مشــدو ًدا إليــه لعذوبــة وصــدق حديثــه.
كث ـ ًرا مــا نصــح إخوتــه بالصــاة والصــوم والعبــادات وطاعــة اللــه ،وعلمهــم ق ـراءة القــرآن وأحــكام تالوتــه .يوفــر
لهــم كل مــا يحتاجونــه .ولــو رجعنــا إىل وصيــة الشــهيد أنــور لوجدنــاه يذكــر جميــع إخوتــه وأخواتــه وزوجتــه باالســم
وينصحهــم كل حســب مــا ينفعــه يف أمــر دينــه ودنيــاه.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا الفــارس أنــور إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وعمــل يف جهازهــا اإلعالمــي والثقــايف،
وتتلمــذ عــى يديــه الكثــر مــن األشــبال الذيــن أكملــوا مســرة الجهــاد معــه .ومــع بدايــة االنتفاضــة كان ممــن أسســوا
اللجــان السياســية التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف حــي الشــجاعية .لقــد ُعــرف شــعلة مــن النشــاط؛ فباإلضافــة
لعملــه يف اللجــان السياســية (كتابــة عــى الجــدران ،توزيــع منشــورات ،امللصقــات ،املواجهــات الدامئــة مــع االحتــال،
وضــع املتاريــس ،مالحقــة العمــاء ...الــخ)؛ باإلضافــة لذلــك كلــه تــوىل شــهيدنا البطــل مســئولية النشــاط الثقــايف يف
مســجده (مســجد الشــهداء بحــي الشــجاعية) وصــار مسـ ً
ـئول عــن إدارة النــدوات والــدروس اإلســامية داخــل املســجد.
اعتقــل الشــهيد املجاهــد أنــور للمــرة األوىل يف العــام 1989م وحكــم عليــه بالســجن ملــدة  11شــه ًرا بتهمــة االنتــاء
لحركــة الجهــاد اإلســامي واملشــاركة يف فعاليــات االنتفاضــة .وأمــى مــدة اعتقالــه يف معتقــل النقــب الصحـراوي قبــل
أن يخــرج مفعـ ًـا بالعزميــة عــى مواصلــة نشــاطه اإلســامي .واســتمر بعملــه يف حركــة الجهــاد غــر مكــرث باملتاعــب
واملشــقات التــي كانــت تلحــق بــه .واعتقــل شــهيدنا املجاهــد أنــور للمــرة الثانيــة عــى أيــدي جنــود االحتــال عــام
1994م ملــدة شــهر ونصــف قضاهــا يف معتقــل أنصــار  2بغــزة ،وخــرج بعــد ذلــك ليواصــل نشــاطه الســابق بزخــم أكــر،
ثــم اعتقــل للمــرة الثالثــة يف عهــد الســلطة الفلســطينية بتاريــخ  11نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1994م عقــب العمليــة
االستشــهادية يف مفــرق نيتســاريم التــي نفذهــا الشــهيد الفــارس هشــام حمــد حيــث أمــى الشــهيد أنــور يف ســجن
الرسايــا عرشيــن يو ًمــا.
يقــول أحــد أقاربــه إن الشــهيد الفــارس أنــور تأثــر جــدً ا بحادثــة اغتيــال الشــهيد القائــد هــاين عابــد (أبــو معــاذ)،
وتوجــه رغــم املطــر الشــديد إىل منــزل الشــهيد القائــد ليســتفرس عــن هــذه الحادثــة اإلجراميــة .وقبــل أن يستشــهد
طلــب مــن جميــع الشــباب أن يأخــذوا معــه الصــور التذكاريــة ،فلســانه دائــم الذكــر للشــهادة يتحــدث عــن أجــر
الشــهيد عنــد اللــه عــز وجــل وأنــه يشــفع بســبعني مــن أهلــه ،يقــول ذلــك ألرستــه وألصدقائــه بشــكل غــر مبــارش حتــى
ال يشــكوا يف األمــر وليهيئهــم نفس ـ ًيا لفراقــه ويــروي أصدقــاؤه كذلــك بــأن الشــهيد املجاهــد أنــور قبــل استشــهاده
بيومــن (يــوم الجمعــة) توجــه إىل مقــرة الشــهداء رشقــي حــي الشــجاعية ووقــف طويـ ًـا أمــام قبــور الشــهداء وخاصــة
قــر الشــهيد املجاهــد هــاين عابــد وقــر الشــهيد املجاهــد هشــام حمــد وقــر صديقــه الشــهيد املجاهــد معمــر املبيــض.
أمــا أرستــه فتقــول إنــه ليلــة استشــهاده مل يظهــر عليــه يشء ضحــك وتحــدث مــع الجميــع ،ومل تظهــر عليــه أي بــوادر
ارتبــاك أو خــوف ،ومل يكــن شــارد الذهــن أو أي يشء آخــر عــى الرغــم مــن أنــه صبيحــة اليــوم التــايل ســتتناثر أشــاؤه
ويفــارق هــذه الدنيــا مــا يــدل عــى اإلميــان الكبــر الــذي ســكن قلــب شــهيدنا .ويقولــون كذلــك إنــه اصطحــب جميــع
أرستــه إىل أســتوديو قريــب ليأخــذ معهــم الصــور الفوتوغرافيــة .وكانــت تلــك الليلــة األخــرة لشــهيدنا مــع الحيــاة الدنيا.
موعد مع الشهادة

يف صبـــاح يـــوم األحـــد املوافـــق  22ينايـــر (كانـــون الثـــاين) 1995م يتوجـــه الشـــهيد املجاهـــد أنـــور ســـكر مـــع
رفيق ــه الش ــهيد املجاه ــد ص ــاح ش ــاكر ليفج ـرا جس ــديهام الطاهري ــن وس ــط أك ــر تجم ــع للجن ــود الصهاين ــة يف بي ــت
لي ــد داخ ــل أرضن ــا املحتل ــة ع ــام 1948م لريتقي ــا إىل الع ــا مدحرج ــن اثن ــن وعرشي ــن جنديً ــا صهيون ًي ــا إىل الجحي ــم،
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ويصيب ــا العــرات م ــن الجن ــود إصاب ــات بالغ ــة ليعيش ــوا بقي ــة عمره ــم مش ــوهني وعج ــزة ك ــا ش ــوهوا أهلن ــا يف
املخي ــات ويف الضف ــة والقط ــاع.
الجديــر ذكــره أن عمليــة بيــت ليــد التــي نفذهــا الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي (قســم) ســابقًا هــي من
أهــم وأبــرز عمليــات املقاومــة الفلســطينية عــى مــدار تاريخهــا الجهــادي املقــاوم حيــث متكــن االستشــهاديان صــاح
شــاكر وأنــور ســكر مــن التســلل مــن قطــاع غــزة إىل مــكان لتجمــع جنــود العــدو مبالبــس للجيــش الصهيــوين يف مفــرق
بيــت ليــد قــرب مدينــة نتانيــا يحمــان أحزمتهــا الناســفة ويفج ـران نفســيهام حيــث وصــف الهجــوم االستشــهادي
بأنــه األقــوى مــن نوعــه يف تاريــخ املقاومــة الفلســطينية ،وذلــك الســتخدام تكتيــك العمليــات املزدوجــة ألول مــرة يف
تاريــخ العمليــات وهــو أن يقــوم االستشــهادي األول أنــور ســكر بتفجــر نفســه بينــا يختبــئ الثــاين صــاح شــاكر بعــد
انتهــاء التفجــر األول ضمــن القتــى عــى األرض إىل حــن قــدوم دوريــات الجيــش والرشطــة ملعاينــة موقــع العمليــة
االستشــهادية وتفتيشــها ،فيقــوم بتفجــر نفســه بالطواقــم املســاندة فتكــون عمليتــان بواحــدة ،وقــد نتــج عــن التفجــر
مقتــل  22جند ًيــا صهيون ًيــا و جــرح أكــر مــن مثانــن آخريــن مــن الجنــود.
وق ــد ج ــاءت ردود الفع ــل الصهيوني ــة مرتبك ــة ت ــدل ع ــى عم ــق امل ــأزق وعجزه ــم ع ــن مواجه ــة ه ــذا الن ــوع
مــن االستشــهاديني ،فعــى إثــر العمليــة خــرج إســحاق رابــن _رئيــس وزراء الكيــان آنــذاك_ يف حينــه ليعلــن هزميتــه
أم ــام ش ــعبه بقول ــه« :م ــاذا تريدونن ــي أن أفع ــل؟ أأعاقبه ــم بامل ــوت؟ إنه ــم يريدون ــه ،ويأت ــون هن ــا م ــن أجل ــه!».
وق ــام املوس ــاد الصهي ــوين باغتي ــال الش ــهيد الدكت ــور فتح ــي الش ــقاقي مؤس ــس حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف جزي ــرة
مالطـــا بتاريـــخ  26أكتوبـــر (ترشيـــن األول) 1995م ر ًدا عـــى العمليـــة ،ولقـــد ســـبق ذلـــك أيضً ـــا عمليـــة اغتيـــال
الش ــهيد القائ ــد العس ــكري محم ــود الخواج ــة املس ــئول األول ع ــن العملي ــة وذل ــك بتاري ــخ  22يوني ــو (حزيــران)
1995م ،ك ــا قام ــت أجه ــزة الس ــلطة الفلس ــطينية باعتق ــال ملعظ ــم قي ــادات وك ــوادر الجه ــاد اإلس ــامي يف قط ــاع
غـــزة بعـــد العمليـــة واغتيـــال الشـــهيدين املجاهديـــن أميـــن الرزاينـــة وعـــار األعـــرج بتاريـــخ  3فربايـــر (شـــباط)
1996م ،وك ــا قام ــت ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين باغتي ــال الش ــهيد املهن ــدس محم ــود الزطم ــة مهن ــدس عملي ــة بي ــت
لي ــد البطولي ــة وذل ــك بتاري ــخ  10أبري ــل (نيس ــان) 2003م.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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قــد جئــت عــى قــدر يــا صــاح! تقدمــت بدمائــك الزكيــة لتمثــل
أصعــب األزمنــة وأطهــر األمكنــة .تقدمــت لتعطــى الفرصــة للفقـراء،
فــا زال هنــاك وقــت للتفــاؤل رغــم حــدة االنكســار .اســتحرضتك
حــرة الحيــارى الذيــن ال ميلكــون قــوت أيامهــم .اســتحرضتك نغمــة
الرصــاص وســيمفونية الكلمــة ،فاخــرت األصعــب واألطهــر .ركلــت
الدنيــا وســخرت مــن ضغــط الواقــع ،فــكان الخيــار .ذهبــت إىل
حيــث النهايــات األصيلــة بعــد أن فجــرت نفســك ياقوتًــا وســنابل،
وتركــت لنــا باقــة مجــد تتفتــح مــع كل نهــار ،ورشوق كل صبــاح.

)(1995 - 1969

الميالد والنشأة

هنــاك يف مدينــة رفــح ،ويف أحــد مخيامتهــا التــي كانــت ســاحة عنيفــة مــن ســاحات املواجهــة يف االنتفاضــة ،وبالقــرب
مــن الحــدود املرصيــة يقبــع بيــت شــهيدنا املجاهــد صــاح عبــد الحميــد شــاكر محمــد ،ذلــك البيــت الــذي رأى فيــه
النــور يف  19أبريــل (نيســان) 1969م ،بعيــدً ا عــن بلدتــه األصليــة «بشــيت» التــي هاجــر منهــا والــده مــع أرستــه ســنة
1948م حيــث النكبــة األوىل.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد صــاح يف أرسة متدينــة زرعــت يف داخلــه حــب الديــن وهــو الزال صغ ـ ًرا .وأرستــه تتكــون
مــن مثانيــة مــن الذكــور وســبع مــن اإلنــاث ،وقبــل أن يكمــل شــهيدنا تعليمــه االبتــدايئ تشــاء إرادة اللــه _ســبحانه
وتعــاىل _أن ينتقــل والــده إىل الرفيــق األعــى ،ثــم يكمــل شــهيدنا دراســته اإلعداديــة والثانويــة بتفــوق حيــث حصــل
عــى معــدل  .88%ورفــض شــهيدنا املجاهــد صــاح الســفر إىل ليبيــا لدراســة الهندســة؛ ألنــه مل يكــن يرغــب يف أن يــرك
االنتفاضــة التــي تزامنــت مــع إنهائــه الدراســة الثانويــة ،ورغــب يف االلتحــاق بجامعــة النجــاح يف مدينــة نابلــس ،ولكــن
إغــاق القطــاع املســتمر حــال بينــه وبــن ذلــك .وأخ ـ ًرا درس العــاج الطبيعــي يف مستشــفى األهــي يف مدينــة غــزة
ملــدة ثــاث ســنوات حصــل بعدهــا عــى الدبلــوم ،وشــهيدنا فنــان تشــكييل لــه العديــد مــن اللوحــات الفنيــة ولوحــات
الخــط الجميلــة.
صفاته وأخالقه

اتســم الشــهيد املجاهــد صــاح مــن صغــره بالهــدوء والصمــت ودماثــة األخــاق ،وشــدة الحــب ملســاعدة اآلخريــن،
و ُعهــد مح ًبــا لوالديــه مطي ًعــا لهــا ،محافظًــا عــى الصــاة يف املســجد القريــب مــن بيتــه (مســجد الهــدى) ،انضــم لفرقــة
النشــيد التابعــة للمســجد.
كان شــهيدنا الفــارس صــاح مثـ ً
ـال للشــجاعة التــي ال تهــاب املــوت ،يشــهد لــه مــن عرفــه مــن أبنــاء املخيــم ،وصــار
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يف االنتفاضــة شــعلة ال تنطفــئ فقــد أصيــب ســبع مـرات فيهــا ،وال يشــفى مــن إصابــة إال بعزميــة أكــر مــن ذي قبــل،
يــروى لنــا أحــد أصدقائــه انــه يف إحــدى املواجهــات العنيفــة التــي يشــهدها املخيــم أصيــب الشــهيد ،وكان ذلــك يف
الصبــاح الباكــر ،وبعــد عالجــه يف املستشــفى خــرج ،ولكــن إىل ســاحة املواجهــة مــرة أخــرى ليصــاب للمــرة الثانيــة يف
نفــس اليــوم مــا أثــار ذهــول مــن عرفــوه.
ُعــد شــهيدنا املقــدام صــاح منوذ ًجــا للشــاب املســلم الــذي يعــرف طريقــه إىل قلــوب النــاس وعــى عالقــة طيبــة مــع
كل أبنــاء االتجاهــات الوطنيــة منهــا واإلســامية ،يحبــه الجميــع حيــث كان عــى عالقــة طيبــة جــدً ا مــع إخوانــه يف كل
الفصائــل الوطنيــة اإلســامية.
كان أيضً ــا ذا عالقــة طيبــة مــع إخوانــه مــن أبنــاء االتجــاه الوطنــي يشــاركهم يف نصــب الكامئــن للجيــش يف كل
املواجهــات العنيفــة .ورغــم انشــغال الشــهيد الفــارس صــاح بالدراســة ورغــم مشــاركته الفعالــة يف االنتفاضــة أحــب كل
أنــواع الرياضــات ميــارس كــرة القــدم والجــري ملســافات طويلــة حيــث اشــرك يف أكــر مــن ســباق للامرثــون ،ومــارس
لعبــة الكاراتيــه والكنــغ فــو ،وآخــر رياضــة مارســها شــهيدنا البطــل هــي رفــع األثقــال.
مشواره الجهادي

عــرف شــهيدنا املجاهــد صــاح اإلســام منــذ صغــره ،وعــرف بحركتــه حركــة الجهــاد اإلســامي ،وهــو ال يـزال شـ ً
ـبل يف
املرحلــة االبتدائيــة حيــث أكــر االشـراك يف املعســكرات الصيفيــة التــي تعقدهــا الحركــة كإحــدى وســائلها لنــر فكــرة
الجهــاد يف قلــوب النــاس وذلــك يف بدايــة الثامنينــات يف مســجد الشــهيد حســن البنــا يف منطقــة عنــان وذلــك عــى
شــاطئ البحــر .وكــرت يف داخلــه بــذرة الجهــاد إىل أن جــاءت االنتفاضــة املباركــة لينتمــي شــهيدنا املقــدام صــاح إىل
اللجــان الشــعبية التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي؛ ألنــه مشــهور بخطــه الجميــل الــذي زيــن جــدران املخيــم ولوحــات
العـزاء للشــهداء ،وقــد تــم اعتقالــه ضمــن الرضبــة الشــهرية التــي قامــت بهــا املخابـرات الصهيونيــة ضــد حركــة الجهــاد
اإلســامي وذلــك يف شــهر ديســمرب 1989م ليخــرج شــهيدنا الفــارس بعــد  18يو ًمــا قاهـ ًرا جــاده رافضً ــا االعـراف ليواصل
طريقــه مــرة أخــرى ،ولينضــم أخ ـ ًرا إىل الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني (القــوى اإلســامية
املجاهــدة  -قســم) مجــد ًدا معهــا العهــد عــى مواصلــة طريقــه حتــى نيــل الشــهادة التــي طاملــا كانــت حلمــه الكبــر.
موعد مع الشهادة

كانــت الشــهادة حلمــه الكبــر الــذي يكــر معــه يف كل يــوم وهــو يــرى الحقــد الصهيــوين ينصــب فــوق رؤوس أبنــاء
شــعبه حيــث مل يبــق بيــت واحــد يف مخيمــه إال وفيــه شــهيد أو جريــح أو معتقــل .وقــد نــال بيتــه نصيــب مــن ذلــك؛
فقــد شــاهد الجيــش اإلرسائيــي وهــو يعتقــل أخــاه املهنــدس أحمــد ليمــى يف الســجن ثــاث ســنوات ،وشــاهد الجيــش
مــرة أخــرى وهــو قــادم العتقــال أخيــه الدكتــور محمــود ملــدة عــام ونصــف ،وحتــى هــو نفســه مل يســلم مــن االعتقــال
كــا أســلفنا وال مــن اإلصابــة .وتشــاء إرادة اللــه أن يكــون شــهيدنا املجاهــد صــاح يــوم مجــزرة األقــى  8أكتوبــر
(ترشيــن األول) 1990م يقــى فــرة تدريبــه يف أحــد مستشــفيات القــدس ليشــارك يف إســعاف جرحــى املجــزرة ،ولــرى
بــأم عينيــه فظائــع ومجــازر جديــدة يف تاريــخ شــعبه .كانــت تلــك األحــداث تنمــي يف نفســه دافــع الشــهادة ليثــأر لــكل
املعذبــن مــن أبنــاء شــعبه ودينــه ،ولريســم البســمة ولــو للحظــة قليلــة عــى وجــوه املجروحــن والحيــارى.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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ورغــم ذلــك كانــت شــهادته بهــذا الشــكل مفاجــأة للجميــع .يقــول أخــوه املهنــدس أحمــد« :كنــا نتوقــع أن يستشــهد
صــاح؛ ألنــه دائــم الحديــث عــن الشــهادة ،ودو ًمــا يف مقدمــة الصفــوف يف املواجهــات ضــد العــدو يف االنتفاضــة ،ولكــن
طبيعتــه الهادئــة والكتــوم مل تجعلنــا نتوقــع أن يستشــهد يف عمليــة عســكرية نوعيــة كالتــي حدثــت».
أمــا والــدة الشــهيد املجاهــد أنــور عزيــز فكــا تــروى أنهــا بكــت عــى صــاح كث ـ ًرا رمبــا أكــر مــن ابنهــا الشــهيد
املجاهــد أنــور؛ ألنهــا مل تتوقــع أن يكــون هــذا الشــاب الطيــب الهــادئ الــذي يحــرص عــى زيارتهــا دو ًمــا هــو الشــهيد
منفــذ هــذه العمليــة البطوليــة املباركــة.
يف صبــاح يــوم األحــد  22ينايــر (كانــون الثــاين) 1995م ينطلــق شــهيدنا الفــارس صــاح هــو ورفيــق دربــه الشــهيد
الفــارس أنــور ســكر نحــو الحلــم الــذي طاملــا انتظـرا تحقيقــه ،ويكــون الهــدف محطــة لنقــل جنــود االحتــال الصهيــوين
الذيــن طاملــا أذاقــوا أبنــاء شــعبنا املـرارة ،ينطلــق الفارســان وعــى جســديهام الطاهريــن كميــة كبــرة مــن املتفجـرات
حيــث تقــدم الفــارس األول الشــهيد أنــور ســكر مفجـ ًرا نفســه ليســقط عــدد مــن القتــى والجرحــى ،وشــهيدنا الفــارس
صــاح تتحــرك عينــاه يف انتظــار اللحظــة الحاســمة .دقيقــة متــر ،ثــم أخــرى وأخــرى ثالثــة حتــى تجمــع عــدد كبــر مــن
الجنــود ،وفجــأة وعــى غــر توقــع ينطلــق االنفجــار الثــاين لتصعــد روح الشــهيد الفــارس إىل حيــث أرادت ،وتخــرج أرواح
الجنــود الصهاينــة مــن أجســادهم القــذرة إىل حيــث يكرهــون .وتبــدأ أرقــام القتــى يف االرتفــاع لتكــون النتيجــة اثنــن
وعرشيــن قتيـ ًـا وإصابــة أكــر مــن  60آخريــن يف عمليــة اهتــز لهــا الكيــان الصهيــوين ليخــرج املجــرم رابــن بعــد ســاعات
مــن وقــوع العمليــة معل ًنــا عجــزه عــن مواجهــة الشــهداء حيــث قــال« :مــاذا تريــدون منــى أن أفعــل؟ هــل أعاقبهــم
باملــوت فهــم يرغبــون فيــه» ولتخــرج الصحــف العربيــة لتعلــن أن دولــة كاملــة تبــى وليفــرح أبنــاء شــعبنا بعــد أن
شــفى اللــه صدورهــم بقتــل اليهــود.
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الشهيد املجاهد حافظ حسني محمد أبو معال (سباعنة)
ارتقى متزن ًرا بالحزام الناسف

ع ــوده الجه ــاد أن يس ــقط فرضي ــة الخ ــوف م ــن الجي ــش ال ــذي
ال يقهـــر ،فزحـــف مخرت ًقـــا الحواجـــز والقـــاع متزنـــ ًرا بحزامـــه
الناس ــف وه ــو ي ــدرك بقل ــب وعق ــل واعي ــن أن الجه ــاد يتطل ــب
التضحيـــة وأن الشـــهادة تتطلـــب مزيـــدً ا مـــن الدمـــاء ،كيـــف ال
وهـــذا هـــو الشـــهيد حافـــظ الـــذي شـــهدت لـــه بلـــدة قباطيـــة
وقاطنوهـــا بأصالتـــه وجهـــاده؟
الميالد والنشأة

)(1995 - 1971

الشــهيد املجاهــد حافــظ حســن أبــو معــا مــن مواليــد قريــة قباطيــة يف  22مــارس (آذار) 1971م ،نشــأ يف أرسة
مكونــة مــن ســبعة أشــقاء ترتيبــه الثالــث بينهــم.
درس ش ــهيدنا املجاه ــد حاف ــظ يف مدرس ــة قباطي ــة للبن ــن ،وأت ــم دراس ــته حت ــى الص ــف التاس ــع ،وخ ــرج م ــن
املدرســـة ليعمـــل مـــع والـــده ويعيـــل األرسة ،فعمـــل يف أقـــى املهـــن وأشـــدها صعوبـــة طم ًعـــا يف لقمـــة عيـــش
مغمســـة بعـــرق الجبـــن.

صفاته وأخالقه

نشــأ الشــهيد املجاهــد حافــظ يف أرسة بســيطة ،وعــرف الصــاة منــذ نعومــة أظافــره ،ونشــأ وتــرىب يف كنــف مســجد
شــهداء الحــق الواقــع يف الســباعنة ،وأحــب ســاع الخطــب والــدروس الدينيــة باســتمرار ،وأحــب جمــع أرشطة الكاســيت
اإلســامية والوطنيــة التــي مــا زالــت تحتفــظ بهــا عائلتــه ،وأحــب النشــاط والحركــة ،والرياضــة بجميــع أنواعهــا وأتقــن
لعبــة كــرة القــدم ،ومــن بــن هواياتــه ركــوب الدراجــة الهوائيــة.
جمــع شــهيدنا الفــارس حافــظ بــن هواياتــه املتعــددة وعملــه لتوفــر حاجــة أهلــه وعائلتــه .وعــاش يف كنــف عائلــة
قدمــت الشــهداء والجرحــى األبطــال ،فبــدت نعــم االرسة الصابــرة املعطــاء.
ووفــق مقربــن مــن الشــهيد املجاهــد حافــظ إنــه ودود مــع األطفــال ،ويؤثــر عــى نفســه ويحــاول رســم البســمة
عــى شــفاه أبنــاء الشــهداء.
مشواره الجهادي

يُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد حافــظ أنــه منــذ طفولتــه يكابــد ويــات االحتــال مثــل باقــي أبنــاء قريتــه ،ويذكــر
أنــه يف إحــدى املـرات وهــو عائــد مــن املدرســة مــع رفاقــه داهمتهــم مجموعــة مــن جنــود االحتــال واعتــدت عليهــم
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بالــرب ،فشــعر باإلهانــة األمــر الــذي جعــل الحقــد ميــأ قلبــه عــى بنــي صهيــون .منــذ ذلــك الحــن واملشــهد مل يفــارق
مخيلتــه لــذا التحــق مــع انــدالع االنتفاضــة األوىل بركــب الشــبان الذيــن واجهــوا آلــة املــوت االرسائيليــة بصدورهــم
العاريــة خــال املواجهــات بالحجــارة وزجاجــات املولوتــوف.
يقــول أصدقــاؤه إنــه كث ـ ًرا مــا يهــب ملســاعدة الجرحــى وينقلهــم إىل مراكــز اإلســعاف عــى كتفيــه معرضً ــا نفســه
للخطــر حيــث مل تتوفــر وســائل لنقــل الجرحــى يف تلــك األثنــاء.
الح ًقــا وبعــد انضاممــه إىل صفــوف مجموعــات عشــاق الشــهادة إحــدى املجموعــات العســكرية لحركــة الجهــاد
اإلســامي أســندت إليــه مهمــة إعــداد األحزمــة والعبــوات الناســفة مــع الشــهيد املجاهــد صالــح حاممــدة ،وشــارك
معــه يف عــدة عمليــات عســكرية ضــد دوريــات لجيــش االحتــال كانــت متــر مــن بلــدة قباطيــة األمــر الــذي عرضــه
لالعتقــال يف بدايــة عــام 1991م وتعــددت ف ـرات اعتقالــه ثــاث م ـرات لثــاث ســنوات ابتــداء مــن ســجن النقــب يف
بدايــة التســعينات وحتــى ســجن جنــن .وخــرج الشــهيد املجاهــد حافــظ مــن الســجن وكلــه أمــل وإرصار عــى املــي يف
الجهــاد ،واســتمر يف عملياتــه العســكرية مــع مجموعــات عشــاق الشــهادة _التــي أسســها الشــهيد القائــد عصــام براهمــة
قائــد الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد يف الضفــة الغربيــة_ ويف تجهيــز العبــوات وزرعهــا حتــى غــدا مطلو ًبــا لقــوات
العــدو ،وداهــم الجنــود بيتــه عــدة م ـرات العتقالــه إال أنــه أىب أن يستســلم أو أن يهــادن وأرص عــى أن يســلك درب
الحريــة أو االستشــهاد.
موعد مع الشهادة

يقــول أقربــاؤه إنــه يف الفــرة األخــرة مــن حياتــه مل يــردد عــى بيــت أرستــه بفعــل املالحقــة حتــى مســاء  17مــارس
(آذار) 1995م حيــث تبــن يف ذلــك التاريــخ أن جثتــي الشــهيدين املجاهديــن حافــظ أبــو معــا وصالــح حاممــدة ملقاتان
يف الطريــق الواقعــة بــن قريتــي الزبابــدة ومســلية قضــاء جنــن وقــد استشــهدا بطريقــة غامضــة أثنــاء توجههــا لعمليــة
استشــهادية يف عمــق الكيــان الصهيــوين.
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الشهيد املجاهد صالح أمني محمود حاممدة (قطاوي)
شقاء يف الصغر وفخر شهادة وعز يف الكرب

نعي ــش معك ــم يف س ــرة واح ــد م ــن صنادي ــد اإلس ــام والجه ــاد
وفلســـطني ،شـــهيد عرفتـــه جبـــال جنـــن وأحراشـــها .ذاب بـــن
جباله ــا ،ولطامل ــا خبأت ــه ع ــن عي ــون املرتبص ــن األع ــداء ،ولطامل ــا
ضمت ــه يف أحضانه ــا وبعث ــت يف جس ــده امللته ــب نس ــات حنانه ــا.
إنـــه الشـــهيد املجاهـــد صالـــح حاممـــدة الـــذي لحـــق بركـــب
الش ــهداء األبــرار ،كي ــف ال وه ــم م ــن عانق ــوا الفج ــر الق ــادم م ــن
عذاب ــات الحن ــن ،وتقاس ــموا األي ــام بينه ــم وارتحل ــوا نح ــو الع ــا
غ ــر ملتفت ــن إىل ع ــز أو ج ــاه دني ــوي.

)(1995 - 1961

الميالد والنشأة

ولــد شــهدينا املجاهــد صالــح أمــن حاممــدة (أبــو نــر) يف بلــدة قباطيــة بقضــاء جنــن يف  25مــارس (آذار) 1961م،
فعــاش يف عائلــة بســيطة محافظــة مــع ثالثــة مــن اإلخــوة الذكــور واثنتــن مــن اإلنــاث ،وألن والــده مصــاب مبــرض مزمــن
اضطــر الشــهيد املجاهــد صالــح لتحمــل املســؤولية منــذ صغــره.
درس ش ــهيدنا املجاه ــد صال ــح االبتدائي ــة يف مدرس ــة مع ــاذ ب ــن جب ــل للبن ــن ،ولس ــوء الوض ــع االقتص ــادي للعائل ــة
مل يكم ــل تعليم ــه وب ــدأ يتحم ــل مس ــئولية أرست ــه فلج ــأ اىل العم ــل .ت ــزوج الش ــهيد ورزق ــه الل ــه س ــتة م ــن الذك ــور
وواح ــدة م ــن اإلن ــاث.

صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد صالــح أنــه صابــر محتســب؛ فلقــد اختــره اللــه يف الدنيــا بعــد أن تــزوج وهــو مل يتجــاوز
 19عا ًمــا بوفــاة اثنــن مــن أبنائــه الســتة ،لكــن شــهيدنا قابــل كل ذلــك بــروح املؤمــن الصابــر الواثــق باللــه واملؤمــن
بقضــاء اللــه وقــدره ويــزداد إميانًــا واحتســابًا لهــم عنــد اللــه ،ودعــا باســتمرار أن يلتقــى بهــا يف الجنــة وأن يكونــا لــه
رد ًءا مــن النــار.
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد صالــح هادئًــا متزنًــا شــديد الكتــان ،وبأنــه مــن امللتزمــن يف املســاجد واملحافظــن عــى
الصــاة فيهــا ،يعطــف عــى الصغــر ويحــرم الكبــر ويحــرص عــى رضــا الوالديــن ،وعهــد مهابًــا عنــد مخابـرات االحتــال
حيــث مل يكونــوا يجــرؤون عــى دخــول بيتــه العتقالــه إال بصحبــة أحــد أصدقائــه ليســتخدموه در ًعــا يف اقتحــام البيــت.

مشواره الجهادي

ب ــدأ مش ــواره الجه ــادي قب ــل أن يتج ــاوز الخامس ــة ع ــرة م ــن عم ــره حت ــى ت ــرأس مجموع ــة م ــن أبن ــاء بلدت ــه
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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ملقاوم ــة االحت ــال .وب ــدأ مش ــواره عندم ــا ع ــر ع ــى رش ــاش م ــن ن ــوع ب ــرن يف أح ــد الجب ــال يف أواخ ــر ع ــام 1976م،
وأخ ــد يت ــدرب ع ــى اس ــتعامله للقي ــام بعملي ــات ،واعتق ــل ع ــى إث ــر ذل ــك يف 1977م مل ــدة س ــنة ،ث ــم خ ــرج م ــن
الس ــجن أك ــر إرصا ًرا وعنفوانً ــا ،وق ــام بتش ــكيل مجموع ــة عس ــكرية وتدريبه ــا وتوف ــر األس ــلحة له ــا ،واعتق ــل م ــع
مجموعتـــه عـــام 1986م التـــي اتهمـــت بحيـــازة واســـتعامل بندقيـــة رشاشـــة وحيـــازة قنابـــل يدويـــة والتخطيـــط
ملهاجم ــة معس ــكر الزباب ــدة القري ــب م ــن قباطي ــة.
ُعهــد شــهيدنا املقــدام صالــح صبــو ًرا لدرجــة كبــرة حيــث مل يســتطيعوا إدانتــه رغــم التحقيــق القــايس وحكــم عليــه
ملــدة ســنتني ونصــف ،وأثنــاء وجــوده داخــل ســجن جنيــد املركــزي تعــرف عــى أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي هنــاك
وبحكــم ميولــه اإلســامية وحبــه لإلســام وفلســطني وقناعتــه بعجــز املــروع غــر اإلســامي قــرر بعــد خروجــه مــن
الســجن حامـ ًـا اإلســام يف قلبــه وفكــر الجهــاد اإلســامي يف عقلــه ووجدانــه أال يلتفــت إىل حــب الدنيــا.
اعتقــل الشــهيد املجاهــد صالــح أيضً ــا يف 1991م وخضــع للتحقيــق العنيــف ألكــر مــن شــهرين دون أن يبــوح
بــر مــن أرساره أو أرسار الشــهيد القائــد عصــام براهمــة مؤســس مجموعــات عشــاق الشــهادة العســكرية لحركــة
الجهــاد اإلســامي ،وحكــم عليــه يف حينــه تســعة أشــهر بتهمــة االنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي .خــرج مجاهدنــا مــن
الســجن ليواصــل مشــواره ال يــكل وال يلــن وال يعــرف الرتاجــع أو الخضــوع ،وبعــد خروجــه بأشــهر يستشــهد صديقــه
ورفيــق دربــه الشــهيد القائــد عصــام براهمــة ،ويحمــل الرايــة مــن بعــده يف قيــادة مجموعــات عشــاق الشــهادة الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف محافظــة جنــن وذلــك بشــكل رسي حيــث أخــذ بتدريــب املجاهديــن عــى حمــل
الســاح وعــى رأســهم الشــهيد املجاهــد املطــارد ورفيــق دربــه حافــظ أبــو معــا وغــره مــن املجاهديــن.
موعد مع الشهادة

يــوم الجمعــة  17مــارس (آذار) 1995م ودع الشــهيد املجاهــد صالــح زوجتــه وأوالده الصغــار ،وخــرج مــن البيــت
دون أن يفصــح عــا بخاطــره ،واعــرى أهــل الشــهيد القلــق ملــدة ثالثــة أيــام ،فلــم يرجــع األب ألرستــه حتــى تلقــى أهــل
الشــهيد خــر استشــهاده مــع الشــهيد املجاهــد حافــظ أبــو معــا ،وتبــن أن الشــهيدين كانــا قــد خططــا للقيــام بعمليــة
استشــهادية ،وجهـزا نفســيهام بعبــوات وأحزمــة ناســفة ،ويف الطريــق الواقعــة بــن الزبابــدة ومســلية يف وادي ســويد تــم
العثــور عــى جثتــي الشــهيدين وقــد استشــهدا بطريقــة غامضــة أثنــاء توجههــا لعمليــة التفجــر.

تقــول زوجــة الشــهيد صالــح« :اللهــم اجعلــه شــهيد حــق يف ســبيلك ،أفتخــر وأعتــز بــأن زوجــي شــهيد ،أصــر
ـح نحــن و هــذا وذاك فمــن
وأحتســب صــري عنــد اللــه وأمتنــى أن يجمعنــا اللــه وأوالدي بــه يف الجنــان .إن مل نضـ ِّ
يضحــي مــن أجــل إعــاء كلمــة اللــه والدفــاع وتحريــر أرض الوطــن؟».
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الشهيد املجاهد خالد محمد محمود الخطيب
علم الصهاينة كيف يكون االنتقام

هــي حركــة الجهــاد اإلســامي التــي ال زالــت تســطر يف صفحــات
التاريــخ منــذ نشــأتها أكــر وأشــد العمليــات االستشــهادية ضــد
العــدو الصهيــوين ،ومــا زال مجاهدوهــا يواصلــون طريــق الجهــاد
واملقاومــة يف تصديهــم ومقاومتهــم .بــدأت بالســكني ووصلــت
للصــاروخ واالنفجــار .هكــذا هــم املجاهــدون يخططــون ويواصلــون
طريقهــم نحــو فلســطني ،فإمــا نــر أو شــهادة ،فــكل العــز والفخــار
لــك يــا حركــة الجهــاد بأبطالــك ومجاهديــك!
الميالد والنشأة

)(1995 - 1971

ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد محمــد الخطيــب يف  18نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1971م يف مخيــم النص ـرات القابــع
وســط القطــاع ،ونشــأ يف أرسة محافظــة مــع والديــه وإخوتــه الســتة وذلــك بعــد أن هاجــرت عائلتــه مــن قريــة «املغــار»
عــام 1948م نتيجــة الترشيــد والطــرد والقتــل الــذي تعرضــوا لــه وســط صمــت قاتــل مــن أنظمــة العــار والخيانــة.

أنهــى شــهيدنا املجاهــد خالــد فرتتــه االبتدائيــة واإلعداديــة ،ومــن ثــم الثانويــة وبعدهــا حــاول الذهــاب إىل الضفــة
الغربيــة ليكمــل دراســته الجامعيــة ،ولكنــه مل يتمكــن مــن ذلــك .تــرب حــب اإلســام إىل قلبــه منــذ الصغــر؛ ألن جــو
عائلتــه محــاط بالتديــن ،فبــدأ يبحــث عــن الحقيقــة ،فأبحــر مــع املفكــر الشــهيد فتحــي الشــقاقي رحمــه اللــه ،فتأثــر بــه
وبأفــكاره حيــث انعكــس ذلــك عــى ســلوكه ومجــرى حياتــه كلهــا فتميــز بتمســكه الشــديد بخطــوط املعلــم وأطروحاتــه
بشــأن فلســطني بــرورة التمســك بخيــار املقاومــة مــن أجــل تحريرهــا ،كــا أعجــب مبطالبــات الوحــدة التــي دعــا إليهــا
الشــهيد الشــقاقي للوقــوف يف وجــه الظلــم الصهيــوين.
يُذكــر أن شــهيدنا الفــارس خالــد عمــل يف البنــاء مــع بقيــة إخوتــه وقــد ســاعد يف مصاريــف البيــت ورفــض الــزواج
أكــر مــن مــرة ويقــول ألهلــه ســأتزوج مــن فتــاة ال تعرفونهــا ،لقــد كان يقصــد حــور العــن فهــو الحلــم الــذي ظــل
ي ـراوده منــذ الصغــر فصــدق اللــه فقبلــه شــهيدً ا.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد خالــد رحمــه اللــه بالهــدوء الشــديد بعيــدً ا كل البعــد عــن كــرة الجــدل والحديــث يف أمــور
الدنيــا .عــرف بالرسيــة الكاملــة حيــث إنــه أحــب العمــل دون معرفــة اآلخريــن مطب ًقــا لحديــث النبــي محمــد ﷺ:
خالصــا للــه تعــاىل ال تشــوبه أي شــائبة.
«اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان» فــأراد أن يكــون عملــه ً
يتحــدث شــقيقه عــن أهــم صفاتــه فيقــول« :خالــد رحمــة اللــه عليــه مــن الشــباب الرائعــن خل ًقــا ال يحــب الهــوان.
لقــد أحبــه كل مــن عرفــه وخالطــه».
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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مشواره الجهادي

أحب شهيدنا املقدام خالد اإلسالم منذ الصغر والتزم باملساجد حيث التحق بحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني عام 1988م
فعمل ضمن اللجان الشعبية التابعة للحركة ،فهو من الذين خطوا اسم (الجهاد اإلسالمي) عىل جدران املخيم يف ذاك الوقت.

أظهــر شــهيدنا الفــارس خالــد خــال االنتفاضــة شــجاعة منقطعــة النظــر أثنــاء املواجهــات التــي كانــت تندلــع بــن
الشــباب وجنــود الكيــان يف شــوارع املخيــم وأزقتــه الضيقــة وتعــرض للــرب أكــر مــن مــرة مــن قبــل الجنــود.
ووفــق البيــان الصــادر عــن القــوى اإلســامية املجاهــدة (قســم) الــذراع العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف
االنتفاضــة األوىل فــإن شــهيدنا الفــارس خالــد ذهــب إىل منطقــة «كفــار داروم» عــدة م ـرات يف مهــات استشــهادية،
لكنــه رجــع بســبب التعقيــدات الرهيبــة والتحصينــات حــول املغتصبــات.
موعد مع الشهادة

يف صبيحــة يــوم األحــد املوافــق  9أبريــل (نيســان) 1995م ميعــاد شــهيدنا املقــدام خالد للقــاء الله بعد مشــوار طويل
مــن الجهــد املتواصــل واإلخــاص الالمحــدود .كان يــوم رحيلــه إىل النهايــات األصيلــة بعــد أن نــال مــا حلــم بــه وأراده.

تقــول عائلتــه يف أواخــر أيامــه وخاصــة الثالثــة األخــرة منهــا ظهــرت عليــه عالمــات االرتيــاح وفضــل النــوم بجــوار
والدتــه لتكــون لحظــات الــوداع بصحبــة أحــب النــاس عــى قلبــه والدتــه التــي حرصــت عــى تربيتــه تربيــة صالحــة
يعــرف فيهــا اللــه حــق معرفتــه ويخلــص لــه ،فســافر بعــد أن اختــار الطريــق األرسع نحــو اللــه.
ارتدى شهيدنا املجاهد خالد مالبس جديدة وطلب من والدته أن تدعو له أن يوفقه الله يف هذه املهمة ،وقبل خروجه
ودع والده الذي ســأله إىل أين أنت ذاهب يا خالد؟ فرد ً
قائل« :إنني ذاهب إىل مهمة مســتعجلة .ادع يل يا أيب بالتوفيق».
ويف اليــوم املوعــود يــوم األحــد املوافــق  9أبريــل (نيســان) 1995م انطلق االستشــهادي خالــد الخطيب أحــد مجاهدي
أكياســا
حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني متوج ًهــا نحــو مــكان العمليــة بعــد تجهيــز ســيارته املفخخــة التــي حملــت ً
مــن الربســيم للتمويــه حتــى وصــل املــكان املتفــق عليــه وف ّجــر نفســه وســيارته يف الســاعة الثانيــة عــرة تقري ًبــا عــى
طريــق صــاح الديــن بالقــرب مــن مغتصبــة «كفــار داروم» املحــررة حيــث اقتحــم بســيارته املفخخــة املوكــب الصهيــوين
ليصطــدم بوســط الحافلــة التــي تقــل الجنــود مــا أدى إىل انفجــار البــاص بالكامــل واشــتعال النــار بــه ،وقــد اعــرف
العــدو الصهيــوين آنــذاك مبقتــل عــرة جنــود صهاينــة وإصابــة أكــر مــن  40آخريــن بعضهــم بحــال الخطــر الشــديد.
جالســا أمــام منــزيل فســمعت انفجــا ًرا
يقــول أحــد املواطنــن الذيــن يســكنون بالقــرب مــن مــكان العمليــة« :كنــت ً
هائـ ًـا وشــاهدت نــا ًرا تتطايــر مــن حافلــة صهيونيــة وجيبــات عســكرية تتدحــرج مــن شــدة االنفجــار إنــه يشء ال يوصف
انفجــار ضخــم ورصاخ وعويــل للصهاينــة .انطلقــت نحــو منــزيل ألشــاهد املــكان مــن أعــى املنــزل فــإذ بالجثــث ملقــاة
عــى األرض وحطــام متناثــر يف كل مــكان وكأنــه زلـزال رضب املنطقــة».
وأضــاف الشــاهد« :اســتمر رصاخهــم لعــدة ســاعات حتــى وصلــت قــوات كبــرة مــن الصهاينــة وطائــرة مروحيــة
هبطــت يف املــكان لنقــل الجرحــى والقتــى ألكــر مــن ســاعتني».
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد رسمي خميس عبد املالك سامل ديب
سفري شهداء فلسطني يف إيران

أيه ــا الص ــداح يف لي ــل الس ــكينة بآي ــات الل ــه واملعل ــم لألجي ــال!
يـــا لثباتـــك عـــى الحـــق وقـــد اختـــارك املـــوىل ســـف ًريا للشـــهداء!
استش ــهدت ولك ــن بعي ــدً ا ع ــن وطن ــك وال ت ــدري أن وطن ــك ق ــد
س ــافر إلي ــك لي ــودع قائ ــدً ا ربان ًي ــا .كن ــت س ــفري الوط ــن فعش ــت يف
قلب ــه ووج ــدان أهل ــه.

الميالد والنشأة

)(1995 - 1971

تظــل فلســطني دامئًــا عــى موعــد مــع ميــاد املجاهديــن الصناديــد وذا شــهيدنا الفــارس رســمي أحدهــم .ولــد
شــهيدنا املجاهــد رســمي خميــس ســامل ديــب يف  11نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1971م لعائلــة ُعرفــت بتدينهــا تنحــدر
جذورهــا مــن قريــة «هربيــا» املحتلــة عــام 1948م .لجــأت عائلتــه إىل مخيــات الالجئــن يف قطــاع غــزة واســتقر بهــا
املقــام يف منطقــة مــروع بيــت الهيــا شــال قطــاع غــزة.
للشــهيد املجاهــد رســمي خمســة مــن اإلخــوة واألخــوات شــهيدنا املجاهــد رســمي األخــر بينهــم .تلقــى تعليمــه
االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث التابعــة لألونــروا ،ثــم أكمــل تعليمــه الثانــوي حتــى انتقــل إىل الضفــة
الغربيــة ليلتحــق مبعهــد قلنديــا وينــال شــهادة الدبلــوم تخصــص رســم معــاري مــع بدايــة 1990م ،ثــم تفتحــت لــه
أبــواب العلــم حيــث ســافر إىل روســيا عــام 1993م إلكــال دراســته ،ولكــن مشــيئة اللــه حالــت دون ذلــك.
اس ُتشــهد عمــه عاشــور عندمــا كانــت قامــت قــوات االحتــال بنســف منــزل عائلتــه عــام 2002م مــع بدايــة انتفاضــة
األقــى املباركة.
صفاته وأخالقه

للمجاهدي ــن الذي ــن ترب ــوا ع ــى مائ ــدة الق ــرآن قواس ــم مش ــركة م ــن محافظ ــة ع ــى الص ــاة وت ــاوة وقي ــام
اللي ــل .الت ــزم ش ــهيدنا املجاه ــد رس ــمي من ــذ نعوم ــة أظاف ــره يف مس ــجد الش ــهيد ع ــز الدي ــن القس ــام ،و ُعه ــد دائ ــم
املالزم ــة لكت ــاب الل ــه ت ــاوة حت ــى ت ــدرج إىل حفظ ــه .وص ــار أب ــرز الش ــباب الذي ــن ن ــذروا أوقاته ــم لتحفي ــظ الق ــرآن.
خصوص ــا ص ــاة الرتاوي ــح
وال يغي ــب ع ــن وجدانن ــا صوت ــه الص ــدّ اح الن ــدي والس ــيام عندم ــا ي ــؤم املصل ــن يف الص ــاة
ً
يف ش ــهر رمض ــان املب ــارك.
متيـز بشـخصيته القويـة .وكان كتو ًمـا ال يعلـم أحـدٌ مـاذا يعمـل ناهيـك من البر بوالدته القعيـدة؛ فقد نـال الرضا من
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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والديـه .وكفـاه فخـ ًرا أن الشـهيد املعلـم الدكتـور الشـهيد فتحي الشـقاقي قال عنه خالل حفـل تأبني له يف سـوريا« :اليوم
مل يستشـهد شـخص ،بـل استشـهدت أمـة كاملة» .هكذا الشـهداء .أحيـاء عند ربهـم وهذا ما يرفـع درجاتهم.
يقــول الدكتــور هــاين أبــو حجــاج« :إن رســمي ســبقني إىل الدراســة يف روســيا ،ولكنــي عشــت معــه يف غرفــة واحــدة
فبــدا مبثابــة األخ واملعلــم يف فــرة الدراســة .كان هنــاك يشء يشــغله .الدعــوة أكــر ّهمــه لــذا انقطــع عــن الدراســة
خصوصــا بروايــة حفــص
وقــام مبامرســة الدعــوة واســتطاع تخريــج أكــر مــن خمســة وعرشيــن أ ًخــا يف دورة األحــكام
ً
عــن عاصــم ،كــا تعلــم روايــة ورش عــن نافــع مــن الذيــن علمهــم روايــة حفــص عــن عاصــم ،وال يفــرق يف تعليمــه
بــن أحــد مــن املســلمني .ويــا لفخــره العظيــم بــأن ُيســلم عــى يديــه اثنــان مــن الهنــدوس .ســافر إيل إيـران وجــاء خــر
استشــهاده الــذي نــزل عــي كالصاعقــة».
خاصــا مبجــزرة
يكمــل الدكتــور هــاين« :رســمي مل يــرك متابعــة األحــداث التــي تــدور يف فلســطني؛ فقــد وزع بيانًــا ً
الحــرم اإلبراهيمــي ،ومتنــى أن يكــون يف فلســطني ليكــون مــع أترابــه الشــهداء».
مشواره الجهادي

مــع بدايــات عــام 1982م انتمــى شــهيدنا املجاهــد رســمي إىل حركــة الجهــاد اإلســامي وتــدرج يف العمــل التنظيمــي
كــا عمــل يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة يف معهــد قلنديــا بـرام اللــه.

التحــق الشــهيد املجاهــد رســمي بالجنــاح العســكري الــذي حمــل اســم القــوى اإلســامية املجاهــدة (قســم) آنــذاك.
وأصيــب نهايــة 1992م يف قدمــه برصاصــة دمــدم يف معســكر جباليــا ونقــل إىل املستشــفى األهــي باســم مســتعار ،ثــم
قــام أصحابــه بتهريبــه خشــية اعتقالــه.
موعده مع الشهادة

انتقــل الشــهيد الفــارس رســمي للدراســة يف روســيا عــام 1993م وتواصــل مــع الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي
وأبــدى رغبتــه يف الذهــاب إىل الجمهوريــة اإلســامية (إيـران) للتدريــب .كل ذلــك رغبــة منــه يف العــودة إىل قطــاع غــزة
ليذيــق العــدو امل ـرارة والحــرة ،ولكــن اللــه غالــب عــى أمــره حيــث نــال رشف الشــهادة أثنــاء التدريــب بتاريــخ 5
مايــو (أيــار) 1995م .اعتــاد أن يقــول لشــقيقه« :أنــا ذاهــب إىل مــكان ال اتصــال فيــه ،ولكــن ســنلتقي إمــا عــى جبــل
عرفــه وإمــا يف الجنــة».
يقــول شــقيقه« :وهكــذا كان استشــهاده مبثابــة صاعقــة نزلــت علينــا .ويف عــام 2006م ذهبــت لزيــارة قــره وجلســت
ـم
مــع األخ أيب جهــاد الطوخــي ممثــل حركــة الجهــاد اإلســامي آنــذاك ،وعندمــا علــم أننــي أخــو الشــهيد قــال يل نِ ْعـ َ
الرجــال رســمي ،وهــا هــي صورتــه يف محفظتــي ال تغــادرين قــط»ُ .عقــد لــه أكــر مــن حفــل تأبــن يف الضفــة الغربيــة
(معهــد قلنديــا) وقطــاع غــزة وســوريا وروســيا وإيـران .وكانــت كلمــة الدكتــور فتحــي الشــقاقي خــر معـ ٍر عن شــخصية
الشــهيد رســمي حيــث قــال يف بــكاء شــديد« :ودا ًعــا ســفري شــهداء فلســطني!».
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الشهيد املجاهد محمود عرفات إبراهيم الخواجة
مدرسة عسكرية فريدة

الشــهداء املجاهــدون درجــات يف جهادهــم ألعــداء اللــه
والوطــن ،ويف أعــى الدرجــات بينهــم الشــهيد املجاهــد محمــود
الخواجــة الــذي أرهــب املخابــرات الصهيونيــة لــدوره الجهــادي
الكبــر وعنــاده وصالبتــه يف مقاومــة االحتــال وإعــداده لسلســلة من
عمليــات املقاومــة التــي نفذهــا مجاهــدون شــجعان .مــازال اســمه
يــردد نــو ًرا وقــدوة عــى ألســنة مجاهــدي فلســطني ومحبيهــا ،وعــى
لســان مــن يصلــون الصلــوات الخمــس يف مســجده يف منطقــة مخيــم
)(1995 - 1960
الشــاطئ .بحــق كان مدرســة عســكرية أفزعــت العــدو الصهيــوين
حتــى استشــهاد رمزهــا وصانعهــا .رحمــك اللــه يــا أبــا عرفــات ،وأســكنك فســيح جناتــه!
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود عرفــات الخواجــة (أبــو عرفــات) يف  27ينايــر (كانــون الثــاين) 1960م وترعــرع وســط
أرسة مجاهــدة ،هاجــرت مــن قريــة «حاممــة» عــام 1948م ليســتقر بهــا املقــام يف مخيــم الشــاطئ ولتعيــش حيــاة مليئــة
بــاألمل واملعانــاة كــا كل األرس املهاجــرة التــي ســلب الصهاينــة أراضيهــا .تلقــى شــهيدنا املقــدام محمــود تعلميــه االبتــدايئ
واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،وأكمــل تعليمــه الثانــوي يف مدرســة فلســطني الثانويــة «القســم العلمــي»
ثــم تلقــى تعلميــه الجامعــي يف الجامعــة اإلســامية بغــزة ،وحصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف أصــول الديــن ،بعدهــا
التحــق بالدراســات العليــا بالجامعــة وحصــل عــى «دبلــوم عــام الرتبيــة».

صفاته وأخالقه

الشــهيد املقــدام أبــو عرفــات ابــن فلســطني وقليلــون هــم الذيــن ال يعرفــون الشــهيد يف حياتــه ،فقــد عرفــه الطــاب
يف املســاجد كــا عرفــه أبنــاء مخيمــه آمـ ًرا باملعــروف ناه ًيــا عــن املنكــر ،وقــد كان ذا عالقــات واســعة مــع الكثرييــن مــن
أبنــاء شــعبه عــى اختــاف توجهاتهــم السياســية.
حــرص الشــهيد املجاهــد محمــود دو ًمــا عــى أن يســود شــعبه الوئــام والوفــاق بــن الفصائــل العاملــة عــى الســاحة،
لذلــك شــارك عــدة مـرات يف لجــان اإلصــاح وتســوية النزاعــات بــن الفصائــل يف ظــل االنتفاضــة.
عــرف الشــهيد الفــارس محمــود بحبــه لرياضــة كــال األجســام ورفــع األثقــال ،ولشــدة تعلقــه بهــا حــرص عــى اقتنــاء
أدواتهــا ،ومــن ثــم افتتــح صالــة رياضيــة لتدريــب الناشــئة مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني.
مشواره الجهادي

مــع بدايــة ظهــور األفــكار الجهاديــة والثوريــة يف قطاع غــزة عىل يد املفكر اإلســامي الشــهيد الدكتور فتحي الشــقاقي
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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يعــد الشــهيد املجاهــد محمــود مــن أوائــل الذيــن آمنــوا بتلــك األفــكار وتشــبعوا بذلك الطــرح الجهــادي ،فأصبح الشــهيد
ومؤسســا يف حركــة الجهــاد اإلســامي والجامعــة اإلســامية يف الجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة
عض ـ ًوا بــارزًا
ً
وقتئــذ ،وتــرأس كتلــة املســتقلني الطالبيــة يف الجامعة اإلســامية بغزة ،وصار مسـ ً
ـئول للجهاد اإلســامي يف مخيم الشــاطئ.
ولنشــاطه املتميــز يف مســاجد املخيــم وخاصــة املســجد األبيــض اعتقــل يف العــام 1983م حيــث حكــم عليه بالســجن ملدة
خمســة شــهور ،كــا اعتقــل قبلها ملدة شــهر مــع آخرين بتهمة حــرق العلمــن الصهيوين واألمريــي يف الجامعة اإلســامية.
اعتقــل الشــهيد املجاهــد محمــود للمــرة الثالثــة عــى يــد االحتــال الصهيــوين يف العــام 1985م وقــد حكــم عليــه
بالســجن ملــدة أربــع ســنوات بتهمــة حيــازة أســلحة ،واعتقــل والــده أيضً ــا ســتة أشــهر عــى نفــس القضيــة.
للشــهيد القائــد محمــود بــاع طويــل يف العمل اإلســامي منذ بداية نشــأته ،فرتأس كتلة املســتقلني الطالبيــة يف الجامعة
اإلســامية بغــزة ،ثــم جــاء عمله األهم واألكرب وهو املشــاركة يف تأســيس وقيادة الجهاز العســكري لحركة الجهاد اإلســامي
يف فلســطني «القوى اإلســامية املجاهدة (قســم)» ونفذت يف عهده ومبشــاركته وتخطيطه أضخم العمليات العســكرية يف
فلســطني ،وخــال فــرة وجيــزة نســب ًيا ســجل الجهــاز العســكري للجهاد اإلســامي بقيــادة الشــهيد القائد محمــود الخواجة
إنجــازات هامــة عــر عملياتــه العســكرية النوعيــة ،خاصة تلــك العمليات اإلستشــهادية األوىل مــن نوعها يف تاريــخ النضال
والجهــاد الفلســطيني ،وال غــرور يف ذلــك فالجهــاد اإلســامي دو ًمــا طليعــي متفــرد ،ومــن بينهــا عمليــة بيت ليد الشــهرية.

موعد مع الشهادة

كانت املخابرات الصهيونية تحمل الشـكوك ملحمود لدوره الريادي السـابق يف حركة الجهاد اإلسلامي ،وكذلك لعالقاته
بالعديد من مطاردي «قسم» الجناح العسكري السابق لحركة الجهاد الذين شوهدوا عنده يف البيت أو يرتددون عليه ،وهذا ما
دعا املخابرات إىل تكثيف املراقبة عليه الكتشاف الدور الحقيقي الذي يقوم به ،فكلفت أحد عمالئها مبتابعة ورصد تحركاته.

اغتيــل الشــهيد القائــد أبــو عرفات حســب شــهود العيان بني الســاعة السادســة والنصف والســابعة صبا ًحا مــن يوم 22
يونيــو (حزيـران) 1995م ،كانــت الشــوارع خاليــة إال مــن عــدد قليــل جــدً ا مــن املــارة أغلبهم من طلبــة التوجيهــي الذين
كانــوا متوجهــن لتأديــة االمتحانــات يف مدرســة قريبــة مــن هنــاك .ومن بــن شــهود العيان ســيدة طلبت عدم ذكر اســمها
قالــت« :كنــت عــى ســطح البيــت يف لحظــة اغتيال أبو عرفات وشــاهدت ســيارة بيجــو  404لونها ما بــن األزرق الخفيف
والبنــي ،نزلــوا مــن منحــدر الشــارع برسعــة كبرية باتجــاه الشــهيد محمود ومل يكونــوا ملثمــن .أطلق أحدهــم رصاصة من
خلــف الشــهيد محمــود ،ثــم ترجلــوا من الســيارة وحاول الشــهيد محمــود أن يرضبهم بالعربــة التي كان يقودهــا ،ولكنهم
عاجلــوه برصاصــات أخــرى مــن مسدســات كواتــم للصــوت ليســقط مرض ًجــا بالــدم وتنطلــق الســيارة بأقــى رسعــة».
يقــول أحــد إخــوة الشــهيد املجاهــد محمــود :بعــد استشــهاده وجدنــاه مصابًــا بتســع رصاصــات اخرتقــت إحداهــا
الــرأس مــا بــن الحاجبــن ،والثانيــة أســفل عينــه فيــا اخرتقــت الثالثــة رقبتــه ،وتوزعــت باقــي الرصاصــات يف صــدره.
وارتقــى الشــهيد القائــد أبــو عرفــات إىل العــا بعــد أن لبــى نــداء ربــه بــأداء الواجــب ،فشــكل نرب ًاســا وشــعلة ال
تنطفــئ ،تقتبــس منــه األجيــال لتواصــل الســر عــى دربــه والجهــاد يف اللــه حــق جهــاده .رحمــه اللــه رحمــة واســعة
وأســكنه فســيح جناتــه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء.
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الشهيد املجاهد ربحي أحمد محمد ياسني «الكحلوت»
جعل من جسده قنبلة موقوته ردًا عىل اغتيال الشقاقي

أســطورة يف عــامل الجهــاد واالستشــهاد .جعــل مــن جســده قنبلــة
موقوتــة قابلــة لالنفجــار يف أي لحظــة ،فــكان رد الجهــاد اإلســامي
األول والرسيــع عــى جرميــة اغتيــال الشــهيد املؤســس د .فتحــي
الشــقاقي يف جزيــرة مالطــا بتاريــخ  26أكتوبــر (ترشيــن األول)
1995م .إنــه قمــر فلســطني رغــم كل مــا يحملــه ترشيــن مــن حــزن
ر مجبــول بدمــاء األطهــار ،فــأي عاشــق لوهج الشــهادة
ممــزوج بنـ ٍ
الصــوام ربحــي الكحلــوت ابــن مخيــم
مل يســمع عــن الزاهــد العابــد َّ
)(1995 - 1973
جباليــا؟ إليــك ســنصوغ كلامتنــا لعلنــا نقــرب منــك ونقتبــس مــن
وهــج ضيائــك .نلتمــس دربــك .نخــط ســرتك لتكــون نرب ًاســا يهدينــا إىل طريــق العــزة والكرامــة والنــر.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا الفــارس ربحــي أحمــد ياســن يف مخيــم جباليــا بتاريــخ  26فربايــر (شــباط) 1973م بعــد أن ُه ِّجــرت
را مــن قريــة «نعليــا» قضــاء غــزة بعــد نكبــة 1948م لتحــط رحالهــا بــن جنبــات املخيــم املنكــوب ،وتقــايس
أرستــه قـ ً
أمل الف ـراق ولوعــة الحنــن إىل قريتهــا املغتصبــة والســليبة مثــل كل العائــات الفلســطينية املــردة وامله َّجــرة إىل اآلن.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد ربحــي وســط عائلــة محافظــة يعمــل مــع والــده يف جمــع وتعبئــة أســطوانات الغــاز .ووالدتــه
ربــة بيــت ولــه مــن اإلخــوة أربعــة كان هــو أكربهــم ،ومــن األخــوات ســبع.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ربحــي تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة الفاخــورة التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئــن باملخيــم وحصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة حليمــة الســعدية القســم العلمــي حيــث بــرز متفو ًقــا يف
دراســته ،ثــم التحــق بالجامعــة اإلســامية يف كليــة أصــول الديــن اســتجابة لقــول رســول اللــه ﷺ« :مــن يــرد اللــه بــه
خ ـ ًرا يفقهــه يف الديــن» ،فآثــر الشــهادة يف ســبيل اللــه عــى شــهادة الجامعــة مرتجـ ًـا قولــه تعــاىل :ﱹﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﱸ [طــه ] 84 :بدمائــه وأشــائه ال بلســانه وأقوالــه.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد ربحــي مــن الت ّواقــن إىل الشــهادة ،دائــم الحديــث عنهــا وعــن األجــر الــذي ينتظــر الشــهيد
يف اآلخــرة حيــث جنــان اللــه ومــا فيهــا مــن نعيــم مقيــم.

يقــول والــده الحــاج أحمــد« :حياتــه كلهــا ذكريــات جميلــة لــن متحوهــا األيــام وتقلبات الســنني .وابتســامته كالنســيم
العليــل الــذي يشــفي الجــروح ،وكلامتــه نابعــة مــن الكتاب والسـ َّنة».
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وأضــاف والــده الصابــر« :بــكل صــدق كان مثـ ً
وفارســا يف النهــار ،كثــر
ـال للعابــد الزاهــد يف الدنيــا ،راه ًبــا يف الليــل،
ً
التجــوال عــى املســاجد لعقــد النــدوات وحضــور مجالــس التحفيــظ» ،مؤكــدً ا أن نجلــه الشــهيد صــار مدرســة يف بيتــه
وحيــه ومخيمــه ويف حيــاة كل مــن عرفــه يف الجامعــة أو يف ســجون االحتــال.
مشواره الجهادي

مــع بدايــة انطالقــة انتفاضــة الحجــارة املباركــة بــادر شــهيدنا املجاهــد ربحــي الســتعامل ســاح قــد يســتخفه البعــض،
ولكــن الذيــن يؤمنــون باللــه حــق اإلميــان يعرفــون أن الحجــر الــذي حملــوه ميكــن أن ينتــر عــى املدفــع ليواجهــوا بــه
أســطورة الجيــش الــذي ال يقهــر .تعــرض شــهيدنا املقــدام ربحــي إلصابــات عــدة يف املواجهــات التــي خاضهــا ضــد قــوات
االحتــال كانــت إحداهــا بالرصــاص الحــي يف يــده.
وكــا جــرت ســنة اللــه عــى نبيــه يوســف _عليــه الســام_ بــأن امتحنــه اللــه بالســجن ،فقــد تعــرض شــهيدنا الفــارس
ربحــي لهــذا االبتــاء مرتــن .كانــت األوىل عــام 1992م حيــث أمــى  16شــه ًرا يف ســجن النقــب الصحـراوي بــن صفــوف
إخوانــه مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني الذيــن شــملوه بالرعايــة وأحاطــوه بالعنايــة ،فتــرب منهــم
اإلميــان والوعــي والثــورة ،فخــرج مــن الســجن أكــر إميانًــا بصــواب خيــار الجهــاد اإلســامي وأشــد تصميـ ًـا عــى املــي
يف نهجــه والســر عــى طريــق ذات الشــوكة .وبعــد شــهرين مــن اإلفـراج عنــه عــادت قــوات االحتــال العتقالــه يف العــام
1994م ،ووجهــت لــه تهمــة االنضــام للجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وأخضعتــه للتحقيــق يف
ســجن عســقالن ملــدة ثالثــة وأربعــن يو ًمــا ،لكنــه مل يُــدل بــأي معلومــة للمحققــن ،فحكمــوا عليــه بالســجن ملــدة ســتة
أشــهر أمضاهــا يف ســجن النقــب الصحـراوي أيضً ــا.
موعد مع الشهادة

يف صبيحــة يــوم الخميــس  2نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1995م كانــت فلســطني عــى موعــد مــع االنتقــام لــدم الشــهيد
القائــد فتحــي الشــقاقي وكان شــهيدنا برفقــة أخيــه الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو هاشــم عــى موعــد مــع مــا وعــد اللــه
بهــا عبــاده الصادقــن والشــهداء.
بعــد أن جهزتهــا القــوى املجاهــدة (قســم) الجهــاز العســكري للجهــاد اإلســامي وقتئــذ ،وأعدتهــا استشــهاديني
عــى أتــم الجهوزيــة لقتــل املغتصبــن الصهاينــة.
وبعــد رصــد مكثــف مــن قبــل مجاهــدي قســم لقافلــة مــن قوافــل العــدو املجــرم يف مغتصبــة غــوش قطيــف وســط
قطــاع غــزة ،وإعــداد وتخطيــط مــن قبــل قيــادة الجنــاح العســكري وتحديــد وقــت التنفيــذ؛ تلقــي االستشــهاديان
التعليــات بالتحــرك إلذاقــة الصهاينــة الويــات ،فاســتقل شــهيدنا املقــاوم ربحــي ســيارة مفخخــة عــى طريــق مغتصبــة
غــوش قطيــف وســط قطــاع غــزة وفجــر نفســه يف بــاص لجنــود االحتــال ،ويف ذات الوقــت ،ويف مــكان آخــر ،فجــر
االستشــهادي محمــد أبــو هاشــم نفســه بالســيارة التــي اســتقلها عــى طريــق كيســوفيم رشق خانيونــس يف بــاص آخــر
لجيــش االحتــال لرتتقــي روحاهــا إىل ُعليــا الجنــان.
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الشهيد املجاهد محمد عبد الرحيم حسن أبو هاشم
عشق الجهاد منذ الصغر

وبعــد أن تعلــو الــروح الطاهــرة لتلتقــي مبثيالتهــا يف جنــات
الخلــد وتنعــم بوعــد الرحمــن لتمســكها بنــور اإلميــان يبقــى نجمهــا
يســطع يف ســائنا الدنيــا ،وينــر شــغاف قلوبنــا ،وعشــق الشــهادة
الــذي خلفــه لنــا ،ونــدرك أن الشــهيد وحــده هــو الــذي يضحــي
بالغــايل مــن أجــل أن نعيــش نحــن .مــن أجــل أن تنبــت الــورود
الحمـراء التــي اصطبغــت بدمــه فــوق تـراب وطنــه ،تعطــر رائحتهــا
الوجــود وتبقــى لألجيــال مجــدً ا عظيـ ًـا منلكــه ونحتويــه ،ويحــاول
)(1995 - 1977
أعداؤنــا أن يســلبوه منــا .وكلــا فعلــوا ذلــك نظرنــا لجبيننــا .لنــور
نجومنــا الــذي يســطع ككوكــب دري مخلــد فوقــه ،فنــزداد صالبــة وتتســارع بــه أرواحنــا لتفــوز بالعلــو.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عبــد الرحيــم أبــو هاشــم يف مدينــة رفــح بقطــاع غــزة يف  28أغســطس (آب) 1977م،
ونشــأ وترعــرع يف أحضــان أرسة فلســطينية مهاجــرة مــن قريــة (يبنــا) يف فلســطني املحتلــة عــام 1948م ،حيــث اســتقر
بهــا املقــام يف املخيــم الــذي حمــل نفــس اســم القريــة األصليــة «مخيــم يبنــا» ،وكــا كل أبنــاء املخيــات الصابــرة تلقــى
شــهيدنا تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس الوكالــة ،ثــم الثانويــة العامــة يف مدرســة بــر الســبع الحكوميــة ،ثــم
واصــل شــهيدنا تعليمــه والتحــق بجامعــة األزهــر يف مدينــة غــزة.
صفاته وأخالقه

نشــأ الشــهيد املجاهــد محمــد يف أرسة فلســطينية محافظــة ،حيــث تــرىب عــى األخــاق الفاضلــة ومحبــة اإلســام
العظيــم ،فهــو مــن رواد املســاجد منــذ الصغــر مــا جعــل الشــهيد شــا ًبا محبو ًبــا مــن الجميــع ومحــط اهتــام اآلخريــن
حيــث هــو الشــهيد أصغــر إخوتــه حيــث تتكــون أرستــه مــن خمســة أشــقاء وأربــع شــقيقات.
وأصبــح الشــهيد الفــارس محمــد دائــم الــردد عــى مســجد الهــدى القريــب مــن منزلــه ،فــكان محافظًــا عــى صــاة
الجامعــة وقـراءة القــرآن.
مشواره الجهادي

للحــس اإلســامي دوره يف تحديــد وجهــة الشــهيد املجاهــد محمــد نحــو حركــة الجهــاد اإلســامي .ومــع تفتــح وعــي
الشــهيد عــى أصــوات الرصــاص الــذي يــردد صــداه يف أذنيــه حيــث املواجهــات الداميــة يف مخيمــه ،بــدأ يــدرك مــن هــم
أعــداء شــعبه .وكان عمــره يف ذلــك الحــن خمســة عــر ربي ًعــا .وســبق وعيــه عمــره ،فالتحــق باللجــان الشــعبية للجهــاد
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اإلســامي يف العــام 1992م وصــار يرســم بخطــه الجميــل شــعارات االنتفاضــة املجيــدة التــي أخــذت تــزداد اشـ ً
ـتعال
بدمــاء الشــهداء.
ويف العــام  1993تعــرض الشــهيد املجاهــد محمــد مــع مجموعــة مــن إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي إىل االعتقــال
بتهمــة االنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي وصــدر عليــه الحكــم بالســجن ملــدة خمســة أشــهر أمضاهــا يف معتقــل أنصــار
عــى شــاطئ غــزة حيــث رفضــت إدارة الســجون اســتقباله يف معتقــل النقــب لصغــر ســنة ،ولعــب االعتقــال دو ًرا كبـ ًرا
لديــه يف زيــادة الوعــي لــدى الشــهيد املجاهــد محمــد ،ويف التحــول الكبــر لديــه عــى مســتوى التفكــر والســلوك .ومــع
نهايــة فــرة اعتقالــه خــرج شــهيدنا املقــدام محمــد بخطــوط واضحــة للطريــق التــي اختارهــا وأدرك أن الــدم وحــده هــو
قانــون املرحلــة ،وأن دمــاء الشــهداء تصنــع أضعــاف مــا تصنعــه الكلــات .شــاهد إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي
ينطلقــون نحــو لقــاء ربهــم يو ًمــا بعــد يــوم .شــاهد إســام حــرب ومعــن دامــو وأرشف حــرب ورشيــف الشــيخ خليــل
وأحمــد وأميــن وآخرهــم صــاح شــاكر منــذ عمليــة بيــت ليــد مــع الشــهيد أنــور ســكر .شــاهد هــؤالء وغريهــم الكثــر،
فأيقــن أن الشــهادة دربــه والجهــاد ســبيله.
موعد مع الشهادة

بــدأ الشــهيد الفــارس محمــد خطواتــه األوىل نحــو الشــهادة بقيــام الليــل وقـراءة القــرآن وصيــام النفــل بعــدة أشــهر
قبــل استشــهاده .وطمــح إىل لقــاء ربــه بعمليــة استشــهادية نوعيــة ينتقــم مــن خاللهــا ألبنــاء شــعبه وإلخوانــه يف الحركــة
التــي اغتالتهــم قــوات االحتــال الصهيــوين حيــث يقــول شــهيدنا املجاهــد محمــد يف وصيتــه« :إننــي كنــت أعــد نفــي
لالنتقــام للشــهيد محمــود الخواجــة قائــد الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي «قســم» ولكــن اللــه ســبحانه
وتعــاىل ادخــرين ألنتقــم لقائــد شــهداء املقاومــة اإلســامية يف فلســطني الدكتــور فتحــي الشــقاقي رحمــه اللــه».
وبــدأ شــهيدنا املجاهــد محمــد يعــد نفســه بشــكل فعــي للشــهادة مــع انطــاق خــر استشــهاد املعلــم الفــارس
فتحــي الشــقاقي الــذي اغتالتــه يــد املوســاد الصهيــوين يف مالطــا يف  26أكتوبــر (ترشيــن األول) 1995م عندمــا قــررت
القــوى اإلســامية املجاهــدة (قســم) الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وقتئــذ تنفيــذ عمليــة تفجــر انتقا ًمــا
للفــارس ووقــع االختيــار عــى الشــهيد الفــارس محمــد ورفيقــه الشــهيد الفــارس ربحــي الكحلــوت.
ويف صبيحـة يـوم الخميـس املوافـق  2نوفمرب (ترشيـن الثاين) 1995م انطلق الشـهيد املجاهد محمد وهو يقود سـيارة
ويسير بهـا يف شـارع الشـهداء «كيسـوفيم» يف انتظـار قافلة املسـتوطنني حتـى إذا اقرتبـت انطلق الشـهيد املجاهد محمد
تجاههـا ،وفجـر سـيارته فيها لتتناثر أشلاء املسـتوطنني وتنطلق روح الشـهيد الفارس محمـد إىل ربها.
تقــول والدتــه« :شــعرت أن محمــدً ا هــو الشــهيد عندمــا شــاهدنا نــرة األخبــار يف التلفزيــون الصهيــوين ،وشــاهدنا
الحــذاء الــذي يلبســه منفــذ العمليــة ،وأدركنــا أن محمــدً ا هــو الشــهيد إال أن هــذا األمــر مل يتأكــد كــا يقــول شــقيقه
إال عندمــا ســمعنا يف حفــل تأبــن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي بعــد العمليــة بيومــن ملثـ ًـا مــن القــوى اإلســامية
يعلــن اســم محمــد أبــو هاشــم وربحــي الكحلــوت فحمدنــا اللــه ودعونــاه أن يتقبــل عملــه ويرحمــه ويغفــر لــه»
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الشهيد املجاهد أمجد قاصد عبد العزيز عبد العزيز (الرصميطي)
روح صعدت خلف القضبان وبقي طيفها يحلق يف سامء الوطن

تبــارك الهــدف الــذي عشــت لــه ،والــدرب الســديد الذي ســلكته،
أيهــا املســافر :أمجــد عبــد العزيــز ،يــا ابــن نابلــس الشــامخة قلعــة
املجاهديــن ورسايــا العــز! تباركــت خطــاك يــا ســيد األبطــال حــن
امتشــقت الســاح مبكـ ًرا ورفعتــه يف وجــه أعتــى جيــش يف العــامل غري
مكــرث برتســانتهم العســكرية! أيهــا الراحــل خلــف القضبــان! مــا
عــاد فينــا ضيــاء يبــدد ظلمــة الليــل الشــديد .أيهــا القائــد الصنديــد،
أيهــا الفــارس العنيــد ،ســام عليــك يــوم ولــدت ويــوم رحلــت!
الميالد والنشأة

)(1995 - 1970

ولــد الشــهيد املجاهــد أمجــد قاصــد عبــد العزيــز يف  16مايــو (أيــار) 1970م ،وســط أرسة محافظــة هــو االبــن
األصغــر فيهــا تعــود جذورهــا إىل منطقــة «العجمــي» مبدينــة يافــا التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م حيــث شــب
يف مدينــة نابلــس بالضفــة الغربيــة.
تلقــى الشــهيد املجاهــد أمجــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس املدينــة ،ثــم انتقــل فيــا بعــد ملدرســة
نابلــس الثانويــة ،لكنــه اضطــر يف الفصــل الحــادي عــر تحديــدً ا إىل تــرك مقاعــد الدراســة للمســاعدة يف إعانــة أرستــه
بحكــم تعقيــدات الظــروف املعيشــية الصعبــة يف ظــل االحتــال الصهيــوين الــذي صعــب عــى الكثــر مــن األرس الحصــول
عــى لقمــة عيشــها.
صفاته وأخالقه

خصوصــا أنــه نشــأ يف املســاجد وتعلــق قلبــه بالســرة النبويــة العطرة،
متيــز شــهيدنا املقــدام أمجــد بتواضعــه الشــديد
ً
وتأثــر كثـ ًرا بشــخصية أمــر املؤمنــن عمــر بــن الخطــاب وعدلــه وصفاتــه الرفيعة.
يقــول رفــاق درب الشــهيد املجاهــد أمجــد إنــه حــرص عــى أداء الصلــوات يف أوقاتهــا وأنــه عامــل النــاس معاملــة
حســنة لكســب ودهــم الســيام أنــه أحــب الخــر للجميــع وحــرص عــى مســاعدة النــاس البســطاء والضعفــاء.
مــذ طفولتــه تأثــر باألحــداث الدائــرة حولــه وهــو أمــر أســهم بشــكل كبــر يف صقــل شــخصيته الجهاديــة ،وتشــر أرسة
الشــهيد الفــارس أمجــد إىل أنــه دائــم الحديــث عــن الشــهادة وفضائلهــا وأولــع بقــادة املقاومــة يف األرايض الفلســطينية.
مشواره الجهادي

م ــع ان ــدالع انتفاض ــة الحج ــارة 1987م انخ ــرط ش ــهيدنا املجاه ــد أمج ــد يف صف ــوف نش ــطاء االنتفاض ــة ،فالتح ــم
مـــع رفـــاق دربـــه يف ميـــدان املواجهـــة ضـــد االحتـــال عـــر رشـــقه بالزجاجـــات الحارقـــة والحجـــارة بشـــكل شـــبه
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يوم ــي .الح ًق ــا انض ــم ش ــهيدنا الف ــارس أمج ــد ك ــا يق ــول رف ــاق درب ــه إىل حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني
فعمــل يف صفــوف أبنائهــا ومجاهديهــا ،وبــرز نعــم املجاهــد الفعــال الخــادم لقضيتــه وحركتــه ووطنــه مؤكديــن أنــه
مل يت ــوان ع ــن القي ــام بواجبات ــه وتنفي ــذ كاف ــة امله ــات الت ــي طلب ــت من ــه خ ــال االنتفاض ــة.
خصوصــا
النشــاط الفعــال الــذي بذلــه الشــهيد املجاهــد أمجــد جعلــه عرضــة للمالحقــة عــى يــد االحتــال الصهيــوين
ً
بعدمــا جــرى تكليفــه بالتخطيــط ملهــات خاصــة قــام بتنفيذهــا ورفاقــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي.
يف إحــدى امل ـرات متكــن االحتــال مــن اعتقــال شــهيدنا الفــارس أمجــد وتحديــدً ا يف العــام 1993م حيــث خضــع
للتحقيــق القــايس والشــاق ،وســجن فيــا بعــد يف معتقــل بــر الســبع .ويذكــر رفــاق درب الشــهيد املجاهــد أمجــد الذيــن
عاشــوا معــه يف الســجن أنــه كان يجيــد الرســم عــى املحــارم وتغليــف الكتــب والعديــد مــن املشــغوالت الرتاثيــة املعــرة
وذلــك وفــق اإلمكانــات البســيطة املتاحــة يف الســجن.
موعد مع الشهادة

تعــرض الشــهيد املجاهــد أمجــد لعمليــة اعتقــال مــن قــوات االحتــال الصهيــوين يف  2أبريــل (نيســان) عــام 1993م
وأدانتــه قــوات االحتــال باالنتــاء إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ومامرســته لألعــال العســكرية ضــد قواتهــا ،بعــد مــدة
اعتقــال دامــت ثــاث ســنوات متتاليــة حــاول االحتــال ابتـزاز الشــهيد املجاهــد أمجــد ومســاومته مــن خــال مواصلــة
التحقيــق معــه ألشــهر متواصلــة .ويف يــوم  26ديســمرب (كانــون األول) 1995م تعــرض الشــهيد األســر أمجــد إىل نوبــة
قلبيــة حــادة وتلــكأت إدارة مصلحــة الســجون يف نقلــه للمستشــفى للعــاج ثــم قامــوا بنقلــه تحــت ضغــط وإلحــاح
األرسى ليعلنــوا عــن استشــهاد يف املستشــفى بتاريــخ  30ديســمرب (كانــون األول) 1995م ،هكــذا ودعــت فلســطني
شــهيدها الفــارس أمجــد ليضــاف إىل قافلــة شــهداء الحركــة األســرة كوكــب آخــر بــدد عتمــة الســجن وأضــاءه نــو ًرا برا ًقــا،
وغــادره تــاركًا اللعنــة معلقــة عــى جبــن الجنــود الصهاينــة.
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الشهيد املجاهد أمين ديب عثامن الرزاينة
أفنى حياته دفا ًعا عن فلسطني

يف زمــن الــذل واالنكســار ،زمــن الضعــف والســام املزعــوم يتميز
الرجــال الصادقــون املؤمنــون باملقاومــة طريقًــا وحيــدً ا لتحريــر
فلســطني .رفضــوا إال أن تحفــر أســاؤهم يف عليــاء املجــد والخلــود.
أميــن أيهــا املجاهــد العنيــد! أيهــا املقــاوم لعــدوك! أيهــا الصابــر عــى
ظلــم أبنــاء جلدتــك! ســيدي عليــك الســام!.

الميالد والنشأة

)(1996 - 1970

يف مخيــم صاغــت الهجــرة الفلســطينية أركانــه ،وصنــع بطــش جنــود االحتــال مــن ســكانه قلعــة صمــود ولــد شــهيدنا
املجاهــد أميــن ديــب الرزاينــة (أبــو إســام) يف  1يوليــو (متــوز) 1970م ،وقــد ُه ِّجــرت عائلتــه عــام  1948مــن قريــة
«بريــر» ليولــد يف أرسة مكونــة مــن اثنــي عــر فــر ًدا.
كــا القطــاع األكــر مــن شــعبنا يخــرج الوالــد منــذ ســاعات الفجــر األوىل للعمــل يف أرضنــا املحتلــة ،ليعــود يف املســاء
يحــي ألبنائــه قصــة وطنهــم الضائــع ،ويحدثهــم عــن بيتهــم املهــدم واملبعــرة حجارتــه يف قريتهــم التــي تــن تحــت
وطــأة الجــاد الصهيــوين .ومــن بــن مئــات الحكايــا التــي ســمعها أميــن مــن أبنــاء املخيــم ونســائه كانــت حكايــة الشــهداء
هــي مــا يشــد هــذا الطفــل الشــاهد والشــهيد ،يبحــث عنهــا ويحفظهــا ،وينحــت يف ذاكرتــه أبطالهــا مثــل القســام
والحســينى .وحفــظ ديــر ياســن وكفــر قاســم وقبيــة.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أميــن مبدرســة تابعــة لوكالــة الغــوث يف مخيــم جباليــا ،ولكــن رحلتــه مــع الدراســة انتهــت
بعــد إمتــام املرحلــة االبتدائيــة لينتقــل إىل مســاعدة والــده يف العمــل نظـ ًرا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي كانــت
متــر بهــا العائلــة مثــل كل العائــات الفلســطينية.
تــزوج يف العــام 1991م ،ورزقــه اللــه ثالثــة أبنــاء كان أكربهــم إســام الــذي كان عمــره يــوم استشــهاد والــده خمــس
ســنوات ،وآيــات التــي كان عمرهــا ســنتني ،ومحمــود الــذي كان يف شــهره الرابــع.
صفاته وأخالقه

ُعهــد شــهيدنا املقــاوم أبــو إســام مثـ ً
ـال للشــاب املســلم املجاهــد .ميتثــل لقولــه تعــاىل :ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﱸ [الفتــح ،] 29 :ذا عالقــة طيبــة مــع الجميــع .متيــز بجســم ريــايض قــوي البنيــة ،فأحــب رياضــة كــرة الطائــرة،
وقــد منحــه اللــه قــوة الجســم ووســامة الوجــه يف آن واحــد .لعــب يف فريــق خدمــات جباليــا وشــارك يف حصولــه عــى
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بطولــة القطــاع عــدة مـرات .وقــد حمــل لقــب أفضــل العــب لكــرة الطائــرة يف قطــاع غــرة ،كــا ســاهم يف تأســيس نــادي
الســام الريــايض ،وســاعده يف الصعــود إىل الــدوري املمتــاز يف كــرة الطائــرة ،ثــم انتقــل إىل صفــوف الجمعيــة اإلســامية
التــي تعتــر محطتــه األخــرةُ .عــرف بطـ ًـا وأســدً ا لوائ ًيــا يف الجهــاد تعرفــه شــوارع وأزقــة الوطــن ،وتعرفــه مغتصبــة
«مـراج» و»كفــار داروم».
مشواره الجهادي

شــكلت االنتفاضــة األوىل بدايــة شــهيدنا املجاهــد أبــو إســام يف العمــل املنظــم ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين؛ فقــد
شــارك يف كل فعالياتهــا منــذ اللحظــة األوىل يف مخيــم الثــورة (جباليــا) مــن أول أيامهــا؛ فهــو مــن أوائــل الذيــن هاجمــوا
الجيــب العســكري الــذي تــم إحراقــه يف ســاحة الشــهداء يف وســط املخيــم الثائــر يف نفــس اللحظــات التــي استشــهد
فيهــا الشــهيد حاتــم الســييس هــذه الشــجاعة والبســالة التــي رآهــا الجميــع يف مهاجمتــه لقــوات االحتــال جعلتــه محــط
أنظــار أخيــه الشــهيد املجاهــد أنــور عزيــز الــذي نظمــه يف اللجــان العاملــة بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
ونظـ ًرا العتبــاره مــن نشــطاء حركــة الجهــاد الفاعلــن يف مخيــم جباليــا تــم اعتقالــه يف عــام 1989م ليدخــل مدرســة
يوســف عليــه الســام ليســطر أروع آيــات التحــدي والصمــود يف أقبيــة التحقيــق .وهنــاك يف املدرســة الجهاديــة (ســجن
النقــب) تعلــم الكثــر مــن معــاين الجهــاد واملقاومــة مــن إخوانــه املجاهديــن حيــث الشــهيد املجاهــد أنــور عزيــز رفيــق
دربــه .تعلــم كيــف يصنــع مــن ثــواين عمــره مــروع شــهادة.
أم ــى الش ــهيد الف ــارس أمي ــن يف الس ــجن مثاني ــة ع ــر ش ــه ًرا ليخ ــرج بعده ــا أك ــر إرصا ًرا وعن ــا ًدا عاق ــدً ا الع ــزم
عـــى مواصلـــة درب الشـــهداء ولينضـــم إىل الجهـــاز العســـكري لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي (قســـم) ولتبـــدأ رحلتـــه
األخ ــرة نح ــو لق ــاء رب ــه.
ش ــارك الش ــهيد املجاه ــد أمي ــن يف العدي ــد م ــن العملي ــات العس ــكرية ض ــد جن ــود االحت ــال الصهي ــوين ،وأذاقه ــم
طع ــم امل ــوت ال ــذي يجرعون ــه لش ــعبنا لي ــل نه ــار ،فش ــارك يف عملي ــة مغتصب ــة «مــراج» حي ــث ق ــام ع ــدد م ــن
املجاهديـــن بالرتبـــص بدوريـــة صهيونيـــة راجلـــة ،فقتلـــوا اثنـــن وأصابـــوا الثالـــث بجـــراح خطـــرة ،كـــا شـــارك يف
عملي ــة عس ــكرية ع ــى مع ــر بي ــت حان ــون م ــع ع ــدد م ــن املجاهدي ــن فقت ــل ثالث ــة جن ــود ،واس ــتطاع املجاه ــد
األس ــد الع ــودة إىل عرين ــه بع ــد أن انق ــض ع ــى فريس ــته.
واص ــل الش ــهيد املق ــدام أب ــو إس ــام عمليات ــه العس ــكرية بجان ــب العم ــل ع ــى تطوي ــر الجه ــاز العس ــكري للحرك ــة
حي ــث وصل ــت ذروة العم ــل يف عملي ــة بي ــت لي ــد الش ــهرية الت ــي نفذه ــا الش ــهيدان املجاه ــدان أن ــور س ــكر وص ــاح
ش ــاكر ،والت ــي ُقت ــل فيه ــا  23جنديً ــا صهيوني ــا وأصي ــب الع ـرات.
ويعت ــر الش ــهيد املجاه ــد أمي ــن م ــن املخطط ــن له ــذه العملي ــة الت ــي أربك ــت قي ــادة األم ــن الصهي ــوين ،فس ــعت
جاه ــدة ب ــكل أجهزته ــا وعمالئه ــا للكش ــف ع ــن الذي ــن يقف ــون وراءه ــا حت ــى اس ــتطاعت اعتق ــال اثن ــن م ــن أعض ــاء
الحرك ــة ليظه ــر اس ــم ش ــهيدنا الف ــارس أمي ــن ورفي ــق درب ــه الش ــهيد الف ــارس ع ــار األع ــرج إىل العل ــن ،ولتب ــدأ رحل ــة
الخط ــر.
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موسوعة شهداء من فلسطين

اعتقــل شــهيدنا _الشــاهد عــى ظلــم هــذه املرحلــة_ عــى أيــدي أجهــزة الســلطة الفلســطينية ملــدة شــهر ونصــف،
ثــم مــرة أخــرى لبضعــة أيــام ليتأكــد شــهيدنا أن قــدره املحتــوم هــو الشــهادة يف ســبيل اللــه ،فقــرر االختفــاء عــن
العيــون بعــد أن أصبــح مطلو ًبــا لألجهــزة األمنيــة الفلســطينية.
موعد مع الشهادة

يف  3فربايــر (شــباط) 1996م قبيــل أذان املغــرب بقليــل ،ويف منــزل صغــر تكســو جدرانــه مالمــح الفقــر واملعانــاة
والحرمــان ،ويف إحــدى غــرف القرميــد العتيقــة يف مخيــم الشــاطئ جلــس الشــهيد املجاهــد أميــن مــع رفيــق دربــه
الشــهيد املجاهــد عــار األعــرج يرتلــون ســورة األنفــال فــإذا برصاصــات الغــدر تنالهــم بعــد أن انطلقــت مــن بنــادق
أبنــاء جلدتهــم العاملــن يف أجهــزة الســلطة لتشــفى صــدور قــوم كافريــن وتدمــي قلــوب قــوم مؤمنــن.
تقــول والــدة الشــهيد« :لقــد تعــودت عــى ف ـراق أميــن وتوقعــت استشــهاده يف كل لحظــة وحــن ســمعت النبــأ
أخــذت أزغــرد ألن ولــدي شــهيد».
أمــا زوجتــه فقالــت« :إن ابنــه إســام ال يعــرف شــكل أبيــه؛ فقــد كان أبــوه مطــار ًدا ،ومل يــره إال قليـ ًـا» أمــا والــده
فقــد قــال« :حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل عــى القتلــة».
بعــد أيــام قليلــة مــن استشــهاده جــاء أهــل البيــت الــذي قتــل فيــه أميــن ليخــروا أهلــه أن رائحــة مســك نفــاذة
تفــوح يف املــكان الــذي استشــهد فيــه شــهيدنا املجاهــد أميــن .وبالفعــل انطلــق أهــل الشــهيد ليجــدوا رائحــة مســك
قويــة كــا هــي ورغــم قيــام أهــل البيــت بغســله عــدة مـرات إال أن الرائحــة بقيــت كــا هــي ،وقــد تدافــع أهــل املخيــم
لرؤيــة هــذه الكرامــة.
وعندمــا ودع الشــهيد أزقــة املخيــم عــى أكتــاف املجاهديــن إذا بأحــد األقربــاء ميســك بقــدم الشــهيد املجاهــد أميــن
وبعــد لحظــات فاحــت مــن يــده رائحــة عطــر ملــدة طويلــة رغــم غســلها.
وهكــذا غــادر شــهيدنا املجاهــد أميــن هــذه الحيــاة بــكل عــزة وشــموخ ،وبقيــت روحــه تحلــق يف ســاء الوطــن
لتصــب لعنــات تطــارد كل الخونــة والقتلــة ،ولترسبلهــم بالخــزي والعــار.
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الشهيد املجاهد عامر عثامن عبد الرحمن األعرج
دماؤه ستبقى لعنة عىل املتخاذلني

عــدو يف الداخــل أخطــر مــن ألــف عــدو يف الخــارج .حكمــة
ينفذهــا األعــداء فيفرقــون صفــوف مــن يريــدون الســيطرة عليهــم
ً
ومســتقبل .حكايــة الشــهيد املجاهــد عــار األعــرج
را
أرضً ــا وبــ ً
تشــهد عــى صحــة تلــك الحكمــة.

الميالد والنشأة

)(1996 - 1970

ولــد الشــهيد املجاهــد عــار عثــان األعــرج بتاريــخ  28ســبتمرب (أيلــول) 1970م يف مخيــم الشــاطئ لالجئــن
مبحافظــة غــزة مــن عائلــة متدينــة محافظــةُ .ه ِّجــر والــده يف العــام 1948م مــن قريــة «بيــت جرجــا» قضــاء غــزة،
وتتكــون أرستــه مــن مثانيــة أبنــاء ومثــاين فتيــات حيــث عمــل والــده يف مجــال تدريــب الســائقني ،ومــن هــذا املهنــة
متكــن مــن إعالــة أف ـراد أرستــه الكبــرة.
اجتــاز شــهيدنا املجاهــد عــار تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي ،ثــم أكمــل دراســته الثانويــة العامــة يف معهــد األزهــر
الدينــي ليتخــرج منــه ويغــادر الوطــن إىل ســوريا إلكــال تعليمــه الجامعــي ليعــود بعــد عــام كامــل رافضً ــا الســفر مــرة
أخــرى وكأنــه يخــط عــى ســاحات الوطــن لوحــة الشــهادة املقبلــة.
صفاته وأخالقه

اتســم شــهيدنا البــار عــار بالبســمة والحركــة الدامئــة ،وبشاشــة الوجــه فأضحــى محبوبًــا مــن الجميــع ،ومــع هــذا
املــرح والــدالل الــذي القــاه مــن أقاربــه وجريانــه إال أنــه كان دائــم البحــث والتدقيــق يف األشــياء الصغــرة وكل مــا
يتعلــق باملجــال االلكــروين.
تقــول والدتــه والصــر يف عينيهــا« :مل يغضبنــي عــار ولــو مــرة واحــدة يف حيــايت ،كلــا خــرج مــن البيــت وعــاد
يســألني عــن أحــوايل ويالطفنــي ويدخــل البهجــة عــى قلبــي».

مشواره الجهادي

عــرف الشــهيد املجاهــد عــار اإلســام وفلســطني؛ فهــو مــن عائلــة متدينــة ،وشــقيقه األكــر نافــذ قــد ســبقه يف
العمــر ويف االلتحــاق بصفــوف الجهــاد اإلســامي ،فهــو الدليــل لشــهيدنا الفــارس عــار نحــو هــذا الخــط الجهــادي،
فأخيــه نافــذ زرع يف نفــس شــهيدنا املجاهــد عــار حــب الجهــاد والثــورة ورســم يف ذاكرتــه صــور الشــهداء وعناويــن
الكرامــة والفــداء.
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اعتقــل شــهيدنا الفــارس عــار أثنــاء عودتــه مــن الســفر وحققــت معــه املخابـرات الصهيونيــة ،وحاولــت أن تحصــل
منــه عــى معلومــات عــن نشــاطاته يف الخــارج ،لكنهــم تفاجئــوا بصالبتــه وقــوة إميانــه وانتامئــه ليمــى يف معتقــل
النقــب شــهرين ويخــرج بعــده إىل ســاحات الوطــن مــرة أخــرى ليبــدأ نشــاطه يف مقارعــة األعــداء.
شــارك الشــهيد املقــدام عــار يف تأســيس مجموعــة مــن الخاليــا العســكرية التابعــة للقــوى اإلســامية املجاهــدة
(قســم) الجنــاح العســكري للجهــاد اإلســامي حيــث أنــه مــن أوائــل تالميــذ الشــهيد القائــد محمــود الخواجــة.
اعتقل الشــهيد املجاهد عامر أيضً ا لدى أجهزة الســلطة الفلســطينية ملدة شــهر ونصف حيث تعرض للتعذيب الشديد.
وعــن اعتقالــه تتحــدث والدتــه« :عندمــا زرتــه يف ســجن غــزة املركــزي (الرسايــا) كانــت آثــار التعذيــب عــى يديــه
واضحــة فعــدت إىل البيــت والحــزن ميــأ قلبــي».
موعد مع الشهادة

بعــد خــروج الشــهيد املقــدام عــار مــن ســجون الســلطة للمــرة الثانيــة أدرك حجــم الخطــر الــذي يحيــق بــه
خصوصــا بعــد انتشــار األخبــار عــن دوره يف العمليــات العســكرية ضــد الكيــان العــري ويف ظــل التصفيــات التــي نالــت
ً
مــن رفــاق دربــه الذيــن شــاركوه املشــوار ويف ظــل األنبــاء التــي تحدثــت عــن قيــام الصهاينــة بوضــع مخطــط لتصفيــة
كل مــن شــارك يف عمليــة بيــت ليــد مــا دفــع شــهيدنا املجاهــد عــار ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد أميــن الرزاينــة إىل
االختفــاء عــن العيــون.
ويف  3فربايــر (شــباط) 1996م كان الشــهيدان يف ضيافــة أحــد املجاهديــن وقــد تبقــى عــى موعد اإلفطار بضــع دقائق،
وكان شــهيدنا املجاهــد عــار ورفيــق الــدرب الشــهيد املجاهــد أميــن يرتــان ســورة األنفــال فيــا دائــرة الحصــار تضيــق
مــن حولهــم وهــم ال يعلمــون أن عنــارص مــن األجهــزة األمنيــة تطــوق البيــت ،ثــم دخــل عــرة مســلحني وســألوا عــن
الشــهيدين فطلبــت منهــم زوجــة املجاهــد صاحب البيــت أن ينتظروا لتخرجهــم ،ولكنهم رفضوا ويف لحظــة واحدة تنطلق
الرصاصــات الغــادرة وتصعــد أرواح الشــهداء إىل بارئهــا ويهرب القتلة تالحقهم دماء الشــهيدين وتلعنهــم إىل يوم القيامة.
ويدخــل أهــل الحــي ليجــدوا الشــهيدين مرضجــن بالدمــاء واملصاحــف مفتوحــة عــى ســورة األنفــال وكأنهــم
يســتعدون للقــاء ربهــم بالشــهادة صامئــن ،وكانــت مسدســاتهم تحــت الف ـراش؛ فالســاح الــذي حملــه املجاهــدون مل
يكــن هدفــه دمــاء الفلســطينيني.
بعــد أيــام قليلــة مــن استشــهاده جــاء أهــل البيــت الــذي قتــل فيــه شــهيدنا املجاهــد عــار ليخــروا أهلــه أن رائحــة
مســك نفــاذة تغمــر املــكان الــذي استشــهد فيــه الشــهيدين املجاهديــن عــار وأميــن وينطلــق أهــل الشــهيد ليجــدوا
الرائحــة قويــة كــا هــي ،ورغــم قيــام أهــل البيــت بغســله عــدة م ـرات إال أن الرائحــة بقيــت كــا هــي .ويــأيت أهــل
املخيــم يندفعــون لرؤيــة هــذه الكرامــة وليتأكــدوا مــن صحــة مــا قيــل.
وهكــذا رحــل شــهيدنا الفــارس عــار عــن هــذه الدنيــا ،وبقيــت روحــه ترفــرف يف عليــاء الســاء تدعــو اللــه بــأن
ينــر املجاهديــن ويــذل الطغــاة املســتكربين.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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مل يكــن رامــز عبيــد شــهيدً ا عاد ًيــا .كان ً
بطــا اســتثنائ ًيا وكان
استشــهاده يف مرحلــة غــاب فيهــا التاريخيــون ،وصــارت الحاجــة
أقــوى مــا تكــون ملجاهديــن يحملــون عــبء مواجهــة العــدو الــذي
متــادى قســوة وغطرســة؛ لــذا قــرر أن يضــع حــدً ا ملهزلــة املــوت عــى
مذابــح األوصيــاء باختيــار الشــهادة عــى طريــق األنبيــاء.

الميالد والنشأة

)(1996 - 1974

يف أزقــة املخيــم الضيقــة وحواريــه الصغــرة وتحديــدً ا يف  21أغســطس (آب) 1974م انبعــث النــور يف مخيــم
خانيونــس لــرى مــن حواليــه كرميــد املعســكر وبابــور الــكاز فتتفتــح عينــاه عــى مشــهد الفلســطيني املحــارص الــذي
ميتلــك اإلميــان وإرادة املقاومــة رغــم املشــاق واملصاعــب .وبــن ســبعة إخــوة وثــاث أخــوات يكــر شــهيدنا املجاهــد
رامــز عبــد القــادر عبيــد (أبــو عبــد اللــه) ليــدرس يف مــدارس الالجئــن حافـ ًرا يف قلبــه قصــص والــده عــن بلــدة «بيــت
دراس» التــي هاجــرت منهــا أرستــه عــى يــد الجنــود الصهاينــة.
وتحــت كرميــد املعســكر يف بيــت بســيط ظهــرت عليــه بعــض التحســينات الحياتيــة عــر وكالــة الغــوث ،يكــر
دارســا يف مدرســة مصطفــى حافــظ االبتدائيــة (أ) لالجئــن ثــم مدرســة ذكــور خانيونــس
شــهيدنا الفــارس أبــو عبــد اللــه ً
اإلعداديــة ،فــكان مــن صغــره منحــازًا لإلســام محافظًــا عــى الصلــوات يف املســجد متأدبًــا بأخالقــه.
صفاته وأخالقه

ُيعــرف بــن جريانــه وأبنــاء حارتــه بخلقــه وتواضعــه وحــب الجميــع لــه ،وبــرزت مواهبــه منــذ صغــره فــكان فنانًــا
يرســم الخطــوط الجميلــة والصــور املرهفــة الصادقــة.

هكــذا تنمــو وتتبلــور شــخصية العاشــق الصغــر ،ومــا أن ينهــى املرحلــة اإلعداديــة حتــى تنفجــر االنتفاضــة املباركــة
ويبــدأ املرحلــة الثانويــة يف مدرســة عــكا.
وشــاب مثــل أيب عبــد اللــه تجــذرت يف نفســه معــاين الثــورة واإلميــان فخيــاره أن يكــون جنديًــا رائ ًعــا قائــدً ا مشــاركًا يف
أنشــطة االنتفاضــة ،ومتتلــئ جــدران املخيــم بشــعاراته التــي ترشبهــا وزينهــا قلبــه قبــل أن تخطهــا يــداه عىل الجــدران.
مشواره الجهادي

يف بدايــة حياتــه اعتقــل شـ ً
ـبل معان ًقــا شــمس صحـراء النقــب ملــدة ثالثــة شــهور بالتهمــة املعتــادة أال وهــي إلقــاء
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الحجــارة .وعــاش بــن صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني التــي طاملــا نــر شــعاراتها عــى جــدران مخيمــه
وهــو يعمــل يف اللجــان الشــعبية التابعــة لهــا يف معســكر خانيونــس ،وخــرج الفــارس يف أواســط 1992م أكــر مضــا ًء
وعز ًمــا مواصـ ًـا عملــه يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مشــاركًا يف أنشــطة لجانهــا ومسـ ً
ـؤول عنهــا وبيديــه الرائعتــن
يواصــل رســم الصــورة الجميلــة املعــرة عــن وحــي االنتفاضــة.
ويعــود الفــارس رامــز يف  1مايــو (أيــار) 1993م إىل صح ـراء النقــب مــرة أخــرى بعــد أن اعتقلــه جنــود االحتــال
مــن داخــل مســجد اإلمــام الشــافعي الــذي تعــود عــى الصــاة فيــه ليواصــل مــن جديــد داخــل خيمتــه نشــاطه غــر
املنقطــع ،فيــرف عــى إصــدار املجلــة الدوريــة التــي تصــدر عــن الجهــاد اإلســامي داخــل املعتقــل والتــي صقــل فيهــا
كل مواهبــه الفنيــة ،ويخــرج الفــارس رامــز مــرة أخــرى مــن املعتقــل أكــر اشـ ً
ـتعال لــرى واق ًعــا جديــدً ا أمامــه بقــدوم
الســلطة الفلســطينية التــي تعتقلــه ثــاث مـرات محاولــة أن تؤثــر عليــه وتبعــده عــن الجهــاد اإلســامي التــي كان يــزداد
عشـقًا لهــا والتزا ًمــا بهــا.
وبعــد حصولــه عــى شــهادة الثانويــة العامــة درس شــهيدنا املجاهــد أبــو عبــد اللــه يف الجامعــة اإلســامية ملــدة عــام
بقســم الجغرافيــا وعندمــا فتــح قســم الفنــون الجميلــة يف جامعــة األقــى غــزة انتقــل للدراســة فيهــا لتفريــغ طاقاتــه
ومواهبــه الفنيــة وصقلهــا وتجذيرهــا.
موعد مع الشهادة

يف  4مــارس (آذار) 1996م حمــل الــدم لهــب االشــتعال وكان الجميــع عــى موعــد فظهــر شــهيدنا املجاهــد رامــز
متزنـ ًرا بحزامــه الناســف ليذكــر الكيــان الصهيــوين أن قســم الثــأر الــذي أعلنــه بيــده عــى جــدران املخيــم بــأن دم شــهيد
فلســطني واألمــة الدكتــور فتحــي الشــقاقي هــو قســم بــاقٍ ضــد الصهاينــة عــى أرض فلســطني ومقدســاتها.
فاندفــع املجاهــد االستشــهادي رامــز عبــد القــادر عبيــد بعــد أن متكــن مــن التوغــل إىل عمــق املســاة تــل أبيــب
متزن ـ ًرا بأكــر مــن خمســة عــر كيلــو غرا ًمــا مــن املتفج ـرات وفجــر صواعــق جســده بــن حشــود املســتوطنني فزلــزل
االنفجــار أركان تلــك املدينــة وأعــاد إىل ذاكرتهــا كابــوس بيــت ليــد وألقــى بجندهــا وقادتهــا ومســتوطنيها يف رعــب مل
يســتفيقوا منــه إال لــي يحصــوا قتالهــم وجرحاهــم الذيــن بلغــوا  23قتيـ ًـا وأكــر مــن  120جري ًحــا ثــأ ًرا للشــهيد الدكتــور
فتحــي الشــقاقي ،والشــهيدين املجاهديــن عــار األعــرج وأميــن الرزاينــة اللذيــن ســقطا برصــاص ســلطة الحكــم الــذايت.
نقــول لــك يــا شــهيدنا الفــارس رامــز إنــك يف القلــب ،أنــت يف كل املحطــات ،تســكن كل الثــواين والدقائــق والســاعات
فارســا شــهيدً ا منتقـ ًـا لــدم الشــهيد املعلــم أيب إبراهيــم الشــقاقي.
بــا انقطــاع ً
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رفــع اللــه باملقاومــة مقامــه ،وأعــز شــأنه ،وأبقــى بــن النــاس
طيــب ذكــره ،الجميــع يعرفــون صالبتــه وتحديــه .تعالــوا بنــا نقــرب
مــن واحــد مــن هــؤالء العاملقــة العظــام! هــذا الفــارس الــذي نــذر
حياتــه لإلســام ،فعشــق فلســطني ،وحملهــا هـ ًـا يوم ًيــا جعلــت مــن
كأســا مرتعــة بالعشــق والثــورة .إنــه الشــهيد املقــاوم صالــح
صالتــه ً
طحاينــة ،ابــن جنــن مدينــة األبطــال ومصنــع الرجــال.
الميالد والنشأة

)(1996 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد صالــح مــوىس طحاينــة يف  28ســبتمرب (أيلــول) 1968م يف بلــدة الســيلة الحارثيــة مبحافظــة
جنــن وفيهــا نشــأ وترعــرع بــن أرستــه املكونــة مــن الوالديــن وأربعــة أشــقاء وأربــع شــقيقات .درس االبتدائيــة
واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس البلــدة ،وامتــاز بــذكاء ظاهــر ،جعلــه مــن املتفوقــن دامئًــا ،وقــد حصــل عــى شــهادة
الثانويــة العامــة بتقديــر جيــد جــدً ا ،لكنــه مل يتمكــن مــن اســتكامل دراســته الجامعيــة ألســباب عديــدة أهمهــا اشــتعال
االنتفاضــة األمــر الــذي جعلــه يتفــرغ بكامــل وقتــه للعمــل الجهــادي ومقاومــة االحتــال الغاصــب.
صفاته وأخالقه

نشــأ شــهيدنا املجاهــد صالــح حيــاة ممزوجــة بالقهــر فصــاغ شــخصية جلــدة تــأىب الــذل مهــا كانــت مربراتــه .وعهــد
كثــر الصمــت فــإذا تكلــم فهــو بــركان هــادر ،والتــزم باملســجد منــذ صغــره ،وتــرىب عــى موائــد القــرآن فاكتملــت فيــه
روح الجهــاد حتــى غــدا رصاصــة إميانيــة انطلقــت مــن قلــب القــرآن لتســتقر يف صــدر املحتــل الغاشــم.
س ــارع الش ــهيد املق ــدام صال ــح من ــذ طفولت ــه إىل مقاوم ــة االحت ــال فوج ــد أمام ــه ع ـرات آالف الدومن ــات الت ــي
اغتصبه ــا االحت ــال ،ورأى أن ــه يج ــب أن يحرمه ــم منه ــا فق ــام بإحراقه ــا حت ــى ال يس ــتغلوا خرياته ــا؛ ألنه ــم لي ــس له ــم
أي ح ــق فيه ــا.
حامســـا وجاهزيـــة لالشـــتباك ،فرتجـــم
وظهـــر خـــال األيـــام األوىل لالنتفاضـــة 1987م مـــن أكـــر أبنـــاء البلـــدة ً
ذل ــك ع ــى أرض الواق ــع حت ــى غ ــدا عل ـ ًـا ها ًم ــا م ــن أع ــام العم ــل الجه ــادي ،وص ــار واح ــدً ا م ــن أبن ــاء الجه ــاد
اإلس ــامي وناش ـطًا ب ــارزًا يف الحرك ــة األم ــر ال ــذي أدى العتقال ــه م ـرات عدي ــدة ،لكن ــه يف كل م ــرة خ ــرج م ــن الس ــجن
أك ــر صالب ــة م ــن ذي قب ــل وأك ــر إرصا ًرا ع ــى مواصل ــة الجه ــاد وله ــذا ال غراب ــة أن يدخ ــل الش ــهيد الس ــجن وه ــو
اب ــن السادس ــة ع ــرة م ــن عم ــره بتهم ــة حي ــازة قنبل ــة قدمي ــة ،لكن ــه بع ــد خروج ــه م ــن الس ــجن ب ــدا أش ــد تله ًف ــا
للحص ــول ع ــى الس ــاح.
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قــام شــهيدنا املجاهــد صالــح بقيــادة املظاه ـرات واملس ـرات خــال االنتفاضــة ،ثــم اتجــه نحــو العمــل العســكري
فاعتقــل بتهمــة حيــازة أســلحة ،لكنــه بعــد خروجــه مــن الســجن تفــرغ للعمــل العســكري فقــط ،فقــام باالشـراك مــع
الشــهيد القائــد عصــام براهمــة بتشــكيل خاليــا (عشــاق الشــهادة) العســكرية التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي ،هــذه
الخاليــا التــي لهــا الحضــور املميــز يف منطقــة جنــن ،وكانــت عملياتهــم متثــل شــهادة ناصعــة عــى صدقهــم وإخالصهــم،
ولقــد قدمــت هــذه الخاليــا عــد ًدا مــن الشــهداء والجرحــى عــى رأســهم الشــهيد القائــد عصــام براهمــة .وقــد اعتقــل
شــهيدنا املجاهــد صالــح قبــل استشــهاد عصــام بشــهرين داخــل الخــط األخــر بعــد اشــتباك مــع قــوة خاصــة أصيــب
خاللهــا برصاصــة يف صــدره دخــل عــى إثرهــا املستشــفى ،وتــم التحقيــق معــه وهــو عــى رسيــر املــرض النتـزاع اعرتافــات
منــه ،وكشــفت التحقيقــات بعــد ذلــك أن الشــهيد القائــد صالــح شــارك يف عمليــة قتــل فيهــا ضابــط كبــر مــن حــرس
الحــدود ،وأنــه حــاول وخطــط الختطــاف جنــدي وإجـراء تبــادل لــأرسى ،لكــن محاوالتــه مل يكتــب لهــا النجــاح .وصــدر
الحكــم عليــه بالســجن ثالثــة وثالثــن عا ًمــا تنقــل بــن أقبيتهــا الظاملــة إىل أن متكــن مــن تحريــر نفســه يف عمليــة هــروب
جريئــة أحيطــت بالرعايــة اإللهيــة.
بــدأت قصــة الهــروب البطــويل مــع إعــادة االنتشــار يف الضفــة الغربيــة حيــث بــدأت مصلحــة الســجون بتفريــغ
ســجونها ونقــل املعتقلــن إىل ســجون الداخــل .وكان الشــهيد القائــد صالــح آنــذاك يف ســجن جنيــد وتقــرر نقلــه إىل ســجن
نفحــة ،فوجدهــا فرصــة جيــدة النتحــال شــخصية مجاهــد آخــر تقــرر نقلــه للنقــب هــو الشــهيد القائــد نعــان طحاينــة.
وبعــد انتقالــه للنقــب خــرج مــن الســجن عــى اســم شــاب آخــر يف عمليــة هــروب موفقــة تدخلــت فيهــا قــدرة اللــه
حيــث كل املعطيــات ضــد نجــاح العمليــة لــوال مشــيئة اللــه عــز وجــل ،وبعــد عمليــة الهــروب الناجحــة أراد الشــهيد
القائــد صالــح مواصلــة جهــاده ضــد االحتــال رغــم كل مــا عــرض عليــه مــن املغريــات إال أنــه رفــض ذلــك وســقطت
أمــام كربيائــه كل أشــكال التهديــد والوعيــد.
سلســلة مــن العمليــات الفدائيــة نفذهــا شــهيدنا القائــد صالــح ،منهــا :عمليــة بديــا ،عمليــة الخضــرة ،إىل جانــب
عمليــات إطــاق نــار صــوب املحتلــن ،ومحــاوالت اختطــاف جنــود .تلــك العمليــات الجريئــة أدت إىل تضييــق الخنــاق
عــى الشــهيد وأرستــه ومالحقتــه أينــا تواجــد.
موعد مع الشهادة

يف إحــدى الغــرف بشــقة ســكنية يف مدينــة رام اللــه عــر عــى الشــهيد القائــد صالــح مغــدو ًرا بــه وقــد لفــظ أنفاســه
األخــرة .كانــت عالمــات التعذيــب باديــة عــى جســده ،كــر يف العنــق ،آثــار طعــن بالســكني ،ســيخ مغــروز يف قلبــه،
عالمــات عنــف عــى الجســد الطاهــر ،مــادة كيامويــة مســكوبة عــى الــرأس والجســم .بــدت الجرميــة بشــعة كبشــاعة
منفذيهــا ،لقــد تجســد الحقــد يف أبشــع صــوره .وســقط الشــهيد القائــد صالــح وارتفعــت روحــه إىل بارئهــا تشــكو إليــه
ظلــم الظاملــن .تلــك النهايــة الصعبــة أعلــن عنهــا يف  4يوليــو (متــوز) 1996م فيــا تبــن أن الشــهيد القائــد صالــح قــد
استشــهد قبيــل ذلــك بثالثــة أيــام.
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مل تتوقـــف محـــاوالت العـــدو الصهيـــوين عـــن هـــدم املســـجد
األقـــى لبنـــاء الهيـــكل املزعـــوم مكانـــه ،ويف كل محاولـــة يهـــب
الفلس ــطينيون يف ــدون األق ــى بدمائه ــم وأرواحه ــم دون أي ع ــون
ص ــادق مـــن الع ــامل الع ــريب واإلس ــامي .ق ــوة إميانه ــم س ــاحهم
ال ــذي ال ميلك ــون س ــواه ،وم ــا أعظ ــم ث ــواب تضحياته ــم حامي ــة
ألوىل القبلتـــن وثالـــث الحرمـــن!
الميالد والنشأة

)(1996 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد أميــن يحيــى دكيــدك يف مدينــة القــدس بتاريــخ  19يونيــو (حزيـران) 1968م لعائلة فلســطينية
مكونــة مــن ســتة إخــوة وأخــت واحــدة ،وهــي أرسة متدينــة ربــت أبناءهــا عــى طاعــة اللــه واالمتثــال ألوامــر نبيــه
الكريــم ﷺ ،وغرســت يف نفوســهم حــب الوطــن والتضحيــة مــن أجلــه.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أميــن تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي ثــم الثانــوي يف مــدارس القــدس حتــى وصــل إىل املرحلــة
الجامعيــة وحصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املعامريــة عــام 1991م وبعــد تخرجــه عمــل يف مجــال النجــارة.
صفاته وأخالقه

اتصــف الشــهيد املجاهــد أميــن بأخــاق حميــدة نابعــة مــن قيــم اإلســام ومثلــه الخــرة؛ فهــو بــار بوالديــه محســن
لهــا ،حســن املعاملــة لــكل مــن يخالطــه مــن األهــل والجـران واألصدقــاء .وعــرف مــن صغــره بتدينــه وورعــه ومالزمتــه
للمســجد حيــث حافــظ عــى صــاة الجامعــة فيــه .وهــو خطيــب فصيــح يؤثــر يف الســامعني ويقنعهــم مبــا يســمعهم
خاصــة أنــه بــارع يف فــن اإللقــاء الــذي يقــوم عــى بيــان املعــاين بتنويــع الصــوت والحــركات .وتعلــق قلبــه بكتــاب اللــه
تــاوة وحفظًــا وعمـ ًـا مبــا فيــه مــن أوامــر واجتنا ًبــا ملــا فيــه مــن نــوا ٍه ،وحــرص عــى أن يجمــع صغــار الحــي ويلقــي
عليهــم الــدروس يف املســجد.
مشواره الجهادي

مــن يشــاهد جرائــم االحتــال الصهيــوين مــن قتــل واعتقــال وتخريــب لحيــاة املواطنــن الفلســطينيني البــد أن يقاومه.
وهــذا مــا فعلــه املجاهــد أميــن بلســانه وســنانه؛ فقــد حــرض النــاس عــى التصــدي لعدوانيــة االحتــال ومظاملــه ،وطــارد
عمــاءه الذيــن خرجــوا عــن لحمــة الديــن والــدم والوطــن .وطبيعــي أن تقلــق ســلطات االحتــال مــن نشــاطه ،فاعتقلتــه
مرتــن إلســكات صوتــه املقــاوم إحداهــا كان بســبب رســم أكــر علــم لفلســطني عــى جــدار مســاحته كبــرة يف القــدس.
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موعد مع الشهادة

قــام الصهاينــة بفتــح بــاب للنفــق املمتــد تحــت بــاب السلســلة وبــاب القطانــن ،وفتحــوا كذلــك بابًــا حديديًــا
يــؤدي إىل مدخــل يصــل حائــط الـراق باملســجد األقــى .وعــى إثــر تلــك الجرميــة هــب الشــعب الفلســطيني للدفــاع
عــن املســجد األقــى ،فتصــدت لهــم قــوات االحتــال الصهيونيــة ،وحالــت دون وصولهــم إىل موقــع الحفــر .ودارت
املواجهــات العنيفــة بــن الشــبان وقــوات االحتــال ،فارتقــى عـرات الشــهداء مــن بينهــم شــهيدنا الفــارس أميــن يــوم
 27ســبتمرب (أيلــول) 1996م.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد فادي يوسف عبد املجيد عطية
صعدت روحه إىل السامء ملبية نداء األقىص

ْــس بِاألَخْــاقِ
َ
(ص ُ
ــاح َأ ْمــرِكَ ِلألَخْــاقِ َم ْرجِ ُعــهُ َ ..فقَــ ِّو ِم ال َّنف َ
ت َْســ َت ِق ِم) ذلــك بيــت شــعر ينطبــق عــى خلــق الشــهيد املجاهــد
فــادي يوســف عطيــة ابــن مخيــم عقبــة جــر بأريحــا الــذي حســن
ســلوكه واســتقام دربــه ،فصــار مثـ ً
ـال للشــباب املقــدام الــذي ضحــى
ألجــل الوطــن .هنــاك بعــد صــاة الفجــر صعــدت روحــه إىل بارئهــا
ملبيــة نــداء األقــى والوطــن ،فســام عــى الراحلــن إىل الجنــان.
الميالد والنشأة

)(1996 - 1980

يف  1ينايــر (كانــون الثــاين) 1980م بــزغ فجــر الشــهيد املجاهــد فــادي يوســف عطيــة يف لبنــان حيــث تقيــم عائلتــه
هنــاك مــع غريهــم مــن الفلســطينيني الذيــن يعيشــون ويــات اللجــوء يف الشــتات ،فقــد عاشــت عائلتــه يف فلســطني
املحتلــة وبالتحديــد يف بلــدة «ســاكبة» قضــاء يافــا قبــل التهجــر لتنتقــل إىل لبنــان.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد فــادي تعليمــه االبتــدايئ ،ثــم انتقــل مــع العائلــة إىل تونــس وأكمــل فيهــا باقــي املرحلــة
االبتدائيــة واملرحلــة اإلعداديــة.
عــادت أرسة الشــهيد املجاهــد فــادي إىل الوطــن الســليب وتحديــدً ا إىل مخيــم عقبــة جــر بأريحــا رشق الضفــة
الغربيــة ،وعــاد معهــا شــهيدنا الفــارس فــادي مفعـ ًـا باالشــتياق إىل مســقط رأس والــده وأجــداده ،وهــو يعلــم يقي ًنــا أن
هنــا ســيكون لــه موعــد مــع الشــهادة حيــث بــدا دائــم الحــرص عــى ترديــد أمنيــة االستشــهاد ،لكــن هــذا مل مينعــه مــن
مواصلــة مشــوار العلــم حيــث حصــل عــى دبلــوم يف الرتجمــة الفرنســية.
صفاته وأخالقه

اســتطاع الشــهيد املجاهــد فــادي عطيــة وهــو االبــن الرابــع يف أرستــه أن مينــح الحــب ملــن هــم حولــه؛ فهــو مثــال يف
األخــاق والحــب والصــدق مــع اآلخريــن كــا تقــول والدتــه.
وتش ــر الوال ــدة اىل أن الش ــهيد الف ــارس ف ــادي م ــن محب ــي الس ــباحة ،وانض ــم إىل فري ــق الس ــباحة يف املدرس ــة
باإلضاف ــة إىل لع ــب ك ــرة الس ــلة ،وأك ــدت أن ابنه ــا مل يت ــوان ع ــن فع ــل الخ ــر م ــع الجمي ــع ،فض ـ ًـا ع ــن أن الش ــهيد
دروســـا خصوصيـــة
اعتـــاد أن يؤثـــر اآلخريـــن عـــى نفســـه ،واملثـــال عـــى ذلـــك أنـــه منـــح طلبـــة حيـــه ومخيمـــه ً
باملج ــان لحرص ــه ع ــى العل ــم والتعل ــم.
وتؤكــد الوالــدة أن ابنهــا الشــهيد املجاهــد فــادي مل يتغيــب قــط عــن الصــاة كــا أجــاد أحــكام التجويــد ،وأحــب
دروس العلــم والفقــه والخطــب الدينيــة.
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مشواره الجهادي

تقــول شــقيقة الشــهيد املجاهــد فــادي إنــه التــزم بالديــن منــذ نعومــة أظافــره ،وهــذا رمبــا مــا دفعــه لالنخـراط يف
حركــة الجهــاد اإلســامي قبــل استشــهاده.
كثــرة تلــك املامرســات البشــعة التــي تســتفز الشــهيد الفــارس فــادي ،واملتعلقــة باألحقــاد الصهيونيــة عــى
الفلســطينيني وحرمانهــم مــن ديارهــم واعتقالهــم وقتلهــم بــدم بــارد ،وهــذا مــا أســهم يف صقــل شــخصيته الجهاديــة.

موعد مع الشهادة

مل تكــن تعلــم والــدة الشــهيد املجاهــد فــادي أن يــوم الجمعــة الــذي صــادف  27ســبتمرب (أيلــول) 1996م هــو آخــر
يــوم تــرى فيــه ابنهــا بعــد أن اســتأذنها عنــد الفجــر ملغــادرة املنــزل متج ًهــا إىل املســجد ألداء الصــاة كــا هــي عادتــه
اليوميــة يف قضــاء الصلــوات يف أوقاتهــا.
بعــد أداء الصــاة دارت اشــتباكات مــع قــوات االحتــال يف مخيــم عقبــة جــر ،وهــي أول مظاهــرة تخــرج يف أعقــاب
اعتــداء قــوات االحتــال عــى املســجد األقــى التــي متثلــت يف حفــر األنفــاق أســفل قبــة الصخــرة مــا يهــدد بانهيــار
املســجد األقــى ،وتــم اكتشــاف نفــق أســفل قبــة الصخــرة ،ويف الوقــت نفســه صــادرت قــوات االحتــال جبــل أبــو غنيــم
وهــو جــزء مــن مدينــة القــدس مــا أدى إىل انتفاضــة شــعبية جامهرييــة يف كل املناطــق الفلســطينية ،تصــدت لهــا قــوات
االحتــال ،ونتــج عــن ذلــك استشــهاد املئــات مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،الذيــن اعتــروا بحــق شــهداء املســجد
األقــى ومــن ضمنهــم الشــهيد الفــارس فــادي يوســف عطيــة.
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الشهيد املجاهد رياض محمود حمودة عدوان
حقا كأنها قصة صمود لكف ناطحت املخرز

رحــل أبــو محمــود لتبقــى حكايــات البطولــة حيــة يف ذاكرتنــا.
رحــل بعــد أن تــرك نــو ًرا وضيــا ًء ملــن أراد أن يقهــر املحتــل ويعلــن
انتفاضــة بصمــوده وعنفوانــه .هكــذا هــم األبطــال كاألســاطري حــن
تســمع قصصهــم ،وهــا هــو أبــو محمــود رغــم ظروفــه الحياتيــة
الصعبــة وأبنائــه الذيــن انتظــروا عودتــه إال أنــه اختــار أن يضحــي
بروحــه مــن أجــل ربــه ووطنــه فلســطني.
الميالد والنشأة

)(1997 - 1953

ولــد شــهيدنا املجاهــد ريــاض محمــود عــدوان (أبــو محمــود) يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة بتاريــخ 16
أغســطس (آب) 1953م لعائلــة متدينــة اتخــذت مــن اإلســام منهــاج حيــاة وعلمــت أبناءهــا تعاليمــه وربتهــم عــى
أخــاق القــرآن.
تع ــود ج ــذور عائل ــة ش ــهيدنا املق ــدام ري ــاض إىل قري ــة «برب ــرة» املحتل ــة من ــذ الع ــام 1948م بع ــد أن رشدت
العصاب ــات الصهيوني ــة أهله ــا.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ريــاض تعليمــه حتــى أتــم الثانويــة العامــة القســم األديب يف مدرســة بــر الســبع الثانويــة
مبدينــة رفــح ،ثــم درس دبلــوم ميكانيــكا يف وكالــة الغــوث بغــزة.
بحــث شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــود عــن العمــل حتــى يعيــل نفســه وأرستــه وتنقــل يف العديــد مــن املهــن منهــا
ســائق وآخرهــا تاجــر .يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــود تــزوج ورزقــه اللــه عــرة أبنــاء.
صفاته وأخالقه

ركل الدنيــا بقدمــه وفــر مــن ضجيجهــا وصخبهــا وأخــذ يبحــث عــن رضــا ربــه والجنــة .تــرك الدنيــا مبــن فيهــا مــن
أصحــاب وأع ـزاء واختــار صحبــه األنبيــاء والشــهداء والصديقــن.

جســد شــهيدنا املقــدام أبــو محمــود شــعار الشــقاقي «الكــف التــي تناطــح املخــرز» .حمل الســكني ليواجه بــه عربدة
العلــو واإلفســاد التــي ميثلهــا الصهاينــة .نســتحرض ذك ـراه وســرته ونــدرك متا ًمــا أنــه مل يغــب عــن وجداننــا وذاكرتنــا،
بــل تتجــدد الذاكــرة ويتجــدد الحضــور أكــر وأكــر مــع دم ابنــه الشــهيد الفــارس محمــد الــذي التقــط كلمــة الــر مــن
والــده وســار عــى ذات الــدرب ،درب الشــهداء ،درب الــدم والرصــاص والبــارود ،وهــذا يؤكــد أن هــؤالء الشــهداء ال
يذهبــون وال يغيبــون وال يندثــرون وإمنــا هــم الحــارضون األحيــاء .هــذا ليــس منطقنــا بــل منطــق الحــق تبــارك وتعــايل.
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شــهيدنا املقــدام أبــو محمــود رجــل حــر عشــق حيــاة الحريــة وبغــض الــذل وحيــاة القهــر والعبوديــة مــا جعلــه
ينظــر إىل الدنيــا نظــرة احتقــار واســتهزاء.
المشوار الجهادي

لبــي الشــهيد املجاهــد أبــو محمــود نــداء ربــه ألداء فريضــة الحــج وهــو يف الســابعة والثالثــن مــن عمره ســنة 1990م
مخلصــا أن يرزقــه الشــهادة .أخلــص شــهيدنا الفــارس أبــو محمــود االنتــاء لحركــة
وأثنــاء تواجــده يف الحــج دعــا ربــه
ً
الجهــاد اإلســامي وفخــر بعملياتهــا واحــرم قادتهــا وأمينهــا العــام الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي (أبــو إبراهيــم).

قــرر األســد أن يلقــى اللــه عــز وجــل بأفضــل األعــال ،فاســتعد ألداء تلــك الفريضــة الغائبــة أال وهــي الجهــاد يف
ســبيل اللــه فقــى أيامــه ولياليــه يف الدعــاء والعبــادة يف شــهر رمضــان املبــارك .وكانــت خطتــه الثــأر مــن اليهــود اقتــدا ًء
بالرســول ﷺ والصحابــة رضــوان اللــه عليهــم.
ودع شــهيدنا املقــدام أبــو محمــود زوجتــه وأوالده بعــد أن تطهــر وصــى واســتعد ملقابلــة اللــه عــز وجــل فوضــع
ســكي ًنا (شــرية حــادة) يف مالبســه واســتقل ســيارة متوج ًهــا مــن رفــح إىل غــزة يف  12أبريــل (نيســان) 1991م وتنقــل
الفــارس يف املدينــة مــن مــكان إىل آخــر عاشـقًا للجنــة مشــتا ًقا لريحهــا ،ولكــن لألســف مل يجــد مبتغــاه فعــاد ثانيــة إىل
رفــح ونــزل أمــام مبنــى اإلدارة املدنيــة ووجــد عــى البوابــة مجموعــة مــن الحـراس واملســلحني فاقــرب نحوهــم ووصــل
ألحدهــم وأخــرج خنجــره وكــر بأعــى صوتــه وطعنــه يف رقبتــه ،وانتقــل إىل اآلخــر وهجــم عليــه وطعنــه عــدة طعنــات
يف جســمه وانتقــل للــذي تعــارك معــه وحــاول إيقافــه عــن أداء واجبــه ،وفجــأة دوت يف املنطقــة زخــات مــن الرصــاص
صوبهــا أحــد الجنــود تجاهــه فأصابتــه يف الصــدر والرقبــة والكتــف ونقلــوه إىل املستشــفى بعــد أن أســقط الجنــود عــى
األرض مرضجــن بدمائهــم وتركــوه يف املستشــفى بــدون عــاج حتــى تأثــرت جراحــه وتلوثــت وانتكســت حالتــه الصحيــة
حيــث ألقــوه بزنزانــة بالقــرب مــن العيــادة وبقــي مقيــد اليديــن والقدمــن ملــدة تزيــد عــى  3أيــام متتاليــة بــدون
غطــاء أو دواء أو حتــى رشبــة مــاء وبــدون طعــام وال هــواء وذلــك بهــدف إضعافــه وتركيعــه ومحاولــة للضغــط عليــه
وتدمــره .أضــف إىل ذلــك كلــه الــرب املــرح القــايس الــذي تعــرض لــه وبشــكل دوري ومســتمر عــى مــدار األيــام
الثالثــة وذلــك كانتقــام منــه لصمــوده ومحاولــة قهــر عزميتــه فوقــف اللــه معــه وشــفاه ،ولكنــه بقــي يعــاين مــن كرسيــن
وخلــع يف الكتــف ،ثــم أدخلــوه مستشــفى الرملــة وبقــي هنــاك مــدة طويلــة وهــو عــى كــريس متحــرك حتــى أمــده اللــه
بالصحــة والعافيــة ،ولكــن بقيــت الكتــف مخلوعــة وكســور اليــد مل تلتئــم عــى هيئتهــا املطلوبــة.
شــعر الشــهيد الفــارس أبــو محمــود بظلــم الضابــط مســئول ســجن الرملــة وكيــف يهــن املعتقلــن ،فقــرر االنتقــام
منــه بوضــع شــفريت حالقــة عــى قلــم وأمســك برقبــة الضابــط وقطــع الرشيــان املغــذي فوصلــت حالــة الضابــط إىل
مرحلــة الخطــر وذلــك يف  1ســبتمرب (أيلــول) 1991م فعذبــوه عذا ًبــا قاسـ ًيا ونقلــوه إىل عــزل انفـرادي وبقــي فيــه مرض ًبــا
عــن الطعــام حتــى  15أكتوبــر (ترشيــن األول) 1991م وطالــب إعادتــه للقســم مــع إخوانــه هر ًبــا مــن الجحيــم الجديــد
الــذي وقــع فيــه حيــث ال رحمــة وال شــفقة .وبــدل إعادتــه للقســم حــاول الضبــاط وضعــه يف قســم املدنيــن اليهــود يف
محاولــة لزيــادة الضغــط عليــه ،ولكنــه رفــض الدخــول يف أيــة غرفــة إال عنــد إخوتــه رغــم مــا مــورس ضــده مــن تهديــد
ووعيــد ورضب وتخويــف.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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ظــل شــهيدنا املجاهــد صامــدً ا متي ًنــا ورمــ ًزا يف التصــدي والصمــود يف وجــه املؤامــرة وأول الواقفــن يف مركزيــة
املواجهــة والتحــدي واإلرصار فأعــادوه ليقــي عامــن يف العــزل االنفــرادي تحــت األرض يف ســجن الرملــة وأخــذوا
ينقلونــه مــن عــزل آلخــر.
يف كل خــروج للمحاكمــة كانــوا يقيدونــه مــن الخلــف رغــم أنــه ال يســتطيع لــف يديــه للخلــف بســبب مــا يعــاين
مــن كســور يف كتفــه اليــرى ويقيــدون قدميــه ويضعــون عــى وســطه جنزي ـ ًرا بقفــل.
يف إحــدى امل ـرات خــرج شــهيدنا املقــدام أبــو محمــود للمحاكمــة يف رسايــا غــزة فتعــرض للــرب املــرح القاتــل
بهــدف إصابتــه بعاهــات إضافيــة وذلــك بحجــة أنــه اعتــدى عــى الســجانني وحــاول خطــف ســاح أحــد الجنــود والهــرب
وقــد حكــم عليــه بالســجن  24عا ًمــا.

موعد مع الشهادة

يف  12ينايــر (كانــون الثــاين) 1997م اغتســل وودع إخوانــه وضحــك معهــم وتنــاول فطــوره ،وفجــأة شــعر بتعــب
شــديد وضيــق يف التنفــس فقــام إخوانــه يف قســم العــزل بســجن الســبع بطــرق األبــواب ليحــروا الطبيــب ،ولكــن دون
جــدوى وبعــد ســاعة حــر املمــرض وأخــذه إىل العيــادة وهنــاك طلــب الضبــاط مــن املســاجني تركــه وأخربوهــم بنبــأ
استشــهاده بعــد قرابــة الســاعة .أخــذ الســجناء بالهتــاف والتكبــر مــا دعــا ضبــاط الســجن لقمــع الســجناء ،وهنــا خــرج
الفــارس أحمــد شــكري الــذي رافــق الشــهيد املجاهــد أبــو محمــود يف الســجن بالخــروج إىل العيــادة وانتقــم للشــهيد
املقــدام أبــو محمــود ومــزق الطبيــب بشــفرات معــه؛ ألنــه رفــض معالجــة الشــهيد.
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الشهيد املجاهد أنور زكريا أحمد الشرباوي
تقدم حني تراجع الكثريون

شــهيد يخلفــه شــهيد وقافلــة الــدم الزالــت مســتمرة تنــر ريــح
املســك يف ربــوع األرض لتبــر املجاهديــن بالنــر املبــن ،فقتــال
املحتــل مختــوم بنــر أو شــهادة.

الميالد والنشأة

)(1997 - 1977

ولــد شــهيدنا املجاهــد أنــور زكريــا الشـراوي يف مخيــم جباليــا يف  7ديســمرب (كانــون األول) 1977م ،ونشــأ وترعــرع
يف كنــف أرسة ملتزمــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا ،وكغريهــا مــن العائــات الفلســطينية ُه ِّجــرت أرستــه كــا كل
أرسنــا مــن قريــة «جولــس» يف عــام النكبــة 1948م ،مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة تحــت تهديــد الســاح ودعــم الظلــم
الربيطــاين لتبــدأ رحلتهــم مــع العــذاب والقهــر والترشيــد إىل أن احتضنهــم مخيــم جباليــا بــن جدرانــه وأزقتــه وحواريــه.
يشــار إىل أن والــده كان عمــل يف البنــاء وأمــه ربــة بيــت ولــه مــن اإلخــوة أربعــة ومــن األخــوات كذلــك ،وترتيبــه
شــهيدنا الثــاين مــن حيــث الســن .عــاش شــهيدنا املجاهــد أنــور حياتــه بــن أزقــة املخيــم وشــوارعه الضيقــة حيــث
التحــق مبــدارس وكالــة الغــوث التابعــة للمخيــم ،ومنهــا إىل مدرســة أســامة بــن زيــد لينهــى دراســته الثانويــة يف القســم
األديب ليلتحــق بعدهــا بجامعــة األزهــر قســم الرشيعــة وأصــول الديــن ،وقــد أحــب علــوم الديــن حيــث اختــار دراســته
يف هــذا القســم عامـ ًـا بنصيحــة أخيــه الشــهيد املجاهــد ربحــي الكحلــوت ،وممتثـ ًـا لحديــث رســول اللــه ﷺ« :مــن
يــرد اللــه بــه خـرًا يفقهــه يف الديــن».
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أنــور بخلقــه الرفيــع ،وبشــجاعته املتميــزة ،وبحبــه للفق ـراء واملحتاجــن .أكــر رحمــه اللــه
مــن الصيــام والقيــام وكثـ ًرا مــا أقــام الليــل يف مســجد القســام مــع مجموعــة مــن إخوانــه األبـرار واألطهــار ،ومتيــز أيضً ــا
بصــوت عــذب يف تــاوة القــرآن الكريــم .آمــن باإلســام وعــرف طريــق الوعــي واإلميــان والثــورة ،وواظــب عــى جلســات
الذكــر وتــاوة القــرآن مــع مجموعــة مــن إخوانــه األطهــار ،ومل يتخلــف عــن جلســات الوعــي والفكــر ليكــون بذلــك
صاحــب فكــر رســايل خالــد متميــز ،وليلتــف حولــه العـرات مــن الشــبان الذيــن أرسهــم بأدبــه وعلمــه وخُلقــه الرفيــع.
وإميانًــا مــن شــهيدنا الفــارس أنــور بحقيقــة أن املؤمــن القــوي خــر عنــد اللــه مــن املؤمــن الضعيــف التحــق
باملجموعــات التــي دربهــا الشــهيد املجاهــد منصــور الرشيــف عــى لعبــة الكاراتيــه حيــث متيــز يف هــذه اللعبــة ،وبالرغم
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مــن استشــهاد مدربــه إال أنــه ازداد عشـقًا لهــذه اللعبــة حيــث واصــل التدريــب عــى يــد الشــهيد املجاهــد معــن الربعــي
الــذي بعــد استشــهاده أصبــح هــو املــدرب للمجموعــات الجديــدة يف كل مــن مســجد القســام ومصــى الشــهيد أنــور
عزيــز الــذي رفــع فيــه ذكــر اللــه وأقــام الكثــر مــن حلقــات الذكــر والــدروس فيــه ،وقــد حصــل عــى الح ـزام األســود
(دان  ،)10وشــارك يف العديــد مــن املهرجانــات الرياضيــة التــي نظمــت يف قطــاع غــزة.
مشواره الجهادي

وســط جثــث وأشــاء الشــهداء يف مخيــم جباليــا ووســط انفجــارات القنابــل وأزيــز الرصــاص نــزل شــهيدنا املغــوار
أنــور ســاحة الوغــى ليقــذف جنــود الباطــل بحمــم مــن الحجــارة املباركــة التــي أدمــت جنــود االحتــال.
داوم شــهيدنا املجاهــد أنــور عــى املشــاركة يف املس ـرات واملظاه ـرات التــي انطلقــت وقتهــا مــن مســجد القســام
بعــد صــاة كل يــوم جمعــة لتتجــه نحــو بــؤرة البغــي والعــدوان _مقــر قــوات االحتــال يف املخيــم_ لتشــتعل األرض نــا ًرا
وبركانًــا تحــت أقــدام الغـزاة واملحتلــن .وخــال دراســته يف املرحلــة الثانويــة التحــق بصفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار
الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي وأصبــح نائ ًبــا ألمــر الرابطــة يف مدرســته ،ورافــق الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه املدهــون.
اعتقــل شــهيدنا عــدة مـرات يف ســجون الســلطة الفلســطينية بتهمــة نشــاطه الــدؤوب يف الفعاليــات كــا تــم اعتقالــه
أثنــاء قيامــه مبهمــة رصــد لحافــات املســتوطنني بالقــرب مــن مســتوطنة «كفــار داروم» جنــوب قطــاع غــزة .وبالرغــم
مــا تعــرض لــه الشــهيد املجاهــد أنــور مــن حمــات اســتدعاءات متواصلــة مــن قبــل أجهــزة الســلطة األمنيــة إال أن
ذلــك مل يثنــه عــن تطلعــه نحــو قتــال العــدو الصهيــوين حتــى النــر أو الشــهادة يف ســبيل اللــه.
موعد مع الشهادة

يف  1أبريــل (نيســان) مــن العــام 1997م ،شــهيدنا عــى موعــد مــع لقــاء ربــه؛ فمــع اشــتداد الهجمــة االســتيطانية
الرشســة عــى األرض الفلســطينية خاصــة «جبــل أبــو غنيــم» يف ذلــك الوقــت أعــد شــهيدنا العــدة لالنتقــال مــن عــامل
الدنيــا إىل عــامل اآلخــرة حيــث جنــان اللــه التــي تتزيــن للشــهداء.
أحكــم العــدو الحصــار عــى األرايض الفلســطينية ظ ًنــا منــه أنــه ســيمنع قــدر اللــه أن يتحقــق ،فــإذا هــم يخرتقــون
الجــدار ليســيئوا وجــوه بنــي صهيــون يف األرض ،وليرضبــوا عليهــم الذلــة واملســكنة أينــا بــاءوا وحلــوا حيــث خــرج
الشــهيد الفــارس أنــور الشــراوي ورفيقــه الشــهيد الفــارس عبــد اللــه املدهــون مــن رحــم األرض يســابقان الزمــن،
ويتطلعــان إىل جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار .اقرتبــا صــوب هدفهــا وهــا باصــان للمســتوطنني يف محيــط مغتصبــة
«نتســاريم» وســط قطــاع غــزة فــإذا بأشــائهام ودمائهــا تنــر األرض وع ًيــا وثــورة وإميانًــا ،وتزرعهــا ورو ًدا وبركانًــا،
وتتطايــر أرواحهــا إىل الســاوات العــى لتحلــق يف حواصــل طــر خــر يف جنــات عــدن بــإذن اللــه تعــاىل.
عندمــا وصــل خــر استشــهاد الشــهيد املقــدام أنــور وأخيــه الشــهيد املقــدام عبــد اللــه املدهــون إىل أهــل املخيــم
فرحــوا البنيهــا اللذيــن لقيــا الشــهادة يف ســبيل اللــه التــي طاملــا متنياهــا .وقــال أقــارب الشــهيد أنــور إنهــم ســعدوا
الستشــهاد ابنهــم رغــم أمل الفـراق ،ولكنهــم يعلمــون أن اللــه ســيجمعهم بــه يف مســتقر رحمتــه يف مقعــد صــدق عنــد
مليــك مقتــدر؛ فالشــهيد يشــفع يف ســبعني مــن أهلــه .والحمــد للــه أنــه نــال مــا أراد وأكرمــه اللــه بالشــهادة يف ســبيله.
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الشهيد املجاهد عبد الله رمضان يوسف املدهون
شهيد رحل يف ربيع صباه مجيبا نداء الوطن

الحديــث عــن الشــهداء صعــب .هــؤالء جــذر األمــة وملــح
األرض ،ومالمــح فلســطني فكيــف نبــدأ الحديــث عــن هــذه األشــاء
املباركــة والفتــات املقــدس؟ ال ميكــن أن نجــد اسـ ً
ـتهالل أفضــل مــن
ــل
ــن الَّ ِذيــ َن ُق ِتلُــوا ِف َســبِيلِ اللَّــ ِه أَ ْم َواتًــا بَ ْ
قــول ربنــاَ ﴿ :والَ تَ ْح َس َ َّ
ـم اللَّــهُ ِم ـ ْن فَضْ لِ ـ ِه
ـم يُ ْر َز ُقــونَ * َف ِر ِح ـ َن بِ َــا آتَا ُهـ ْ
أَ ْح َيــا ٌء ِع ْنــدَ َربِّ ِهـ ْ
ف َعلَ ْيه ِْم
ـم أَالَّ َخـ ْو ٌ
ـم ِمـ ْن َخلْ ِف ِهـ ْ
ـم يَلْ َح ُقــوا ِب ِهـ ْ
شونَ بِالَّ ِذيـ َن لَـ ْ
َويَ ْسـ َت ْب ِ ُ
ـم يَ ْح َزنُــونَ ﴾ ال ميكــن أن نجــد اسـ ً
ـتهالل أفضــل وال ظـ ًـا أورف
َوالَ ُهـ ْ
)(1997 - 1979
مــن هــذا للحديــث عــن الشــهداء وللحديــث عــن هــذه النســمة
ـب مس ـكُها وجــع قلوبنــا ويَ ْح ُجــر الدمــو َع يف مآقيهــا.
الطيبــة املباركــة التــي يُط ِّيـ ُ
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه رمضــان املدهــون يف  4أبريــل (نيســان) 1979م يف مخيــم جباليــا شــال غــزة،
لعائلــة مجاهــدة قدمــت العديــد مــن أبنائهــا شــهداء وأرسى وجرحــى ،تعــود جذورهــا إىل مدينــة «املجــدل» املحتلــة.

درس شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه يف هــذا املخيــم ،يف مــدارس وكالــة الغــوث ،ثــم انتقــل إىل مدرســة أســامة بــن زيــد
وأيب عبيــدة بــن الجـراح الثانويــة _يف القســم العلمــي_ ،وقــد ُعــرف بتفوقــه وذكائــه وكــرة نشــاطه وحركتــه .ويف الســنة
الثالثــة مــن املرحلــة الثانويــة حــدد باستشــهاده يــوم ميــاده الجديــد.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه _رحمــة اللــه_ عليــه قــارئ مجيــدٌ للقــرآن الكريــم ،كثـرُ قيــام الليــل ،مــداوم عــى صيــام
االثنــن والخميــس واملناســبات ،ويف أيامــه األخــرة كان مول ًعــا بهــذا كلــه ،فأكــر مــن الصيــام والقـراءة ،وال نجــد لــه إال
الدعــاء أن يتغمــده اللــه بواســع رحمتــه مــع األنبيــاء والصديقــن والشــهداء.

يقــول شــقيقه« :عبــد اللــه تــاج رأيس ،وحبــة عينــي ،وقـرارة قلبــي ،مل تغــادر االبتســامة شــفتيه ،ميتــص بهــا غضــب
األهــل والجـران واألصدقــاء لدرجــة أنــه اســتطاع أن يتجــذر يف قلوبنــا وأن ينغــرس يف عقولنــا ووجداننــا جمي ًعــا».
وأضــاف« :الحقيقــة أن الحديــث عــن أخــاق عبــد اللــه وصفاتــه يطــول ،مل يعــرف إال الحــب ،الكراهيــة مل تغــر قلبــه
ـعرت منهــا صــدق دعائــه أن ميُـ َّن علينــا بالوحــدة اإلســامية التــي
ومشــاعره أبــدً ا .وكثـ ًرا مــا متنــى ودعــا اللــه بلهجـ ٍة شـ ُ
ـم اإلســام ومرشوعــه املعــارص خاصــة حركــة حــاس التــي كان يُكــن لهــا ح ًبــا متميـ ًزا ،وحركــة
تجمــع كل مــن يحمــل َهـ َّ
الجهــاد اإلســامي الرائــدة يف فلســطني ،كوحــدة تقابــل الــر املتجمــع الــذي يســتهدف أبنــاء اإلســام ووجودهــم».
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وتابــع حديثــه« :عبــد اللــه رمـ ٌز للطهــر والخــر ،ازداد إشــعا ًعا ونــو ًرا وتأل ًقــا يــوم استشــهاده ،ويــوم تحــول إىل ملــح
لــأرض يحفــظ وجودنــا ،يــوم تحــول إىل كلمــة رس يعرفهــا العاشــقون واملخلصــون وحدهــم ،يــوم تحــول إىل نُـ َّوار فــرح
وطاقــة للتقــدم والتواصــل ،ويــوم صــار د ًمــا وأشــا ًء متنــح فلســط َني لونهــا».
مشواره الجهادي

يتحــدث شــقيقه عــن مشــواره الجهــادي« :عهدنــاه كثري الصمــت ،مبعنى أننــا مل نكن نعــرف طبيعة تحركاتــه وتنقالته،
ولكــن بعــد استشــهاده أكــد لنــا البعــض ممن تــم اعتقالهم عــى خلفيــة انتامئهم للجهاز العســكري (قســم) التابــع لحركة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،أن عبــد اللــه عمــل يف الجهــاز منذ صغره ،فهــو طويل القامة قــوي البنية ،وهــذا ما جعلني
أدرك بعــد استشــهاده ســبب ارتبــاط روحــه وتعلقه بالشــهيد أميــن الرزاينة رحمــة الله عليه ،وســبب بكائه الحــار يومها».
نشــط شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه يف اللجــان التنظيميــة ،وشــارك إخوانــه يف الكتابــة عــى الجــدران وتوزيــع البيانــات،
والخــروج يف املظاهـرات ،كــا أنــه كان كثــر املشــاركة يف اإلذاعــة املدرســية ،كفرصــة ميكــن مــن خاللهــا التحــدث للطــاب
عــن مشــاعر تســكنه وأفــكار متــأ رأســه .ولعــل تلــك املشــاعر واألفــكار هــي التــي بلــورت اختيــاره لالستشــهاد واالنفجــار
يــوم حــاول الصهاينــة اغتصــاب بقعــة جديــدة مــن فلســطني (جبــل أبــو غنيــم) كداللــة واضحــة للعالقــة الجدليــة بــن
الفكــر واملامرســة ،وكإشــارة لحالــة الصــدق واإلميــان التــي عاشــها.
شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه كان يــردد كثـ ًرا مقولــة ســيدنا عــي كــرم اللــه وجهــه وريض اللــه عنــه« :واللــه ألبقــرن
الباطــل حتــى يظهــر الحــق مــن خارصتيــه».
موعد مع الشهادة

الثالثــاء  1أبريــل (نيســان) 1997م ،يــوم صعــود عبــد اللــه إىل اللــه شــهيدً ا .خــرج يومهــا ألداء صــاة الفجــر يف
املســجد عــى حســب عادتــه ،ثــم عــاد إىل البيــت ،وبعدهــا غــادره ،ظــن أهلــه أنــه ذاهــب إىل مدرســته .بــن السادســة
وقبــل الســابعة مــن صبــاح ذلــك اليــوم ،تحدثــت األخبــار عــن رشوق شمســن يف ذلــك النهــار دون ذكــر لألســاء.

مل يعــد شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه ،يكمــل شــقيقه الحديــث« :تابعنــا جمي ًعــا أخبــار املســاء .كنــت حينهــا أرتــب
بعــض األوراق وإذا بزغاريــد أمــي متــأ بيتنــا ح ًبــا وفر ًحــا وشــو ًقا للذاهــب الحــارض يف قلوبنــا وتحضــن كل واحــد منــا،
تبلــع دمعتهــا وتبــارك لنــا شــهادة الحبيــب .حمدنــا اللــه جمي ًعــا أن َم ـ َّن علينــا بشــهادة الغــايل ،واســرجعناه ســبحانه
وتعــاىل .عبــد اللــه هــو الشــمس التــي أرشقــت ،والشــمس األخــرى (أنــور الش ـراوي) رحمــة اللــه عليــه».
قــام األمــن العــام الســابق لحركــة الجهــاد اإلســامي الدكتــور رمضــان شــلح حفظــه اللــه بتبنــي العمليتني والشــهيدين
املجاهديــن عبــد اللــه وأنــور وأكــد أن (قســم) الجهــاز العســكري للحركــة حينئــذ هــو الــذي جهــز الشــهيدين واملســؤول
عنهــا وأنهــا مــن أبنــاء الجهــاد اإلســامي األعـزاء.
ويف تفاصيل العملية اقرتب شهيدنا الفارس عبد الله ورفيقه الشهيد الفارس أنور الشرباوي صوب هدفهام وهام باصان
للمسـتوطنني يف محيـط مغتصبـة «نيتسـاريم» وسـط قطـاع غزة فإذا بأشلائهام ودمائهام تنير األرض وع ًيا وثـورة وإميانًا،
وتزرعها ورو ًدا وبركانًا ،وتتطاير روحاهام إىل السـموات العليا لتحلق يف حواصل طري خرض يف جنات عدن بإذن الله تعاىل.
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الشهيد املجاهد راجح محمد سهيل عيدي
مقاوم لبناين عشق التضحية والوفاء

جميل ــة ه ــي تل ــك العائل ــة الت ــي فيه ــا وال ــد مق ــاوم ي ــورث
أوالده عش ــق املقاوم ــة ورشف التضحي ــة والوف ــاء ،ش ــهيدنا الف ــارس
راجـــح علمـــه والـــده معنـــى الشـــهادة ليـــزف بعدهـــا شـــهيدً ا.
بورك ــت الش ــهادة الت ــي تطهرن ــا يف ه ــذا الزم ــن ال ــذي يطغ ــى في ــه
املدن ــس ع ــى املق ــدس.

الميالد والنشأة

)(1997 - 1972

كتــب اللــه الحيــاة للشــهيد الفــارس راجــح محمــد عيــدي يف  5ينايــر (كانــون الثــاين) 1972م يف مدينــة صيــدا جنــوب
لبنــان مــن عائلــة لبنانيــة صيداويــة تتكــون مــن والديــه الكرميــن وثالثــة أبنــاء وثــاث بنــات ترتيبــه الرابــع بينهــم.

نش ــأ الش ــهيد املجاه ــد راج ــح يف عائل ــة مقاوم ــة ف ــرىب م ــن صغ ــره ع ــى ك ــره الع ــدو الصهي ــوين؛ ألن ــه ع ــدو
لألمـــة اإلســـامية ،كـــا تـــرىب عـــى حـــب القتـــال ورشف القتـــال .فعندمـــا نقـــول إن والـــده كان مطلو ًبـــا للعـــدو
الصهي ــوين فم ــن الطبيع ــي أن يول ــد الش ــهيد املق ــدام راج ــح وعروق ــه تنب ــض بالتعل ــق به ــذا الطري ــق .تلق ــى تعليم ــه
االبت ــدايئ واإلع ــدادي يف م ــدارس صي ــدا وحص ــل ع ــى دبل ــوم ده ــان وعم ــل يف مهن ــة س ــمكرة الس ــيارات ملعاون ــة
األرسة يف تحم ــل أعب ــاء الحي ــاة الصعب ــة.
صفاته وأخالقه

كان الشــهيد الفــارس راجــح يتميــز بهــدوء أعصابــه حيــث روت لنــا والدتــه عــن هدوئــه يف عــاج األمــور وحســن
ترصفــه بجميــع املواقــف .صوتــه الخجــول يجعــل الجميــع يحرتمــه ويقــدم لــه التحيــة فالجميــع كان يحبــه؛ ألنــه
معــروف يف بيئتــه بحــب املســاعدة للجميــع.

نلفــت النظــر إىل أن الشــهيد املقــدام راجــح كان يفتتــح جميــع الحفــات يف مدرســته بقـراءة القــرآن نظـ ًرا إىل صوتــه
الجميــل بالتجويد.
مشواره الجهادي

منـــذ أن أصبـــح الـــدم يطلـــب الـــدم والشـــهيد يطلـــب الشـــهيد اســـتجاب شـــهيدنا املقـــدام راجـــح لرصخـــات
الث ــكاىل ،واتب ــع صوتًــا ن ــادى للجه ــاد واملقاوم ــة ،فانخ ــرط يف صف ــوف حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف لبن ــان بش ــكل رسي،
وش ــارك يف ال ــدورات العس ــكرية الت ــي أقامه ــا الجن ــاح العس ــكري للحرك ــة يف لبن ــان م ــا أهل ــه ليك ــون مجاه ــدً ا يف
مخلص ــا ،مثاب ـ ًرا ،جري ًئ ــا ،قلب ــه ال يع ــرف الخ ــوف .قب ــل
الصف ــوف األوىل ع ــى ثغ ــور فلس ــطني املحتل ــة .وب ــدا نش ــيطًا،
ً
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

321

استش ــهاده غ ــاب ع ــن البي ــت قراب ــة  18ي ــوم م ــا جع ــل أم ــه قلق ــة علي ــه ،ولكنه ــا مطمئن ــة ب ــأن ابنه ــا الب ــار يس ــر
ع ــى طري ــق الجه ــاد واملقاوم ــة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 1997م نــادت دمــاء شــهداء أهلنــا يف فلســطني املحتلــة بأســاء مجاهــدي
حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان الشــهيد املجاهــد راجــح عيــدي ورفيقــه الشــهيد املجاهــد ســامر بلــويل والشــهيد
املجاهــد صالــح الجــدع الذيــن لبــوا النــداء ،وتقدمــوا نحــو هدفهــم خطــوة إثــر خطــوة فتعــاىل وجيــب النــداء يف
قلوبهــم واشــتدت أيديهــم عــى البنــادق وهزمــت عيونهــم وجــه الليــل حاملــن أمانــة الجهــاد يف ســبيل اللــه ويف ســبيل
الوطــن التــي كتبوهــا يف وصاياهــم ،وليجتــازوا التحصينــات الصهيونيــة يف الجنــوب اللبنــاين الــذي كان محتـ ًـا يف وقتــه
مســتهدفني نقطــة كمــن يف وادي الســلوقي يف جنــوب لبنــان ،وليخوضــوا معركــة بطوليــة مرشفــة وليشــتبكوا مبــا ميلكــون
مــن أســلحة مــع قــوات االحتــال الصهيــوين ليقتلــوا ويصيبــوا العديــد مــن جنــود العــدو الصهيــوين املجــرم .ويرتقــي
الشــهداء الفرســان الثالثــة إىل العــا ويســتبرشون بالقادمــن مــن بعدهــم الذيــن يقبضــون عــى الزنــاد.
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الشهيد املجاهد سامر محمد خرض أحمد بلويل
اقتحم نقطة كمني للعدو الصهيوين يف جنوب لبنان

لــكل إنســان قصــة لهــا بدايــة ونهايــة ،لكــن نهايــة قصة الشــهداء
تبــدأ حــن يظــن البعــض أنهــا انتهــت .هــم الشــهداء الذيــن باعــوا
دمائهــم وأرواحهــم وضحــوا بأنفســهم مــن أجــل الديــن والوطــن
املحتــل منــذ عـرات الســنني.

الميالد والنشأة

)(1997 - 1972

ولــد الشــهيد املجاهــد ســامر محمــد خــر بلــويل يف  26مــارس (آذار) 1972م يف مخيــم عــن الحلــوة لالجئــن يف
لبنــان وانتقــل يف الخامســة عــر مــن عمــره مــع عائلتــه إىل صيــدا القدميــة (البلــد) .تعــود جــذور عائلتــه إىل مدينــة
«يافــا» عــروس البحــر الفلســطيني التــي ُه ِّجــر منهــا أهلهــا يف العــام 1948م .نشــأ وترعــرع يف أحضــان أرسة متواضعــة
ذات وضــع اجتامعــي جيــد تتكــون مــن والديــه وأربعــة مــن األبنــاء ومثــان مــن البنــات وشــهيدنا ترتيبــه الثامــن بــن
إخوتــه يف األرسة.
صفاته وأخالقه

ُع ــرف ع ــن الش ــهيد املق ــدام س ــامر أن ــه ذو أخ ــاق حس ــنة وعالي ــة ،متواض ًع ــا يح ــب مس ــاعدة اآلخري ــن وك ــا
وصفت ــه أم ــه أن ــه كان خفي ــف ال ــدم ،مح ًب ــا للجمي ــع والجمي ــع يحب ــه وال تذك ــر يو ًم ــا أن ــه اعت ــدى أو ضاي ــق أح ــد
م ــن أصدقائ ــه أو إخوت ــه.

أحــب شــهيدنا الفــارس ســامر وطنــه فلســطني ،وتتحــدث والدتــه الصابــرة إىل أنــه كان يقــول لهــا « :لــو أمســكت
يهــودي محتــل ألرشب مــن دمــه» .كــا أنــه كان دامئًــا الدعــاء للمقاومــة حتــى تتمكــن مــن دحــر العــدو الصهيــوين عــن
كامــل الـراب الفلســطيني الطاهــر.
مشواره الجهادي

لشــدة حــرص شــهيدنا املجاهــد ســامر عــى التكتــم والرسيــة الكاملــة يف العمــل الجهــادي ،مل تعلــم أرستــه أنــه
منخــرط يف العمــل العســكري ضــد االحتــال الصهيــوين إال قبــل فــرة بســيطة مــن استشــهاده ،وقــد تفاجــأت حينهــا
بذلــك كــا أخربتنــا والدتــه الصابــرة.
أمــا رفــاق درب الشــهيد املقــدام ســامر مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي يف لبنــان فأكــدوا انخ ـراط الشــهيد يف
الحركــة منــذ العــام 1990م مؤكديــن عشــقه للشــهادة والجهــاد يف ســبيل اللــه.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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بتاري ــخ  24أكتوب ــر (ترشي ــن أول) 1997م ن ــادت دم ــاء ش ــهداء أهلن ــا يف فلس ــطني املحتل ــة بأس ــاء مجاه ــدي
حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف لبن ــان الش ــهيد املجاه ــد س ــامر بل ــويل ورفيق ــه الش ــهيد املجاه ــد راج ــح عي ــدي والش ــهيد
املجاه ــد صال ــح الج ــدع الذي ــن لب ــوا الن ــداء ،وتقدم ــوا نح ــو هدفه ــم خط ــوة إث ــر خط ــوة فتع ــاىل وجي ــب الن ــداء
يف قلوبه ــم واش ــتدت أيديه ــم ع ــى البن ــادق وهزم ــت عيونه ــم وج ــه اللي ــل حامل ــن أمان ــة الجه ــاد يف س ــبيل الل ــه
ويف س ــبيل الوط ــن الت ــي كتبوه ــا يف وصاياه ــم ،وليجت ــازوا التحصين ــات الصهيوني ــة يف الجن ــوب اللبن ــاين ال ــذي كان
محت ـ ًـا يف وقت ــه مس ــتهدفني نقط ــة كم ــن يف وادي الس ــلوقي يف جن ــوب لبن ــان ،ويخوض ــوا معرك ــة بطولي ــة مرشف ــة
وليش ــتبكوا مب ــا ميلك ــون م ــن أس ــلحة م ــع ق ــوات ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين ليقتل ــوا ويصيب ــوا العدي ــد م ــن جن ــود
العــدو الصهيــوين املجــرم .ويرتقــي الشــهداء الفرســان الثالثــة إىل العــا ويســتبرشون بالقادمــن مــن بعدهــم يف ركاب
الحي ــاة الذي ــن يقبض ــون ع ــى الزن ــاد.
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الشهيد املجاهد صالح محمد صالح الجدع
استشهد ملب ًيا نداء الواجب فوق اإلمكان

الشـــهيدان الشـــقيقان صالـــح وغســـان الجـــدع قصـــة كبـــرة
باملقاوم ــة والجه ــاد يف س ــبيل الل ــه ،فعائل ــة الج ــدع قدم ــت أخ ــوان
يف ال ــدم والش ــهادة فحم ــا القضي ــة واله ــم م ًع ــا وق ــررا أن يلقي ــا
الشـــهادة وســـارعا إىل العمـــل للفـــوز بنعيـــم الجنـــة ورىض اللـــه
والف ــوز بالح ــور الع ــن.
الميالد والنشأة

)(1997 - 1970

ولــد الشــهيد املجاهــد صالــح محمــد الجــدع يف  5نوفمــر (ترشيــن ثــاين) 1970م يف مخيــم عــن الحلــوة بجنــوب
لبنــان ،وهــو مــن عائلــة فلســطينية ُه ِّجــرت مــن مدينــة «يافــا» املحتلــة يف العــام 1948م بفعــل عصابــات اإلج ـرام
الصهيــوين .نشــأ شــهيدنا املجاهــد صالــح يف أرسة ملتزمــة دين ًيــا ووطن ًيــا ،تتكــون أرستــه مــن والديــه الكرميــن ومثانيــة
مــن البنــن واثنتــن مــن البنــات .درس يف مــدارس مخيــم عــن الحلــوة حتــى وصــل إىل األول اإلعــدادي ،وتــرك الدراســة
ليعــاون أرستــه يف ظــروف الحيــاة الصعبــة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد صالــح أنــه مثــال لألخــاق والــذوق الرفيــع ،ذا نخــوة ورجولــة عاليــة ملتز ًمــا بدينــه،
اجتامعــي ومحبــوب مــن الجميــع؛ ألنــه أحــب الجميــع وهــو هــادئ الطبــاع.
أحب شهيدنا الفارس صالح الرياضة ،فكان رياض ًيا نشيطًا ،وهذا ما شجعه عىل االنخراط باملجتمع أكرث.

مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املقــدام صالــح بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي بلبنــان يف العــام  1995فبــدأ مشــواره الجهــادي
املقــاوم مــع حركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك بعــدة دورات عســكرية وعمليــات ضــد العــدو الصهيــوين ،وأصبــح همــه
الوحيــد هــي مقاتلــة العــدو الصهيــوين أينــا وجــد.
موعد مع الشهادة

بتاري ــخ  24أكتوب ــر (ترشي ــن أول) 1997م ن ــادت دم ــاء ش ــهداء أهلن ــا يف فلس ــطني املحتل ــة بأس ــاء مجاه ــدي
حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف لبن ــان الش ــهيد املجاه ــد صال ــح الج ــدع ورفيق ــه الش ــهيد املجاه ــد س ــامر بل ــويل والش ــهيد
املجاه ــد راج ــح عي ــدي الذي ــن لب ــوا الن ــداء ،وتقدم ــوا نح ــو هدفه ــم خط ــوة إث ــر خط ــوة فتع ــاىل وجي ــب الن ــداء يف
قلوبه ــم واش ــتدت أيديه ــم ع ــى البن ــادق وهزم ــت عيونه ــم وج ــه اللي ــل حامل ــن أمان ــة الجه ــاد يف س ــبيل الل ــه ويف
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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س ــبيل الوط ــن الت ــي كتبوه ــا يف وصاياه ــم ،وليجت ــازوا التحصين ــات الصهيوني ــة يف الجن ــوب اللبن ــاين ال ــذي كان محت ـ ًـا
يف وقتــه مســتهدفني نقطــة كمــن يف وادي الســلوقي يف جنــوب لبنــان ،ويخوضــوا معركــة بطوليــة مرشفــة وليشــتبكوا
مب ــا ميلك ــون م ــن أس ــلحة م ــع ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين ليقتل ــوا ويصيب ــوا العدي ــد م ــن جن ــود الع ــدو الصهي ــوين
املج ــرم .ويرتق ــي الش ــهداء الفرس ــان الثالث ــة إىل الع ــا ويس ــتبرشون بالقادم ــن م ــن بعده ــم يف ركاب الحي ــاة الذي ــن
يقبض ــون ع ــى الزن ــاد.
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الشهيد املجاهد رأفت محمد محمود الربدويل
الظلم حوله من نسمة إىل عاصفة

ال يصـــر الحـــر عـــى ظلـــم .ال يـــزول الظلـــم إال مبقاومـــة
ً
عمـــا بهـــا .ومـــا
الظـــامل .قناعـــة آمـــن بهـــا رأفـــت واستشـــهد
آم ــن ب ــه ش ــهيدنا املجاه ــد كان نف ــس م ــا آم ــن ب ــه كل مجاه ــد
يف فلســـطني .والحـــق أن هـــذا هـــو الطريـــق الـــذي ســـيعيد لنـــا
الوطـــن املغتصـــب ،فـــا أخـــذ بالقـــوة ال تعيـــده إال القـــوة.

الميالد والنشأة

)(1998 - 1975

يف مدينــة خانيونــس ولــد شــهيدنا املجاهــد رأفــت محمــد الربدويل بتاريــخ  4فرباير (شــباط) 1975م ألرسة فلســطينية
الجئــة تعــود جذورهــا إىل قريــة «الجــورة» املحتلــة ،وتتكــون مــن والديــه و ثالثة إخــوة وأختني.
ترعــرع شــهيدنا املجاهــد رأفــت عــى حــب اإلســام ،وكان ذلــك متمثـ ًـا يف دوام عــى الصــاة يف املســجد الشــافعي
حيــث كان جــده مــؤذن املســجد.
درس شــهيدنا الفــارس رأفــت مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن ،ثــم
انتقــل لدراســة املرحلــة الثانويــة يف مدرســة هــارون الرشــيد مبحافظــة خانيونــس غــر أن استشــهاده حــال دون إكاملــه
ملشــواره التعليمــي.
صفاته وأخالقه

متي ــز ش ــهيدنا املجاه ــد رأف ــت بال ــذكاء الخ ــارق وباله ــدوء الت ــام ،ف ــكان اله ــدوء ال ــذي يس ــبق العاصف ــة ،ك ــا
متي ــز بابتس ــامته الت ــي كان م ــن خالله ــا يص ــل إىل قل ــوب الن ــاس ،ف ــكان مح ًب ــا للخ ــر عطو ًف ــا ع ــى الفقــراء رحي ـ ًـا
باألطف ــال واملحروم ــن.

مــن أهــم األحــداث التــي أدت إىل تحويــل مجــرى تفكــر شــهيدنا املجاهــد رأفــت مــن النمــط الهــادئ إىل النمــط
الجهــادي الثائــر استشــهاد عمــه صالــح الربدويــل عــام 1983م حــن دهســه أحــد املســتوطنني بعــد صــاة الفجــر وهــو
ذاهــب إىل عملــه للصيــد يف البحــر عندمــا بــدأت االنتفاضــة األوىل عــام  ،1987وكان عمــر الشــهيد حينهــا ال يتجــاوز 12
عا ًمــا إال أنــه كان أشــد األشــبال وجــو ًدا يف املواجهــات وتصديًــا للعــدو الصهيــوين ،فــكان دامئًــا يتقــدم الصفــوف األوىل يف
املواجهــات حتــى أطلــق عليــه جـرال املنطقــة الجنوبيــة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

327

مشواره الجهادي

فارس ــا عني ــدً ا ،ويش ــهد ل ــه بذل ــك الع ــدو قب ــل الصدي ــق ،ينق ــض ع ــي
لق ــد كان ح ًق ــا ش ــهيدنا املجاه ــد رأف ــت ً
جن ــود االحت ــال ب ــكل رشاس ــة مخت ــا ًرا أق ــرب الصف ــوف إليه ــم حت ــى يتمك ــن م ــن إصابته ــم وإلح ــاق أك ــر ق ــدر م ــن
األذى به ــم راج ًع ــا بع ــد املواجه ــة أصل ــب ع ــو ًدا وأك ــر ني ـ ًـا لإلعج ــاب م ــن قب ــل س ــكان املخي ــم الذي ــن كان ــوا يرون ــه
عائ ــدً ا بع ــد املواجه ــة .وكان ش ــهيدنا م ــن الذي ــن يؤمن ــون ب ــأن م ــا أخ ــذ بالق ــوة ال يس ــرد إال بالق ــوة وب ــأن الس ــام
يشء آخ ــر مختل ــف متا ًم ــا ع ــن االستس ــام ،ولذل ــك أقس ــم أال مي ــر ي ــوم  13س ــبتمرب (أيل ــول) 1993م ي ــوم توقي ــع
اتف ــاق أوس ــلو املش ــئوم بس ــام أو ه ــدوء حي ــث كان مؤي ــدو الس ــام يس ــرون يف ش ــوارع املخي ــم رافع ــن أغص ــان
الزيت ــون ،فث ــار ال ــركان يف رأس ش ــهيدنا املجاه ــد رأف ــت ال ــذي أراد أن يوق ــف تل ــك امله ــازل ،فق ــذف قنبل ــة ض ــد
جن ــود االحت ــال املتمركزي ــن ع ــى أح ــد األبني ــة العالي ــة يف املخي ــم الذي ــن أخ ــذوا يطلق ــوا الن ــار بكثاف ــة ،وأح ــروا
ق ــوات كب ــرة م ــن ق ــوى االحت ــال ملن ــع املســرات وإغ ــاق املنطق ــة بأرسه ــا.
وم ــن ن ــوادر الش ــهيد املجاه ــد رأف ــت أن ــه يف الذك ــرى الخمس ــن للنكب ــة انق ــض ع ــي دوري ــة ح ــرس الح ــدود
عن ــد موق ــع «كيس ــوفيم» وق ــام بك ــر األنت ــن الخ ــاص بالجي ــب العس ــكري وإحض ــاره مع ــه إىل البي ــت .وق ــام بعده ــا
بأي ــام بإحض ــار راي ــة س ــوداء مكت ــوب عليه ــا ال إل ــه إال الل ــه محم ــد رس ــول الل ــه معل ًق ــا إياه ــا ع ــى األنت ــن وواض ًع ــا
إياه ــا ع ــى البي ــت ،وال تــزال موضوع ــة حت ــى اآلن حي ــث استش ــهد بعده ــا بأس ــبوع فق ــط.
موعد مع الشهادة

جه ــز ش ــهيدنا املجاه ــد رأف ــت عبوت ــن ناس ــفتني لدوري ــة صهيوني ــة وق ــد ذه ــب مع ــه ش ــابان لزرعه ــا عن ــد
مس ــتوطنة (م ـراج) حي ــث كان ق ــد راق ــب تح ــركات الجي ــش هن ــاك ،وأثن ــاء زراع ــة العب ــوات م ــرت دوري ــة صهيوني ــة
كبــرة داخــل املســتوطنة فأطلقــت النــار باتجاههــم فأصيــب شــهيدنا املقــدام رأفــت بطلقــة قاتلــة يف القلــب فارتقــى
للعلي ــاء بع ــد أن روت دم ــاؤه تــراب أرض الوط ــن املق ــدس ،وكان ذل ــك يف  9يوني ــو (حزيــران) 1998م.
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الشهيد املجاهد يوسف دياب عبد القادر العرعري
تاريخ حافل بالتضحيات ختم يف السجن شهيدً ا

قليل ــة ه ــي الكل ــات الت ــي تس ــتطيع وص ــف الش ــهيد يوس ــف
العرعـــر الـــذي عمـــل ليـــل نهـــار دفا ًعـــا عـــن قضيـــة فلســـطني
املس ــلوبة يف زم ــن تخ ــى في ــه الع ــرب واملس ــلمون ع ــن فلس ــطني.
يف زم ــن بي ــع الوط ــن م ــن قب ــل املتخاذل ــن .فهني ًئ ــا ل ــك الش ــهادة
أيه ــا البط ــل!
الميالد والنشأة

)(1998 - 1938

ولــد الشــهيد املجاهــد يوســف ديــاب العرعــر (أبــو رزق) امللقــب بـــ (الخــال) يف مدينــة غــزة بحــي الشــجاعية
بتاريــخ  18فربايــر (شــباط) 1938م ،وينحــدر مــن عائلــة عريقــة يف الجهــاد؛ فقــد استشــهد أخــوه مصطفــى بعــد حــرب
حزي ـران 1967م ،واستشــهد ابنــه رزق ،واستشــهد العديــد مــن أبنــاء هــذه العائلــة.
تتكــون عائلتــه مــن والديــه وأربعــة مــن إخوانــه وثــاث مــن أخواتــه ،متــزوج ولديــه مــن األبنــاء مثانيــة ،أربعــة مــن
الذكــور وأربــع مــن البنــات.
صفاته وأخالقه

يقــول نجــل الشــهيد رشيــف العرعــر« :ولــدت وهــو داخــل الســجون ،ولكــن ســمعت عنــه أنــه رجــل مبعنــى
الكلمــة ،شــامخ شــموخ الجبــال ،مرفــوع الــرأس دو ًمــا ،شــجاع صنديــد يف مواقفــه ،ال يهــاب أي يشء حتــى املــوت».
ويضيــف« :جميــع مــن عــارشوه عرفــوا عنــه القــوة والجهــاد ،أحــب الجهــاد واملقاومــة ،فصــار مســاعدً ا للمقاومــن
رغــم أنــه منهــم ،يحــب أبنــاءه كثـرًا ،ليتنــي رأيتــه لكــن االحتــال الصهيــوين منعنــي مــن رؤيتــه».
متتــع شــهيدنا املقــدام أبــو رزق بشــخصية مرحــة كــا أحــب رياضــة (نــط الحبــل) يصــل إىل مئــات القفـزات .أحبــه
األرسى الذيــن عاشــوا معــه لروحــه املرحــة.

مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد يوســف بجيــش التحريــر الفلســطيني عــام 1967م ثــم بعــد الهزميــة التــي تلقتهــا األنظمــة
العربيــة تشــتت هــذا الجيــش ،وتــم تشــكيل قــوات التحريــر ،وانضــم شــهيدنا املجاهــد يوســف إىل هــذه القــوات وقــام
بإعــداد وتشــكيل بعــض خاليــاه التــي قامــت بتنفيــذ العديــد مــن العمليــات البطوليــة ضــد جيــش االحتــال.
خــرج مــن قطــاع غــزة عــام 1967م واتجــه إىل الضفــة الغربيــة مــع بعــض اإلخــوة يف قــوات التحريــر إلعــداد وتنظيــم
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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مجموعــات مســلحة ،وتــم ذلــك بالفعــل ،وقامت هــذه املجموعــات بإدخال األســلحة والذخــرة إىل أفراد منظمــة التحرير
داخــل األردن ،وأثنــاء مكوثــه بالضفــة الغربيــة قــام بتنفيذ عــدة عمليات عســكرية مع رفاقه أشــهرها (عمليــات الخليل).
يف  14ينايــر (كانــون الثــاين) 1968م نفــذ شــهيدنا املجاهــد أبــو رزق عمليــة عســكرية قــرب دوار ســعد رشق
مدينــة غــزة تــم خاللهــا إلقــاء عــدد مــن القنابــل عــى جيبــن عســكريني ،اعتقــل عــى أثرهــا يف فربايــر مــن قبــل جيــش
االحتــال ،وأمــى خاللهــا ثــاث ســنوات ونص ًفــا .شــكلت تلــك الفــرة بدايــة الرحلــة مــع الســجن والســجان ،وخــرج
شــهيدنا املجاهــد يوســف مــن الســجن أواخــر العــام 1971م أكــر صالبــة وعزميــة وعنفوانًــا مــن ذي قبــل.
واصــل مشــواره الجهــادي بفتــح منزلــه مخبــأ ومــأوى للثــوار واملطارديــن ومــن خــال إمــداده للثــوار باألســلحة
والعتــاد فلــم يخـ ُـل بيتــه مــن الســاح وقــد متيــز بشــبكة عالقــات واســعة مــع مهربــن الســاح ،وعــى أثــر ذلــك اعتقــل
وأمــى ســنة كاملــة يف زنازيــن االحتــال.
بعدمــا خــرج الشــهيد املقــدام يوســف مــن الســجن مــرة أخــرى تــم تكليفــه ومجموعتــه بنســف مصنــع كارين رشق
الشــجاعية عــام 1973م ،واعتقــل عــى أثــر هــذه العمليــة الشــهرية وحكــم عليــه بالســجن ملــدة عرشيــن عا ًمــا أمــى
منهــا  12عا ًمــا وهــو ينتقــل ومــن زنزانــة إىل أخــرى ،ونُســف منزلــه أيضً ــا وخــرج مــن الســجن عــام 1985م.
الشــعور باإلحبــاط بعــد هزميــة بــروت يف العــام 1982م وخــروج منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان واملجــازر
البشــعة التــي ارتكبهــا جيــش االحتــال خيــم عــى املنطقــة بأرسهــا .يف هــذه الفــرة بــدأت حركــة الجهــاد اإلســامي
تتشــكل وتعــد خاليــا عســكرية وترتــب أوضاعهــا السياســية .وبعــد عمليــة الهــروب البطوليــة التــي قــام بهــا أف ـراد
الحركــة مــن ســجن غــزة املركــزي اتصــل الشــهيد املجاهــد يوســف بالشــهيد املجاهــد مصبــاح الصــوري الــذي تعــرف
عليــه داخــل الســجن ،واشــرك مــع شــهيدنا املجاهــد مصبــاح الصــوري عــام 1987م بقتــل ضابــط صهيــوين يف ســاح
املدرعــات رشق الشــجاعية حيــث قــال يومهــا كلمتــه املشــهورة «اســقيه يــا خــال».
يف تلــك الفــرة التحــق شــهيدنا املجاهــد يوســف بحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 1987م وقــام بإمــداد الســاح والعتــاد
ألفـراد الحركــة ،وبعــد عمليــة دوار الشــجاعية الشــهرية يف  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م التــي تعتــر بدايــة الـرارة
وبدايــة االنتفاضــة الباســلة ،اعتقــل شــهيدنا املجاهــد يوســف بتهمــة االنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي وإمــداد أفـراد
الحركــة بالســاح والعتــاد ،وحكــم عليــه بالســجن ملــدة  14عا ًمــا.
موعد مع الشهادة

أمــى شــهيدنا املقــدام يوســف مــدة محكوميتــه وهــو ينتقــل مــن ســجن إىل ســجن ،وأمل بــه مــرض القلــب ،فأجريت
لــه عمليــة القلــب املفتــوح داخــل الســجن ،ورغــم كــر ســنه والجهــود التــي بذلــت مــن قبــل الصليــب األحمــر والجهــات
األخــرى إلطــاق رساحــه إال أن العــدو رفــض اإلفـراج عنــه.
تــوج مشــواره الجهــادي والبطــويل باستشــهاده صبــاح يــوم  21يونيــو (حزيــران) 1998م داخــل املعتقــل بعيــدً ا
عــن أهلــه وأحبتــه ليؤكــد لنــا انحيــازه الواضــح إىل جانــب املســتضعفني والفقـراء واملعذبــن ،وليؤكــد باستشــهاده عــى
غطرســة وهمجيــة العــدو اآلثــم.
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الشهيد املجاهد سليامن موىس خليل طحاينة
عشق الجهاد وقدم الواجب منذ الصغر

ســليامن (أبــا الــراء) ســتبكيك شــوارع وأزقــة بلــدة ســيلة
الحارثيــة التــي تــر عــى أن تلــد العظــاء والشــهداء يف
كل مرحلــة مــن مراحــل جهــاد الشــعب ضــد الغــزاة منــذ
نابليــون حيــث جاهــد أهــل ســيلة الحارثيــة جيوشــه الحاقــدة
ومــرو ًرا باالنتــداب البغيــض واملجاهــد يوســف أبــو درة وليــس
بعبــد الكريــم طحاينــة وصالــح طحاينــة ونعــان طحاينــة
وراغــب جــرادات وهنــادي جــرادات وبــك أيضً ــا يــا ســليامن.
الميالد والنشأة

)(1998 - 1975

ولــد الشــهيد املجاهــد ســليامن مــوىس طحاينــة (أبــو الـراء) يف قريــة ســيلة الحارثيــة بجنــن شــال الضفــة املحتلــة
بتاريــخ  23مايــو (أيــار) 1975م وســط أربعــة مــن اإلخــوة وأربــع مــن األخــوات يف عائلــة ملتزمــة .تلقــى تعليمــه يف
مــدارس القريــة ،وأثنــاء مرحلــة الدراســة تعــرض إلصابــة يف ســاقه اليمنــى أدت إىل برتهــا ،ولكــن هــذا مل يثنــه عــن
مواصلــة طريــق الجهــاد واملقاومــة .ويف فــرة اعتقالــه يف ســجن مجــدو حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة يف عامــن
متالحقــن إحداهــا يف الفــرع العلمــي واألخــرى يف األديب.
الشــهيد املجاهــد ســليامن مل يكــن الوحيــد يف عائلــة طحاينــة املجاهــدة؛ فقــد قدمــت قبلــه شــقيقه الشــهيد القائــد
صالــح الــذي استشــهد إثــر عمليــة اغتيــال جبــان يف األول مــن يوليــو (متــوز) 1996م ،وقدمــت بعــد الشــهيد املجاهــد
ســليامن الشــهيد املجاهــد عبــد الكريــم طحاينــة يف العــام 2002م والشــهيد القائــد نعــان طحاينــة يف العــام 2004م.
يشار إىل أن الشهيد تزوج بعد خروجه من السجن ،لكنه ترك الدنيا وما فيها ورحل.
صفاته وأخالقه

التــزم شــهيدنا الفــارس ســليامن منــذ صغــره حيــث اعتــاد ارتيــاد املســاجد .عــرف مح ًبــا للصيــام وتــاوة القــرآن؛ فهــو
العاشــق للشــهادة الطالــب لهــا ،حمــل بــن ضلوعــه هــم األمــة والوطــن ،فبــدا رجـ ًـا منــذ الصغــر هادئًــا ومتزنًــا .كثـ ًرا
مــا اســتيقظ مــن نومــه يف ســاعات الليــل وقــوات املحتــل تحــارص وتقتحــم منزلهــم العتقــال شــقيقه الشــهيد القائــد
فصقلــت شــخصيته عــى كراهيــة هــذا املحتــل وحــب املجاهديــن .كــا اتصــف بالصمــت وقلــة الــكالم واحـرام
صالــحُ ،
الكبــر والعطــف عــى الصغــر .يحــاول زرع االبتســامة عــى وجــوه مــن حولــه ،فأحبــه كل مــن عرفــه عــن قــرب .وقــد
عــرف عنيــدً ا يف الحــق ،ثاب ًتــا عــى مبادئــه ،لي ًنــا شــديد اللــن مــع إخوانــه.
مشواره الجهادي

مشــواره بــدأ منــذ امليــاد؛ فعيونــه الربيئــة اســتيقظت عــى طرقــات جنــود االحتــال م ـرا ًرا تــارة تطــارد شــقيقه
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وتــارة تعتقلــه وتــارة تحرمــه شــقيقه الــذي أحبــه وعشــق خطــاه يف غياهــب الســجون؛ فينمــو ويكــر ويــزداد ح ًبــا
وعشـقًا لــدرب الهــدى وكراهيــة ألعــداء اإلســام وفلســطني ،ويــرى كل يــوم بعينيــه جرائــم املحتــل الــذي يقتــل ويجــرح
ويعتقــل إخوانــه وأصدقــاءه .ويــرى قمــة هــذا اإلجـرام عــى جســده الــذي أطلقــوا عليــه نـران حقدهــم وهــو مــازال
طال ًبــا يف مدرســته يف  31يونيــو (حزي ـران) 1988م لتبــر ســاقه اليمنــى ،ويعيــش بقيــة حياتــه بطــرف صناعــي ،لكــن
ذلــك زاده إرصا ًرا وتصميـ ًـا .مل يكــن هــذا العــذر ليمنعــه مــن تأديــة الواجــب املقــدس .وقــد عشــق منــذ صغــره حركــة
الجهــاد اإلســامي مترش ًبــا أفــكاره وقداســته .تتلمــذ عــى يــد شــقيقه الشــهيد القائــد صالــح بــدروس عمليــة أكــر منهــا
نظريــة ،فخــرج للدنيــا للجهــاد وللثــورة يحمــل إرصا ًرا وعنفوانًــا ،فســاهم يف نشــاط الحركــة خاصــة أنــه متيــز بخــط
جميــل وتصميــم فريــد .ولكــرة االعرتافــات يف ســجون االحتــال عليــه اعتقلتــه قــوات الحقــد يف يوليــو (متــوز) مــن العــام
1995م وحكمــت عليــه بعامــن ونصــف دون تحقيــق ليمكــث رابضً ــا يف ســجن مجــدو.
يف فــرة اعتقالــه هــذه اســتطاع شــقيقه الشــهيد القائــد صالــح املعتقــل هــو اآلخــر ،واملحكــوم عليــه بثالثــن عا ًمــا
التحايــل عــى إدارات الســجون ومتكــن مــن الهــرب _أي الشــهيد صالــح_ لكنهــا طاردته والحقتــه حتى متكنت مــن اغتياله
فتلقــى شــهيدنا املجاهــد ســليامن الخــر خلــف جدران ســجن مجــدو ،فمنعته األســاك الشــائكة والجــدران العالية وكالب
الحراســة مــن وداع شــقيقه الــذي أحــب ،منعتــه مــن أن يلقــى نظــرة الــوداع األخــرة عليــه أومــن تقبيــل جبينــه الطاهر،
فأخــذ عــى نفســه عهدً ا وقسـ ًـا وعشـقًا للحــاق بركب الصالحني ،وأقســم بأن يكــون أول املنتقمــن رغم القيود والســدود.
خــرج شــهيدنا املجاهــد ســليامن مــن األرس بعــزم وإرصار وقـرار ال تراجــع فيــه ،وقــرر أن يــر بقســمه .وبعــد االنتهــاء
مــن التجهيــز لعمليــة الثــأر وكــا جــاء يف وصيتــه ،يقــف الســجن مــرة أخــرى عائ ًقــا أمامــه ،ويحــول شــهيدنا لالعتقــال
اإلداري يف ينايــر (كانــون الثــاين) مــن العــام 1998م حيــث أمــى  6أشــهر .يذكــر أن الشــهيد اعتقــل ملــدة أســبوع عنــد
الســلطة الفلســطينية عقــب توقيــع اتفاقيــة (واي ريفــر).
موعد مع الشهادة

مل يكن غري ًبا ومســتبعدً ا استشــهاده .مل تكن شــهادته مصادفة ،بل رغبة وقصدً ا وســبق إرصار .والشــهادة قيمة روحية،
فتقــدم شــهيدنا الفــارس ســليامن حامـ ًـا األمانــة والواجــب مل يبــال بزوجــة أو أم أو أي عــذر آخــر مام يتعذر بــه اآلخرون،
فلــم يكــن ليســتطيع أن يقــرأ يف كتــاب ربــه« :إن اللــه اشــري مــن املؤمنــن أنفســهم وأموالهم بأن لهــم الجنــة» .دون أن
يوافــق عــى هــذه التجــارة التــي يعرضهــا رب العــزة إال ليقــول« :ســمعنا وأطعنــا» ويــردد« :وعجلــت إليــك رب لــرىض».
وبعــد توقيــع اتفاقيــة «واي ريفر» يحمل شــهيدنا الفارس ســليامن ورفيق دربه الشــهيد الفارس يوســف الزغري حقيبته
املعبــأة باملــواد املتفجــرة وقســم الثأر وعشــق الشــهادة وآهــات األرسى وغضــب األرض .يتقــدم ويدخل العمــق الصهيوين
ويف مدينــة القــدس الحبيبــة يعلــن رفضــه لــكل اتفاقيــات العــار .يتقــدم ويقســم أن يطــأ الجنــة رغم ســاقه املبتــورة تلك
الجنــة التــي يهــرب مــن متطلباتها الكثــرون من األصحاء فيفجر والشــهيد املجاهد يوســف حقائب الســفر إىل عامل الخلود
فيزرعــون الرعــب يف أوســاط مــن زرعوا داخلنا الرعب والقهر ويلحق بركب الشــهداء :القســام والشــقاقي وصالح طحاينة.
رحــل شــهيدنا املجاهــد ســليامن يف  6نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1998م بعــد أن زرع يف قلوبنــا خــرة الســنني
القادمــة ،فــإىل جنــات الخلــد أيهــا الطاهــر!
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد يوسف محمد عيل زغري
فتت جسده يف شوارع القدس فداء لفلسطني

كان الطريـــق إىل القـــدس ملبـــدً ا باملـــوت .كيـــف ال واليهـــود
يزرعـــون الخـــوف يف كل حاجـــز ويلقـــون بالنـــاس عـــى قارعـــة
الطري ــق أجس ــا ًدا ب ــا أروح ،ل ــذا آث ــر الش ــهيد املجاه ــد يوس ــف
محمـــد زغـــر الذهـــاب نحـــو املدينـــة املقدســـة ليجعـــل دمـــه
وقـــو ًدا يشـــعل النـــار يف جســـد االحتـــال الـــذي يـــأرس املدينـــة
ويحـــول دون زيارتهـــا.
الميالد والنشأة

)(1998 - 1977

ُولــد الشــهيد املجاهــد يوســف محمــد زغــر يف مخيــم شــعفاط القريــب مــن عناتــا ،وذلــك يف  10فربايــر (شــباط)
1977م ،وهــو الثامــن بــن إخوتــه.
نشــأ الشــهيد املجاهــد يوســف وســط عائلــة متدينــة محافظــة ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالة
الغــوث وتشــغيل الالجئــن األونــروا داخــل املخيــم إىل أن وصــل إىل األول الثانــوي حيــث انتقــل إىل املدرســة الرشــيدية
يف القــدس ،وقــد ســجن ذلــك العــام ألول مــرة بتهمــة حــرق ســيارة صهيونيــة وذلــك يف عــام 1993م ،ومل يتجــاوز عمــره
حينهــا الخامســة عــرة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام يوســف أنــه هــادئ ،متواضــع ،طاهــر ،عنيــف ضــد الظلــم ،متســامح يف الخــر ،محــب
لآلخريــن ،ومحبــوب مــن قبــل الجميــع ،هــذا فضـ ًـا عــن التزامــه بتعاليــم الديــن العظيــم ،شــديد الــذكاء ،وقــد بــدت
عليــه عالمــات النباهــة منــذ الصغــر ،وشــهدت لــه بذلــك معدالتــه املرتفعــة التــي حصــل عليهــا ،ودرجــات الــرف التــي
نالهــا مــن املدرســة.
يقــول ذووه إنــه خلــوق يتكلــم برزانــة وأدب ،وإجاباتــه عــن األســئلة تبهــر الجميــع ،وبرغــم صغــر ســنه فإنــه ألقــى
خطــب الجمعــة يف ســجون االحتــال الغاشــم .ومــا يعــرف عنــه أنــه مل يغضــب أحــدً ا قــط خاصــة أمــه وأبــاه.
مشواره الجهادي

بــدأت انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م قبــل أن يشــتد عــود شــهيدنا املجاهــد يوســف إال أنــه مل يتــوان يف الخــروج
مــع الشــباب الثائــر لرمــي الحجــارة وإشــعال اإلطــارات املطاطيــة إلثــارة اليهــود ،ثــم عندمــا كــر قليـ ًـا انضــم إىل حركــة
الجهــاد اإلســامي للقيــام مبجابهــة االحتــال الصهيــوين الغاشــم.
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ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد يوســف أنــه مــن نشــطاء االنتفاضــة؛ فقــد اشــتهر بإلقــاء زجاجــات حارقــة عــى الجيبات
الصهيونيــة ،واســتطاع حــرق بعضهــا أحيانًــا ،واعتقــل يف املــرة األوىل حينــا راح يحــرق ســيارة صهيونيــة يف حــي يهــودي
بالقــدس وعمــره مل يتجــاوز الخامســة عــرة ،ومكــث يف الســجن  8أشــهر ،وذلــك لصغــر ســنه ،مــع أن الحكــم الــذي
صــدر بحقــه آنــذاك عــام ونصــف.
ُعهــد شــهيدنا املقــدام يوســف مول ًعــا بالشــهادة منــذ صغــره دائــم الحديــث عنهــا وعــن فضائلهــا .وقــد شــاء القــدر
أن يتعــرف شــهيدنا املجاهــد يوســف يف الســجن يف املــرة الثانيــة عــى الشــهيد املجاهــد ســليامن طحاينــة ذلــك الشــهيد
الفــارس الصامــت ذو الوجــه الوضــاء بنــور اإلميــان والقلــب الرقيــق ،والعقــل الحكيــم الــذي أحبــه الجميــع ،هــذا هــو
الشــهيد املجاهــد ســليامن طحاينــة الــذي وجــد شــبيهه يف الســجن ،فمــن أول مــرة رآه فيهــا صمــم شــهيدنا الفــارس
ســليامن أن يخــرق قلــب شــهيدنا الفــارس يوســف ،ومنــذ ذلــك الحــن أصبــح رفيــق دربــه العلمــي والجهــادي .يشــار
إىل أن شــهيدنا الفــارس ســليامن طحاينــة تــزوج مــن شــقيقة الشــهيد املجاهــد يوســف زغــر.
لذلــك كلــه مل يســتطع االثنــان االبتعــاد عــن بعضهــا بعضــا ،وعقــدا النيــة عــى اإلخــاص للــه ،ولقائــه م ًعــا ليحيــا
االثنــان حيــاة طيبــة يف ظــل جنــات النعيــم ،فرغــم التهديــدات واملؤمتـرات التــي عقــدت قــال الشــهيد املجاهــد ســليامن
يف وصيتــه :إنــه ال كلينتــون وال نتنياهــو وال مؤمتــر واي بالنتيشــن يســتطيعون أن مينعونــا مــن لقــاء ربنــا ،وقــد رفــع
شــعار :ﱹﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [الزخــرف.] 67 :
موعد مع الشهادة

قــى شــهيدنا الفــارس يوســف ليلــة  5نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1998م ســام ًرا مــع عائلتــه ،وبــدا طبيع ًيــا جــدً ا حيــث
اندمــج بالحديــث معهــم ،ســألوه يومهــا عــن مواضيــع فقهيــة فأجابهــم وهــو واثــق باللــه ،ثــم بنفســه ،ومل تبــد عليــه
أي عالمــات توتــر ،ثــم قــام الليــل حتــى خــرج يف الصبــاح دون أن تعلــم عائلتــه أيــن قبلتــه.
ورغــم إجــراءات االحتــال األمنيــة املشــددة يف مــدن الضفــة الغربيــة إال أن شــهيدنا الفــارس يوســف حمــل يف
صبيحــة يــوم الجمعــة رايــة مصعــب بــن عمــر ولــواء حمــزة بــن عبــد املطلــب وســيف أيب دجانــة واتجــه بصحبــة رفيقــه
الشــهيد الفــارس ســليامن طحاينــة صــوب القــدس تلــك األرض الطيبــة مجتــازًا الحاجــز تلــو اآلخــر برعايــة اللــه وعنايتــه
وتوفيقــه ،وهــو يرتــل آيــات الذكــر الحكيــم حتــى وصــل اىل ســوق (محنيــه يهــودا) املزدحمــة بالصهاينــة األرشار ،وســار
بســيارته بينهــم ليتحــن اللحظــة املناســبة ويوقــع أكــر قــدر مــن الخســائر يف صفــوف األعــداء ،ووجــد شــهيدنا يوســف
الشــارع الــذي ســار فيــه مقفـ ًـا يف نهايتــه فرجــع مــرة أخــرى ،وكانــت الســوق مليئــة برجــال األمــن الصهاينــة الذيــن
شــكوا يف الســيارة ،حينهــا طالــب رجــال األمــن الصهاينــة مــن اليهــود املتواجديــن يف الســوق مبغــادرة املــكان بــأرسع
وقــت ،وهنــا ترجــل شــهيدنا املجاهــد يوســف مــن الســيارة يركــض خلفهــم وهــو يحمــل يف وســطه الح ـزام الناســف
ودخــل بــن الصهاينــة املذعوريــن وقــد تــم إطــاق الرصــاص عليــه قبــل أن ينفجــر الحــزام الناســف ،وهكــذا نــال
الشــهادة التــي طاملــا متناهــا الشــهيد املقــدام يوســف زغــر يف  6نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1998م.
ومــن الجديــر ذكــره أن قــوات االحتــال الصهيــوين قامــت باحتجــاز جثــاين الشــهيدين املجاهديــن يوســف زغــر
وســليامن طحاينــة يف مقــرة األرقــام الصهيونية وملــدة ثالثة أعوام وقد أفــرج عنهام يف وقفة عيد األضحــى بالعام 2002م.
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الشهيد املجاهد حسن غازي رشدي أبو شمط
مرابط عىل حدود الوطن املحتل

هـــم الش ــهداء الذيـــن يرتفع ــون لين ــروا لن ــا س ــاء الوط ــن.
ه ــم الذي ــن جعل ــوا الل ــه والق ــدس أم ــام أعينه ــم .ه ــم الذي ــن
زرع ــت العقي ــدة يف قلوبه ــم .ه ــم الذي ــن أحب ــوا الل ــه ورس ــوله
والجه ــاد يف س ــبيله .أن ــت إن ش ــاء الل ــه م ــن ه ــؤالء ي ــا ش ــهيدنا
دروســـا يف الجهـــاد واملقاومـــة ،فطـــوىب
الفـــارس! لقـــد لقنتهـــم ً
لروح ــك الطاه ــرة يف علي ــن ،والس ــام ع ــى الش ــهداء والصديق ــن.
الميالد والنشأة

)(1999 - 1978

ولــد الشــهيد املجاهــد حســن غــازي أبــو شــمط يف  13يونيــو (حزي ـران) 1978م يف مدينــة صيــدا جنــوب لبنــان
مــن عائلــة فلســطينية تعــود جذورهــا إىل مدينــة نابلــس يف فلســطني املحتلــة .نشــأ يف أرسة بســيطة وتــرىب عــى األنفــة
والكرامــة تتكــون مــن الوالديــن وخمســة مــن الذكــور واإلنــاث ،ترتيــب شــهيدنا الثــاين بينهــم.

درس شــهيدنا املجاهــد حســن حتــى الصــف الرابــع االبتــدايئ يف مــدارس مدينــة صيــدا ،ولكــن رحلتــه الدراســية
انتهــت مبكـ ًرا لينتقــل إىل مســاعدة والــده يف العمــل نظـ ًرا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي كانــت متــر بهــا العائلــة
مثــل كل العائــات الفلســطينية.
صفاته وأخالقه

منــذ صغــره تعلــق قلــب شــهيدنا الفــارس حســن باملســاجد مداو ًمــا عــى الصلــوات الخمــس ومتعبــدً ا ،اعتــاد عــى
ذكــر اللــه دامئًــا ،يقــرأ ســورة الرحمــن كثـرًاُ .عهــد بــا ًرا بوالديــه مل يعــرف عنــه أو يســمع أنــه أغضبهــا ،بــل حــرص دامئًــا
عــى رضاهــا؛ ألنــه متيقــن أن الجنــة مقرونــة بطاعتهــا.

تقــول والدتــه« :كان ابنــي الشــهيد حســن عندمــا يــرى فق ـرًا يعطيــه كل مالــه حتــى لــو مل يكــن معــه ليــأكل،
فالقليــل هــم مــن أمثــال الشــهيد حســن».
مشواره الجهادي

أحــب شــهيدنا املقــدام حســن منــذ نعومــة أظافــره الوطــن والجهــاد وأمــل أن يتوفــاه اللــه شــهيدً ا مــع الشــهداء
الذيــن ســبقوه ،وحلــم دامئًــا بحمــل الســاح ،فالتحــق مبدرســة الجهــاد اإلســامي ،وعمــل بشــكل رسي بــكل إخــاص
واح ـرام للوطنيــة ولحركــة الجهــاد اإلســامي .ومل يشــعر أحــد بعملــه يف صفــوف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي لذلــك حمــل نبــأ استشــهاده مفاجــأة لــكل مــن عــرف هــذا الشــاب الــريء الهــادئ.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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يف  10نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 1999م كان ش ــهيدنا املجاه ــد حس ــن ع ــى موع ــد م ــع الش ــهادة وبرفقت ــه الش ــهيد
املجاه ــد محم ــد محم ــود س ــليامن وذل ــك عندم ــا قام ــت ق ــوة صهيوني ــة مبحاول ــة التق ــدم يف جب ــل ص ــايف جن ــويب
لبن ــان ،فتص ــدى له ــا الش ــهيدان املجاه ــدان حس ــن ومحم ــد وحص ــل اش ــتباك عني ــف م ــا أدى إىل تدخ ــل الطــران
الصهي ــوين يف املعرك ــة ال ــذي ق ــام بقص ــف م ــكان تواج ــد الش ــهيدين املجاهدي ــن فاستش ــهدا ليلتحق ــا برك ــب الش ــهداء
العظ ــام دفا ًع ــا ع ــن األم ــة واألرض والتاري ــخ والحض ــارة.
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الشهيد املجاهد محمد محمود محمد عيل سليامن
آمن بالهدف الذي خطه بدمه

مــن لبنــان إىل فلســطني أهازيــج ذبيحــات عــى أرض وطنــن،
دم يوغــل يف مســافة التو ُّجعــات ونســل اآلالم مبلــل بخامتــة الــروح
وبــر الوطــن محــراث البنــادق ،يحــرق البــكاء يف وعــاء الــوردة
حارســة الياســمني والصــدى ،وكشــظايا الظــال تغــدو الشــهادة
عش ـقًا مكشــوفًا لل ـراب ،تومــض العــن شــاخصة يف ثــأر عــى زنــد
زل ـزال وجهــاد وحيــدً ا كالحريــر يــأيت الوطــن عمال ًقــا ي ـراءى.
الميالد والنشأة

)(1999 - 1975

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد محمــود ســليامن يف  19ســبتمرب (أيلــول) 1975م يف مخيــم عــن الحلــوة جنــوب لبنــان
ألرسة فلســطينية مجاهــدة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام العظيــم تعلــم أبناءهــا حــب الجهــاد واملقاومــة وفلســطني ،شــهيدنا
املجاهــد هــو البكــر يف أرستــه املكونــة مــن والديــه الكرميــن وتســعة مــن اإلخــوة .درس حتــى الصــف الثالــث اإلعــدادي
يف مــدارس مخيــم عــن الحلــوة ،ولكــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة حالــت دون متكــن شــهيدنا مــن إكــال مســرته
التعليميــة ليســاعد والــده عــى تحمــل أعبــاء الحيــاة وقســوتها.
تعــود جــذور عائلــة شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل بلــدة «صفــوري» قضــاء النــارصة املحتلــة منــذ العــام 1948م بعــد
أن َه َّجــرت العصابــات الصهيونيــة أهلهــا.

صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املقــدام محمــد أنــه ملتــزم يف صالتــه باملســجد .كــا متيــز بأخالقــه فهــو شــاب محبــوب مــن الجميــع
حتــى مــن الجـران الذيــن مل يشــتكوا منــه منــذ صغــره حتــى استشــهاده ،يســاعد كل مــن يحتــاج املســاعدة .لديــه طيبــة
قلــب يالمســها الجميــع وصــادق مــع الجميــع .حــرص عــى االســتامع لألناشــيد الثوريــة والجهاديــة .كــا احــرف فنــون
الكاراتيــه فــكان يتمتــع بلياقــة بدنيــة عاليــة.

والــده الحــاج محمــود ســليامن ( 69عا ًمــا) تحــدث عــن ابنــه الشــهيد املجاهــد محمــد ،قائـ ًـا« :إن ابنــي محمــد
استشــهد مــن أجــل تحريــر فلســطني ومل يشــارك يف أي نـزاع داخــي ،بــل كانــت البوصلــة فلســطني وهــي أولويــة عنــده
حتــى ارتقــى شــهيدً ا يف عمليــة بطوليــة مــع الشــهيد حســن أبــو شــمط ضــد اليهــود الحاقديــن».
وختــم الحــاج محمــود كالمــه بالقــول« :لقــد كانــت أخــاق ابنــي الشــهيد محمــد هــي التــي ترســم طريقــه وتنــر
لــه الــدرب ،لقــد أيقنــت أن ابنــي متجــه إىل فلســطني ولــن يغــر طريقــه ولــن يتنــازل عــن حقــوق اﻷجــداد واﻷهــل».
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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مشواره الجهادي

منــذ المســت روحــه شــفافية األشــياء وتفتحــت عينــاه عــى نــور الحيــاة رأى الظلــم الواقــع عــى شــعبه وأمتــه،
فتأثــر شــهيدنا الفــارس محمــد بالواقــع الــذي يعيشــه وانفعــل بــدم الشــهداء ،فــرت الثــورة يف عروقــه ومتلــك الوعــي
عقلــه وأبــر قلبــه بنــور اإلميــان .ويف العــام 1995م التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي فتــرب الفكــر الجهــادي
وعــزز اقتناعــه بانتامئــه التنظيمــي ،ورسعــان مــا التحــق بالعمــل العســكري للحركــة وخــاض التدريبــات وتعلــم فنــون
القتــال وأخــذ دوره يف املرابطــة وحراســة الثغــور وعمليــات االســتطالع .وقبــل استشــهاده بفــرة زاد مــن عملــه الجهــادي
املقــاوم فقــد تعلــق قلبــه بالشــهادة موص ًيــا الشــباب يف مخيمــه بالجهــاد ضــد العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة

يف  10نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1999م كان شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى موعــد مــع الشــهادة وبرفقتــه الشــهيد
املجاهــد حســن غــازي أبــو شــمط وذلــك عندمــا قامــت قــوة صهيونيــة مبحاولــة التقــدم يف جبــل صــايف جنــويب لبنــان،
فتصــدى لهــا الشــهيدان املجاهــدان محمــد وحســن وحصــل اشــتباك عنيــف مــا أدى إىل تدخــل الط ـران الصهيــوين يف
املعركــة الــذي قــام بقصــف مــكان تواجــد الشــهيدين املجاهديــن أدت إىل استشــهادهام ليلتحقــا بركــب الشــهداء العظــام
دفا ًعــا عــن األمــة واألرض والتاريــخ والحضــارة.

الحاج ــة فتحي ــة وال ــدة الش ــهيد املجاه ــد محم ــد تحدث ــت ع ــن س ــاعها نب ــأ استش ــهاده« :صحي ــح لق ــد تأمل ــت
ع ــى فراق ــه ك ــا يت ــأمل أي إنس ــان ع ــى فق ــد عزي ــز ،ولك ــن يف الوق ــت نفس ــه كن ــت رافع ــة ال ــرأس؛ ﻷن ابن ــي كان
مقب ـ ًـا غ ــر مدب ــر ،ومؤم ًن ــا باله ــدف ال ــذي خط ــه أم ــام عيني ــه وه ــو تحري ــر كل فلس ــطني وع ــودة الالجئ ــن واأله ــل
إىل دي ــار اﻷج ــداد».

338

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد عامر خليل مصطفى الرفاعي
استشهد عىل أبواب مغتصبة «نيتساريم»

قــال رأس اإلرهــاب شــارون عــن مغتصبــة نيتســاريم إنهــا مثــل
«تــل أبيــب» توكيــدً ا منــه الســتحالة إخالئهــا .تواصلــت هجــات
املجاهديــن عــى املغتصبــة ،فاضطــر إىل إخالئهــا يف العــام 2005م
مــع غريهــا مــن املغتصبــات الصهيونيــة يف غــزة.

الميالد والنشأة

)(2000 - 1982

ولــد الشــهيد املجاهــد عــار خليــل الرفاعــي يف  12أكتوبــر (ترشيــن األول) 1982م يف مخيــم املغــازي وســط قطــاع
غــزة ألرسة امتــدت عروقهــا مــن مدينــة «يافــا» التــي ُه ِّجــروا منهــا منــذ عــام 1948م .ترتيبــه األول بــن إخوتــه الســتة.
درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف املــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث ،وهــو مــن الطــاب املتفوقــن املميزيــن يف
الدراســة .وانتقــل للمرحلــة الثانويــة يف مدرســة املنفلوطــي يف ديــر البلــح ،واختــار الفــرع العلمــي حتــى يحقــق رغبــة
والــده ويــدرس الطــب ،ولكــن قــدر اللــه بالشــهادة جــاء أرسع عقــب انتهــاء املرحلــة الثانويــة.

هــدم االحتــال بيتهــم يف العــام  1971واعتقلــت عمــه الــذي عمــل ضمــن صفــوف الجبهــة الشــعبية .تــرىب منــذ
الطفولــة عــى حــب الوطــن.
صفاته وأخالقه

ش ــهيدنا املجاه ــد ع ــار ش ــاب بس ــيط ،وحديث ــه م ــع الن ــاس يع ــر ع ــن ق ــوة ش ــخصيته .يح ــب أن يس ــاعد كب ــار
الس ــن .وم ــن صغ ــر س ــنه يتحم ــل أم ــو ًرا أك ــر من ــه .وال ــده يتح ــدث لن ــا« :ال أعت ــره اب ًن ــا فق ــط ،ولك ــن كن ــت أعت ــره
الصدي ــق واألخ واالب ــن».

تحتــوي مكتبــة شــهيدنا الفــارس عــار املتواضعــة عــى كتــب دينيــة ووطنيــة حيــث عمــل مــع الرابطــة اإلســامية
اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مرحلــة اإلعداديــة والثانويــة.
التــزم شــهيدنا البــار عــار يف مســجد يحيــى عيــاش باملغــازي ،وحــرص عــى دروس العلــم والجلســات التنظيميــة
التــي تعقدهــا حركــة الجهــاد اإلســامي باملســجد.
مشواره الجهادي

عمــل شــهيدنا املجاهــد عــار مــع اإلخــوة بحركــة الجهــاد االســامي باملغــازي حيــث شــارك اللجــان الشــعبية يف
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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تزيــن جــدران املخيــم بشــعارات املقاومــة يف املناســبات التــي متــر عــى الحركــة .شُ ــهد لــه متيــزه وتفاعلــه االيجــايب مــع
أبنــاء الحركــة ويذكــر والــده أن الشــهيد املجاهــد فضــل أبــو رسهــد رحمــة اللــه عليــه حــن استشــهد عــار قــال لــه:
«الحركــة خــرت شــا ًبا خلو ًقــا وجد ًيــا بالعمــل مح ًبــا لوطنــه ولحركتــه املجاهــدة حركــة الجهــاد اإلســامي».

موعد مع الشهادة

قبــل استشــهاده بيــوم واحــد جلــس شــهيدنا املقــدام عــار مــع أهلــه عــى التلفــاز لســاع األخبــار ،ورأى الحــدث
الــذي تصــدر الشاشــات وأثــار ذهــول املشــاهدين مشــهد قتــل الطفــل محمــد الــدرة يف أحضــان والــده الــذي ظــل
يــرخ مســتنجدً ا حتــى فــارق ولــده الحيــاة.
تأثــر شــهيدنا الفــارس عــار باملوقــف كثـ ًرا ونظــر لــه والــده وقــال لــه« :يــا عــار ملــاذا تنظــر هكــذا؟» فــرد عليــه
عــار« :قتلــوا الطفــل يف أحضــان والــده».
صبــاح اليــوم التــايل الثالثــاء املوافــق  3أكتوبــر (ترشيــن األول) 2000م خــرج شــهيدنا الفــارس عــار مــن البيــت
متوج ًهــا إىل مغتصبــة «نيتســاريم» حيــث اندلعــت وقتهــا مواجهــات بــن الشــبان الفلســطينيني وجنــود االحتــال
وبحوزتــه زجاجــات مولوتــوف حارقــة ،وبــدأ يشــعلها ويقذفهــا عــى املغتصبــة ،فقامــت قــوات االحتــال مبحــارصة
الشــباب يف مصنــع للحديــد بجــوار املســتوطنة ،وبــارش الجنــود املتمركــزون فــوق بــرج املراقبــة بإطــاق النــار عــى
كل مــن حــاول الخــروج ،فــأىب شــهيدنا املقــدام عــار االختبــاء وخــرج ليكمــل مشــواره برفقــة أصدقائــه يف املواجهــات
وإذ بجنــدي حاقــد يطلــق النــار باتجاهــه ،فأصيــب بعيــار دخــل مــن فمــه وخــرج مــن رأســه ،وعيــار آخــر يف قلبــه،
فاستشــهد عــى الفــور وليكــون مــن أوائــل الشــهداء يف انتفاضــة األقــى املباركــة.
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الشهيد املجاهد نبيل فرج العبد العرعري
مفجر العمل االستشهادي يف انتفاضة األقىص

عصيــة تلــك الكلــات عــى إيفائكــم حقكــم علينــا ،وعاجــزة
تبقــى يف مدحكــم أيهــا األحبــاب .يــا نبيــل رحلــت مرس ًعــا قبــل أن
تــرى فرحــة الــدم الــذي هــزم الســيف! يــا مــن حلّقــت يف ســاء
الوطــن بعــد أن كتبــت أحــرف اســمك مــن نــور يف قلــوب املحبــن!
يــا إخــويت يف الجهــاد! ســروا عــى درب الشــقاقي الشــهيد! اقبضــوا
عــى ســاحكم بقــوة!
مضيتــم مرابطــن فــوق أرض الربــاط حــن عــز الربــاط ،وخضتــم
القتــال حــن عــز الرجــال ،وحملتــم الســاح يف زمــن عــز فيــه
الســاح .قبضتــم عــى جمــرة الديــن وجمــرة الوطــن ،وصعدتــم والدنيــا مــن حولكــم يف هبــوط وانحطــاط ،واشــتعلتم
بالفــرح واألمــل والــدم حــن انطفــأ اآلخــرون وأنتــم ذاهبــون إىل الشــهادة فــدا ًء للديــن واألمــة والوطــن فيــا قــادة
األمــة ماضــون يف غيهــم ،فــكان موعدكــم مــع التاريــخ ،وكانــت األمــة عــى موعــد مــع ثورتكــم الباســلة التــي ولــدت
عمالقــة ،وشــمخت بســواعدكم.
)(2000 - 1976

الميالد والنشأة

أب ــر ش ــهدينا املجاه ــد نبي ــل ف ــرج العرع ــر الن ــور يف  12م ــارس (آذار) 1976م وس ــط أرسة محافظ ــة ملتزم ــة
تتك ــون م ــن الوالدي ــن وولدي ــن ه ــا نبي ــل ومحم ــد وث ــاث أخ ــوات ،وكان نبي ــل ه ــو االب ــن البك ــر يف األرسة ،وتلق ــى
ش ــهدينا تعليم ــه يف م ــدارس وكال ــة الغ ــوث لالجئ ــن ،ومتي ــز من ــذ نعوم ــة أظاف ــره مبقارع ــه االحت ــال ،وكان ل ــه رشف
املش ــاركة يف إلق ــاء الحج ــارة ع ــى جن ــود االحت ــال والكتاب ــة ع ــى الج ــدران م ــا أج ــر ق ــوات االحت ــال ع ــى اعتقال ــه
مل ــده  7ش ــهور.

صفاته وأخالقه

متي ــز الش ــهيد الف ــارس نبي ــل بصدق ــه وصفات ــه الحس ــنة م ــا جع ــل ل ــه األث ــر األك ــر ع ــى حيات ــه االجتامعي ــة
حي ــث تح ــى بصف ــات طيب ــة؛ فق ــد ع ــرف طي ــب القل ــب مرض ًي ــا ومطي ًع ــا وب ــا ًرا بوالدي ــه وحنونً ــا عطو ًف ــا ع ــى
إخوان ــه .ويذك ــر أح ــد إخ ــوة الش ــهيد أن ــه كان يقب ــل قدم ــي أم ــه وأبي ــه حت ــى يرضي ــا عن ــه يف الدني ــا ،ك ــا أح ــب
إخوان ــه ح ًب ــا كثــرًا.

أحـــب رحمـــه اللـــه مســـاعدة الفقـــراء واملحتاجـــن ،فيقـــول لوالدتـــه إنـــه يحـــب أن يعيـــش عيشـــة الفقـــراء
واملس ــاكني ،وي ــردد« :الله ــم اح ــرين م ــع زم ــرة املس ــاكني» ،ويذك ــر أن ش ــهيدنا عندم ــا كان ينف ــق يف س ــبيل الل ــه ال
يح ــب أن يخ ــر أح ــدً ا مب ــا يق ــوم ب ــه م ــن أع ــال الخ ــر حي ــث إن عج ــوزًا يس ــكن بج ــوار منزل ــه أدىل بتل ــك الش ــهادة.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد املجاهــد نبيــل لحركــة الجهــاد اإلســامي يف 1991م ،وشــارك بــدور فعــال يف االنتفاضــة األوىل .عمــل
الشــهيد املجاهــد نبيــل يف املجــال الدعــوي والطــايب يف الجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي
وقتئــذ ويف جمعيــة اإلحســان الخرييــة ،وانضــم لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عمــل
مــع الشــهيد القائــد مقلــد حميــد ،وشــاركه يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة .وشــارك الشــهيد املجاهــد نبيــل يف وحــدة
االســتطالع والرصــد .واعتقلتــه قــوات االحتــال مــدة أربعــة شــهور يف ســجن النقــب بتهمــة حيــازة قطعــة ســاح ،والقــى
يف الســجن صنو ًفــا مــن العــذاب عــى يــد مخابـرات العــدو.
موعد مع الشهادة

يف  26أكتوبـــر (ترشيـــن األول) 2000م اســـتقل شـــهيدنا املجاهـــد نبيـــل دراجـــة ناريـــة مفخخـــة قـــرب موقـــع
كيس ــوفيم العس ــكري ليفج ــر نفس ــه داخ ــل املواق ــع العس ــكري بدراجت ــه ويخض ــب تــراب غ ــزة وفلس ــطني بدمائ ــه
الطاه ــرة ،وليك ــون املنتق ــم األول واالستش ــهادي األول يف انتفاض ــة األق ــى موق ًع ــا قت ــى وإصاب ــات يف صف ــوف جن ــود
االحت ــال الصهي ــوين.
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الشهيد املجاهد محمد مصطفى عيل الجزار
سليل أرسة مجاهدين

تجـــرع مـــرارة التهجـــر وإن مل يعـــش فصولهـــا األوىل ،لكـــن
الكبــار يورثــون الصغــار روايــة رسقــة الوطــن ليبقــى حــق العــودة
راســخًا ال ميك ــن التن ــازل عن ــه جي ـ ًـا وراء جي ــل حت ــى بلوغ ــه.

الميالد والنشأة

)(2000 - 1982

 24يوني ــو (حزيــران) 1982م موع ــد فلس ــطني الحبيب ــة م ــع مي ــاد ف ــارس م ــن فرس ــانها ،وبط ــل م ــن أبط ــال
اإلس ــام العظي ــم حي ــث أرشق ــت ش ــمس ه ــذا الي ــوم مبي ــاد ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد مصطف ــى الج ـزار مبدين ــة رف ــح
جن ــوب قط ــاع غ ــزة.
ترع ــرع ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد يف أحض ــان أرسة ملتزم ــة بتعالي ــم اإلس ــام الحني ــف ،فلس ــطينية أصيل ــة مكون ــة
م ــن س ــتة أوالد وأرب ــع بن ــات ترتيب ــه الخام ــس بينه ــم .وتلقـــى تعليم ــه االبت ــدايئ واإلعـــدادي يف م ــدارس وكال ــة
الغ ــوث األون ــروا مبدين ــة رف ــح جن ــوب قط ــاع غ ــزة ،والتح ــق بعده ــا باملرحل ــة الثانوي ــة يف مدرس ــة الش ــهداء ،ومل
يكت ــب الل ــه ل ــه إك ــال دراس ــته.
زفــت العائلــة إىل حــور العــن العديــد مــن الشــهداء ،فالشــهيد خــر يوســف الج ـزار أول شــهيد يف هــذه العائلــة
ارتقــى عــام 1970م ،والشــهيد عــاد محمــد الجـزار مــن شــهداء العــام 1990م ،والشــهيد أميــن زيك الجـزار ارتقــى عــام
2002م ،والشــهيد عبــد العزيــز ناجــح الجـزار ارتقــى عــام 2004م.
صفاته وأخالقه

عــاش شــهيدنا املجاهــد محمــد حياتــه طفـ ًـا صغ ـرًا يف بيــوت اللــه عــز وجــل ،فتميــز بابتســامته الدامئــة ،ووجــه
الحســن الضحــوك ،وتوازنــه وحكمتــه يف كل األمــور ،فحــرص محمــد عــى بــر والديــه ،اللذيــن تعلــق بهــا كثـرًا ،ســبا ًقا
لحبهــا وتلبيــة مطالبهــا ،مح ًبــا إلخوتــه وأخواتــه ،مجتهــدً ا يف تقديــم النصــح واملســاعدة لهــم ،كــا حــرص عــى أداء
الصلــوات الخمــس جامعــة يف املســجد.
يقــول الشــيخ أبــو عدنــان والــد الشــهيد« :إنــه نعــم االبــن البــار املحبــوب مــن الجميــع .صاحــب صفــات جميلــة،
فقبــل استشــهاده بأيــام قليلــة رأيــت يف منامــي أنــه أصيــب بعيــار نــاري يف عينــه اليمنــى فاستشــهد عــى الفــور» ،وأكــد
الوالــد املحتســب أن استشــهاد ابنــه البــار أفرحــه وأســعده ،ألنــه نــال مــا متنــى ،وأشــار إىل صعوبــة الفـراق.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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عريســا بالزغاريــد ،فبــدا محمــد قمــة الروعــة إذا غضــب اعتــذر وعرفنــاه مســام ًحا
أمــا والدتــه فتقــول« :اســتقبلته ً
ال يحقــد عــي أحــد ،فنعــم االبــن واألخ والصاحــب والصديــق واملجاهــد».
مشواره الجهادي

شــهيدنا مــن األوائــل الذيــن انضمــوا إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،تنقــل شــهيدنا الفــارس محمــد يف
جميــع مناحــي العمــل املقــاوم ،فظهــر مثـ ً
ـال للمجاهــد الكتــوم ،الصامــت الــذي ال يتــواىن عــن الربــاط يف ســبيل اللــه،
والحريــص عــى تلبيــة كل مــا يطلــب منــه.
داوم شــهيدنا املجاهــد محمــد يف الربــاط عــى الثغــور يف الليــايل البــاردة كــا شــارك إخوانــه يف الوحــدة الخاصــة
التابعــة لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف زرع العبــوات الناســفة واأللغــام لدبابــات
االحتــال وإطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون عــى مواقــع االحتــال املنتــرة عــى حــدود قطــاع غــزة.
أصيـــب الشـــهيد املقـــدام محمـــد يـــوم  18أكتوبـــر (ترشيـــن أول) 2000م بطلـــق نـــاري مـــن قـــوات االحتـــال
الصهي ــوين يف س ــاقه اليمن ــى ،ومل يس ــتكن ب ــل ازداد ش ــدة يف مقارع ــة الع ــدو ع ــى بواب ــة ص ــاح الدي ــن حت ــى كان
الق ــدر يف اإلصاب ــة بعين ــه اليمن ــى.
موعد مع الشهادة

قــارع شــهيدنا املقــدام محمــد العــدو الصهيــوين يف منطقــة الربازيــل بالقــرب مــن بوابــة صــاح الديــن مبدينــة رفــح
جنــوب قطــاع غــزة تلــك البوابــة التــي تحرســها ثكنــة عســكرية وتحــدث الكثــر مــن املواجهــات قربهــا.

بتاريــخ  28أكتوبــر (ترشيــن األول) 2000م أطلــق الجنــود املتحصنــون يف الثكنــة العســكرية العديــد مــن الرصــاص
الحــي فأصيــب شــهيدنا املجاهــد محمــد يف عينــه اليمنــي بجــروح خطــرة للغايــة ،مــا جعــل األطبــاء يحولونــه للعــاج
يف املستشــفى العســكري يف املغــرب وقــد فاضــت روحــه إىل بارئهــا يف  6نوفمــر (ترشيــن الثــاين) مــن العــام 2000م
ليســريح الجســد بجــوار ربــه ،ولرتقــد الــروح يف مســتقر رحمتــه ،وليحمــل األمانــة رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه،
فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا.
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الشهيد املجاهد أنور محمود أحمد حمران
أحد مؤسيس رسايا القدس يف الضفة

الشــهيد املجاهــد أنــور حمـران أصلــب مــن أن يهــادن أو يســاوم
يف دنيــاه حتــى الرصاصــة التــي حملتــه إىل حلمــه الجميــل وهــو
الشــهادة يف ســبيل اللــه .وهــو الــذي مل ينقطــع عــن الجهــاد منــذ
صغــره .فــكان أحــد بنــاة النــواة الصلبــة للجهــاد اإلســامي .ســطور
حياتــه تتــأأل بأنــوار وأنــواع جهــاده وتصديــه للعدو بشــتى الوســائل
املمكنــة األمــر الــذي عرضــه للســجن م ـرات عــدة .مل يتهــاون ومل
يهــادن .شــعاره الجهــاد .الجهــاد فقــط .وكان يقــول :علمــوا أوالدكــم
حــب ال ـراب فــإن حــب ال ـراب مــن حــب الوطــن!

)(2000 - 1972

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أنــور محمــود حمـران (أبــو صهيــب) يف  21يوليــو (متــوز) 1972م يف بلــدة عرابــة قضــاء جنــن.
نشــأ يف أرسة محافظــة بســيطة مكونــة مــن ثــاث أخــوات وأخ واحــد ،والشــهيد املجاهــد أنــور هــو األخ األكــر.

التحــق شــهيدنا املجاهــد أنــور مبــدارس بلــدة عرابــة وعندما اندلعــت االنتفاضــة األوىل كان عمــره ال يتجاوز الخامســة
عــرة ،وصــار مــن الرعيــل األول الذيــن قامــت بدايــات حركة الجهــاد اإلســامي يف منطقة جنني عــى أيديهم مع الشــهيد
املجاهــد إيــاد حــردان والشــهيد املجاهــد ســفيان عارضــة وغريهــا .وعندما أتم دراســة الثانويــة توجــه إىل األردن ليلتحق
بكليــة الصيدلــة ،ومل يكمــل دراســته؛ ألن الحكومــة األردنيــة واألجهــزة األمنيــة أبعــدوه قبــل تقديــم االمتحانــات األخــرة
للحصــول عــى شــهادة التخصص (مســاعد صيديل) حيث شــكل حلقــة وصل لحركة الجهاد اإلســامي بني الداخــل والخارج.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد أبــو صهيــب يف األردن مــن ابنة عــم له ،ورزقــه الله ثالثة أبنــاء هم :صابريــن وصهيب وهامم.

صفاته وأخالقه

منــذ الطفولــة عــرف اإلميــان قلبــه ،نشــأ وترعــرع يف املســجد الشــايل يف بلدتــه عرابــة .عرفتــه جــدران املســجد،
وطريقــه إليــه كل صبــاح ومســاء .عمــل داعيــة ونعــم الداعيــة .شــاب طاهــر كــا عرفــه الجميــع .أتقــن تــاوة القــرآن
الكريــم .أحــب املطالعــة والشــعر وأتقــن الكتابــة وألقــى الخطابــات يف املناســبات العديــدة .ذاك هــو الشــهيد املجاهــد
أنــور حمـران .إنســان مبعنــى الكلمــة عرفــه القريــب والبعيــد.
الشــهيد املجاهــد أنــور مل يبخــل عــى أحــد طلــب منــه املســاعدة ،ويعطــف كث ـ ًرا عــى كل مــن ســأله مســاعدة
ماديــة أو معنويــة .كان لهــم جــار مصــاب بإعاقــة عطــف عليــه الشــهيد املجاهــد أنــور فصــار يــزوره ويطعمــه بيديــه.
أمــا زمــاؤه يف الســجن فلــه معهــم الكثــر مــن الذكريــات بإيثارهــم عــى نفســه مــن دعــم نفــي وتضامــن مــع
مواقفهــم؛ فهــو نعــم الزميــل واألخ املخلــص إلخوانــه املعتقلــن.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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تكلمــت زوجتــه أم صهيــب فقالت يف ســطور« :هو االبن البار الحنون واألخ املعطاء القــدوة إلخوانه .وهو الزوج الذي
ال تجــد مثلــه .غال ًبــا أبكيــه دو ًمــا لحنانــه ووعيــه ،ولكننــي أفتخــر بزوجــي؛ ألنه شــهيد أحــب الله فأحبــه .اختار الشــهادة
بصــدق .هيــأين بطريقــة غــر مبــارشة لفـراق نلتقــي فيــه بالجنــة بــإذن اللــه .أســأل اللــه أن يكــون شــفي ًعا لنــا يف اآلخرة».

مشواره الجهادي

يف طريــق العــودة إىل أرض الوطــن اعتقلــت ســلطات االحتــال الشــهيد املجاهــد أنــور عــى الجــر وحكــم عليــه
بالســجن ملــدة ثــاث ســنوات ونصــف .قــى ســت ســنوات يف ثــاث ف ـرات ســجن ،وعندمــا خــرج مــن الســجن عــام
1996م عمــل مراسـ ًـا لجريــدة «االســتقالل» التــي تصدرهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وعمــل يف مكتــب يف
مدينــة جنــن لهــذا الغــرض .تعــرض لعــدة عمليــات اعتقــال لــدى أجهــزة الســلطة الفلســطينية لفــرة أكــر مــن عامــن
متنقـ ًـا بــن ســجون جنــن وأريحــا ونابلــس حيــث غــدا مطلوبًــا ألجهــزة األمــن بعــد عمليــة محنــي يهــودا يف الســادس
مــن نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1998م يف القــدس التــي استشــهد بهــا الشــهيدان املجاهــدان ســليامن طحاينــة ويوســف
الزغــر وأصبــح اســمه يــردد عــى قامئــة املطلوبــن .فتــم اعتقالــه مــن قبــل أجهــزة الســلطة الفلســطينية يف ســجن
الجنيــد بنابلــس يف أعقابهــا .وقبــل استشــهاده بشــهرين أفرجــت الســلطة عــن الشــهيد ليعــود إىل االلتحــاق بجامعــة
القــدس املفتوحــة يف نابلــس ،وقــام بافتتــاح مكتبــه الصغــر أمــام مبنــى الجامعــة لبيــع القرطاســية وتصويــر الوثائــق.
واصــل الشــهيد املقــدام أنــور نشــاطاته مــن داخــل الســجن حيــث أعــاد تشــكيل مجموعــات جهاديــة نفــذت إحداهــا
العديــد مــن العمليــات قــرب بلــدة عرابــة التــي أدت إىل إصابــات محققــة يف صفــوف الجنــود والضبــاط واملســتوطنني.
وللشــهيد الفــارس أبــو صهيــب الــرف يف توفــر األجــواء لالنطالقــة املباركــة لرسايــا القــدس يف شــال الضفــة ،ولــه
الــرف الكبــر يف عمليــة محنــي يهــودا االستشــهادية يف أيــام أوســلو الســوداء حيــث أصيــب  24صهيون ًيــا ،ويقــف
الشــهيد املجاهــد أنــور وراء عــدة عمليــات تفجــر وتنظيــم عســكري.
موعد مع الشهادة

يف صب ــاح ي ــوم  11ديس ــمرب (كان ــون األول) 2000م ق ــام الش ــهيد املجاه ــد أن ــور ب ــوداع والدت ــه الت ــي ح ــرت
م ــن البل ــدة لزيارت ــه يف ش ــهر رمض ــان املب ــارك ،وخ ــرج إىل الح ــرم الجامع ــي م ــع زوجت ــه ،وعن ــد الس ــاعة الواح ــدة
والنص ــف تقري ًب ــا وأثن ــاء خروج ــه م ــن ح ــرم الجامع ــة وع ــى م ــرأى م ــن زمالئ ــه وس ــائقي س ــيارات األج ــرة واألطف ــال
الذيـــن اعرتاهـــم الخـــوف والرعـــب الشـــديد ملنظـــر الجرميـــة انهمـــر وابـــل مـــن الرصـــاص مصـــدره نقطـــة قـــوات
االحت ــال الت ــي تراب ــط ف ــوق جب ــل جرزي ــم املقاب ــل للجامع ــة ع ــى الش ــهيد .اثنت ــان وع ــرون طلق ــة ،تس ــع ع ــرة
منه ــا اخرتق ــت جس ــده لرتتف ــع روح ــه الطاه ــرة ع ــى الف ــور لخالقه ــا معلن ــة استش ــهاده .تس ــعة ع ــر وس ــا ًما زين ــت
جس ــده وكأن الع ــدو تس ــى أثن ــاء إط ــاق الن ــار ع ــى الجس ــد املي ــت!
هكــذا استشــهد .عمليــة إعــدام ميدانيــة .فكانــت عالمــة حقيقيــة عــى إج ـرام بنــي صهيــون .وعــى تلــك النــواة
الصلبــة التــي أبــوا إال تدمريهــا ،ولكــن كان الشــهيد املجاهــد أبــو صهيــب أصلــب مــن أن يهــادن أو يســاوم يف دنيــاه
حتــى الرصاصــة التــي حملتــه إىل حلمــه الجميــل وهــو الشــهادة يف ســبيل اللــه.
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الشهيد املجاهد أحمد إسامعيل عبد الله أبو مطري
ختم القرآن قبل الفجر فاستقبلته الجنة عند الصباح

حــن يرحــل الشــهداء تتــأأل ذاكرتنــا بهــم وبأريــج دمهــم
املمــزوج بـراب فلســطني وبــؤس املرحلــة ،يغيبــون دون موعــد وكأن
بطاقــات الســفر لديهــم قــد اســتنفدت مكوثهــم يف الدنيــا .تشــتاق
الجنــة إليهــم لتكــون هــي أســمى أمانيهــم فيمتشــقون البندقيــة
ويأنســون باألحـراش وعتمــة الليــل ،أرواح ســاهرة وبــن أك ِفهــا ينــام
الوطــن .اعتــاد فارســنا الشــهيد أحمــد أن يعانــق صغريتيــه كلــا
خــرج لعملــه وبنظــرات خاطفــة يودعهــا وكأنــه يعلــم أن يو ًمــا
ســيأيت فتكــون إحــدى نظراتــه هــي األخــرة وكأن قلبيهــا ال ينبضــان
إال بأطيــاف الــوداع.

)(2000 - 1956

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد إســاعيل أبــو مطــر (أبــو إســاعيل) يف  29نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1956م يف مدينــة
رفــح جنــوب قطــاع غــزة بعدمــا تذ َّوقــت عائلتــه ويــات الهِجــرة مــن قريتهــا األصل َّيــة «وادي حنــن» حالهــا حــال ب ِق َّيــة
العوائــل الفلســطينية.

نشــأ الشــهيد املجاهــد أحمــد يف عائلــة مثقفــة تؤمــن بــأن املثقــف أول مــن يقــاوم وآخــر مــن ينكــر ،أ ًخــا ألربعــة
أشــقاء وشــقيقتني .أكمــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث باملدينــة واملرحلــة الثانويــة مبدرســة
بــر الســبع ليحصــل بعــد تفوقــه عــى درجــة الليســانس يف اللغــة العربيــة ،وتــزوج يف الســادس والثالثــن مــن عمــره،
فأنجــب ابنتيــه ابتســام وبـراء.
صفاته وأخالقه

وحدهــم الشــهداء مــن يتميــزون بصفــات تختلــف عــن غريهــم وكأن الغرابــة فيهــم تتجــى؛ فمنــذ صغــره التــزم
الشــهيد الفــارس أحمــد باملســاجد يــؤم املصلــن ويعطــف عــى كبريهــم وصغريهــم مــن أبنــاء الحــي ،وهــو بــار بوالديــه
الســيام والدتــه التــي فقــدت برصهــا فأخــذ جــز ًءا مــن وقتــه ورعايتــه لهــا حتــى إنــه جــاء بهــا لتســكن مبنزلــه عــى الرغم
مــن أنــه ليــس االبــن األكــر لوالديــه.
وبــن الكتــب واملكتبــات عاشــت حكايــة عشــقه للقلــم والكتابــة تســتحرض جــز ًءا مــن وقتــه مــدركًا أن األمــة حــن
تقــرأ ينتــر رجالهــا وهــذا مــا أوىص بــه زوجتــه وعائلتــه.
مشواره الجهادي

ُعـــرف الشـــهيد الفـــارس أحمـــد بحبـــه للمقاومـــة الســـيام أنـــه أدرك مـــع وعيـــه الفكـــري بـــأن املقاومـــة هـــي
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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البوصل ــة الحقيقي ــة للوص ــول إىل الق ــدس فأتق ــن التدري ــب ع ــى الس ــاح وب ــدأ نش ــاطه ي ــزداد يف املي ــدان حت ــى ت ــم
اعتقال ــه ع ــى الحاج ــز العس ــكري ليحك ــم حينه ــا ع ــرة أع ــوام .وم ــع انته ــاء نص ــف امل ــدة أف ــرج عن ــه ليس ــتكمل
نش ــاطه بعدم ــا التح ــق بجه ــاز األم ــن الوطن ــي.
ومــا بــن عملــه بالســلطة الوطنيــة وحراســته لثغــور الوطــن صــار املقــاوم املجهــول والجندي الخفــي فيقــوم بتدريب
الفتــوة والشــباب عــى الســاح وتصنيــع العبــوات الناســفة .وعــى الرغــم مــن شــح املــواد املتوافــرة لديــه إال أنــه بحــث
عــن البدائــل ليصــل لهدفــه الــذي يبتغيــه.
موعد مع الشهادة

 13ديســمرب (كانــون األول) 2000م الشــهادة تنــادى روح شــهيدنا الفــارس أحمــد وكأن الجنــة قــد آذنتــه بالرحيــل
بعدمــا ختــم القــرآن يف ليلتهــا وأقــام الرتاويــح بزمالئــه.

يف الس ــابع ع ــر م ــن رمض ــان ب ــدأت االش ــتباكات يف املنطق ــة الت ــي يعم ــل به ــا ب ــن ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين
واملقاومــة الفلســطينية .نــداء الواجــب هــو الحــارض معــه فحمــل الســاح وتربــص بهــم ورفاقــه .وأخــذت االشــتباكات
ت ــزداد ب ــن لحظ ــة وأخ ــرى حت ــى أصي ــب فج ــر الثالث ــة برأس ــه إصاب ــة نق ــل ع ــى إثره ــا ملش ــفى ن ــارص الطب ــي حت ــى
لف ــظ أنفاس ــه الطاه ــرة بامل ــكان.
زوجتـــه الصابـــرة وهـــى تســـتذكر لحظـــات العمـــر وتنصـــت لهـــا كرميتـــه ابتســـام تقـــول إنهـــا بعدمـــا علمـــت
بوج ــود اش ــتباكات يف املوق ــع ش ــعرت أن ــه بامل ــكان فعرف ــت بإصابت ــه ونقل ــه للمش ــفى فتوجه ــت حينه ــا ملجم ــع
ن ــارص الطب ــي .وهن ــاك وجدت ــه بثالج ــة امل ــوىت فاخت ــر طري ــق البح ــث ولوعته ــا علي ــه بجثامن ــه.
وتكمــل« :بعــد استشــهاده أخــروين بطيــور بيضــاء تعلــو فــوق الجنــازة ورائحــة عطــر منتــرة بحجــرة نومــي وكأنهــا
جرعــة صــر أســتذكرها كلــا مــر طيــف الشــهيد أمامــي».
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الشهيد املجاهد سعد طه محمد خاروف
مشوار جهادي محاط بالرس والكتامن

طالته ــم لعن ــات جرمي ــة اغتيال ــك ،حاول ــوا أن يتحسس ــوا األم ــن
بقتلـــك ،ولكـــن إىل أيـــن ســـيهربون؟ فروحـــك الطاهـــرة مازالـــت
تطارده ــم ،يف املس ــتوطنات وخل ــف الج ــدار ،نع ــم الف ــارس أن ــت
يـــا شـــهيدنا الفـــارس ســـعد ،يـــا ابـــن نابلـــس ،يـــا مـــن رفضـــت
الذل ــة واله ــوان ،وصنع ــت فجــ ًرا ناص ًع ــا مبش ــوار جه ــادي مح ــاط
بال ــر والكت ــان.
الميالد والنشأة

)(2000 - 1965

ولــد الشــهيد املجاهــد ســعد طــه خــاروف بتاريــخ  8أغســطس (آب) 1965م مبدينــة نابلــس ،وهــو االبــن الخامــس
يف أرستــه البســيطة .درس يف مــدارس املدينــة حتــى بلــغ الثانويــة العامــة ،وأثنــاء دراســته التوجيهــي اعتقــل بتهــم أمنيــة
مــن قبــل قــوات االحتــال ،مــا اضطــره إىل إكــال دراســته الثانويــة داخــل الســجن.
بعــد خــروج شــهيدنا املجاهــد ســعد مــن الســجن ســافر إىل أملانيــا للدراســة وحصــل هنــاك عــى دبلــوم هندســة
ميكانيكيــة ،ومبجــرد أن عــاد إىل أرض الوطــن التحــق بصفــوف املقاومــة الفلســطينية ،وعــى أثرهــا اعتقــل وأمــى مــدة
عــام ونصــف يف ســجون االحتــال ليخــرج ويعمــل يف مجــال بيــع امللبوســات ،ثــم ارتبــط بزوجتــه ســمر الدمنهــوري يف
العــام 1991م وأنجــب منهــا ثــاث بنــات (زينــة ،نــور ،أمــرة).
صفاته وأخالقه

وصــف الشــهيد املجاهــد ســعد بشــجاعته وطيبــة قلبــه ،وحبــه ملســاعدة اآلخريــن والتفــاين يف إعانــة الفقــراء
واملحتاجــن حيــث شــهد لــه بقربــه مــن النــاس وبأخالقــه الحميــدة ،وصفاتــه النبيلــة.
تقــول أرسة الشــهيد الشــهيد املقــدام ســعد إنــه اعتــر مثـ ً
ـال للرجــل امللتــزم بالصــاة والديــن حيــث بــدا متواض ًعــا
يقــي وقتــه يف األنشــطة االجتامعيــة والوطنيــة ،ومل يتــوان عــن مســاعدة رفاقــه يف املقاومــة.
تقــول زوجــة الشــهيد إنــه ظهــر مثـ ً
ـال لألخــاق العاليــة الرفيعــة ،وحســن اآلداب والســلوك وحكمــة التــرف مؤكــدة
أنــه متتــع بحكمــة بالغــة يف التعامــل مــع األمــور ،مهــا كــر حجمهــا.
مشواره الجهادي

مــع دخــول انتفاضــة الحجــارة إذ بشــهيدنا املجاهــد ســعد شــاب يف بدايــة العرشينــات مــن عمــره ،فلــم يتخــل
عــن دوره يف العمــل الوطنــي ،بــل حــرص عــى أن يــرك بصمــة جليــة يف العمــل املقــاوم يك يلقــى اللــه برصيــد ميكنــه
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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مــن دخــول الجنــة .شــارك يف املواجهــات التــي اندلعــت بــن الشــبان الفلســطينيني وقــوات االحتــال ،كــا شــارك يف
االشــتباكات الفرديــة التــي دارت يف املخيــات واملــدن الفلســطينية.
يف أكــر مــن مــرة وجــه االحتــال الصهيــوين تهـ ًـا للشــهيد املجاهــد ســعد ،وجــرى اعتقالــه أكــر مــن ثــاث م ـرات
بفــرة زادت عــن ثــاث ســنوات.
يقــول رفــاق دربــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي إن الشــهيد املجاهــد ســعد انخــرط يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة االنتفاضــة الثانيــة عــام 2000م ،وعــى إثــر ذلــك تعــرض للمالحقــة واملطــاردة مــن
قبــل قــوات االحتــال إىل أن متكــن العــدو الصهيــوين مــن اســتدراجه ملنطقــة حــوارة عنــد مفــرق مغتصبــة يتســهار إىل
الجنــوب مــن مدينــة نابلــس ،واغتيــل بواســطة املســتعربني.
موعد مع الشهادة

يف  15ديســمرب (كانــون األول) 2000م ،يف حــوايل الســاعة الحاديــة عــرة مســا ًء أطلقــت قــوات االحتــال النــار
باتجــاه ثالثــة مدنيــن فلســطينيني بالقــرب مــن قريــة بوريــن يف نابلــس مــا أدى إىل استشــهاد الشــهيد املجاهــد ســعد.
وعــن تفاصيــل الحادثــة تقــول زوجتــه« :لقــد تلقــى زوجــي ســعد مكاملــة هاتفيــة يف حــوايل الســاعة الحاديــة عــرة مــن
مســاء الخميــس ،مــن أحــد أصدقائــه مــن القــدس طلــب منــه املســاعدة بســبب تعطــل ســيارته أثناء مــروره بالقــرب من
قريــة بوريــن .وعــى الفــور توجــه زوجــي الشــهيد ســعد برفقــة صديــق لــه ملســاعدة صديقــه ،ومل يعــودا إىل منزليهــا».

وتكمــل الزوجــة حديثهــا« :يف صبــاح اليــوم التــايل أبلــغ االرتبــاط الفلســطيني العائلــة بنبــأ استشــهاد زوجــي ســعد
وأن جثتــه موجــودة يف مستشــفى رفيديــا يف نابلــس بعــد تســلمها مــن الجانــب الصهيــوين يف الســاعة الســابعة ،وتبــن أن
الشــهيد أصيــب بعياريــن ناريــن يف فخــذه اليــرى أديــا إىل قطــع رشيــاين ونزيــف حــاد ،وعيــار ثالــث يف يــده اليمنــى،
ويبــدو أن قــوات االحتــال تركــت الشــهيد املجاهــد ســعد ينــزف د ًمــا ومل تقــدم لــه اإلســعافات الالزمــة ،رغــم أنهــا
قــادرة عــى اعتقالــه ،لكــن الحقــد دفعهــم لقتلــه بوحشــية حيــث أبقــوه ينــزف حتــى صعــدت روحــه إىل الســاء».
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الشهيد محمد نجيب محمد قاسم عطا عبيدو
فارس لبى نداء الوطن بالدم والبارود

ه ــم الفرس ــان الذي ــن أقس ــموا ع ــى أنفس ــهم أن يحمل ــوا ل ــواء
الجه ــاد يف س ــبيل الل ــه مقبل ــن غ ــر مدبري ــن لدح ــر االحت ــال ع ــن
ث ــرى الوط ــن الس ــليب .واح ــد م ــن أولئ ــك الفرس ــان ه ــو الش ــهيد
املجاهـــد محمـــد نجيـــب عبيـــدو ،ابـــن مدينـــة خليـــل الرحمـــن
ال ــذي س ــطر بدم ــه الطاه ــر أروع مالح ــم البطول ــة والف ــداء ع ــى
ث ــرى فلس ــطني.
الميالد والنشأة

)(2000 - 1981

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد نجيــب محمــد قاســم عبيــدو يف  8فربايــر (شــباط) 1981م يف مدينــة الخليــل جنــوب
الضفــة الغربيــة يف أرسة بســيطة ،يتيــم األب ،وهــو مــا جعلــه يتلقــى تعليمــه الــدرايس يف مدرســة األيتــام باملدينــة.

الش ــهيد املجاه ــد محم ــد نجي ــب اضط ــر وه ــو االب ــن الس ــادس ب ــن إخوان ــه للخ ــروج م ــن املدرس ــة مبك ـ ًرا ألج ــل
املس ــاعدة يف اإلنف ــاق ع ــى أرست ــه حي ــث عم ــل يف مصن ــع للبالس ــتيك يع ــود إىل عائل ــة خل ــف .تق ــول وال ــدة الش ــهيد
املجاه ــد محم ــد نجي ــب إن ــه اعت ــاد أن يق ــي وق ًت ــا طوي ـ ًـا يف العم ــل ،ولكن ــه مبج ــرد أن يع ــود إىل البي ــت يس ــارع يف
تقبي ــل يده ــا والس ــعي لني ــل رضاه ــا.
صفاته وأخالقه

يتمتــع شــهيدنا الفــارس محمــد نجيــب بصفــات مختلفــة عمــن هــم يف جيلــه حيــث عــرف بالفطنــة ومتتــع بأســلوب
خصوصــا مــع أشــقائه وأقربائــه والجـران واملحيطــن.
لبــق يف التعامــل مــع اآلخريــن
ً
تشــر أم محمــد نجيــب الطاعنــة يف الســن إىل أن شــهيدها البــار محمــد نجيــب مثــال يف األدب واألخــاق الحســنة،
ومــن عادتــه أن يعــود مــن عملــه ويتجــه إىل املســجد مبــارشة مــن أجــل الصــاة تجن ًبــا لجلســات الغيبــة والنميمــة
خاصــة أن قلبــه تعلــق باملســاجد والــدروس الدينيــة.
أمــا شــقيقته فتقــول إنــه محــب لســاع دروس الديــن ،وإنــه يفضــل كثـرًا الجلــوس وحــده منص ًتــا لخطــب الفقــه
واملواعــظ ،والــدروس التــي تحــث عــى الجهــاد واملقاومــة.
عشــق شــهيدنا املجاهــد محمــد نجيــب الخــط العــريب رغــم انســحابه مبك ـ ًرا مــن مقاعــد الدراســة؛ فقــد شــاعت
كتاباتــه عــى جــدران املخيــم ويف بيــوت عـزاء الشــهداء ،وقــد تأثــر بذلــك كثـرًا فكلــا كتــب عبــارات الحامســة والفخــر
للشــهداء تعلــق قلبــه بالشــهادة وحــب الجهــاد يف ســبيل اللــه والوطــن.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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مشواره الجهادي

تقــول أم الشــهيد الفــارس محمــد نجيــب إنهــا وحدهــا مــن لحظــت تحركاتــه ونشــاطه الجهــادي منــذ البدايــة ،فلــم
خصوصــا مــع انــدالع انتفاضــة األقــى ،ولكنــه مل
يكــن يتغيــب عــن املواجهــات مــع جنــود االحتــال عنــد الحواجــز
ً
خالصــا لوجــه اللــه.
يشــعر أحــدً ا بذلــك لحرصــه الشــديد عــى أن يكــون جهــاده ً
انضــم شــهيدنا املقــدام محمــد نجيــب إىل حركــة الجهــاد االســامي إميانًــا بصــدق االنتــاء مطلــع االنتفاضــة عــام
2000م ،ثــم انتقــل الح ًقــا إىل صفــوف رسايــا القــدس الــذراع العســكري للحركــة.
موعد مع الشهادة

 22ديســمرب (كانــون األول) 2000م موعــد الشــهيد الفــارس محمــد نجيــب عــى موعــد مــع الشــهادة التــي انتظرهــا
يف كل وقــت ودعــا اللــه أن يرزقــه إياهــا وأن يجمعــه مــع حبيبــه وقدوتــه محمــد ﷺ يف مقعــد صــدق عنــد مليــك
مقتــدر ،فقــدر أن يرحــل إيل جــوار ربــه يف يــوم مبــارك وليلــة مباركــة وهــو يــوم الجمعــة وليلــة القــدر؛ فبعــد أن قــام
شــهيدنا املجاهــد محمــد نجيــب بــأداء صــاة الجمعــة توجــه إىل منطقــة وادي املغــر جنــوب الخليــل ليطعــن بســكينه
الطاهــر مجموعــة مــن جنــود االحتــال ويعــرف العــدو الصهيــوين بإصابــات يف صفوفــه ،ويرتقــى بعدهــا شــهيدً ا مؤم ًنــا
مجاهــدً ا.
يف ذلــك الحــن كانــت والــدة الشــهيد الفــارس محمــد نجيــب تــؤدي الصــاة يف املســجد االقــى املبــارك برفقــة
شــقيقها ،لكــن املفارقــة العجيبــة أنهــا وأثنــاء تأديــة الصــاة رأت الشــهيد محمــد نجيــب كــا تقــول يصــي أمامهــا وقــد
صعــد إىل الســاء فجــأة ،حينهــا أدركــت أنــه يف خطــر حقيقــي.
وتضيــف والــدة الشــهيد املجاهــد محمــد نجيــب إنهــا مبجــرد أن عــادت إىل البيــت ورأت النــاس قــد تجمعــوا أمــام
البــاب يبكــون اســتغربت وطالبتهــم بــأن يكفــوا عــن البــكاء؛ ألنهــا تــدرك أنهــا قــد رأت محمــد نجيــب يصعــد إىل
الســاء راحـ ًـا إىل الجنــة ،وأضافــت« :نحتســبه شــهيدً ا عنــد اللــه» قالتهــا وهــي تكفكــف دموعهــا.
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الشهيد املجاهد نضال حسني مصطفى أبو عون
تغنى بالشهادة حتى فاز بها

حينــا يصنــع التاريــخ عــى أيــدي رجــال عرفــوا طريــق الحــق
والص ــواب ،حمل ــوا ه ــم الوط ــن ع ــى ظهوره ــم ،فش ــقوا الصع ــاب،
وخاضـــوا املعـــارك ،لتعلـــن فلســـطني أنـــه بأبنائهـــا املجاهديـــن
س ــيعود زم ــن الع ــزة والكرام ــة.

الميالد والنشأة

)(2000 - 1970

ولــد الشــهيد املجاهــد نضــال حســن أبــو عــون (أبــو محمــد) يف مخيــم يبنــا برفــح ،بتاريــخ  22أكتوبــر (ترشيــن
األول) 1970م ليكــون الثامــن بــن إخوتــه ،ترعــرع يف أحضــان عائلــة فلســطينية األصــل وإســامية املنبــت ،تعــود لقريبــة
«يبنــا» ليــورث حــب الوطــن واإلخــاص للعقيــدة.
تأثــر باستشــهاد أخيــه األكــر منفــذ عمليــة ميونــخ عــام 1972م التــي تــم فيهــا احتجــاز رهائــن صهاينــة ،وطالبــوا
باإلف ـراج عــن  236معتقـ ًـا يف الســجون الصهيونيــة معظمهــم مــن العــرب باإلضافــة إىل كــوزو أوكاموتــو مــن الجيــش
األحمــر اليابــاين .انتهــت العمليــة مبقتــل  11رياض ًيــا صهيون ًيــا و 5مــن منفــذي العمليــة الفلســطينيني ورشطــي وطيــار
مروحيــة أملانيــن.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد نضــال تعليمــة االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس رفــح التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة،
وانتقــل لكليــة تدريــب غــزة الصناعــة لينهــي مســرته التعليميــة ،وأكمــل حياتــه مصــو ًرا للدفــاع املــدين يف تلــك الفــرة.
التقــى برفيقــة عمــره وتــزوج منهــا ،وأنجــب ثالثــة مــن األبنــاء ،لريحــل إىل اآلخــرة تــاركًا وراءه حمـ ًـا ثقيـ ًـا.
صفاته وأخالقه

طيــب القلــب ،معطــاء ،كريــم ،اجتامعــي جــدً ا ،يهتــم بأمــور النــاس ،ويحــب مســاعدتهم دو ًمــا ،محبــوب مــن أرستــه
ـم عــى ثغــره أينــا ذهــب ،عــرف بالتزامــه بالصلــوات يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر.
وجريانــه ،متيــز بابتســامة ترتسـ ُ

مشواره الجهادي

العاشــق لوطنــه ،يقــدم روحــه ودمــه فــدا ًء لــه ،والســيام حــن تطــأ األرض أقــدام ملطخــة بدمــاء األبريــاء ،حينهــا
س ــيخرج رج ــال عش ــقوا الس ــاح والكف ــاح ،انض ــم الش ــهيد الف ــارس نض ــال لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني
عـــام 1998م ليبـــدأ رحلـــة جديـــدة ملؤهـــا األشـــواك واملطـــاردة يف شـــوارع املخيـــم ،لريســـم ويخطـــط بشـــعارات
الح ــب للوط ــن ،والدف ــاع عن ــه ع ــى الج ــدران .مل ي ــرك جن ــازة ش ــهيد إال وش ــارك فيه ــا م ــع أوائ ــل املش ــيعني ،تق ــول
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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زوجت ــه« :بعدم ــا يف ــرغ م ــن تش ــييع جن ــازة ش ــهيد ،يع ــود للبي ــت ليتح ــدث بفرح ــة عارم ــة ع ــا رآه ،وع ــن كرام ــات
الش ــهداء ،ويدع ــو دامئً ــا أن يرزق ــه الل ــه الش ــهادة مقب ـ ًـا غ ــر مدب ــر».
موعد مع الشهادة

تغنــى بالشــهادة ،أحبهــا بصــدق ،خاصــة بعــد رحيــل صديقــه االستشــهادي صــاح شــاكر منفــذ عمليــة بيــت ليــد
داخــل الكيــان الغاصــب ،الدقائــق األخــرة التــي قضاهــا مــع أطفالــه ،والتــي أنهاهــا بابتســامة عريضــة ،مل يكــن يعلــم
أنهــا اللحظــات األخــرة ،وتــروي زوجتــه قصــة استشــهاده فتقــول« :خــرج كالعــادة مــن البيــت لعملــه يف الدفــاع املــدين،
وعــى حاجــز نيتســاريم وســط القطــاع الــذي يفصــل منطقــة الجنــوب عــن غــزة آنــذاك ،اســتقل نضــال ســيارة برفقــة
ابــن عمتــه ،وعنــد وصولهــم للحاجــز ،قــام الجنــود بإطــاق النــار عليهــم ،لتخــرق رأســه رصاصــة أجلســته ثــاث أيــام
يف حالــة املــوت الرسيــري يف مستشــفى الشــفاء لتخــرج روحــه ملالقــاة ربــه بتاريــخ  23ديســمرب (كانــون األول) 2000م
ليشــيع إىل مثــواه األخــر محق ًقــا مــا متنــى».
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد أحمد محيسن محمد شحادة
مىض إلحدى الحسنيني فنال منهام الشهادة

مــن الصعــب عــى اإلنســان الــذي عشــق الجهــاد واالستشــهاد أن
يعيــش بعيــدً ا عــن ســاحاته ،ومــن الصعــب عىل الشــاب الفلســطيني
الــذي تــرىب عــى الجــرأة والشــجاعة واالحــرام أن يــرىض بحيــاة
الــذل والهــوان ،هــذا القــول رســخ يف ذهــن شــهيدنا الفــارس أحمــد
الــذي كتــب قصتــه بدمــه عــى ثــرى الوطــن ،فــإن لفلســطني رجـ ً
ـال
ال يرضــون بالــذل والهــوان ،بــل العيــش بعــزة وكرامــة حتــى لــو
كانــت التضحيــة بالنفــس مث ًنــا لذلــك ،هــذا مــا ســار عليــه شــهيدنا
املجاهــد أحمــد محيســن شــحادة.

)(2001 - 1981

الميالد والنشأة

يف بيــت مــن بيــوت مخيــم جباليــا يف  28ينايــر (كانــون الثــاين) 1981م جــاء إىل الدنيــا الشــهيد املجاهــد أحمــد
محيســن شــحادة ودوت رصخاتــه األوىل لتعلــن ميــاد فلســطيني يحمــل آالم شــعبه وأمتــه ،ويف ذات الوقــت معــه األمــل
يف انبثــاق فجــر جديــد بــأن يــرى رايــات اإلســام خفاقــة يف كل مياديــن وســاحات الوطــن الجميــلُ ،ه ِّجــرت أرستــه مــن
قريــة «بريــر» عــام 1948م ليســتقر بهــا املقــام يف مخيــم جباليــا كــا آالف األرس الفلســطينية املُه َّجــرة ،عــاش شــهيدنا يف
أرسة مكونــة مــن  4مــن اإلخــوة غــر الوالديــن.
للشــهيد املجاهــد أحمــد شــقيق رحــل بعــده هو الشــهيد الفــارس إبراهيم الــذي استشــهد بتاريخ  21نوفمــر (ترشين
الثــاين) 2012م خــال معركــة الســاء الزرقــاء حــن أقدمــت الطائ ـرات الصهيونيــة عــى اغتيالــه بالقــرب مــن منزلــه.
تلقــى شــهيدنا املقــدام أحمــد تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،وتابــع
حتــى املرحلــة الثانويــة ،عمــل مبهنــة الحياكــة ملســاعدة والــده يف مرصوفــات البيــت.
تــرىب شــهيدنا املجاهــد أحمــد منــذ نعومــة أظافــره تربيــة إســامية صالحــة تحثــه عــى حــب التضحيــة والجهــاد،
فتلقــى تعاليــم دينــه القويــم يف مســجد عزالديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا شــال القطــاع حيــث تــرىب عــى حــب
اإلســام والتضحيــة مــن أجلــه.
صفاته وأخالقه

شــهد لــه الجميــع بأخالقــه الرفيعــة ومحبة املحيطني لــه ،وتفانيه يف طاعــة والديه وخدمــة اآلخرين .معطــاء بال حدود
وذو حيــاء .يتقــى أحــوال الجـران ويســأل عــن أخبارهــم ويزورهــمُ .عــرف بصمتــه وهدوئــه الشــديدين اللذين اكســباه
وقــا ًرا واحرتا ًمــا فــاق ســنه بكثــر ،متيز بالقــدرة الفائقة عىل كتامن الــر وأداء أعاملــه برسية مطبقًا بذلك قــول املصطفى:
«اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان» ،كــا شــارك أهــل املســجد وشــبابه يف كافــة املناســبات واألنشــطة.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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مشواره الجهادي

أحــب الجهــاد واملقاومــة منــذ نعومــة أظافــره ،فقــدم نفســه رخيصــة ابتغــاء مرضــاة اللــه ،آمــن شــهيدنا املجاهــد
أحمــد أنــه مل يعــد للتأفــف وكيــل اللعنــات فائــدة فهــي ليســت أكــر مــن فشــة خلــق تطريهــا الريــح ،وعــرف أن
الجهــاد هــو الســبيل ،فــرىب شــهيدنا وتعاقبــت خطواتــه نحــو مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام وكــر معــه حــب
الديــن والوطــن ،فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري القــوى اإلســامية املجاهــدة (قســم) الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد يف االنتفاضــة األوىل ،فأخــذ شــهيدنا يصــول ويجــول يف مســاحات الفــداء والعطــاء .اعتقــل
شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف العــام 1995م مــن قبــل أجهــزة الســلطة الفلســطينية عــى خلفيــة انتامئــه ونشــاطه بالجهــاد
اإلســامي حيــث أمــى  6شــهور تعــرض فيهــا للتعذيــب الشــديد وكــر ســنه ودخــل يف غيبوبــة ملــدة خمســة أيــام،
ليخــرج بعدهــا أكــر إرصا ًرا وعنــا ًدا عاقــدً ا العــزم عــى مواصلــة درب الشــهداء .عمــل شــهيدنا الفــارس أحمــد باملنطقــة
الصناعيــة لبيــت حانــون مــا مكنــه مــن التخطيــط لخطــف جنــدي صهيــوين بســاحه إال أن اعتقــال أجهــزة الســلطة لــه
قبــل تنفيــذ العمليــة بيــوم حــال دون ذلــك.
مــع انطــاق انتفاضــة األقــى ســارع للمشــاركة يف فعالياتهــا يرشــق جنــود االحتــال بالحجــارة ويشــعل اإلطــارات
فينطلــق دخانهــا معلنــا الغضــب .قــام شــهيدنا املجاهــد أحمــد بكتابــة الشــعارات عــى الجــدران منهــا« :إمــا النــر وإما
الشــهادة» ،وتوزيــع املناشــر التــي تحــث عــى الجهــاد كطريــق وحيــد لتحريــر فلســطني ونيــل الحريــة االســتقالل .اشــتهر
بقــذف الزجاجــات الحارقــة والحجــارة عــى حواجــز االحتــال عنــد مســتوطنة نيتســاريم وســط قطــاع غــزة ،وأصيــب
مرتــن خــال انتفاضــة األقــى بأعــرة مطاطيــة أطلقهــا عليــه جنــود االحتــال خــال املواجهــات التــي شــارك فيهــا
بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة .وتعــرض للعديــد مــن املالحقــات واملطــاردات مــن عمــاء االحتــال قبــل استشــهاده
بأيــام للنيــل منــه وتصفيتــه حيــث قــام بتطويــل شــعره للتخفــي عــن أعينهــم.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم  1فربايــر (شــباط) 2001م ،عــاد شــهيدنا املجاهــد أحمــد مــن عملــه ،فصــى املغــرب وجلــس يتنــاول
طعــام الغــداء ،ثــم اغتســل وصــى ركعتــن للــه تعــاىل ،هــم شــهيدنا بالخــروج مــن املنــزل فاســتوقف شــقيقه قائـ ًـا لــه:
«أنــا أزعجــت والــدي .أخــره يســامحني» .يف متــام الســاعة السادســة مســاء وصــل شــهيدنا إىل معــر املنطــار وقــام بــزرع
عبــوة ناســفة قــرب شــجرة عــى طريــق اآلليــات العســكرية الصهيونيــة لتفجريهــا بجيــب عســكري ،ومــا أن انتهــى حتــى
توقفــت ســيارة للوحــدات الخاصــة الصهيونيــة ونــزل منهــا ثالثــة رجــال أطلقــوا النــار باتجــاه الشــهيد املقــاوم أحمــد،
فأصيــب جســده بالكثــر مــن األعــرة الناريــة وغطــت دمــاؤه الزكيــة ثــرى فلســطني ،ومتايلــت أغصــان الشــجرة عــى
أنغــام الشــهادة ،وخلدتــه الطيــور يف أعشاشــها لتعــزف لحــن الحــزن عــى رحيــل املجاهــد.
شــيعت جامهــر غفــرة جثــان شــهيدنا الطاهــر أحمــد إىل مثــواه األخــر يف مقــرة الشــهداء رشق مخيــم جباليــا بعــد
إلقــاء نظــرة الــوداع األخــر عليــه يف منــزل ذويــه ،والصــاة عــى الجثــان يف مســجد عــز الديــن القســام.
تقــول والدتــه« :عندمــا قمنــا ببنــاء قــر الشــهيد أحمــد فاحــت رائحــة املســك مــن جســده الطاهــر ،ويف األيــام التاليــة
الستشــهاده رأيتــه ينــزل مــن عــى درج ويــزف إىل عــروس» .هنيئــا لــك يــا أحمــد وأنــت تــزف إىل الحــور شــهيدً ا!
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الشهيد املجاهد شادي عبد الرحيم محمود الكحلوت
كان صادقًا يف طلبه ،فصدقه الله وعده

حمـــل روحـــه يف كفـــه وقاتـــل العـــدو يف كل مـــكان وبـــكل
وســـيلة ،واقـــرب مـــرا ًرا مـــن لحظـــة االستشـــهاد الـــذي متنـــاه
صـــادق النيـــة حتـــى اســـتجاب اللـــه تعـــاىل أمنيتـــه.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1977

ولــد الشــهيد املجاهــد شــادي عبــد الرحيــم الكحلــوت بتاريــخ  13ديســمرب (كانــون األول) 1977م يف أحضــان أرسة
بســيطة محافظــة ُه ِّجــرت مــن بلدتهــا «نعليــا» مثــل كثــر مــن العائــات الفلســطينية يف عــام النكبــة 1948م حيــث
رضــع حــب الجهــاد ونشــأ عــى تعاليــم اإلســام منــذ نعومــة أظافــره.
درس املراحــل التعليميــة يف مــدارس حــي الشــيخ رضــوان ،والثانويــة العامــة مبدرســة ابــن ســينا الثانويــة ،ثــم التحــق
بالجامعــة اإلســامية بكليــة الرشيعــة ،ووصــل يف دراســته للمســتوى الثــاين ،لكنــه آثــر عملــه الجهــادي فــرك الدراســة
ليتفــرغ للجهــاد.
مشواره الجهادي

عمــل الشــهيد املجاهــد شــادي يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وعمــل يف
اإلطــار الشــبايب للحركــة «اتحــاد الشــباب اإلســامي» يف منطقــة الشــيخ رضــوان.

حصــل شــهيدنا الفــارس شــادي عــى العديــد مــن الــدورات التأهيليــة يف مجــال العمــل الشــبايب ،وصــار منشــدً ا
وممثـ ًـا يف ريــاض األطفــال يرســم البســمة عــى شــفاههم ،كــا شــارك يف العديــد مــن األرشطــة التــي كانــت تصدرهــا
فرقــة النــور «عشــاق الشــهادة» ،ومــن أبرزهــا« :جنــود الحــق ،الفــارس القــادم ،راحــوا الحبايــب».
أصبــح شــهيدنا املجاهــد شــادي عض ـ ًوا أساس ـ ًيا مــن أعضــاء الفرقــة ،ومسـ ً
ـئول مال ًيــا ،بجانــب مســئوليته يف فرقــة
النشــيد ،كــا شــارك يف إحيــاء العديــد مــن الحفــات اإلســامية.
انضــم الشــهيد املجاهــد شــادي لصفــوف القــوى اإلســامية املجاهــدة «قســم» الجنــاح العســكري الســابق لحركــة
الجهــاد اإلســامي يف عهــد الشــهيد القائــد محمــود الخواجــة (أبــو عرفــات) ،وهــو ال يتجــاوز الـــ  18عا ًمــا .وقــارب
االستشــهاد أكــر مــن مــرة أبرزهــا عمليــة مفــرق بيــت ليــد البطوليــة التــي نفذهــا الشــهيدان املجاهــدان أنــور ســكر
وصــاح شــاكر التــي أوقعــت عـرات القتــى والجرحــى يف صفــوف الصهاينــة ،ولكــن أجلــه مل يحــن ،وهــو مــن أصدقــاء
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشــهيد املجاهــد هشــام حمــد الــذي نفــذ العمليــة البطوليــة يف مفــرق الشــهداء «نيتســاريم» وأســفرت عــن مقتــل
ثالثــة جنــود وإصابــة آخريــن ،مــات منهــم الرابــع متأث ـ ًرا بجراحــه بعــد ذلــك.
عمــل شــهيدنا الفــارس شــادي يف صفــوف رسايــا القــدس التــي كانــت امتــدا ًدا لعمــل القــوى اإلســامية املجاهــدة
«قســم» يف ظــل انتفاضــة األقــى املباركــة ،وكان مــن أبــرز أصدقائــه الشــهيد املجاهــد نبيــل العرعــر املنتقــم األول يف
انتفاضــة األقــى.
الجديــر بالذكــر أن الشــهيد املقــدام شــادي ذاق األمريــن يف ســجون الســلطة الفلســطينية حيــث اعتقــل أربــع
مـرات تعــرض خاللهــا ألشــد أنــواع التعذيــب؛ فقــد اعتقــل للمــرة األوىل عــام 1996م عقــب عمليــة بيــت ليــد فقــى يف
معتقلــه خمســة عــر شــه ًرا تحــت التعذيــب الــذي تســبب لــه بأم ـراض عديــدة.
اعتقــل بعــد عمليــة ديزنغــوف التــي نفذهــا الشــهيد املجاهــد رامــز عبيــد ،ويــوم استشــهاد الشــهداء أنــور الشـراوي
وعبــد اللــه املدهــون ،ويــوم استشــهاد رفيقــه الشــهيد نبيــل العرعــر الــذي نفــذ عمليــة «كيســوفيم» الشــهرية بتاريــخ
 26أكتوبــر (ترشيــن األول) 2000م.
موعد مع الشهادة

بعــد استشــهاد صديقــه الشــهيد املجاهــد نبيــل العرعــر متنــى شــهيدنا املقــدام شــادي أن يكــون هــو املنتقــم الثــاين
ليلحــق بأخيــه وصديــق معاناتــه الشــهيد نبيــل ،وقــد حقــق اللــه لــه مــا متنــاه وســعى مــن أجلــه ،وتحقــق حلمــه
وأمنيتــه يــوم زفافــه  4فربايــر (شــباط) 2001م ليلحــق بكوكبــة الشــهداء بعــد تلهــف ومعانــاة شــديدة ،لريحــل ويــرك
الرايــة للمجاهديــن مــن بعــده ليكملــوا سلســة الــدم واالنتقــام ،ففــي يــوم الســبت  3فربايــر (شــباط) 2001م خــرج
شــهيدنا الفــارس شــادي بنيــة الشــهادة متج ًهــا صــوب املحافظــة الوســطى حيــث التقــى بإخــوة لــه يف حركــة الجهــاد
اإلســامي وتوجهــوا إىل الهــدف املنشــود .وودعــه اإلخــوة وبقــي معــه مرافــق واحــد ليدلــه عــى الطريــق ،وكان الشــهيد
املجاهــد شــادي يحمــل عبــوة ( )T.N.Tزنــة  15كيلــو جرا ًمــا إال أن الدليــل أوقعــه عمــدً ا يف كمــن صهيــوين داخــل األرض
املحتلــة .واشــتبك شــهيدنا املجاهــد شــادي مــع جنــود الكمــن ،فأصيــب برصاصــة يف كتفــه أعجزتــه عــن مواصلــة القتــال،
واستشــهد يف النهايــة نائـ ًـا مــا متنــاه وســعى إليــه.
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الشهيد املجاهد محمد محمود سعدي حلس
شبل الجهاد الثائر

مـــن عـــى شـــفري الحـــرب ،ومـــن عـــى معـــر املنطـــار يزهـــر
الش ــهداء فيك ــر الج ــرح وينت ــر الوط ــن .أش ــبال كعم ــر الزه ــور
صنع ــوا م ــن حجارته ــم مج ــدً ا .رفض ــوا املحت ــل وقال ــوا ال وأل ــف ال،
ل ــن نتن ــازل ع ــن أرضن ــا.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1987

ول ــد الش ــهيد الش ــبل محم ــد محم ــود س ــعدي حل ــس يف  4نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 1987م يف ح ــي الش ــجاعية إىل
ال ــرق م ــن مدين ــة غ ــزة ،فج ــاء مول ــده م ــع مي ــاد االنتفاض ــة األوىل املبارك ــة الت ــي س ــطر فيه ــا الش ــعب الفلس ــطيني
أروع املالحــم يف مواجهــة املحتــل الغاشــم .رىب يف أرسة مجاهــدة تؤمــن باإلســام منها ًجــا وتعشــق وطنهــا؛ ففلســطني
بالنس ــبة له ــا كاله ــواء ال ــذي تتنفس ــه ،وق ــد جعل ــت ه ــذا الح ــب له ــذه األرض س ــاك ًنا يف قل ــوب أبنائه ــا.
شــهيدنا الشــبل محمــد أكــر إخوتــه الذكــور ،وهــم أربعــة أشــقاء وأربــع شــقيقات أيضً ــا إضافــة إىل الوالديــن اللذيــن
ربياهــم عــى طاعــة اللــه.
يشــار إىل أن شــهيدنا محمــد ليــس وحــده مــن نــال الشــهادة يف هــذه األرسة املجاهــدة؛ فقــد تبعــه شــقيقه ســعدي
بتاريــخ  22مــارس (آذار) 2011م يف قصــف صهيــوين اســتهدفه بعــد خروجــه مــن صــاة العشــاء مــن مســجد عبــد
العزيــز الرنتيــي بغــزة مــع ثلــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس.
صفاته وأخالقه

جمعــت شــهيدنا البــار محمــد عالقــة طيبــة بفرســان الجهــاد واملقاومــة الذيــن ســبقوه يف الشــهادة عــى معــر
املنطــار أمثــال الشــهداء عبــد اللــه أبــو كــرش وأحمــد محيســن ومحمــد الرشيــف الذيــن تعــرف عليهــم الشــهيد املجاهــد
محمــد يف ميــدان الجهــاد ،ولــه معهــم قصــص ومواقــف جعلتــه يتمنــى عــى اللــه أن يلحقــه بهــم.
حديــث شــهيدنا الشــبل محمــد الدائــم عــن املواجهــات وتطوراتهــا عــن الجرحــى والشــهداء عــن الصحافيــن وحتــى
عــن تحــركات جنــود االحتــال يف املــكان .لقــد عــرف شــهيدنا املجاهــد محمــد املــكان بدقــه وكأنــه متخصــص برصــده.

يــروي أحــد أصدقائــه أن الشــهيد قــد رســم عــى ورقــة صــورة لقبــة الصخــرة واألعــام الفلســطينية ترفــرف فوقهــا،
فمثلــت الصــورة أجمــل تعبــر ألصــدق مشــاعر طفولــة فلســطينية.
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اتصــف بالقــوة والرصامــة وحــب الجهــاد؛ فالثــورة تتدفــق مــن جوانحــه والكــرم مــن صفاتــه ،كــا بعــد عــن الــذات
والخصوصيــة ،يهــب نفســه للعمــل العــام وللجهــاد ،مل يخــف مــن أحــد ،يعتــر نفســه صاحــب حــق ويجاهــد ضــد
الباطــل ،ولهــذا ُســمي الفــدايئ الصغــر.
مشواره الجهادي

رغــم نعومــة أظافــره وإمكاناتــه التــي ال تتعــدى إمكانــات أي طفــل فلســطيني حمــل الحجــر ليعــر مــن خاللــه
عــن رفضــه لهــذا االحتــال .عــرف الشــهيد الشــبل محمــد بالهمــة والنشــاط والقــوة والجــرأة والتحــرك الــدؤوب .يخطــو
خطــا املجاهديــن الكبــار وتلتهــب مشــاعره ثــورة وجهــا ًدا مــع كل فلســطيني يصــاب ،ومــع كل شــهيد يرتقــي إىل العــا.
ســاهم الشــهيد الشــبل محمــد بــدور فاعــل يف املواجهــات؛ فمنــذ بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة ،مل يتخلــف يو ًمــا
عــن املشــاركة يف املواجهــات بالحجــارة مــع جنــود االحتــال والتواجــد يف ميــدان الشــهداء ،تجــده دو ًمــا يحمــل معــه
رايــات الجهــاد الســوداء يغرســهام يف ميــدان املواجهــة ،تلــك الرايــات التــي تذكــر اليهــود بوعــد اآلخــرة .ذلــك الوعــد
الــذي يعنــى حتميــة زوالهــم وفنائهــم عــى يــد املجاهديــن األطهــار.
طــور شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن أدواتــه حيــث بــدأ بالحجــر ،ثــم صنــع الشــعبتني واملقــاع وأخــذ يصنــع الزجاجات
الحارقــة يف بيتــه ويحملهــا معــه إىل معــر املنطــار .أصيــب شــهيدنا عــدة مـرات لدرجــة أنــه يف إحــدى املـرات طلــب منــه
أصدقــاؤه أن يهــدأ بعدمــا أصيــب رأســه إصابــة طفيفــة فقال لهــم« :إين أريدهــا أن تدخل هنا» وأشــار بإصبعــه إىل جبينه
الطاهــر .مل تثنــه الجـراح رغــم تكرارهــا عــن التقــدم لخطــوط املواجهــة ،وكثـ ًرا مــا تحــدث عــن تقهقــر اليهــود ،وقــال مل
يتقهقــر اليهــود إال بعدمــا تقدمــت حجارتنــا .يف ظهــرة يــوم األحــد  25فربايــر (شــباط) 2001م توجــه شــهيدنا الشــبل
محمــد إىل معــر املنطــار ،وبعــد ســاعتني مــن املواجهــات اخرتقــت رصاصــة صهيونيــة رأســه الشــامخ كــا متناهــا شــهيدنا
أن تكــون ،ليســتمر دمــه شــاهدً ا عــى انتصــار الحــق ،وبقــي خمســة أيــام يف انتظــار لقــاء اللــه بحالــة مــوت رسيــري.
موعد مع الشهادة

ارتقــى الشــهيد الفــدايئ محمــد إىل العــا شــهيدً ا يــوم الجمعــة املبــارك املوافــق  2مــارس (آذار) 2001م ،ذلــك اليــوم
الــذي أوجعــت فيــه رسايــا القــدس بنــي صهيــون بتفجــر حافلــة صهيونيــة.

تــروي أمــه وعــد ولدهــا« :لقــد وعــدين بــأن يذهــب إىل املنطــار يومــي األحــد والجمعــة فقــط ،فجــاء قــدره أن يصاب
يــوم األحــد ويستشــهد يــوم الجمعــة ،فالحمــد للــه فقــد نــال رشف الشــهادة يف يــوم الجمعــة» .يقــول والــد الشــهيد
محمــد« :الحمــد للــه عــى شــهادة محمــد ،يكفيــك فخ ـ ًرا أن تكــون شــهيدً ا تحققــت أمنيــة محمــد بالشــهادة ،قبــل
االستشــهاد زار محمــد أرضحــة الشــهداء أحمــد محيســن ونبيــل العرعــر وشـــادي الكحلــوت وعبــد اللــه أبــو كــرش».
األمــن العــام الســابق الدكتــور رمضــان شـلّح يتحــدث« :نحــن ال نعــزى آل الشــهيد بــل نهنئهــم ونهنــئ أهلهم وأنفســنا
وشــعبنا بفــوز محمــد بالجنــة ،ونؤكــد أن الجهــاد هــو قــدر الشــعب الفلســطيني ،هــذا املحمــدي الــذي ســار عــى نفــس
املنهــج الــذي حملــه نبيــل العرعــر وشــادي الكحلــوت وأنــور حم ـران .والــدرب الــذي ســار عليــه مجــدي عابــد وفــارس
عــودة .برشاكــم يــا أهــل الشــهيد! لســتم وحدكــم ،بــل نحــن معكــم ويف خدمتكــم وعــى العهــد والثــأر نعاهدكــم».
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الشهيد املجاهد أسامة إبراهيم عيد نغنغية
عشق الشهادة فنالها يف ساحات الوغى

يف مخيــم جنــن مصنــع األبطــال ومنجــم الفخــر والشــجاعة .ذاك
املــكان الــذي ر ّوع قلــوب املعتديــن مــن بنــي صهيــون وأذاقهــم
املــوت والهــوان ألوانًــا .مــن هنــاك تبــدأ قصتنــا هــذه املــرة ،مــع
أحــد أبنــاء مخيــم جنــن .شــاب وهــب اللــه نفســه شــهيدً ا حتــى
صدقــه اللــه ونالهــا مبتســم الثغــر.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1979

مــن وســط الــركام املمــزوج بــاآلالم والتضحيــات منــذ التهجــر األكــر عــام 1948م ولــد الشــهيد املجاهــد أســامة
إبراهيــم نغنغيــة يف  12فربايــر (شــباط) 1979م عــى أرض مخيــم جنــن وعيونــه ترقــب العــودة إىل بلــد أجــداده الذيــن
تعــود أصولهــم للشــواطئ الفلســطينية األســرة مــن حيفــا.
بــن ســبعة مــن اإلخــوة وثــاث مــن األخــوات نهــض شــهيدنا املجاهــد أســامة ليحلــق عال ًيــا فــوق الجـراح ويطبــع يف
أفــق مخيــم جنــن ملحمــة جديــدة مــن الشــجاعة واإلبــاء.
درس شــهيدنا الفــارس أســامة املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس املخيــم ،ثــم انــرف عــن الدراســة بســبب اإلصابــة
البالغــة التــي تعــرض لهــا مــن قبــل الجنــود الصهاينــة.
عمــل شــهيدنا املجاهــد أســامة بجهــاز املخابـرات التابــع للســلطة الفلســطينية عــام 1997م حتــى العــام 2000م ،ثــم
تــرك جهــاز املخابـرات ليلتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
صفاته وأخالقه

أم عدنــان والــدة الشــهيد املقــاوم أســامة تفصــح عــن حادثــة حصلــت قبــل استشــهاده .قالــت« :اكتشــفت ســعي
أســامة للشــهادة عندمــا استشــهد عجــوز ســبعيني مريــض بعــد استنشــاقه غــازًا مسـ ً
ـيل للدمــوع يف جبــع وعــاد أســامة
مــن تشــييعه باسـ ًـا فجلــس بجــواري وقــال« :أتدريــن يــا أمــي أنــا أحســد هــذا العجــوز؛ ألنــه نــال الشــهادة بكل ســهولة
أمــا أنــا فمنــذ خمســن يو ًمــا وأنــا أرابــط بســاحي عــى حاجــز الجلمــة ألنــال الشــهادة ومل أحــظ بهــا حتــى اللحظــة».
صدمــة حقيقــة تصــاب بهــا األم وحــزن يعتــر قلبهــا؛ ألنهــا تشــعر أن ولدهــا يتــرب مــن بــن يديهــا فتطلــب
منــه أن يســافر معهــا لــأردن .وفعـ ًـا يجهــز شــهيدنا املقــدام أســامة أوراقــه الثبوتيــة ،وقبــل الســفر بيــوم يجلــس
الشــهيد الفــارس أســامة كعادتــه بجــوار أمــه فيقــول لهــا« :أتريديــن أن تهــريب يب مــن املــوت؟» فدهشــت األم ورد
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ولدهــا بشــموخ« :أتريــن لــو أننــا ســافرنا ومــت يف حــادث ســر أو مــا شــابه أنكــون قــد فررنــا مــن املــوت هنــا ألمــوت
هنــاك؟» ،فعدلــت األم عــن ق ـرار الســفر مفوضــة أمرهــا للــه.
مشواره الجهادي

نشــأ شــهيدنا املجاهــد أســامة متســل ًحا بحمــوالت ال حــر لهــا مــن التمــرد والجــرأة .عينــاه تنطقــان بالخطــر ضــد
أعــداء اللــه مــن بنــي صهيــون .ال نعجــب كثـ ًرا إن ملحنــا يف محيــاه قــوة عجيبــة ال تــوازي عمــره الفتــي ،فدمــاؤه تحمــل
عبــق املــايض وشــوق العــودة كأي الجــئ يف مخيــم جنــن.
يف أحــد األيــام يشــق شــهيدنا املقــدام أســامة طريقــه عائــدً ا للمنــزل وقــد حملــت يــداه الصغريتــان أقـراص الفالفــل،
فيصــوب نحــوه أحــد جنــود االحتــال نريانــه ويصيبــه بجــرح بالــغ يف الــرأس.
مل يتعـــدّ شـــهيدنا املقـــدام أســـامة وقتهـــا الثانيـــة عـــرة مـــن عمـــره ،ومل يشـــكل خطـــ ًرا عـــى حيـــاة الجنـــود
املدجج ــن بالس ــاح ،مل يك ــن يحم ــل س ــا ًحا فت ــاكًا موج ًه ــا نحوه ــم فالش ــهيد الف ــارس أس ــامة وقته ــا لي ــس س ــوى
طف ــل ب ــريء يله ــو حام ـ ًـا طعام ــه.
وقــف األطبــاء يف مستشــفى جنــن عاجزيــن أمــام إصابــة أســامة الخطــرة فنقــل مبــارشة إىل مستشــفى نابلــس ومنهــا
إىل مستشــفى رام اللــه ،وبعــد وصولــه ل ـرام اللــه اجتاحــت قــوات االحتــال الصهيــوين املستشــفى وأخذتــه ملستشــفى
عــن كارم ليخضــع لعمليــة جراحيــة دقيقــة يف الــرأس اســتغرقت أربــع ســاعات .قــد يتســاءل بعضنــا ملــاذا يعالجونــه؟!
فيكــون الــرد أن إصابــة شــهيدنا الفــارس أســامة حينهــا والضجــة اإلعالميــة التــي حدثــت جعلــت قائــد املنطقــة الوســطى
الصهيــوين يســارع ليخفــي بشــاعة الجرميــة ببعــض مســاحيق التجميــل لإلنســانية املزعومــة .أفــاق مــن غيبوبتــه وعــاد
للمخيــم محتفظًــا بشــظية عظميــة يف رأســه عجــز األطبــاء عــن اســتئصالها نظـ ًرا لخطــورة ذلــك عــى حياتــه ،فتبدلــت
الوداعــة التــي ســكنت قلبــه إىل الرغبــة باالنتقــام والثــأر ملــا حــل بــه.
مــرت األيــام وكــر شــهيدنا الفــارس أســامة والزم املســجد وتعلــق قلبــه بــه ،ومــع انطــاق انتفاضــة األقــى يف أيلــول
2000م التحــق بصفــوف رسايــا القــدس بعــد مالزمتــه للقائــد املجاهــد إيــاد الحــردان الــذي جنــده يف الرسايــا ليصبــح
عملــه البحــث عــن الشــهادة والســعي وراءهــا بــكل الوســائل فيشــن هجامتــه عــى معســكر الجلمــة الواقــع إىل الشــال
مــن مدينــة جنــن.
يف ليل ــة ب ــاردة قارس ــة اجتاح ــت ق ــوات عس ــكرية صهيوني ــة وادي برق ــن املتاخ ــم ملخي ــم جن ــن وهدفه ــا أح ــد
قي ــادات املقاوم ــة فتس ــلل أس ــامة حام ـ ًـا س ــاحه ومت ــرس ف ــوق س ــطح أح ــد البي ــوت املج ــاورة وب ــدأ بإط ــاق الن ــار
ع ــى الق ــوات الصهيوني ــة فأص ــاب وقت ــل ع ــد ًدا منه ــم ،وانتظ ــر ب ــزوغ الش ــمس واندث ــار فلوله ــم املهزوم ــة تح ــت
وط ــأة رضبات ــه م ــع إخوان ــه املجاهدي ــن وجم ــع م ــا ترك ــوه بع ــد هروبه ــم م ــن أس ــلحة وذخائ ــر وعت ــاد ومالب ــس
وحت ــى حامل ــة الجرح ــى وع ــاد به ــا إىل بيت ــه يف مخي ــم جن ــن .بع ــد ه ــذه الواقع ــة أصب ــح أس ــامة مطلوبً ــا ومط ــار ًدا،
فأع ــد الع ــدة لرحل ــة الش ــهادة الت ــي متناه ــا دو ًم ــا وس ــعى إليه ــا ،وص ــار يص ــوم النواف ــل تقربً ــا لل ــه تع ــاىل ويواظ ــب
ع ــى العب ــادة واالس ــتغفار والص ــاة وصل ــة الرح ــم.
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موعد مع الشهادة

يف ليلــة عيــد األضحــى املبــارك  4مــارس (آذار) 2001م عــا رنــن الهاتــف معل ًنــا خــر إصابــة الشــهيد املقــدام أســامة
ابــن الحاديــة والعرشيــن يف اشــتباك مســلح عــى الطريــق االلتفــايف بالقــرب مــن الجلمــة ذاك املــكان املحــرم عــى أي
أحــد عــدا دوريــات الجيــش الصهيــوين ليخــرج أهــايل مخيــم جنــن عــن بكــرة أبيهــم يف مســرة مــن املشــاعل والفوانيــس
والكشــافات متوجهــن نحــو الشــارع االلتفــايف إلخــاء جســده امللقــى هنــاك حيــث نقلــوه ملستشــفى جنــن.
تحدثنــا أم عدنــان عــن ذاك اليــوم فتقــول« :ذهبــت للمستشــفى فجــر العيــد فوجــدت أســامة ممــد ًدا فــوق أحــد
األرسة جثــة هامــدة وقــد اخرتقــت عـرات الرصاصــات جســده وغطــت وجهــه الدمــاء التــي مــا تـزال تنــزف مــن ثقــوب
عديــدة يف جســده».
وتضيــف« :خرجــت بعــد صــاة العيــد ألودع أســامة يف املســجد وأمــأ عينــي منــه فوجدتــه ممــد ًدا بعــد أن لــف
برايــات الجهــاد اإلســامي ،تحسســت لحيتــه التــي خضبهــا بالحنــاء مــن قبــل وشــعره وطبعــت عــى محيــاه قبلــة أخــرة
وقلــت لــه« :نلــت مــا أردت دو ًمــا ،فهني ًئــا لــك شــهادتك دون أن اذرف أي دمعــة عليــه».
وتســهب يف حديثهــا فتقــول« :توقــع الجميــع انفجــاري بــن لحظــة وأخــرى بالبــكاء حتــى إن رجــال اإلســعاف جهــزوا
أنفســهم يف املقــرة تحس ـ ًبا إلصابتــي باإلغــاء عــى فقــدان ولــدي ،لكنــي مل أبكــه ولــن أفعــل فقــد دعــوت اللــه بعــد
ســاعي خــر شــهادته بــأن يلهمنــي الصــر والســلوان ،وقــد اســتجاب اللــه يل وأنــزل بــرد الصــر ،وجميــل التــوكل عليــه
يف قلبــي ليطفــئ ن ـران شــوقي ألســامة ،وحــزين عــى فراقــه ،وعندمــا عــدت للبيــت وجــدت وفــود املعزيــات يبكــن
بحرقــة فقلــت بصــوت عــال :أســامة استشــهد مــن زمــان وليــس اليــوم».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد أحمد سامل شحادة برن
صاحب النخوة والعطاء املستمر

أي روح تعتــي فــوق الســاء؟! أي روح ذات نــور وصفــاء؟! أي
روح ترتــدي ثــوب العــاء؟! أي روح أعلنــت صــدق الـــوالء؟! إنهــا
روح الشــهيد صاحــب العــزم الوطيــد ذو البــأس الشــديد صانــع
املجــد التليــد.
إنــه رمــز الفــداء ،شــامخًا يعــي اللــواء .يــا شــهيدً ا شــق أمــواج
الفــن ،يف كفــاح بالتحــدي مرتهــن ،قــد طــوى يف جرحــه كل املحــن،
قلبــه قــد هــام يف حــب الوطــن.

)(2001 - 1982

الميالد والنشأة

أبــر الشــهيد املجاهــد أحمــد ســامل بــر النــور يف منطقــة الشــجاعية رشق مدينــة غــزة يف  13أبريــل (نيســان) 1982م
حيــث ترعــرع بــن جنبــات أرسة متواضعــة صابــرة مؤمنــة مكونــة مــن خمســة إخــوة وثــاث أخــوات ،تــرىب عــى حــب
الوطــن ،فســار عــى درب العظــام ،وأرص عــى أن يكــون اســمه يف قامئــة التضحيــة والفــداء.
درس شــهيدنا املجاهــد أحمــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة جــال عبــد النــارص ،وأتــم املرحلــة الثانويــة،
وبــرز مــن الطــاب املتفوقــن حيــث حصــل عــى أعــى الدرجــات وحــاز عــى رضــا معلميــه.
يذكــر أن عائلــة بــر قدمــت العديــد مــن الشــهداء إلعــاء كلمــة اللــه منهــم :الشــهيد العبــد عــي بــر ،والشــهيد
مدحــت العبــد بــر ،الشــهيد شــادي العبــد بــر ،الشــهيد أرشف ربحــي بــر ،الشــهيد عاهــد كامــل بــر ،الشــهيد فايــز عــي
بــر ،الشــهيد محمــد العبــد بــر وجميعهــم اســتهدفتهم طائ ـرات االحتــال يف الحــرب األوىل عــى غــزة ()2009/2008
أثنــاء قصــف بيــت عـزاء الشــهيد مدحــت العبــد بــر.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أحمــد بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،فحــرص عــى الصــاة ال يــرك منهــا فرضً ــا .تقــول
والدتــه بابتســامة حــزن« :عالقــة أحمــد مــع إخوتــه وجريانــه عــى أحســن حــال ،أساســها الحــب يف اللــه والتعــاون عــى
عمــل الخــر ،ومســاعدة املحتاجــن ،وعهــد ولــدي محبوبًــا مــن الجميــع وصاحــب نخــوة وقــوي الشــخصية».
أمــا شــقيقته فقــد تحدثــت بــكل فخــر فقالــت« :رحمــه اللــه نعــم البــار بوالديــه ،الحنــون عليهــا ،ســعى دامئًــا إىل
إرضائهــا ،فصــار املميــز عندهــا وكالهــا يخصانــه بالدعــاء».
مشواره الجهادي

الشــهيد الفــارس أحمــد كباقــي رجــال فلســطني الذيــن يعــرون البحر بــدون قــوارب وال يخافــون األهــوال واملصاعب،
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يحبــون القتــال والن ـزال ويخــاف منهــم كل األنــذال ،بــل هــم القاهــرون للظــام ،تــرىب شــهيدنا عــى حــب الجهــاد
واملقاومــة منــذ نعومــة أظافــره ،فمــع بدايــة انتفاضــة األقــى شــارك مــع إخوانــه وزمالئــه وأصدقائــه يف إلقــاء الحجــارة
والزجاجــات الحارقــة عــى قــوات االحتــال مــا أدى إىل إصابتــه يف يــده أواخــر العــام 2000م .رغــم إصابتــه مل يتوقــف
عــن مواصلــة مشــواره الجهــادي حتــى ارتقــى شــهيدً ا.
موعد مع الشهادة

عــى مــدى األيــام قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين بحملــة حاقــدة عــى أهــايل قطــاع غــزة تتعامــل معهــم
بــكل وحشــية وإج ـرام متناســن كل يش مبــا فيهــا الضمــر اإلنســاين الــذي انتــزع منهــم وهــذا مــا نالحظــه مــن خــال
اســتخدامهم للقــوة املفرطــة ضــد الســكان املدنــن العــزل.
يف  14مــارس (آذار) 2001م قامــت قــوات االحتــال املتمركــزة بالدبابــات واآلليــات قــرب مفــرق الشــهداء حاجــز
نيتســاريم ســابقًا بإطــاق النــار بشــكل عشــوايئ باتجــاه ملواطنــن مــا أدى إىل إصابــة الشــهيد املجاهــد أحمــد برصاصــة
مــن النــوع املتفجــر يف صــدره استشــهد إثرهــا عــى الفــور.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد محمد عطوة عبد العال عبد العال
مجاهد شغل بال العدو

أن تقلــق دولــة كاملــة مــن فــرد واحــد مجاهــد فهــذه شــهادة
كبــرة لذلــك املجاهــد ،فالفضــل الــذي تشــهد بــه األعــداء عــادة
ً
فضــا حقيق ًيــا يحســب لصاحبــه وللشــعب الــذي ينســب
يكــون
إليــه .لقــد شــغل الشــهيد املجاهــد محمــد عبــد العــال بــال قــادة
العــدو الصهيــوين املجــرم.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1975

أبــر الشــهيد املجاهــد محمــد عطــوة عبــد العــال (أبــو هشــام) النــور يف  8ديســمرب (كانــون األول) 1975م يف
مدينــة رفــح الصمــود جنــوب قطــاع غــزة ،ونشــأ شــهيدنا يف أرسة مجاهــدة ملتزمــة تلمــذت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد
واملقاومــة .وشــهيدنا متــزوج ورزقــه اللــه عــد ًدا مــن البنــن والبنــات.
صفاته وأخالقه

متتــع الشــهيد املجاهــد محمــد بشــخصية ملتزمــة طيبــة مهذبــة ،فصــار محبو ًبــا بــن أهلــه وأصحابــه وجريانــه ورفاقــه
يف ذات الــدرب ،كــا متيــز بــره بوالديــه ،فــكان رءو ًفــا بهــا وشــديد االحـرام لهــا ومطي ًعــا ملــا يطلــب منــه ،كــا عــرف
حريصــا عــى حثهــم عــى الصــاة يف املســجد وحضــور مجالــس العلــم وحلقــات
بحبــه وعطفــه عــى إخوانــه وأخواتــه
ً
حفــظ القــرآن يف مراكــز التحفيــظ.

التــزم الشــهيد املجاهــد محمــد منــذ صغــره باملســاجد ،فــكان نعــم الشــاب املؤمــن امللتــزم يف حضــور مجالــس العلــم
والذكــر وحلقــات حفــظ كتــاب اللــه ،كــا متيــز مبشــاركته يف جميــع األعــال التــي كانــت تقــوم بهــا أرسة مســجده،
فعمــل يف مجــال الدعــوة يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي .ويقــول أحــد أصدقائــه بــأن حياتــه البســيطة جــدً ا جعلــت
مــن شــخصه أمنوذ ًجــا يحتــذى بــه يف التواضــع وحســن الخلــق حيــث ظهــر مثـ ً
ـال للشــاب املســلم املحافــظ عــى تعاليــم
دينــه .وأضــاف :يف اللحظــات التــي أتحــدث إليكــم فيهــا أفتقــد أعــز أصدقــايئ وأســأل اللــه العظيــم أن أحافــظ عــى
دربــه وأن يجمعنــي بــه يف جنــات عــدن.
مشواره الجهادي

الشــهيد املقــدام محمــد ُيعــد أحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس الذيــن قامــوا بــأدوار مهمــة فعالــة يف عملياتهــا الجهادية
يف مقاومــة االحتــال فــزرع العبــوات الناســفة واشــتبك مــع قــوات العــدو يف اجتياحاتهــا املتكــررة ،وشــارك يف عمليــات
كبــرة ضــد العــدو منهــا عمليــة بيــت ليــد وعمليــة صوفــا ،وعمليــة كفــار داروم .وقــد اغتالتــه قــوات اإلرهــاب الصهيــوين
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يف  2أبريــل (نيســان) 2004م وبعــد يــوم واحــد مــن إعــان حكومــة اإلرهــاب أنهــا تعتــزم تصعيــد حربهــا ضــد الشــعب
الفلســطيني متمثـ ًـا مبالحقــة منفــذي الهجــات ضدهــا يف عمليــة أطلقــت عليهــا اســم «حقــل األشــواك» ،وتســتهدف
القضــاء عــى قــادة ونشــطاء االنتفاضــة؛ اغتالــت مروحيــات العــدو الشــهيد املجاهــد محمــد عبــد العــال يف مدينــة رفــح
جنــوب قطــاع غــزة.
تحــدث أبــو أنــس أحــد قــادة رسايــا القــدس يف رفــح قائـ ًـا« :رغــم صعوبــة األوضــاع يف بدايــة انتفاضــة األقــى
املباركــة كان الشــهيد القائــد محمــد عبــد العــال ككــرة اللهــب الثائــرة ال تحــدّ ه حــدود وال يعــرف طري ًقــا للتوقــف ،حمــل
ـم فلســطني وســار يف طريــق الجهــاد إىل أن اصطفــاه اللــه شــهيدً ا ،فكانــت شــهادته مبثابــة البعــث الجديــد الــذي أحيــا
هـ ّ
نفــوس الكثرييــن وشــحذ هممهــم ملواجهــة هــذا العــدو املجــرم».
وتابــع أبــو أنــس قائـ ًـا« :عــاش الشــهيد محمــد رحمــه اللــه مفن ًيــا حياتــه مــن أجــل دينــه ووطنــه ،ألنــه كان يؤمــن
دامئًــا أن نشــوة النــر تنبــئ عنهــا حجــم التضحيــات وتدفــق الدمــاء».
موعد مع الشهادة

ذكــر شــهود عيــان أن املروحيــات الصهيونيــة التــي كانــت تحــوم عــى علــو منخفــض يف أجــواء مدينــة رفــح أطلقــت
ثــاث قذائــف صاروخيــة باتجــاه ســيارة مدنيــة مــارة يف شــارع خالــد بــن الوليــد قــرب النــادي الجامعــي يف حــي الربازيل
املحــاذي للرشيــط الحــدودي جنــوب مدينــة رفــح .وقــد أصــاب الصاروخــان الســيارة بصــورة مبــارشة مــا أســفر عــن
احـراق الشــهيد املجاهــد محمــد وتناثــر أشــائه .وأصيــب طفــان يف الشــارع وكان ذلــك يف  2أبريــل (نيســان) 2001م.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد إياد محمد نايف حردان
فارس املقاومة وعاشق الشهادة

تعرفــه التــال وســفوح الجبــال وحتــى املمــرات الضيقــة يف
ضفــة العــز والفخــار ،ذاك الصنديــد صاحــب القامــة العاليــة والفكــر
املســتنري .خطــط ودبــر فقتــل ودمــر .يعشــق الســاح كــا لــو كان
جــز ًءا منــه ،كيــف ال وطريقــه نحــو تحريــر الوطــن كانــت محفوفــة
بالرصــاص واملالحقــة؟ الشــهيد املجاهــد إيــاد حــردان ذو الوجــه
الصبــوح واالبتســامة الســمحة بطــل بلــدة عرابــة وأحــد أبــرز
مقاتليهــا الشــجعان الذيــن أذاقــوا االحتــال قســوة الفلســطيني
العنيــد صاحــب الحــق يف األرض وخــر حــارس للعــرض.

)(2001 - 1974

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد إيــاد محمــد حــردان بتاريــخ  1أبريــل (نيســان) 1974م يف أرسة مؤمنــة مجاهــدة ليــأيت ترتيبــه
االبــن الســادس يف األرسة املكونــة مــن تســعة أفـراد.

تعلــم الشــهيد املجاهــد إيــاد يف مــدارس بلــدة عرابــة وأنهــى تعليمــه الثانــوي فيهــا حيــث أدرك الطريــق للــه
واملســجد والجهــاد يف ســن مبكــرة ،فكــر وكــرت يف أعامقــه مالمــح اإلميــان فــكان مــن املهتمــن مبتابعــه كافــه الــدروس
الدينيــة وق ـراءة الكتــب ودراســة تاريــخ قضيتــه.
مــع انــدالع انتفاضــة الحجــارة صــار شــهيدنا الفــارس إيــاد مــن أوائــل الذيــن تصــدوا لالحتــال يف بلــدة عرابــة وشــارك
يف جميــع املواجهــات التــي دارت بــن شــباب البلــدة والصهاينة.
صفاته وأخالقه

داوم شــهيدنا املجاهــد إيــاد عــى الصــاة وأداء الطاعــات يف مســاجد البلــدة حيــث واظب عــى حلقات الذكــر وتعليم
القــرآن ،كــا ُعهــد شــهيدنا صوا ًمــا ،قوا ًمــا ،قارئًــا للقــرآن ،يحــب الجميــع والجميــع ينظــر إليــه نظـرات االحـرام واملحبــة،
ومــن هواياتــه الكتابــة والقـراءة ،ومــن أقوالــه« :فليســمع العــامل عنــا أســيا ًدا ال عبيــدً ا كل يــوم يولــد منــا ألــف شــهيد».

ُعــرف عــن الشــهيد القائــد إيــاد الرسيــة والكتــان ،وهــذا مــا أهلّــه ليكــون لــه دور قيــادي يف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الضفــة الغربيــة.
مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد املجاهــد إيــاد يف السادســة عــرة من عمــره إىل صفوف حركــة الجهاد اإلســامي ،وأصبح فيــا بعد من
املؤسســن ملجموعــات عشــاق الشــهادة العســكرية مــع الشــهيد املجاهــد عصــام براهمــة والشــهيد املجاهد أنــور حمران.
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اعتقلتــه قــوات االحتــال عــدة مـرات تعــرض خاللهــا للتعذيــب بتهــم مختلفة منهــا االنتــاء إىل حركــة الجهاد اإلســامي.
يقول رفاقه إنه بعد أن خرج من السجن مل يرتاجع أو يرتدد لحظة واحدة يف مواصله مسريته الجهادية فبدأ ينظم املجموعات
الجهادية ويشتري السلاح ،وعندما بدأت انتفاضة األقىص تم إيقافه يف سـجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ،لكنه
هـرب بعـد مـا القـاه من تعذيب وأذى يف سـجون السـلطة يف سـجن الظاهريـة بالخليل ،وأعيـد إلقاء القبض عليـه الحقًا.
أثنــاء اعتقالــه يف ســجون أجهــزة الســلطة الفلســطينية حــرص شــهيدنا املجاهــد إيــاد عــى مواصلــة تعليمــه األكادميــي
خصوصــا تفجــر
فانخــرط يف جامعــة القــدس املفتوحــة غــر أنــه صــار مــن أبــرز املهندســن للعمليــات االستشــهادية
ً
الســيارات داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948م .ووفــق رفاقــه فإنــه أرشف عــى تفجــر ســيارة مفخخــة يف بلــدة الخضــرة
يف الداخــل املحتــل عــام 2001م التــي أدت إىل مقتــل وإصابــة العديــد مــن الصهاينــة.
كــا ورد أن أول عمليــه فدائيــة نفذهــا كانــت يف مســتوطنة «دوتــان» القريبــة مــن بلــدة يعبــد قضــاء جنــن يف شــتاء
عــام 1991م حيــث متكــن مــن اقتحامهــا واالســتيالء عــى  11قطعــة رشــاش.
يف ديســمرب مــن العــام 1991م اعتقــل شــهيدنا الفــارس إيــاد عــى يــد قــوات االحتــال الصهيــوين وأمــى ثــاث
ســنوات يف املعتقــل ،لكــن رسعــان مــا عــاد إىل تفاعلــه مــن جديــد مســط ًرا بدايــة االنتقــال مــن العنــر إىل القائــد ،وكان
هــذا االعتقــال األول لشــهيدنا القائــد إيــاد وذلــك بعــد التحاقــه بجامعــة الخليــل ليــدرس تخصــص الهندســة الزراعيــة.
ويف ســبتمرب (أيلــول) عــام 1998م تعــرض شــهيدنا املجاهــد إيــاد وبعــض أصدقائــه لالعتقــال عــى أيــدي أجهــزة
الســلطة الفلســطينية بحجــة عالقتهــم بحــادث انفجــار ســيارة مفخخــة يف ســوق محنيــه يهــودا يف القــدس املحتلــة
أصيــب بهــا  23صهيون ًيــا ،وأدت أيضً ــا إىل استشــهاد الشــهيدين املجاهديــن ســليامن طحاينــة ويوســف الزغــر مــن رسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،ومل يثبــت عــى الشــهيد أي مــن التهــم املنســوبة إليــه ،وأمــى يف
ســجن جنيــد التابــع للســلطة الفلســطينية أكــر مــن ســنتني كمعتقــل ســيايس.
موعد مع الشهادة

الح ًقــا ،وبعــد نشــاطه يف االنتفاضــة كقيــادي بــارز حاولــت أجهــزة األمــن الصهيونيــة اغتيــال شــهيدنا املقــاوم إيــاد
بــكل الســبل وقــد متكنــت مــن ذلــك يف  5أبريــل (نيســان) 2001م حيــث كان ســجي ًنا يف معتقــل جنــن املركــزي للســلطة
الفلســطينية يف الوقــت الــذي ســمحت لــه أجهــزة الســلطة بالخــروج ســاعتني للجامعــة والعــودة للســجن.
عن كيفية استشـهاده تقول والدته وهي تذرف الدمع عىل فراقه« :أثناء عودة إياد من جامعة القدس املفتوحة حيث
يـدرس الرتبية اإلسلامية وهو سـجني لدى أجهزة السـلطة ،قام بإجـراء اتصال هاتفي من جهاز عمومـي اعتاد االتصال منه
على األهـل ،لكنـه مل يعلـم حينهـا أنه مراقـب وأن املخابـرات الصهيونية قد وضعت له عبوة ناسـفة داخـل كبينة االتصال
فبعـد أن أدخـل بطاقـة االتصـال بالهاتـف دوى انفجـار شـديد ُعـرف الحقًـا أنـه اسـتهداف للشـهيد القائد إياد حـردان».
وقــد قــال فيــه الصهيــوين بــن اليعيــزر بعــد تنفيــذ عمليــة االغتيــال« :ليســرح الشــعب «اإلرسائيــي» اآلن بعــد أن
تخلصنــا مــن إيــاد حــردان».
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد إبراهيم حامد محمد أبو عوييل
خط بدمائه حكاية فارس هامم

يف نيســان كــا الــورود الثائــرة وزهــر الحنــون الــذي ينــام عــى
جبــال الكرمــل املخــر يزهــر الشــهداء بالــدم واللــون األحمــر،
تناديهــم األرض أن أرووين فأنــا لدمائكــم عطــى! وعنــد الليــل
أزيلــوا الحــزن عــن وجهــي! أنــروا عتمــة أيامــي فقنديــي فقــط مــن
وقــود دمكــم يــيء!
هكــذا هــم الشــهداء ينامــون عــى عجــل .إبراهيــم كتــب
بدمــه صــورة أخــرى لحكايــة شــهيد أحــب أن يكــون جســده عبــو ًرا
) (2001 - 1980
لرصاصــات االحتــال ،حمــل الســاح فاحتضنــه املــوت بصمــت حتــى
اتســعت فلســطني ورشفــة منزلــه بزغاريــد األمهــات وصــوت البــارود الــذي ال يســكت إال بالــدم.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم حــاد أبــو عويــي يف  28مايــو (أيــار) 1980م يف مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع
غــزة يف عائلــة بســيطة تعــود جذورهــا إىل «بــر الســبع» التــي احتلتهــا القــوات الصهيونيــة عــام 1948م وحرمــت أهلهــا
مــن جنــة أرضهــا وضيــاء شمســها وطهــر زيتونهــا ،تتكــون عائلــة الشــهيد مــن  4أشــقاء عانــوا ظلــم املحتــل منــذ الصغــر،
فغــرس فيهــم حــب األرض والتضحيــة ألجلهــا.

أنهــى الشــهيد املجاهــد إبراهيــم املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث ،ثــم التحــق بالثانويــة ،لكنــه
مل يكملهــا بســبب ســوء األوضــاع املعيشــية لــدى العائلــة ،فالتحــق بصفــوف األمــن الوطنــي وذهــب للضفــة للتدريــب
هنــاك ،ثــم عــاد ،لكنــه استشــهد قبــل أن يســتلم الوظيفــة يف غــزة بشــكل رســمي.
صفاته وأخالقه

بحامس ــة تس ــابق وال ــدا الش ــهيد الب ــار إبراهي ــم يف رسد صفات ــه كأن لس ــانيهام يتنافس ــان م ــن منه ــا س ــيفوز
بالحص ــة األك ــر م ــن حس ــن وصف ــه .تق ــول األم يف لهف ــة« :ابن ــي محب ــوب م ــن الجمي ــع ومطي ــع يل ولوال ــده وب ــار
بن ــا ،مل ن ــر من ــه يو ًم ــا أي ت ــرف م ــيء» ،يزاحمه ــا األب بالحدي ــث فيقط ــع حديثه ــا قائ ـ ًـا« :ابن ــي اجتامع ــي ج ــدً ا
وق ــوي الش ــخصية يجتم ــع ورفاق ــه بالق ــرب م ــن مس ــتوطنة غ ــوش قطي ــف يف س ــاعات املس ــاء وال يخ ــى امل ــوت وال
رصاصه ــم».
مشواره الجهادي

عــى مقربــة مــن منــزل الشــهيد الفــارس ابراهيــم جاورهــم املــوت لســنوات؛ فمغتصبــة غــوش قطيــف ال تبعــد
كثـ ًرا عــن منزلهــم .ومل ميلــك شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم حينهــا ســوى الحجــارة والزجاجــات الحارقــة يقذفهــا عــى جنــود
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االحتــال ،فتبــدأ املطــاردة لــه ولرفاقــه لدرجــة أنــه يو ًمــا قــال لجنــدي صهيــوين يف تحــد وعزميــة إن كنــت رجـ ًـا اتــرك
ســاحك وواجهنــي!
يف العــام 2000م حــن نــادى األقــى رجالــه أجــاب اإلميــان والثــورة يف نفــس كل حــر أيب رفــض أن يصمــت واألقــى
يدنــس ،ولقطــاع غــزة نصيبــه منهــا ،فــار الــدم يف عــروق الشــباب بــكل بقــاع فلســطني بعدمــا اقتحــم شــارون باحــات
املســجد األقــى وحراســه ،فالتحــق شــهيدنا املقــدام إبراهيــم بصفــوف املجاهديــن مــن حركــة الجهاد اإلســامي ،وشــارك
يف فعاليــات االنتفاضــة بقــوة الســيام أنــه بحــث عــن الشــهادة يف مســتوطنة غــوش قطيــف القريبــة مــن بيتــه حيــث
داوم عــى االشــتباك مــع جنــود حراســتها.
موعد مع الشهادة

الشــهادة تــيء يف أرواح الصادقــن .هكــذا هــو الشــهيد املجاهــد إبراهيــم بحــث عــن الشــهادة وطلبهــا كام املشــتاق
ففــي الســابع مــن نيســان الشــهداء والــدم اقتحــم الشــهيد الفــارس إبراهيــم مغتصبــة غــوش قطيــف واشــتبك مــع جنــود
االحتــال لعــدة ســاعات مــا أدى إىل إصابتــه بجــروح بالغــة نقــل عــى أثرهــا للمستشــفى ،ونظـ ًرا لخطــورة إصابتــه تــم
تحويلــه إىل مــر لتلقــي العــاج هنــاك حتــى اصطفــاه اللــه شــهيدً ا ،فحلقــت روحــه إىل الســاء يف  25أبريــل (نيســان)
2001م لــروي دمــاؤه حكايــة الفــارس البطــل.
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الشهيد املجاهد رمضان إسامعيل محمد عزام
رجل املهامت الصعبة

قاله ــا يو ًم ــا ش ــاعر فلس ــطني ه ــارون هاش ــم رش ــيد :م ــن رف ــح
لصف ــد خريط ــة لبل ــدي ،رس ــمتها يف كب ــدي أورثته ــا لول ــدي .أبن ــاء
الجه ــاد رس ــموا الخريط ــة يف أكباده ــم ،وقاتل ــوا املحت ــل بدمائه ــم
حت ــى ط ــرد م ــن رف ــح وبقي ــة م ــدن القط ــاع وقــراه ،وس ــيواصلون
قتال ــه حت ــى يط ــرد م ــن صف ــد ،فتصب ــح الخريط ــة ح ــرة تح ــت
الش ــمس.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1968

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد رمض ــان إس ــاعيل عــزام (أب ــو محم ــد) يف  28نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 1968م يف مدين ــة
رف ــح جن ــوب قط ــاع غ ــزة ،بع ــد أن ه ّج ــر أهل ــه وأج ــداده م ــن بلدته ــم األصلي ــة «الفالوج ــا» ع ــى ي ــد العصاب ــات
الصهيوني ــة يف الع ــام 1948م.

ت ــرىب ش ــهيدنا املجاه ــد رمض ــان يف أحض ــان وال ــده ع ــى تعالي ــم الدي ــن الحني ــف وأخ ــاق اإلس ــام القوي ــم ،أم ــا
أم ــه فق ــد أرضعت ــه م ــن ل ــن ح ــب األرض والحن ــن له ــا ،وس ــقته ص ــدق االنت ــاء ،فك ــر وه ــو يع ــد نفس ــه ويجهزه ــا
م ــن أج ــل مقاوم ــة املحت ــل وط ــرده وتطه ــر األرض م ــن رجس ــه .وش ــهيدنا أصغ ــر أش ــقائه لوالدي ــه اللذي ــن أنجب ــا
غ ــره س ــتة أبن ــاء وبن ًت ــا واح ــدة.
تلقــى شــهيدنا الفــارس رمضــان تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن يف مدينــة
رفــح ،ثــم انتقــل بعدهــا لدراســة املرحلــة الثانويــة يف مدرســة الشــهداء حيــث حصــل منهــا عــى شــهادة الثانويــة
العامــة ،والتحــق بعدهــا بجامعــة األزهــر ليــدرس العلــوم السياســية.
عمــل شــهيدنا املجاهــد رمضــان يف جهــاز الرشطــة الفلســطينية وتــزوج يف العــام 1995م مــن فتــاة مجاهــدة ذات
أخــاق وأدب لينجــب منهــا طفلــن هــا :هيــا ومحمــد.
صفاته وأخالقه

عــرف شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد محبو ًبــا جــدً ا مــن قبــل الجميــع ،ومقر ًبــا إىل قلوبهــم ،فهــو الخجــول الوقــور
الهــادئ الرصــن ،ميــر عليهــم فيشــاركهم ويســاعدهم يف أعاملهــم ،ويحضهــم عــى فعــل الخــر وينهاهــم عــن إتيــان
املنكــر والــر ،يدعوهــم إىل االلت ـزام وطاعــة اللــه عــز وجــل.
ُعهــد شــهيدنا البــار رمضــان بــا ًرا بوالدتــه التــي توفيــت بعــد استشــهاده بأشــهر عــدة مــن حزنهــا عليــه ،فقــد ذهــب
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مــن تعــودت عــى أن تــأكل مــن يديــه بســبب إصابتهــا بالشــلل الرعــاش .حــرص عــى صيــام النوافــل ،والعطــف عــى
املســاكني ،واعتــاد أن يبــدأ يومــه بصــاة الفجــر يف املســجد.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد رمضــان بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك بالفعاليــات التــي نظمتهــا الحركــة حتــى
انخــرط بصفــوف جناحهــا العســكري رسايــا القــدس ،لحرصــه عــى الجهــاد والقتــال يف ســبيل اللــه.

شــارك شــهيدنا املجاهــد رمضــان يف العديــد مــن العمليــات العســكرية التــي نفذتهــا رسايــا القــدس ،مــن أشــهرها
عمليــة معــر صوفــا رشق رفــح التــي أدت إىل مقتــل ثالثــة مــن ســاح الهندســة الصهيــوين .كــا شــارك أيضً ــا يف التصــدي
م ـرات وم ـرات لالجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة عــى مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة حيــث تجــده يف الصفــوف
األماميــة للمقاتلــن.
موعد مع الشهادة

األربعــاء  25أبريــل (نيســان) 2001م يــوم انتظــره شــهيدنا الفــارس رمضــان طويـ ًـا ليختــم بــه مشــوار العطــاء هــو
ورفقــاء دربــه الذيــن نصــب لهــم العــدو الصهيــوين كمي ًنــا عبــوة ناســفة يف حجــر إســمنتي قــام بتفجــره عــن بعــد مــن
قبــل طائراتــه عــى الحــدود املرصيــة يف منطقــة رفــح مــا أدى الرتقــاء شــهيدنا املجاهــد رمضــان والشــهيد املجاهــد
ســمري صــري زعــرب والشــهيد املجاهــد ســعدي محمــد الدبــاس ،والشــهيد املجاهــد يــارس الدبــاس فيــا أصيــب ســتة
مجاهديــن مــن بينهــم الشــهيد املجاهــد خالــد عواجــة الــذي لحــق بهــم يف ســبتمرب (أيلــول) مــن نفــس العــام.
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الشهيد املجاهد أحمد خليل عيىس أسعد
قبضة رسايا القدس يف بيت لحم

عظيــا يجهــل النــاس رسه،
مــن بيــت لحــم خــرج مجاهــدً ا
ً
االبتســامة مرســومة عــى محيــاه ســمة بــارزة ال ميكــن نفيهــا ،كيــف
ال وهــو الشــهيد أحمــد خليــل أســعد صاحــب القامــة الطويلــة
والوجــه البشــوش ،حمــل روحــه عــى كفــه وذهــب يقاتــل أعــداء
اإلســام (اليهــود) ليجتثهــم مــن األرض الطاهــرة.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1964

يف  6ينايــر (كانــون الثــاين) 1964م بــزغ فجــر الشــهيد املجاهــد أحمــد خليــل أســعد (أبــو خليــل) مــن قريــة أرطــاس
قضــاء بيــت لحــم يف بيــت بســيط نشــأ فيــه عــى طاعــة اللــه والســلوك القويــم والخلــق الحســن ،فعــرف عنــه منــذ
نعومــة أظافــره التزامــه بالصــاة وأداء العبــادات .تتكــون أرستــه مــن أربعــة إخــوة وثــاث أخــوات ،وقــد تــوىف والــده.

نشــأ الشــهيد املجاهــد أحمــد يف مــدارس القريــة مثــل باقــي أبنائهــا وترعــرع فيهــا إىل أن حصــل عــى شــهادة الثانوية
العامــة ،ثــم انتقــل بعدهــا إىل األردن ليكمــل الدراســة الجامعيــة ،فالتحــق بجامعــة الريمــوك وحــاز منهــا عــى شــهادة
البكالوريــوس يف اللغــة العربيــة .تــزوج الشــهيد املجاهــد أحمــد ورزقــه اللــه اثنــن مــن األبنــاء.
صفاته وأخالقه

متتــع شــهيدنا املجاهــد أحمــد بطيبــة قلــب ال توصــف وحســن مظهــر وهنــدام ،وأحبــه كل مــن عرفــه وتعلــق بــه،
فلــم يكــن يتفــوه بكلمــة إال وتســتهوي مــن يجالســه.

ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام أحمــد أنــه أحــب الجهــاد منــذ صغــره؛ فقــد تعــرض مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون مــن
ذل واضطهــاد عــر الحواجــز ويف الطرقــات لــذا آثــر بعــد عودتــه مــن األردن االنخـراط يف املقاومــة الفلســطينية.
نشــط شــهيدنا الفــارس أحمــد يف املجــال االجتامعــي والخــري ،وصــار مــن الشــبان الذيــن يقدمــون املســاعدة
والعــون للمحتاجــن خاصــة مــن خــال عملــه يف جمعيــة اإلحســان الخرييــة وعملــه كمديــر ملكتــب العالقــات االجتامعية
يف وزارة الداخليــة الفلســطينية التــي التحــق بهــا قبــل استشــهاده بفــرة وجيــزة ،وقبــل ذلــك عمــل يف مجــال التدريــس.
مشواره الجهادي

الشــهيد املقــدام أحمــد مــن املؤسســن لجمعيــة اإلحســان الخرييــة فــرع بيــت لحــم وأحــد أعضــاء الهيئــة اإلداريــة
فيهــا ،وعمــل ممثـ ًـا عــن حركــة الجهــاد االســامي يف القــوى الوطنيــة واإلســامية يف محافظــة بيــت لحــم.
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وبعدما رأى حجم االضطهاد الذي يعاين منه شعبه التحق شهيدنا املجاهد أحمد بحركة الجهاد اإلسالمي منذ السنوات
األوىل لتأسيســها ونشــط يف العمــل العســكري ،وعمــل عىل تجنيد خاليا عســكرية حملهــا الكيان الصهيوين مســؤولية تنفيذ
سلســلة مــن العمليــات ضــد أهــداف عســكرية ومدنيــة صهيونيــة وإعــداد ووضــع عبــوات ناســفة بجانــب طــرق آلياتــه.
اعتقــل الشــهيد املجاهــد أحمــد عــى أيــدي القــوات الصهيونيــة مرتــن ،املــرة األوىل يف العــام 1990م حتــى العــام
1991م واملــرة الثانيــة يف أيلــول (ســبتمرب) 1993م حتــى العــام 1999م.
رغــم أن الشــهيد املجاهــد أحمــد متــزوج ولديــه طفلتــان هــا (شــفاء وشــيامء) ،لكنــه آثــر العمــل العســكري املقــاوم
ضــد االحتــال الصهيوين.
وبحســب االحتــال فــإن الشــهيد املجاهــد أحمــد مســئول عــن عمليــات إطــاق نــار باتجــاه مــا يعــرف مبغتصبــة
«جيلــو» القريبــة مــن مدينــة القــدس املحتلــة ،وتجهيــز عبــوات ناســفة ووضعهــا عــى طريــق بيــت لحــم.
ويزعــم االحتــال أن الشــهيد املجاهــد أحمــد بيــت نيتــه لتنفيــذ عمليــة كــرى يف مركــز إحــدى املــدن الرئيســية
داخــل فلســطني املحتلــة حســب مــا جــاء يف وســائل اإلعــام الصهيونيــة.
وأجــرى الصحفيــان روين شــكيد وحاييــم بــرودي تحقي ًقــا لصحيفــة يديعــوت أحرونــوت جــاء فيــه« :أن الشــهيد
أحمــد ناشــط خطــر وبــارز يف منظمــة الجهــاد اإلســامي يف منطقــة بيــت لحــم ،يقــف وراء عــدة خاليــا تابعــة للجهــاد
نفــذت عمليــات إطــاق نــار باتجــاه مســتوطنات يف القــدس».
موعد مع الشهادة

أقدمــت قــوات االحتــال الصهيــوين صبــاح يــوم الســبت  5مايــو (أيــار) 2001م عــى اغتيــال الشــهيد أســعد وهــو
را مــن
جالــس أمــام دكانــه الصغــر ،وبجانبــه ابنــة شــقيقه البالغــة مــن العمــر ســنتني حيــث فوجــئ بقيــام نحــو  20عنـ ً
قــوات الكومانــدوز الصهيونيــة والوحــدات الخاصــة املتنكريــن باللبــاس املــدين يطلقــون مــا يزيــد عــن ســبعني رصاصــة
مــن النــوع الثقيــل باتجاهــه اســتقرت ثالثــون منهــا يف جســده الطاهــر مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور ،فيــا أصيبــت
ابنــة شــقيقه بقدميهــا بشــظايا الرصــاص.
يقــول شــهود عيــان إن أفـراد الوحــدات الخاصــة مــن معســكر للجيــش الصهيــوين مقــام عــى مقربــة مــن مســتوطنة
«أف ـرات» املقامــة عــى أرايض محافظــة بيــت لحــم قامــوا بعمليــة إن ـزال مــن جبــل أبــو زيــد ونصبــوا كمي ًنــا هنــاك
تحرســهم قــوات كبــرة مــن الجيــش ،وقــد اتضــح ذلــك مــن خــال مــا متــت مشــاهدته حينــا بــدأ أف ـراد الوحــدات
الخاصــة بعمليــة إطــاق النــار عــى الشــهيد املجاهــد أحمــد وســاندهم بذلــك الجنــود مــن مواقــع عديــدة لحراســتهم
وغطــوا عــى انســحابهم مــن املوقــع.
خرجــت يف اليــوم التــايل جامهــر بيــت لحــم لتشــيع الشــهيد املقــدام أحمــد إىل مثــواه األخــر ورددوا الهتافــات
والخطابــات التــي تتوعــد باالنتقــام فيــا شــددت حركــة الجهــاد اإلســامي عــى رضورة الــرد يف الوقــت واملكان املناســبني
عــى اغتيــال أحــد أبــرز قياداتهــا يف بيــت لحــم أال وهــو الشــهيد القائــد أحمــد أســعد.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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امتــأ املخيــم بالزغاريــد فقــد جــاء الثــأر مــن الشــهيد املجاهــد
أســامة حــن فجــر جســده الطاهــر هــو والشــهيد املجاهــد عــاء
صبــاح قــرب بــاص يحمــل مســتوطنني صهاينــة انتقا ًمــا الغتيــال
الشــهيد القائــد إيــاد حــردان واستشــهاد الطفلــة الرضيعــة إميــان
حجــو .كانــت زغــرودة والــدة املجاهــد أســامة متــأ املخيــم وهــي
تبتســم وتقــول« :الحمــد للــه الــذي رزق ابنــي الشــهادة ،ويــا رب
اجمعنــي بــه يف الجنــة!»
الميالد والنشأة

)(2001 - 1979

ولــد الشــهيد املجاهــد أســامة منــر أبــو الهيجــا يف مخيــم جنــن يف  23يونيــو (حزيـران) 1979م ألرسة بســيطة مثــل
باقــي أرس مخيــم جنــن مــن الجئــي عــام 1948م ُه ِّجــرت مــن بلــدة عــن حــوض يف حيفــا ،وتــرىب الشــهيد املجاهــد
أســامة بــن خمســة إخــوة وأربــع أخــوات مــع والدتــه ووالــده الــذي تــويف قبــل استشــهاده بعــام واحــد فقــط.
التحــق شــهيدنا الفــارس أســامة مبــدارس مخيــم جنــن حتــى وصــل الصــف الحــادي عــر ،وتــرك املدرســة والتحــق
مبهنــة حياكــة وتركيــب الســجاد والـرادي واملوكيــت ،فســاعد أرستــه عــى مصاعــب الحيــاة التــي تعيشــها.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد أســامة اإلميــان والصــاة منــذ طفولتــه وكــذا شــدة الخــوف مــن اللــه عـ ّز وجــل يف كل عمــل
لــه ،وتــرىب وترعــرع وتفتحــت مســامعه عــى العبــادة والصــاة ودروس العلــم يف مســجد الجامــع الكبــر وســط مخيــم
جنــن .أهــم مــا مييــز الشــهيد املقــدام أســامة صيــام األيــام البيــض تقر ًبــا للــه عــز وجــل ،وصــار مــن أحــب األشــياء إىل
الشــهيد قـراءة القــرآن الكريــم باســتمرار ،وإذا أراد ســاع املســجل كانــت األرشطــة اإلســامية مــاذ ســمعه .متيــز الشــهيد
الفــارس أســامة بهواياتــه املتعــددة أيضً ــا يف الرياضــة ،فأتقــن متاريــن العضــات الرياضيــة ورفــع األثقــال والرســم وفنونــه
كــا أحــب ركــوب الخيــل.
مشواره الجهادي

هــذا الشــاب الصغــر الهــادئ مل يشــعر أحــد بانتامئــه لحركــة الجهــاد اإلســامي رغــم مســاعدته للمقاومــن
واملجاهديــن ،فشــارك يف املواجهــات اليوميــة عــى حاجــز الجلمــة قــرب جنــن فتميــز بالجــرأة يف املواجهــات ورسعــة
الحركــة مــا يــدل عــى عمــق قناعتــه بالشــهادة.
طــرأت تحــوالت عــى حيــاة الشــهيد املجاهــد أســامة بعــد اغتيــال الشــهيد القائــد إيــاد حــردان يف  5أبريــل (نيســان)
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2001م األمــر الــذي جعــل شــهيدنا الفــارس أســامة دائــم التفكــر والغضــب مــن أيــة عمليــة اغتيــال أو استشــهاد.
عندمــا نقلــت شاشــة التلفــاز صــورة الشــهيدة إميــان حجــو قــال ألهلــه بحــزن عميــق :مــش ح ـرام ،انظــروا! قبــل
استشــهاده ســجل رشيــط وصيــة «فيديــو» منــه عبــارة للجميــع تقــول« :أوصيكــم بالصــاة ،واملــوت واحــد» ويطلــب
املســامحة دامئًــا ممــن حولــه ويــردد عبــارة مميــزة وهــي« :ومــن مل ميــت بالســيف مــات بغــره تعــددت األســباب
واملــوت واحــد».
موعد مع الشهادة

يف صبــاح الجمعــة بعــد أن أدى صــاة الفجــر يف مســجد الجامــع الكبــر رجــع إىل البيــت عــى عجلــة مــن أمــره
فســألته أمــه أن ينتظــر ليتنــاول اإلفطــار فأجابهــا بأنــه ســرجع إن شــاء اللــه.
وبعــد صــاة الجمعــة حدثــت عمليــة مزدوجــة بســيارة مفخخــة قــرب بــاص للصهاينــة وســط مدينــة الخضــرة يف
 25مايــو (أيــار) 2001م ،وتبــن أن الشــهيدين هــا أســامة أبــو الهيجــا مــع رفيقــه الشــهيد املجاهــد عــاء صبــاح بعــد
أن ســجال وصيتهــا ثــأ ًرا لــروح الشــهيد القائــد إيــاد حــردان والطفلــة إميــان حجــو ،وتفاجــأ الجميــع بهــذا الخــر؛ فلــم
يتوقــع أحــد أن يقــوم الشــهيد املقــدام أســامة بهــذه العمليــة البطوليــة الجريئــة حيــث مل يتعــرض لالعتقــال أو اإلصابــة
مــن قبــل ،لكنــه أرسع الخطــا للجنــة.
وع ــن رحيل ــه قال ــت أم ــه الصاب ــرة« :أطل ــب م ــن الل ــه الرض ــا علي ــه وأن يجعل ــه ش ــهيد ح ــق ويجمعن ــا ب ــه يف
الجن ــان ،آم ــن!».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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هــز األرض تحــت أقــدام الغــزاة وفتــح النــار كالــركان مله ًبــا
الصهاينــة علــه بذلــك يشــفي غليلــه مــن االحتــال الــذي زرع فيــه
الحقــد والغــل عــى بنــي يهــود ج ـراء رضبــه لوالدتــه أمــام عينيــه
يف صغــره وهــو واقــف آنــذاك مكبــل بــراءة الطفولــة والعجــز
عــن مقاومــة البندقيــة بيديــن ناعمتــن .ذاك الطفــل هــو الشــهيد
املجاهــد عــاء صبــاح الــذي كــر وترعــرع وبــدأ مشــوار الجهــاد يف
ســبيل اللــه انتقا ًمــا مــن االحتــال وغطرســته بحــق الفلســطينيني.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1979

تقــول والــدة شــهيدنا البطــل عــاء صبــاح إنهــا رزقــت ابنهــا الشــهيد املجاهــد عــاء هــال صبــاح يف  11أبريــل
(نيســان) 1979م بعــد عامــن عــى زواجهــا حيــث هــو ابنهــا البكــر وقــرة العــن ،وتشــر إىل أن فرحتهــا بــه كانــت كبــرة
خاصــة أنــه جــاء بعــد فــرة عقــم.
خصوصــا الجديــن ،وتوضــح
ُعهــد الشــهيد املجاهــد عــاء ممي ـ ًزا عــن أشــقائه الســتة ،فقــد ملــك قلــب العائلــة
ً
الوالــدة بأنهــا زرعــت فيــه محبــه اللــه والوطــن وفلســطني واالســتعداد للتضحيــة يف ســبيلها «فهــذه أرضنــا وعلينــا أن
نناضــل ونضحــي مــن أجلهــا» كــا قالــت .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي ،ثــم انتقــل للمرحلــة الثانويــة ،ولكنــه مل
يتــم إال الســنة األوىل فيهــا ليــرك الدراســة ويلتحــق بالعمــل يف مهنــة تصليــح الســيارات.
صفاته وأخالقه

ـوب مــن الجميــع؛ فقــد تعلــق بــه كل مــن عرفــه لدماثــة خلقــه،
تشــر أرسة الشــهيد املجاهــد عــاء إىل أنــه محبـ ٌ
وطيــب قلبــه ولباقــة لســانه وإيثــاره عــى نفســه ألجــل مســاعدة اآلخريــن.
تقــول األم إن ابنهــا الشــهيد املقــدام عــاء نعــم االبــن البــار بوالديــه؛ فقــد حــرص عــى إرضائهــا وإرضــاء والــده
وحتــى جدتــه التــي شــاركت يف تربيتــه مؤكــدة أن أرستــه عندمــا فقدتــه فقــدت قل ًبــا حنونًــا صاد ًقــا ووف ًيــا.
وتعــود األم لتقــول« :الشــهيد عــاء طيــب القلــب يتمتــع بــروح الدعابــة والصــدق واملعــر الجيــد ،وعالقاتــه
االجتامعيــة واســعة حتــى أحبــه الجميــع ،ال ينقطــع عــن العبــادة ويــؤدي الفرائــض الخمــس يف املســجد وأصبحــت
هوايتــه وحياتــه دراســة الديــن ومطالعــه الكتــب الدينيــة».
مشواره الجهادي

تتوقــف والــدة الشــهيد الصابــرة لتقبــل صــورة ابنهــا كمــن تســتعيد رشيــط مــن الذكريــات وتقــول« :أتذكــر أن عــاء
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يف زمــن االنتفاضــة األوىل بلــغ مــن العمــر عــر ســنوات وقــد داهــم الجنــود الصهاينــة منزلنــا واقتــادوا والــده للشــارع
واحتجــزوه ،ثــم اقتحمــوا البيــت واعتــدوا عــى عــاء بالــرب وعندمــا ســمعت رصاخــه هاجمتهــم وحاولــت دخــول
البيــت إلنقــاذه ،فانهالــوا عــي رض ًبــا أمامــه وأمــام أرسيت .لقــد تأثــر عــاء كثـ ًرا بهــذا املنظــر وبــرز ذلــك يف مســلكياته
وكرهــه الشــديد لالحتــال وحديثــه الدائــم بكراهيــة وغضــب عليهــم .وقــد كــر وكــرت معــه هــذه الصــورة ومل ينســها،
وردد دو ًمــا :ســيأيت يــوم وأنتقــم منهــم وأرضبهــم وأعلمهــم كيــف يعتــدون علينــا».
وتضيــف« :تلقــى الشــهيد تعليمــه يف مــدارس جنــن ،ولكنــه أصيــب مبــرض مفاجــئ يف الصــف األول الثانــوي ،وتبــن
أنــه يعــاين مــن مــرض األزمــة الصدريــة ،وبســبب وضعــه الصحــي تــرك املدرســة ،ثــم انخــرط يف العمــل ملســاعدة والــده
عــى إعالــة أرستنــا».
الحقــا بعــد أن كــر الشــهيد الفــارس عــاء أدرك قيمــة الجهــاد يف ســبيل اللــه ألجــل اســرداد األرايض وإنهــاء االحتــال
الجاثــم فــوق صــدور الفلســطينيني .فآثــر االنخــراط يف العمــل املقــاوم عــر املشــاركة يف أنشــطة انتفاضــة األقــى،
ثــم انضــم الح ًقــا إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وتدريج ًيــا بــدأ يشــارك إخوانــه يف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العمــل املســلح ضــد االحتــال.
تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد عــاء إنــه رفــض أن يتــزوج «وكلــا كنــت أقــول لــه أريــد أن أزفــك وأفــرح بعرســك
كان يقــول يل ال أريــد الــزواج يف الدنيــا؛ فالحــور العــن ينتظرننــي بالجنــة».
موعد مع الشهادة

مل تكــن أرسة شــهيدنا املقــدام عــاء تعلــم أن ابنهــا ســيكون يف يــوم مــن األيــام استشــهاد ًيا ،وبخاصــة يف ضــوء
مشــاركته الرسيــة يف العمــل املقــاوم ضــد االحتــال حيــث عهدتــه أرستــه كتو ًمــا ال يخــر عــن أنشــطته أو مشــاركته يف
املواجهــات ضــد االحتــال.

تفاجــأ الجميــع بتنفيــذ الشــهيد املجاهــد عــاء لعمليــة استشــهادية مزدوجــة بســيارة مفخخــة قــرب بــاص للصهاينــة
وســط مدينــة الخضــرة الواقعــة داخــل مــا يســمى بالخــط األخــر مبشــاركة رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد أســامه أبــو
الهيجــاء يف  25مايــو (أيــار) 2001م .وقــد أســفرت العمليــة عــن مقتــل وإصابــة العـرات مــن الصهاينــة وســط تعتيــم
إعالمــي مــن العــدو عــن خســائره يف العمليــة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد أرشف محمود عبدالرحيم منر (بردويل)
صقر الطرق االلتفافية

إن ــه أرشف .ه ــو الــرارة .فج ــر الدني ــا وص ــار رمــ ًزا للطه ــارة.
وه ــو ال يخ ــى املني ــة .ق ــدم ال ــروح هدي ــة م ــن أج ــل العقي ــدة
والقضي ــة.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1975

ولــد الشــهيد املجاهــد أرشف محمــود منــر (بردويــل) يف مخيــم نــور شــمس بتاريــخ  18يوليــو (متــوز) 1975م يف ظــل
أرسة فلســطينية كبــرة ومحافظــة ،عــاش ونشــأ مــن الصغــر وهــو يــرى قســات الشــيوخ تحــي قصــة الترشيــد الــذي
حصــل لهــم ،فكــر وكــرت معــه املعانــاة والحقــد عــى املحتلــن.
مل يكــن يــرىض الخنــوع أو الدنيــة ،بــل امتشــق الكرامــة والعــزة واإلبــاء ،كل طــرق وأزقــة املخيــم تعــرف هــذا
املجاهــد الشــهيد األنيــق البشــوش ،عشــق اإلســام وأحــب فلســطني ،نشــأ يف ظــل أرسة محافظــة ربــت أبناءهــا جمي ًعــا
عــى حــب اإلســام واملحافظــة عــى األخــاق الحســنة الكرميــة.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أرشف مبجموعــة كبــرة مــن الصفــات أهمهــا الشــجاعة والنشــاط ،وهــذا مــا أهلــه ألن يكــون
شــوكة يف حلــوق كل املســتوطنني مــن خــال نشــاطه البــارز يف عمليــات صيــد قطعانهــم .عهــده الجميــع كرميًــا ال يبخــل
عــى أحــد ،بــل يقــدم املســاعدة لــكل مــن يحتاجهــا .مــن أهــم صفاتــه أنــه عاشــق للســاح وركــوب الخيــل ،وهــي
صفــات الفــارس املميــز الــذي يعشــق الفروســية.
تزيــن بســاحه الخــاص قبــل انتفاضــة األقــى حيــث إنــه رقيــب أول يف البحريــة الفســطينية .حبــه إلخوانــه وعالقتــه
الوطيــدة بهــم جعــا منــه شــخصية مميــزة وذات تأثــر عــى اآلخريــن .التزامــه باملســجد وحرصــه عــى الصــاة ذلــك
ميــزه عــى مــدار ســنني عمــره كلهــا.
مشواره الجهادي

حياتــه حافلــة بالعمــل الجهــادي والوطنــي؛ فقــد عــرف مميــ ًزا يف االنتفاضــة األوىل مــن خــال إلقــاء الحجــارة
وزجاجــات املولوتــوف التــي يصنعهــا ،فاعتقــل يف ســجن عســقالن لعــدة شــهور .ومل يســتطع املحتلــون والجــادون أن
يأخــذوا منــه أي كلمــة؛ فهــو كالجبــال الشــم ال ميكــن أن تلــن.
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م ــع انط ــاق انتفاض ــة األق ــى يف الع ــام 2000م عم ــل ش ــهيدنا املجاه ــد أرشف م ــع إخوان ــه الق ــادة يف رساي ــا
الق ــدس :الش ــهيد املجاه ــد محم ــد بش ــارات والش ــهيد املجاه ــد أس ــعد دق ــة والش ــهيد املجاه ــد س ــامح أب ــو حني ــش.
كابوس ــا يالح ــق الصهاين ــة ع ــى الط ــرق
وظه ــر دوره واض ًح ــا ومميــ ًزا ع ــى الصعي ــد املي ــداين خاص ــة حي ــث غ ــدا
ً
االلتفافي ــة وزرع العب ــوات الجانبي ــة حت ــى أطل ــق علي ــه املجاه ــدون واملقاوم ــون يف طولك ــرم لق ــب «صق ــر الط ــرق
االلتفافيــة» ،نعــم لقــد صــار شــهيدنا املقــاوم أرشف صق ـ ًرا يقتنصهــم ويرتبــص بهــم حيثــا كانــوا يقتلهــم ويطاردهــم
يف كل م ــكان.
موعد مع الشهادة

هكــذا هــم املجاهــدون ال يهــدؤون دامئًــا ،مهمتهــم واحــدة هــي مقاتلــة املحتــل .ومبــا أن الشــهيد املجاهــد أرشف
بــارع يف زرع العبــوات الناســفة قــام يف إحــدى املهــات الجهاديــة بــزرع عبــوة يف طريــق الدبابــات الصهيونيــة .ويف
هــذه األثنــاء حيــث كانــت الطائـرات تحلــق يف الجــو انفجــرت العبــوة يف الشــهيد املجاهــد أرشف ،ونقــل عــى إثرهــا إىل
املستشــفى .وبعــد عــدة أيــام يف مصارعــة الجـراح واآلالم فاضــت روحــه إىل بارئهــا يف  7يونيــو (حزيـران) 2001م ليكــون
مــع إخوانــه الشــهداء الذيــن ســبقوه والذيــن كانــت حياتهــم هــي مقارعــة الصهاينــة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

381

الشهيد املجاهد سامح نوري ذيب أبو حنيش
احرتف القنص فاختار الشهادة هدفًا

لــه مــن اســمه نصيــب؛ فهــو مســامح ورؤوف معطــاء ،أحبــه كل
مــن عرفــه ،وتــرك خلفــه شــواهد عــى حســن أدبــه ودماثــة خلقــه.
إنــه الشــهيد املجاهــد ســامح نــوري أبــو حنيــش الــذي احــرف
القنــص والتصويــب بعــد أن احــرف كتابــة الخــط العــريب فــدون
للوطــن مبــداد دمــه :بالــدم نكتــب لفلســطني.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1978

ولــد شــهيدنا املجاهــد ســامح نــوري أبــو حنيــش يف  9يونيــو (حزيـران) 1978م يف قريــة بيــت دجــن قضــاء نابلــس،
لعائلــة مكافحــة قدمــت التضحيــات الجمــة يف ســبيل الوطــن ،هــذه العائلــة انتمــى معظــم أفرادهــا لحــزب الشــعب
ومتســكه بالعمــل
الفلســطيني ،وقــد التحــق الشــهيد املجاهــد ســامح بصفــوف الحــزب يف ســن مبكــرة ،ونتيجــة نشــاطه ّ
الوطنــي ارتقــى الســلم التنظيمــي يف الحــزب ليكــون أصغــر عضــو للمؤمتــر العــام للحــزب يف العــام 1998م .أنهــى
دراســته الثانويــة العامــة يف محافظــة نابلــس ،وانضــم إىل صفــوف األمــن الوطنــي الفلســطيني (قــوات البحريــة) ،امتــاز
بحســه الوطنــي العــايل ،وأخــذ وســام املرتبــة األوىل يف الرمايــة.
تتكون أرسته من خمسة أفراد :ثالثة ذكور واثنتان من اإلناث ،والوالدان.
صفاته وأخالقه

عرفــه النــاس فنانًــا ذا حــس مرهــف امتــاز بجــال خطــه الــذي زيــن بــه جــدران القريــة وبــدا مــن أروع الخطاطــن
يف املحافظــة .امتــاز بدماثــة األخــاق وحســن الصداقــة لــكل مــن عرفــه .عهــد هادئًــا رغــم صغــر ســنه ،محبوبًــا مــن
قبــل الجميــع .جمــع شــهيدنا الفــارس ســامح بــن جــال الــروح والخــط وبــن إجــادة العمــل العســكري حســب مــا تذكــر
األم« :أجــاد ســامح اســتخدام الســاح وهــو يف العــارشة مــن العمــر ،يغافــل إخوتــه ويأخــذ الســاح الــذي يحتفظــون بــه
ويتــدرب عــى تلــك الشــجرة _تشــر إىل شــجرة الزيتــون يف حاكــورة املنــزل_ وعندمــا قــرر االلتحــاق بصفــوف قــوات
البحريــة أخــذ الدرجــة األوىل يف التصويــب».
مشواره الجهادي

أثنــاء عملــه ضمــن قــوات البحريــة يف معقلهــا _ســجن جنيــد_ تعــرف إىل رفيــق ســاحه ورفيقــه يف الجنــة الشــهيد
رسا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ،فبــدأ
املجاهــد أرشف بردويــل الــذي عمــل يف نفــس الكتيبــة وعمــل أيضً ــا ً
التحــول يف فكــر الشــهيد املقــدام ســامح نحــو التوجــه اإلســامي وانــرح صــدره للعمــل الجهــادي ،ولعــب اعتقــال
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الشــهيد املجاهــد أســعد دقــة مــن قــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف طولكــرم الــدور
رسا إىل أن
البــارز يف تنظيــم صفــوف املجاهديــن داخــل قــوات البحريــة ليعملــوا كخليــة النحــل ضمــن رسايــا القــدس ً
تفجــرت انتفاضــة األقــى ،فبــدأ شــهيدنا املجاهــد ســامح وصديقــه الشــهيد املجاهــد أرشف بردويــل بتنفيــذ املهــام
الجهاديــة املوكلــة إليهــا مــن قبــل الشــهيد القائــد أســعد د ّقــة .امتــاز القناصــان باصطيــاد قطعــان املغتصبــن عــى
الطــرق االلتفافيــة وتجهيــز الســيارات املفخخــة وإرســالها داخــل األرض املحتلــة عــام الــــ 48فحصــدوا العديــد مــن القتىل
والجرحــى مــن بنــي صهيــون.
موعد مع الشهادة

ســطع نجــم شــهيدنا الفــارس ســامح يف منطقــة شــال الضفــة فاســتهدفته قــوات البغــي الصهيونيــة .وبتاريــخ 1
يوليــو (متــوز) 2001م متكنــت قــوات العــدو مــن رصــده بعــد خروجــه وأخويــه الشــهيدين املجاهديــن وليــد بشــارات
ومحمــد بشــارات مــن عـزاء االستشــهادي أســامة أبــو الهيجــاء يف مخيــم جنــن ،ومتكنــت طائـرات األباتــي مــن إصابــة
ســيارتهم بصواريخهــا اللعينــة لتنــال مــن أجســادهم الطاهــرة.
تقــول األم« :مل يفاجئنــي خــر استشــهاد ســامح فلقــد أعــدين لهــذا اليــوم مــن مــدة طويلــة .منــذ أشــهر الحظــت
عليــه كــرة تالوتــه للقــرآن الكريــم .بــدأ يذكــر يل حلـ ًـا ظــل يالزمــه يف املــدة األخــرة .ذكــر يل أن هنــاك شــيخًا جميــل
املنظــر يأتيــه ويقــول لــه هــل تريــد أن تــرى الجنــة؟ وكان ســامح يجيبــه :نعــم ومــن ال يريــد رؤيــة الجنــة؟! فبــدأ
را رائ ًعــا ويقــول يل :إن هــذا القــر لــك .واعتــاد أن يصحــو مــن الحلــم عــى صــوت أذان الفجــر» .تنهــي األم
يرينــي قـ ً
حديثهــا« :هــذا حلــم ســامح اللــه يــرىض عليــه» ،يودعنــا ســامح ونحــن نغــادر بيــت دجــن باليافطــة التــي خطّهــا قبــل
استشــهاده عــى مدخــل القريــة «رافقتكــم الســامة» وتوقيــع الشــهيد املجاهــد ســامح أبــو حنيــش.
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الشهيد املجاهد محمد أحمد محمد أبو خرض (بشارات)
شهم النفس جريء القلب

حيــاة الجهــاد ومقاتلــة العــدو تفــرض عــى مــن يحياهــا التزامات
جســا ًما وق ـرارات ومواقــف ال يصمــد لهــا ســوى مــن اختــار هــذه
الحيــاة .ليــس سـ ً
ـهل أن يعيــش اإلنســان مطــار ًدا بعيــدً ا عــن أهلــه
وأحبتــه يتوقــع مواجهــة الخطــر يف كل لحظــة ،ويضطــر لقطــع أوارص
اجتامعيــة حاليــة أو مســتقبلية .الشــهيد املجاهــد محمــد بشــارات
عــاش مصاعــب حيــاة الجهــاد بقلــب املؤمــن وعــزم املحــب لوطنــه.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1973

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد أحمــد أبــو خــر (بشــارات) يف ســوريا يف  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1973م لعائلــة
مجاهــدة ،ودرس االبتدائيــة واإلعداديــة وجــز ًءا مــن املرحلــة الثانويــة يف األردن ،ودرس الثانويــة العامــة يف طوبــاس يف
الضفــة املحتلــة ،والتحــق بجامعــة النجــاح يف نابلــس.
صفاته وأخالقه

ملحمــد مــن الصفــات أحســنها .طاعــة للوالديــن ،وطيــب عالقــات مــع األصدقــاء واملعــارف والجـران .حــب للمعرفــة
دفعــه لاللتحــاق بالجامعــة مــرة يف األردن ومــرة يف نابلــس .وهــو شــديد التقــوى للــه ســبحانه ،وهــذا يظهــر يف اتجاهــه
لدراســة الرشيعــة يف األردن.

تلتفــت أم الشــهيد املجاهــد محمــد إىل صــورة الشــهيد املجاهــد أنــور حمـران املوجــودة يف املنــزل وت ّعرفــه بعبــارة
واحــدة قائلــة« :كان صاحــب محمــد يف الســجن اللــه يــرىض عليهــم» .تبــي وهــي تتذكــر األيــام التــي قضتهــا تجــوب
ســجون االحتــال والســلطة مــن أجــل االطمئنــان عليــه.
تذكــر والــدة الشــهيد املجاهــد محمــد إحــدى ليــايل عيــد الفطــر عندمــا اضطــرت إىل أن تقــي ليلهــا تبحــث عــن
ســيارة للعــودة إىل البيــت بعدمــا تأخــرت يف زيــارة محمــد يف ســجن النقــب حيــث اعتقــل الشــهيد املجاهــد محمــد
يف عــام 1995م ملــدة أربــع ســنوات يف ســجن النقــب الصهيــوين ،وبعــد خروجــه مل يلتحــق بجامعــة النجــاح ســوى عــام
واحــد ليعــود وميــي عامــن يف ســجن الســلطة يف الجنيــد بنابلــس.
مشواره الجهادي

الشــهيد املجاهــد محمــد بشــارات مــن أبــرز نشــطاء حركــة الجهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس يف منطقــة جنــن.
تعــرض لالعتقــال عــى يــد ســلطات االحتــال حــوايل أربــع ســنوات وعنــد أجهــزة الســلطة مــدة عامــن بتهمــة مســاعدة
أحــد املجاهديــن يف هربــه مــن ســجن أريحــا.
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تخصــص الشــهيد املجاهــد محمــد يف إعــداد العبــوات الناســفة ،وواجــه املطــاردة مــن قــوات االحتــال .وفشــلت
ثــاث محــاوالت قــام بهــا االحتــال الغتيالــه .حملتــه قــوات االحتــال مســئولية تفجــر الخضــرة ونتانيــا وعمليــة ميحــوال
يف األغــوار الشــالية إضافــة إىل إعــداد ع ـرات العبــوات الناســفة لدوريــات صهيونيــة عســكرية ،وقتــل ضابطــن مــن
املخابـرات الصهيونيــة ،وقتــل مختــار مســتوطنة شــايف شــمرون يف هجــوم بالرصــاص.
وتجــدر اإلشــارة أن الشــهيد املقــدام محمــد قــد تعــرض بتاريــخ  3يونيــو (حزيـران) 2001م ملحاولــة اغتيــال فاشــلة
مــن العــدو الصهيــوين حيــث نجــا مــن املــوت بأعجوبــة ،بعــد أن انفجــرت العبــوة الناســفة التــي وضعتهــا قــوات
االحتــال ككمــن لــه ،عــى بعــد خمســة أمتــار مــن الســيارة التــي كان يقودهــا يف الجهــة الرشقيــة مــن قريــة طمــون.
االعتقــاد الســائد وقتئــد أن طائــرة مروحيــة صهيونيــة ،شــوهدت تحلــق يف أجــواء املنطقــة ،قامــت بتفجــر تلــك العبــوة.
موعد مع الشهادة

يف منتصــف ليلــة يــوم  1يوليــو (متــوز) 2001م قــدر لشــهيدنا املجاهــد محمــد أن يكــون عــى موعــد مــع الشــهادة
وذلــك عــى طريــق قريــة «مســلية» قضــاء جنــن ،حيــث قامــت طائرتــان مــن طائـرات العــدو الصهيــوين بقصف الســيارة
التــي تقــل الشــهيد املجاهــد محمــد وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد وليــد بشــارات مــن بلــدة طمــون مبحافظــة طوبــاس
والشــهيد املجاهــد ســامح أبــو حنيــش مــن بلــدة بيــت دجــن مبحافظــة نابلــس مــا أدى إىل إصابــة الســيارة إصابــة
مبــارشة ،وتدمريهــا واحرتاقهــا بالكامــل واستشــهاد املجاهديــن الثالثــة حيــث كانــوا يف طريــق عودتهــم إىل منازلهــم بعــد
تقدميهــم الع ـزاء لعائلــة االستشــهادي أســامة أبــو الهيجــاء يف مخيــم جنــن ،وذلــك خال ًفــا ملــا ادعتــه وســائل اإلعــام
الصهيــوين يف حينــه ،بــأن املجاهديــن الثالثــة كانــوا يعتزمــون تنفيــذ هجــات عــى أهــداف صهيونيــة.
تقــول والــدة الشــهيد يــوم الشــهادة« :كان محمــد مر ًحــا كعادتــه ميازحنــي ويضحــك لكنــه ألــح ّعــي بطلــب رضــاي
وعندمــا خــرج كان أني ًقــا للغايــة ،اتصــل يب وهــو يف جنــن قبــل نحــو ســاعة مــن الحــادث ليقــول يل إنــه أحــر يل عسـ ًـا
هديــة ،دعــوت لــه وبــدأت أنتظــره ولكنــه قضــاء قــدره أن ينــال الشــهادة كــا كان يحــب ويســعى».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد وليد رسمي صادق بشارات
أراد تحرير الوطن بدمه

أن يختـــار اإلنســـان بإرادتـــه الحـــرة الجهـــاد لتحريـــر وطنـــه
فتل ــك منزل ــة رفيع ــة تكش ــف ع ــن إحس ــاس عمي ــق باإلمي ــان بالل ــه
_س ــبحانه_ ال ــذي نه ــى ع ــن الع ــدوان ورشع مجاهدت ــه بالنف ــس
وامل ــال إلقام ــة الع ــدل ال ــذي تضط ــرب الحي ــاة يف غياب ــه .وه ــذا
م ــا اخت ــاره مجاه ــدو فلس ــطني ومنه ــم الش ــهيد املجاه ــد ولي ــد
بش ــارات.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1981

مل يكــن يــوم  3فربايــر (شــباط) 1981م يو ًمــا كباقــي األيــام ،بــل اختلــف عــن تلــك األيــام مبــا يحملــه مــن ابتســامات
مرشقــة لطلــوع شــمس الجهــاد ،ففيــه جــاء لرســمي صــادق بشــارات مولــود جديــد ،فاســتبرش بقدومــه وعمــت الفرحــة
يف صــدر األب الحنــون بهــذه املناســبة ،ولكنــه مل يــدرك حينهــا بــأن هــذا الطفــل ســوف يكــون أحــد فرســان رسايــا القدس
العظــاء ،فخــرج الشــهيد املجاهــد وليــد رســمي بشــارات ليتنفــس اإلبــاء ويقــول :ال وألــف ال للمحتــل الغاصــب ،فهــو
دامئًــا كذلــك كــا عــرف عنــه بــن أصحابــه ،وبــن زمالئــه يف املدرســة.
التحــق الشــهيد املجاهــد وليــد مبــدارس البلــدة وأنهــى املرحلــة اإلعداديــة ومل يُتــح لــه إكــال دراســته ،فتفــرغ
للعمــل بجانــب والــده لتوفــر العيــش الكريــم ألهلــه وإخوتــه.
صفاته وأخالقه

ميــزت الشــهيد املجاهــد وليــد جــرأة نــادرة بــدت يف انتفاضــة الحجــارة ،وذكاء ورسعــة بديهــة مكنــاه مــن حســن
التــرف يف أصعــب املواقــف .حبــه لوالديــه عنــوان للبنــوة الصالحــة .واتســمت عالقاتــه مــع أصدقائــه ومعارفــه باملــودة
الصادقــة وصفــاء القلــب.

والــدة الشــهيد املجاهــد وليــد تتحــدث قائلــة« :استشــهاد ابنــي وليــد ليــس أول جرائــم االحتــال الصهيــوين فمنــذ
االنتفاضــة األوىل واملصائــب تتــواىل ابنــي البكــر ســمري أصيــب برصاصــة بجــوار القلــب وهــو اآلن ال يســتطيع القيــام بــأي
عمــل نظـ ًرا لبقــاء جــزء مــن الشــظايا قــرب القلــب وعــدم اســتطاعة األطبــاء انتزاعهــا خو ًفــا عــى حياتــه ،ابنــي األصغــر
ســامر أصيــب برصاصــة اخرتقــت الرئتــن ومــازال يعــاين إىل اآلن ،وابنــي رمــزي اعتقــل بعــد استشــهاد وليــد وحكــم عليــه
العــدو بالســجن ملــدة  17عا ًمــا عــى خلفيــة نشــاطه يف رسايــا القــدس».
تتدخـــل كنـــوز االبنـــة الصغـــرة للعائلـــة يف الحديـــث قائلـــة« :لقـــد تغـــر أخـــي وليـــد كثـــرًا قبـــل استشـــهاده
بش ــهور وكان دائ ــم الح ــزن ع ــى الش ــهداء الذي ــن س ــقطوا ،لق ــد هــ ّزه استش ــهاد صديق ــه الش ــهيد املجاه ــد أرشف
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بردوي ــل ،وأش ــارت إىل الص ــورة املعلق ــة ع ــى الج ــدار .كان يتكل ــم ع ــن االحت ــال بغض ــب وحق ــد مل نك ــن ن ــدري أن ــه
يق ــوم بعم ــل ضده ــم».
مشواره الجهادي

عنــد انطــاق االنتفاضــة األوىل بــدا شــهيدنا الفــارس وليــد مــن أروع أشــبال الحجــارة الذيــن يتصــدون لجنــود
االحتــال بالصــدور العاريــة ،وكانــت أمنيتهــم الوحيــدة هــي العيــش بحريــة وطــرد املحتــل الغاصــب عــن أرض الربــاط،
ويف ذلــك الوقــت أصيــب شــهيدنا املقــدام وليــد نتيجــة انفجــار جســم مشــبوه بالقــرب منــه ،ومــا كاد أن يشــفى مــن
هــذه اإلصابــة حتــى انطلقــت انتفاضــة األقــى املباركــة ،وهــا هــو قــد أصبــح شــابًا وأمنيتــه التــي تــرىب عليهــا وحبــه
للشــهادة قــد ازدادا ،فالتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وأصبــح يعمــل إىل
جانــب الشــهيد القائــد محمــد بشــارات.
شــارك الشــهيد املجاهــد وليــد يف العديــد مــن العمليــات الفدائيــة ضــد املواقــع الصهيونيــة ،وكثـ ًرا مــا قــام مبرافقــة
الشــهيد القائــد محمــد بشــارات أثنــاء قيامــه بالعمليــات عــى املســتوطنات.
تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد وليــد« :كان ابنــي وليــد يحــب األطفــال كث ـ ًرا وعندمــا ميــزح يبــدأ يذكــر أســاء
أطفالــه يف املســتقبل وصفــات زوجتــه ،يف األشــهر األخــرة أردت أنــا وأبــوه أن نفــرح بــه ونزوجــه لكنــه أجابنــا قائـ ًـا
بابتســامة :أنــا ال أريــد أن أتــزوج بنــت عاديــة .وملــا ضحكنــا أنــا وأبــوه عــى هــذا الــكالم رد علينــا :أريــد الــزواج مــن
ســبعني مــن حوريــات الجنــة .أليــس هكــذا يتــزوج الشــهداء؟».
موعد مع الشهادة

يف منتصـــف ليلـــة يـــوم  1يوليـــو (متـــوز) 2001م ُقـــدر لشـــهيدنا املجاهـــد وليـــد أن يكـــون عـــى موعـــد مـــع
الش ــهادة وذل ــك ع ــى طري ــق قري ــة «مس ــلية» قض ــاء جن ــن ،حي ــث قام ــت طائرت ــان م ــن طائ ـرات الع ــدو الصهي ــوين
بقص ــف الس ــيارة الت ــي تق ــل الش ــهيد املجاه ــد ولي ــد وبرفقت ــه الش ــهيد املجاه ــد محم ــد بش ــارات م ــن بل ــدة طم ــون
مبحافظ ــة طوب ــاس والش ــهيد املجاه ــد س ــامح أب ــو حني ــش م ــن بل ــدة بي ــت دج ــن مبحافظ ــة نابل ــس م ــا أدى إىل
إصاب ــة الس ــيارة إصاب ــة مب ــارشة ،وتدمريه ــا واحرتاقه ــا بالكام ــل واستش ــهاد املجاهدي ــن الثالث ــة حي ــث كان املجاه ــدون
الثالث ــة يف طري ــق عودته ــم إىل منازله ــم بع ــد تقدميه ــم العــزاء لعائل ــة االستش ــهادي أس ــامة أب ــو الهيج ــاء يف مخي ــم
جن ــن ،وذل ــك خال ًف ــا مل ــا ادعت ــه وس ــائل اإلع ــام الصهي ــوين يف حين ــه ،ب ــأن املجاهدي ــن الثالث ــة كان ــوا يعتزم ــون تنفي ــذ
هج ــات ع ــى أه ــداف صهيوني ــة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد سالمة عبد الله سليامن السطري
روحه رخصت يف سبيل الله

عــاد إىل أرض الوطــن التــي رشد منهــا أبــواه ليعمــل عنــد ســارقي
األرض ،ومــع ذلــك مل يســلم مــن جرميــة جيشــهم اإلرهــايب الــذي
أرداه أثنــاء عودتــه مــن العمــل.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1984

ولــد الشــهيد املجاهــد ســامة عبد الله الســطري يف بلــدة القرارة رشق مدينــة خانيونس يف  22فرباير (شــباط) 1984م.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد ســامة يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه ،تعــود أصولهــا إىل بلدة الرملــة املحتلة منذ العــام 1948م
حالهــا كحــال العديــد مــن األرس الفلســطينية ،وتتكون أرستــه من أربعة إخــوة وثالث أخــوات ،وهو االبن األصغــر للعائلة.
درس الشــهيد املجاهــد ســامة املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة املعــري يف بلــدة الق ـرارة ،لكنــه مل يكمــل
الدراســة الثانويــة بســبب الوضــع االقتصــادي الصعــب الــذي مــرت بــه عائلتــه ،فتوجــه إىل مســاعدة والــده وإخوانــه
األكــر منــه س ـ ًنا يف العمــل وإعالــة األرسة.
صفاته وأخالقه

حــرص شــهيدنا الفــارس ســامة عــى الصلــوات الخمــس يف املســاجد وخاصــة صــاة الفجــر وقـراءة القــرآن حيــث ألــح
كثـرًا عــى أرستــه أن تســاعده يف تعلــم القـراءة والكتابــة يك يتمكــن مــن تــاوة القــرآن الكريــم ومعرفــة العلــوم الدينيــة
التــي تقربــه مــن ســنة الرســول محمــد ﷺ.
وصــف شــهيدنا املجاهــد ســامة بالكــرم والجــود وحــب اآلخريــن والتضحيــة يف ســبيل اللــه حيــث إنــه بــار بوالديــه
وشــديد الحــرص عــى طاعتهــا ويــويص إخوانــه بذلــك.
متيــز الشــهيد املجاهــد ســامة بطيبــة القلــب كــا رســمت عــى وجهــه ابتســامة مل تفارقــه أبــدً ا ،وهــو محــب
ومحبــوب للجميــع باإلضافــة إىل أنــه متتــع بالخلــق العــايل والهــادئ والحــرص عــى اح ـرام مــن هــم أكــر منــه س ـ ًنا.
مشواره الجهادي

ش ــب ش ــهيدنا الف ــارس س ــامة ع ــى ح ــب الل ــه والوط ــن وعش ــق الجه ــاد واملقاوم ــة؛ فمن ــذ نعوم ــة أظاف ــره
حـــرص عـــى املشـــاركة يف تشـــييع جنـــازات الشـــهداء واملشـــاركة يف الفعاليـــات املختلفـــة.
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ارتبــط حضــور شــهيدنا الفــارس ســامة بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عمــل يف
أطرهــا باملدرســة اإلعداديــة ،ولــه دور بــارز يف العمــل الطــايب ،ولكــن عندمــا توقــف عــن دراســته اضطــر إىل التوقــف
عــن ذلــك والتوجــه للعمــل مــع والــده وإخوانــه ،وبعــد فــرة مــن الزمــن توجــه للعمــل داخــل األرايض املحتلــة.
انضــم شــهيدنا الفــارس ســامة إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ،وواظــب عــى حضــور األنشــطة والفعاليــات واملناســبات
التــي نظمتهــا الحركــة آنــذاك باإلضافــة إىل أنــه كثـ ًرا مــا ســاند املجاهديــن بــكل مــا أتيــح لــه خــال عملهــم الجهــادي
لشــدة حبــه وولعــه بهــذا الطريــق.
موعد مع الشهادة

يف ليلــة  8يوليــو (متــوز) لعــام 2001م كان الشــهيد املجاهــد ســامة داخــل األرايض املحتلــة يعمــل مــن أجــل بنــاء
حيــاة اجتامعيــة واقتصاديــة أفضــل هــو وأرستــه لشــدة مــا متــر بــه العائلــة مــن وضــع اقتصــادي صعــب كباقــي األرس
الفلســطينية يف أرايض قطــاع غــزة .قامــت قــوات صهيونيــة بإطــاق الن ـران باتجاهــه وهــو عائــد مــن عملــه مره ًقــا
فأصيــب بســاقه وصــدره مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور ليكــون مصــره كمصــر الكثــر مــن أبنــاء فلســطني الذيــن
يعانــون الويــات عــى أراضيهــم.
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الشهيد املجاهد نضال إبراهيم مصطفى أبو شادوف
منفذ عملية تفجري نوعية يف قلب تل الربيع املحتلة

جنــان الخلــد والنعيــم ،وعشــق الشــهادة والحــور العــن،
والخلــود برفقــة الشــهداء امليامــن ،هــذا الــذي دفــع الشــهيد املقــدام
نضــال ليقــدم روحــه ونفســه رخيصــة يف ســبيل اللــه ،ويثــأر بدمائــه
الطاهــرة الزكيــة لــكل املنكوبــن واملظلومــن ولســان حالــه يقــول:
دمــايئ ودمــاء إخــواين هــي الســبيل لــردع هــذا املحتــل الغاصــب
وإزالتــه مــن فلســطني.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1981

أبــر شــهيدنا املجاهــد نضــال إبراهيــم أبــو شــادوف النــور يف  28فربايــر (شــباط) 1981م يف قريــة برقــن قضــاء
جنــن شــال الضفــة املحتلــة ،ونشــأ يف أرسة مؤمنــة مجاهــدة زرعــت يف أبنائهــا نهــج الجهــاد واملقاومــة.
تلقــى شــهيدنا الفــارس نضــال تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس القرية ،ومل يكمــل دراســته الجامعية
لســوء األحــوال املاديــة التــي عاشــتها أرستــه املكونــة مــن األب واألم وســبعة أشــقاء وأربع شــقيقات.
يذك ــر أن الش ــهيد املجاه ــد نض ــال مل يك ــن األول له ــذه العائل ــة املجاه ــد؛ فق ــد قدم ــت قبل ــه اب ــن عم ــه الش ــهيد
املجاه ــد مهن ــد أب ــو ش ــادوف ال ــذي ت ــرك برحيل ــه أثــ ًرا بال ًغ ــا يف ش ــهيدنا الف ــارس نض ــال ال ــذي ص ــار ج ــل حديث ــه
ع ــن الش ــهادة.
صفاته وأخالقه

تــرىب شــهيدنا البــار نضــال عــى موائــد تحفيــظ الق ـران الكريــم ،وحلقــات الذكــر ،فصــار مثـ ً
ـال للشــاب املؤمــن
املجاهــد الزاهــد العابــد .متيــز بالتزامــه ومواظبتــه عــى جميــع الصلــوات يف املســجد وإكثــاره مــن الصيــام والقيــام ،كــا
عــرف بأخالقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة.

مشواره الجهادي

مشــاهد األمل والدمــار التــي خلفهــا العــدو الصهيــوين بجرامئــه وقصفــه ،جعلــت مــن شــهيدنا الفــارس نضــال أبــو
شــادوف بركانًــا ثائـ ًرا يف وجــه الكيــان الصهيــوين الزائــل .أحــب الجهــاد واملقاومــة منــذ صغــره ،وســعى لنيــل الشــهادة،
ورغــم أنــه يف زهــرة شــبابه ،لكنــه أدرك أن هــذه الدنيــا فانيــة والخلــود للشــهداء واملجاهديــن الذيــن يدافعــون عــن
رشف وكرامــة األمــة.
انتم ــى ش ــهيدنا املجاه ــد نض ــال لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي ،ولعزميت ــه ونش ــاطه املمي ــز ت ــم إدراج ــه يف العم ــل
العســـكري بصفـــوف رسايـــا القـــدس الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي ،وشـــارك يف صـــد العديـــد مـــن
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االجتياح ــات املتك ــررة الصهيوني ــة ملخي ــم جن ــن ،ول ــه دور ب ــارز يف العدي ــد م ــن العملي ــات العس ــكرية الت ــي نفذته ــا
رساي ــا الق ــدس ض ــد الع ــدو الصهي ــوين.
مل يك ــن عجي ًب ــا ع ــى ذل ــك املجاه ــد وه ــو يف مقتب ــل عم ــره وزه ــرة ش ــبابه أن يقب ــل للش ــهادة ومي ــي نح ــو
املج ــد والعلي ــاء والخل ــود؛ فالش ــهيد املجاه ــد نض ــال وأمثال ــه م ــن األوفي ــاء واملخلص ــن .ه ــم م ــن يق ــع ع ــى عاتقه ــم
التق ــدم يف س ــاحات الجه ــاد واملقاوم ــة ،وه ــم يعق ــدون تج ــارة رابح ــة م ــع الل ــه ع ــز وج ــل؛ لتك ــون له ــم الجن ــة
الت ــي وع ــد الل ــه به ــا الش ــهداء.
موعد مع الشهادة

بالرغـــم مـــن اإلجـــراءات األمنيـــة املشـــددة للعـــدو الصهيـــوين اســـتطاع شـــهيدنا املجاهـــد نضـــال رضب العـــدو
الصهي ــوين يف عمق ــه ،واخــراق كل العوائ ــق والحواج ــز والعراقي ــل الصهيوني ــة ،ووص ــل إىل هدف ــه املح ــدد ليفج ــر
نفســه يف تجمــع للجنــود الصهاينــة واملســتوطنني بالقــرب مــن محطــة قطــار يف منطقــة بنيامينــا بالقــرب مــن مدينــة
الخض ــرة  -حيف ــا ع ــى بع ــد  60كيلوم ـ ًرا م ــن ت ــل الربي ــع املحتل ــة م ــا أدى إىل مقت ــل ثالث ــة جن ــود صهاين ــة وإصاب ــة
خمس ــة ع ــر صهيوني ــا بج ــروح متفاوت ــة.
شكلت العملية البطولية رضبة قوية لنظرية األمن الصهيوين ،واعتربتها املصادر الصهيونية خطرية جدً ا.
يف تفاصيــل العمليــة التــي حدثــت الســاعة الســابعة والنصــف مــن مســاء االثنــن  16يوليــو (متــوز) 2001م أن
االستشــهادي نضــال مصطفــى أبــو شــادوف فجــر نفســه مــن خــال ح ـزام ناســف يلــف بــه جســده يف تجمــع حاشــد
يف محطــة قطــار بهــا حشــد كبــر مــن الــركاب يتأهبــون للصعــود إىل القطــار .هرعــت قــوات كبــرة مــن الرشطــة
الصهيونيــة وســيارات اإلســعاف إىل مــكان االنفجــار وطوقــت املــكان ،وقطعــت حركــة الســر ،ونقلــت اإلســعافات القتــى
والجرحــى إىل مستشــفى هيليــل يــايف يف الخضــرة .وقــد أعلنــت رسايــا القــدس مســئوليتها املبــارشة عــن العمليــة
البطوليــة التــي نفذهــا أحــد مجاهديهــا األبطــال وهــو الشــهيد املجاهــد نضــال أبــو شــادوف ،وعاهــدت الشــهيد وأبنــاء
شــعبنا الفلســطيني عــى مواصلــة طريــق الجهــاد واملقاومــة.
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الشهيد املجاهد مصطفى يوسف محمد ياسني
رسا وقُتل جه ًرا
جاهد ً

قليلــون هــم الجنــود املجهولــون الذيــن يقاتلــون يف ســبيل اللــه
بعيــدً ا عــن أعــن النــاس حتــى املقربــن منهــم .ومــع مــرور األيــام
والســنني نقلــب صفحــات املــايض ،ونقــرع أجــراس الذكريــات،
ونطالــع الكتــب ونعيــد كتابــة أحــرف مــن نــور لتنــر طريــق ودرب
املجاهديــن .نســتلهم منهــم الهمــم والعــر ونعلــن حقبــة زمنيــة
جديــدة لــن متــر دون إنــارة مشــاعلهم التــي لــن تنطفــئ وشــعلتنا
لهــذه الحقبــة .شــهيدنا ســمي الجنــدي املجهــول.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1973

الشــهيد املجاهــد مصطفــى يوســف ياســن (أبــو فرح) مــن مواليد قرية عانــن غرب جنــن بتاريخ  28ديســمرب (كانون
األول) 1973م ،درس حتــى الثانويــة يف مدرســة ذكــور الســيلة الحارثيــة للبنــن ،ورغم أنــه كان يف حينها مــن األوائل ،لكنه
إحساســا منــه بظــروف أهله املعيشــية ،فعمل يف البنــاء داخل فلســطني املحتلة ليســاعد يف تحمل مرصوفات
تــرك دراســته
ً
البيــت ألرستــه املكونــة مــن الوالديــن املتوفيــن وأربعــة أشــقاء وشــقيقة واحــدة .تــزوج ورزق طفلــة ســاها فــرح.
صفاته وأخالقه

بعــد لقائنــا بأحــد أصدقائــه وصــف لنــا الشــهيد املجاهــد مصطفــى بأنــه كريــم ،ذو خلــق عظيــم ،عالقاتــه طيبــة مــع
الجميــع ومحبــوب لهــم ،وملتــزم دين ًيــا ،مــرح وضحــوك ،متابــع للشــأن الفلســطيني ومطلــع عــى مــا يــدور يف األفــق
الفلســطيني والعــريب ،تفــوق بدراســته ،والتــزم بصــاة الجامعــة ،فهــو مثابــر ومغامــر ،شــجاع وكتــوم ومبــادرُ ،ســمي
الجنــدي املجهــول لعملــه برسيــة تامــة.
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا املجاهــد مصطفــى ناش ـطًا يف رسايــا القــدس بشــكل رسي إىل جانــب الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس
محمــد ياســن ،ومل يعلــم عنــه أي يشء ،وبقيــت األمــور طــي الكتــان حتــى عــن أقاربــه إىل أن استشــهد.
وعــى لســان املحاميــة التــي رفعــت قضيــة عــى الجيــش الصهيــوين بســبب إعدامــه بــدم بــارد بعــد اعتقالــه؛ أنــه
شــارك يف إرســال أحــد االستشــهاديني لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف فلســطني املحتلــة عــام 1948م وقــام بتوصيلــه إىل
مدينــة أم الفحــم حيــث كشــف أمــره ،إىل جانــب الشــهيد القائــد محمــد ياســن الــذي يعتــر رفيــق دربــه.
موعد مع الشهادة

اطــأن عــى والدتــه البعيــدة عنــه ،وعــاد إىل منزلــه بعــد أداء صــاة الظهــر يف املســجد حامـ ًـا بيــده علبــة حلــوى
لطفلتــه الصغــرة.
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مــن زوجتــه ســمعنا الحكايــة« :يــوم  22متــوز (يوليــو) 2001م توجــه لعملــه يف بلــدة املكــر يف فلســطني املحتلــة،
وهنــاك اعتقلتــه قــوات االحتــال واحتجزتــه حتــى الســاعة الحاديــة عــرة ليـ ًـا لدخولــه دون ترصيــح عمــل ،ويف اليــوم
التــايل  23متــوز (يوليــو) 2001م تنــاول إفطــاره وجلــس واســتحم ،ومــع اقـراب موعــد آذان الظهــر توجــه لقضــاء أحــد
مشــاويره ،وبعــد أدائــه لصــاة الظهــر يف املســجد توجــه إىل أمــه املريضــة لالطمئنــان عليهــا ،وعــاد إىل املنــزل».
تقــول زوجتــه« :تنــاول غــداءه واســتلقى عــى فراشــه للنــوم ،وفجــأة ســمعت صوتًــا يف محيــط املنــزل ففتحــت
الشــباك فــإذا بالجيــش يحــارص املنــزل ،وبعــد فتحــه للشــباك للنظــر إليهــم طلــب منــه أحــد الجنــود فتــح البــاب،
وبالفعــل فتــح البــاب».
وتضيــف الزوجــة الصابــرة« :يف هــذه األثنــاء عــدت إىل غرفتــي بعدمــا منعنــي الجيــش مــن الخــروج ،وبعــد دخــويل
ســمعت صــوت إطــاق نــار ف ُعــدت مرسعــة لالطمئنــان عــى مصطفــى ،فوجدتــه ملقــى عــى األرض مرض ًجــا بدمائــه
نتيجــة إصابتــه برصاصتــن بصــدره ،واحتجــزين الجنــود وأجلســوين تحــت شــجرة زيتــون وأنــا أشــاهد زوجــي ينــزف
ويلفــظ أنفاســه األخــرة ويــردد :أشــهد أن ال إلــه إال اللــه وأن محمــدً ا رســول اللــه ،وبــدأ الجيــش يعبــث مبحتويــات
املنــزل ،وطلبــوا منــي إخ ـراج الســاح مهدديــن بتفجــر البيــت».
بع ــد إط ــاق الن ــار علي ــه ق ــام الجي ــش بس ــحبه أرضً ــا وه ــو ين ــزف وأبع ــدوه ع ــن املن ــزل مس ــافة  30م ـرًا ،وقام ــوا
باحتجـــاز الجثـــان وانســـحبوا .بعـــد انســـحابهم بقليـــل أذاع راديـــو العـــدو الصهيـــوين أن قـــوات االحتـــال قتلـــت
ناش ـطًا يف رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني يف قري ــة عان ــن غ ــرب جن ــن ،ويف
نف ــس الي ــوم س ــلم االحت ــال جثامن ــه الس ــاعة  11لي ـ ًـا ع ــر حاج ــز س ــامل القري ــب م ــن القري ــة ،ويف الي ــوم الت ــايل
ووري جثامن ــه ال ــرى يف مق ــرة البل ــدة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد حمودة نرصي عبد الفتاح املدهون
فارس املجاهدين

مــا أعظمهــا مــن شــهادة ومــا أرسعهــا مــن خطــوات تلــك التــي
يخطّهــا املجاهــد قبــل أن يصبــح أشــاء متناثــرة! تلــك هــي املعادلــة
التــي ســطرها أبنــاء الشــقاقي ،وعجــز عــن فهمهــا طــاب الدنيــا.
يف قامــوس العظــاء هــي أرواح ترخــص مــن أجــل كرامــة
األوطــان ،ويف كتــاب اللــه هــم أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون .ســيدي
حمــودة لــك يف املــوت حيــاة!
)(2001 - 1979

الميالد والنشأة

ولد الشــهيد املجاهد حمودة نرصي املدهون يف مخيم جباليا الصمود شــال قطاع غزة يف  9ســبتمرب (أيلول) 1979م.

ينتمــي الشــهيد املجاهــد حمــودة إىل عائلــة مجاهــدة؛ فقــد اعتقلــت قــوات العــدو عــد ًدا مــن إخوتــه .وتتكــون
العائلــة مــن تســعة إخــوة وأربــع أخــوات إضافــة إىل األب واألم .و قــد ه ّجــرت هــذه العائلــة عــى يــد العصابــات
الصهيونيــة مــن مدينــة «املجــدل  -عســقالن» شــأنها شــأن بقيــة العائــات الفلســطينية التــي ُه ِّجــرت مــن ديارهــا وقتــل
مــن قتــل أمــام مــرأى ومســمع العــامل.
عائلــة املدهــون قدمــت العديــد مــن أبنائهــا شــهداء منهــم :الشــهيد عبداللــه رمضــان املدهــون الــذي ارتقــى يف األول
مــن أبريــل (نيســان) 1997م يف عمليــة كان هدفهــا باصــن للمســتوطنني يف محيــط مغتصبــة نيتســاريم وســط القطــاع،
والشــهيد فــوزي مصبــاح املدهــون الــذي ارتقــى يف  12مايــو (أيــار) 2004م خــال تصديــه لتوغــل صهيــوين يف حــي
الزيتــون بغــزة ،والشــهيد محمــود معــن املدهــون الــذي ارتقــى يف توغــل صهيــوين يف مخيــم جباليــا بتاريــخ  30ســبتمرب
(أيلــول) 2004م .وثالثتهــم مــن أبنــاء الجهــاد اإلســامي.
درس شــهيدنا املقــدام حمــودة املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث يف مخيــم جباليــا ،ثــم أنهــى
الثانويــة العامــة ،ثــم التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة .وعمــل يف مجــال الخياطــة يف أحــد املصانــع يف مــروع بيــت
الهيــا وكان يغتنــم فرصــة الســاعة يف املكــوث يف مســجد القســام مفضـ ًـا ذلــك عــى أن يذهــب للغــداء.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املقــاوم حمــودة بالتزامــه ومواظبتــه عــى الصــاة منــذ نعومــة أظافــره يف مســجد الشــهيد عــز الديــن
القســام الكائــن يف مــروع بيــت الهيــا ،ومصــى اإلمــام عــي يف مخيــم جباليــا .ومــارس الشــهيد لعبــة الكاراتيــه يف
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مســجد القســام برفقــة إخوتــه الشــهداء الذيــن ربطتــه بهــم عالقــة طيبــة حيــث جمــع بينهــم الحــب يف اللــه وهــم:
منصــور الرشيــف ،معــن الربعــي ،عــاء الكحلــوت ،أنــور الش ـراوي ،عبــد اللــه املدهــون ،حســن أبــو نــر .وكانــت
تربطــه عالقــة شــديدة ومميــزة بصديــق حياتــه الشــهيد املجاهــد إســاعيل الســواركة.
ُعهــد الشــهيد الفــارس حمــودة محافظًــا عــى قيــام الليــل ،وصــوم يومــي االثنــن والخميــس ومحافظًــا عــى الصــف
األول يف املســجد.
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا املجاهــد حمــودة مشــواره الجهــادي ضمــن صفــوف حركــة الجهــاد االســامي التــي نشــأ وتــرىب عــى
فكرهــا الجهــادي املقــاوم يف مســجد القســام حيــث عمــل يف الرابطــة اإلســامية (اإلطــار الطاليب لحركــة الجهاد اإلســامي)
وشــارك يف كل فعاليــات ونشــاطات حركــة الجهــاد السياســية والدعويــة يف جميــع مســاجد مخيــم جباليــا حيــث عمــل
الشــهيد يف الجهــاز اإلعالمــي واإلداري للحركــة يف شــال القطــاع.
تــدرج الشــهيد الفــارس حمــودة يف العمــل التنظيمــي ،ومــن شــدة التزامــه وإخالصــه اختارتــه قيــادة رسايــا القــدس
املظفــرة ليكــون أحــد جنودهــا امليامــن ،فانضــم لرسايــا القــدس مــع بدايــة اشــتعال انتفاضــة األقــى حيــث عمــل يف
جهــاز الرصــد .ويف إحــدى مهامتــه تعــرض لالعتقــال مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية حيــث هيــأ نفســه
لعمليــة استشــهادية .ومل تكــن املــرة الوحيــدة التــي يعتقــل فيهــا شــهيدنا ليــس لــيء ســوى أنــه آمــن بخيــار الجهــاد
واملقاومــة سـ ً
ـبيل النتـزاع أرض فلســطني املحتلــة مــا أدى اىل اعتقالــه مـرات عــدة اىل جانــب مالحقتــه مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية آنــذاك.
قبل يوم واحد من استشــهاده قام الشــهيد الفارس حمودة ورفاقه يف رسايا القدس بإطالق قذائف الهاون عىل مغتصبة
«نتســانيت» شــال غــزة ،ولكــن جهــاز املخابـرات العامة التابع للســلطة الفلســطينية حــاول محارصتهم ،وقامــت قوة من
املخابـرات بإطــاق النــار عليهــم بغـزارة ،ولكــن اللــه أراد للمجموعــة املظفــرة اإلفالت من قبضــة املتواطئــن حني صدمت
ســيارة الشــهيد ومل تعــد تصلــح لالســتعامل .كذلــك صــادرت الســلطة مدفعي هــاون وبندقية ( )M16من ســيارة الشــهيد.
موعد مع الشهادة

يف  31يوليــو (متــوز) 2001م نفــذ الشــهيد املقــدام حمــودة عمليــة قــرب معــر املنطــار حــن اقــرب مــن ســيارة
للمســتوطنني ،فأطلــق النــار عليهــم ،واشــتبك مــع الجنــود الصهاينــة مــا أدى إىل استشــهاده نتيجــة إصابتــه بعــدة
رصاصــات يف صــدره ،ففــاز مقبـ ًـا غــر ُمدْ بــر.
ويف بيــان عســكري صــدر عــن رسايــا القــدس زفت فيه الشــهيد املجاهد :حمــودة نرصي املدهــون ( 21عا ًمــا من مخيم
جباليا) ،الذي ارتقى إىل العال إثر إصابته برصاصة يف الصدر يف اشتباك مسلح مع جنود االحتالل عند معرب املنطار يف غزة.
كــا نظمــت الرسايــا مهرجانًــا تأبين ًيــا للشــهيد املجاهــد حمــودة املدهــون يف مخيــم جباليــا شــال قطــاع غــزة.
توعــدت خاللــه بشــن املزيــد مــن العمليــات املؤملــة للعــدو يف قلــب العمــق الصهيــوين.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد محمد محمود بكر نرص
اخترص املسافات إىل الجنة ً
مزلزل أركان الصهاينة

رســم حــدود الوطــن بدمــه الطاهــر وأشــائه املتناثــرة التــي
غطــت وجــه املــكان؛ فلقــد رســم يف قلــوب الفلســطينيني لوحــة
النــر األكيــد ،وعلمهــم أن الشــهادة هــي العنــوان الحقيقــي للنــر
القــادم .كيــف ال وهــو الشــهيد الفــارس محمــد نــر ذاك املجاهــد
العنيــد والفــارس املقــدام الــذي أرص عــى االنتقــام لرفقــاء الــدرب
ممــن خالــط دمهــم الطاهــر ثــرى فلســطني لينبــت جيـ ًـا جديــدً ا
قــاد ًرا عــى صناعــة النــر.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1973

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد محمــود نــر يف  19أكتوبــر (ترشيــن األول) 1973م يف بلــدة قباطيــة مبخيــم جنــن
تلــك البلــدة التــي أخرجــت الشــهداء تلــو الشــهداء ،فــكان الشــهيد املجاهــد محمــد أحــد هــؤالء النجــوم األبطــال.
عــاش الشــهيد املجاهــد محمــد بكــر يف عائلــة بســيطة مكونــة مــن ثالثــة عــر فــر ًدا ،وهــو االبــن الثامــن لوالــده
حيــث توفيــت والدتــه وهــو يف بدايــة الصبــا .مل تتــح لــه الفرصــة الكافيــة إلمتــام دراســته حيــث تــرك املدرســة يف الصــف
الثامــن اإلعــدادي ليســاعد والــده وإخوانــه يف إعانــة األرسة.
عــرف اإلميــان قلــب شــهيدنا املقــدام محمــد فصــار املســجد القديــم يف وســط بلــدة قباطيــة ملجــأه حيــث ترعــرع
فيــه ،يصــي الفرائــض ويلــزم دروس الوعــظ ،وأهــم مــا مييــزه حبــه ملســاعدة اآلخريــن ،ورمبــا صقلــت شــخصيته عــى
ذلــك حتــى غــدت هــذه الصفــة مميــزة لــه.
صفاته وأخالقه

الشــهيد البــار محمــد آثــر مســاعدة اآلخريــن عــى نفســه وقضــاء حوائجهــم ،فظهــر نعــم االبــن البــار لوالــده واألخ
الحنــون إلخوانــه ،املطيــع لشــقيقاته الــودود لجميــع مــن عرفــه رغــم كتامنــه الشــديد وبصريتــه النافــذة.

هــذا االستشــهادي عــرف الشــجاعة منــذ الصغــر؛ فقــد بــدا مناضـ ًـا وبطـ ًـا بــكل معنــى الكلمــة ويشــهد لــه أهــل
بلدتــه يف االنتفاضــة األوىل أو مــا يعــرف بانتفاضــة الحجــارة أنــه يــرز يف مقدمــة الصفــوف ال يخــاف وال يرتاجــع رغــم
إصابتــه بعيــار نــاري يف الســاق.
مشواره الجهادي

مــع قــدوم الســلطة الفلســطينية يف 1993م التحــق الشــهيد املجاهــد محمــد بصفوفهــا فعمــل يف ســلك الرشطــة ،ومل
يرغــب بالــزواج طم ًعــا يف نيــل الحــور الحســان.
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يقــول رفــاق درب الشــهيد املقــدام محمــد إنــه تجــى بطـ ًـا بــكل معنــى الكلمــة ومواقفــه البطوليــة تعكــس شــخصية
شــاب رفــض الــذل والهــوان فطلــب الشــهادة بــكل شــجاعة.
زمــن االنتفاضــة األوىل عهــد الشــهيد املجاهــد محمــد مــن أوائــل الشــبان الذيــن يتقدمــون الصفــوف للمواجهــات
فعرفتــه أزقــة قباطيــة وجبالهــا ،واســتمر جهــاده يف انتفاضــة األقــى ،ورسعــان مــا انخــرط يف صفــوف املقاومــة والتحــق
برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد أن تعــرف إىل الشــهيد املجاهــد إيــاد حــردان الــذي
تأثــر بــه كثـ ًرا.

موعد مع الشهادة

عمــل الشــهيد املجاهــد محمــد يف صفــوف جهــاز الرشطــة مل يثنــه عــن املشــاركة يف جميــع املظاه ـرات املناهضــة
لالحتــال وقيادتــه للمواجهــات والتســابق نحــو الشــهادة.
بعــد أن استشــهد الشــهيد القائــد إيــاد حــردان رفيــق درب الشــهيد املجاهــد محمــد آثــر األخــر االنتقــام لصديقــه،
وأقســم عــى مواجهــة االحتــال للنيــل منــه وجهــا لوجــه .حينهــا خطــط الشــهيد لدخــول الخــط األخــر يف  12أغســطس
(آب) 2001م مــن وســط مدينــة حيفــا املحتلــة ،واســتطاع أن يخــرق مطعـ ًـا يدعــى (وول ســريت) املمتلــئ حينهــا
بالصهاينــة ،وقــام بتفجــر املــكان مبــن فيــه علــه بذلــك يكــون قــد انتقــم لرفيــق دربــه .وقــد أصيــب عــى إثــر العمليــة
أكــر مــن  50صهيون ًيــا بــن قتيــل وجريــح وفــق اعرتافــات وســائل إعــام العــدو الصهيــوين .وقــد أعلنــت رسايــا القــدس
مســئوليتها عــن العمليــة البطوليــة والتــي قــام بتنفيذهــا فارســها االستشــهادي محمــد نــر.
ويف رثائــه لفلــذة كبــده قــال والــد الشــهيد الفــارس محمــد إن ابنــه نعــم االبــن الخلــوق املطيــع ،لكنــه آثــر اآلخــرة
عــى الدنيــا ،وأضــاف« :اليهــود هــم أعداؤنــا ويجــب أن نكــون جميعنــا مســلحني ملحاربتهــم؛ ألن لغــة الســاح هــي
اللغــة الوحيــدة التــي يفهمونهــا».
بذلــك يكــون شــهيدنا الفــارس محمــد قــد اختــر الطريــق إىل الجنــة ففجــر نفســه كــا يقــول بأبنــاء القــردة
والخنازيــر .أي بطولــة أعظــم مــن أن يقــدم اإلنســان روحــه وهــي أغــى مــا ميلــك ليلقــى وجــه ربــه شــهيدا؟.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد خالد مصطفى عبدالفتاح عواجة
قناص رفح الذي صنع معادلة الرعب بالرعب

يعيــش املــرء حيــاة كاملــة وباســم واحــد طيلــة حياتــه ،وحدهــم
الشــهداء رغــم ســنوات حياتهــم القليلــة يتســمون بألقــاب تختلــف
عــن غريهــم وكأنَّ األلقــاب ال ت َّتســع إال ألمثالهــم .أســد الحــدود،
القنــاص ،القائــد ،ألقــاب مختلفــة لرجــل واحــد عــرف أن الشــهداء
هــم جــر الوصــول إىل فلســطني املحتلــة فلــم يتــوان أن يكــون
واحــدً ا منهــم .هكــذا هــم الشــهداء دو ًمــا يكتبــون مجدهــم مبــداد
الــدم عــى صفحــات صخــور الوطــن فتحتفــظ بســرتهم العطــرة.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1971

يف  9يوليــو (متــوز) 1971م أرشقــت شــمس الشــهيد املجاهــد خالــد مصطفــى عواجــة (أبــو رشف) يف أرسة مجاهــدة
تتكــون مــن ثالثــة أفـراد هــو رابعهــم ،تعــود جذورهــا إىل بلــدة «يبنــا» بفلســطني املحتلــة.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو رشف بصفــوف املجاهديــن منــذ نعومــة أظافــره وشــارك يف االنتفاضــة األوىل ،وعــى
الرغــم مــن صغــر ِ ســنه إال أنــه ُوضــع عــى الئحــة املطلوبــن لــدى االحتــال ،فســافر إىل ليبيــا وهــو يحمــل الوطــن بــن
راحتيــه ،ومــا لبــث أن عــاد مــرة أخــرى اىل أرض الوطــن عــام 1994م مــع قــدوم الســلطة الوطنيــة فعمــل فيهــا موظ ًفــا
باألمــن الوطنــي ،ومل مينعــه ذلــك مــن املقاومــة والجهــاد حيــث زاد نشــاطه وانتــاؤه وكأن املقاومــة حياتــه األخــرى.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو رشف تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة ،ثــم تجــاوز اإلعداديــة وبعدهــا انتقــل لدراســة
املرحلــة الثانويــة وأنهاهــا بنجــاح ،ومل تشــأ لــه الظــروف االقتصاديــة أن يكمــل مســرته العلميــة.
يف العــام  1996تــزوج شــهيدنا الفــارس أبــو رشف مــن الســيدة تغريــد الشــيخ خليــل شــقيقة صديقــه الشــهيد
املجاهــد محمــد الشــيخ خليــل وأنجــب منهــا طفلــن هــا رشف ومصطفــى.
صفاته وأخالقه

الشــهداء وحدهــم مــن ال نســتطيع حــر صفاتهــم وال اإليفــاء بحقهــم ،يختلفــون بهــا عــن الجميــع ولشــهيدنا
الفــارس خالــد كل هــذه الصفــات تقــول زوجتــه بصــوت يطغــى عليــه الحــزن« :خالــد حنــون جــدً ا وروحــه تتســع
للجميــع ،يعشــق رفاقــه وويف لهــم حــد الكــرم ،لكــن أكــر مــا متيــز بــه تواضعــه الكبــر ،فلــم يحمــل الســاح أمــام النــاس
وجريانــه ،بــل حــرص عــى إخفائــه بــن ثيابــه عنــد الخــروج خشــية الريــاء».
عــى الرغــم مــن كل الســنوات التــي مــرت عــى استشــهاده مل تنــس زوجتــه كيــف اعتــاد شــهيدنا املجاهــد أبــو رشف
عــى خفــض رأســه خجـ ًـا حــن تزورهــا إحــدى صديقاتهــا أو حتــى حــن تزورهــا شــقيقاتها.
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مشواره الجهادي

مثــل كل رشفــاء فلســطني وأبطالهــا تأثــر الشــهيد املجاهــد خالــد بقوافــل الشــهداء فتعاهد مــع الشــهيدين املجاهدين
أرشف ورشف الشــيخ خليــل رفيقــي الــدرب والكفــاح عــى اختيــار طريقهــم حيــث التحــق الشــهيد املجاهــد خالــد
بصفــوف املقاومــة منــذ نعومــة أظافــره وشــارك يف االنتفاضــة األوىل وأصبــح مطــار ًدا لالحتــال لنشــاطاته ضــده.
عــرف شــهيدنا الفــارس أبــو رشف مجاهــدً ا ميدان ًيــا فريــدً ا مــن نوعــه ،ومتيــز برباعتــه بالقنــص حتــى أصبح قنــاص رفح
األول ،وشــارك بعمليــات التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة ملدينــة رفــح وخاصــة التــي اســتهدفت الرشيــط الحــدودي
رغــم خطــورة املــكان وحساســيته.
مســـميات وألقـــاب كثـــرة رافقـــت الشـــهيد املقـــدام خالـــد خـــال مســـرته الجهاديـــة القائـــد ،أســـد الحـــدود،
باإلضاف ــة لرباعت ــه بالقن ــص وبراعت ــه يف كاف ــة فن ــون القت ــال وعملي ــات إط ــاق الصواري ــخ وزرع العب ــوات الناس ــفة
والوق ــوف بوج ــه آلي ــات االحت ــال م ــع كل محاول ــة له ــا للتق ــدم ع ــى الح ــدود حت ــى اس ــتطاع أن يرع ــب قناصيه ــم
م ــن ق ــوة ودق ــة إصابت ــه لأله ــداف.
موعد مع الشهادة

كــا األشــجار ،يرفــض األبطــال إال أن ميوتــوا وقو ًفــا هــذا حــال الشــهداء وكذلــك الشــهيد الفــارس خالــد 3 .ســبتمرب
(أيلــول) 2001م ميعــاد القمــر مــع اكتاملــه فقبــل استشــهاده بلحظــات معــدودة اتصــل بــه أحــد رفاقــه وطلــب منــه
الخــروج والتصــدي لقــوات االحتــال التــي اقتحمــت بلــوك « »Jيف مخيــم يبنــا وعــى الرغــم مــن عــدم امتالكــه الرصــاص
الــكايف إال أنــه خــرج بــكل شــجاعة ليشــارك يف املعركــة فأصيــب بعــد ن ـزال اســتمر تســع ســاعات برصاصتــن اخرتقتــا
جســده الطاهــر فدخــل يف غيبوبــة كاملــة ملــدة يومــن ومكــث مبستشــفى أبــو يوســف النجــار مبدينــة خانيونــس حتــى
فاضــت روحــه التــي اشــتاقت للقــاء بارئهــا ،وانتفضــت رفــح بأكملهــا حينــا وصــل خــر استشــهاده.
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الشهيد املجاهد عبد الفتاح محمد مصلح راشد
ضد أن تصبح أغصان بساتيني مشانق

الحدي ــث ع ــن الش ــهداء لي ــس كالحدي ــث ع ــن غريه ــم؛ فالب ــد
م ــن الخش ــوع والرهب ــة أم ــام س ــرتهم؛ ألنه ــم األك ــرم من ــا .عرف ــوا
معن ــى الع ــزة لل ــه ولرس ــوله وللمؤمن ــن ،عرف ــوا معن ــى الحقيق ــة
ومعنـــى الحيـــاة الحقيقيـــة ،فالحيـــاة مـــع وجـــود االحتـــال ال
تلي ــق باملؤمن ــن الذي ــن وعده ــم الل ــه إح ــدى الحس ــنيني ،فاس ــتلوا
س ــيوف الجه ــاد ومض ــوا ع ــى درب ذات الش ــوكة ،حت ــى لق ــوا م ــا
وعده ــم ربه ــم ح ًق ــا.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1969

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الفتــاح راشــد يف  4أبريــل (نيســان) 1969م يف قريــة ارتــاح مبحافظــة طولكــرم مــن أرسة
فلســطينية بســيطة ،تــويف والــده وهــو طفــل صغــر .لــه خمســة إخــوة وثــاث أخــوات ،فقــد عــاش منــذ صغــره يتيـ ًـا
إال مــن حــب الوطــن ودحــر املحتلــن مقاتـ ًـا ومجاهــدً ا بالفطــرة منــذ نعومــة أظافــره كــا هــم الشــهداء دو ًمــا.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد الفتــاح تعليمــه يف مــدارس قريــة ارتــاح حيــث انتقلــت العائلــة للعيــش هنــاك بح ًثــا
عــن العمــل حتــى الصــف العــارش حــن تــرك الدراســة وانتقــل اىل العمــل يف زراعــة األرض الحبيبــة وغريهــا ملســاعدة
أمــه وإخوتــه الحيــاة الصعبــة يف أرسة قرويــة طيبــة ويف بيــت بســيط.
صفاته وأخالقه

ظهــرت عــى شــهيدنا املقــدام عبــد الفتــاح منــذ الصغــر مي ـزات الرجولــة وقــوة الشــخصية ،واتجــه منــذ نعومــة
أظافــره إىل أداء الصــاة والعبــادات والصــوم ،وجمــع بــن الــذكاء والقــول الحــق والســرة الطيبــة .وقــد بــرز يف نفســه
حــب الوطــن والفــداء مــا كان يســمعه مــن أهلــه وأقربائــه وأقرانــه يف بلدتــه التــي روى العديــد مــن أبنائهــا ثــرى
الوطــن املبــارك بدمائهــم الزكيــة وهــم ميضــون نحــو التحــرر مــن االحتــال الغاشــم الــذي قــال« :فلســطني أرض بــا
شــعب» فخــرج لهــم شــعبها وأبناؤهــا بصدورهــم العاريــة إال مــن اإلميــان بحتميــة النــر والتحــرر.
مشواره الجهادي

انتفـــض شـــهيدنا الفـــارس عبـــد الفتـــاح عـــى االحتـــال منـــذ بدايـــة االنتفاضـــة األوىل عـــام 1987م وشـــارك يف
فعالياته ــا بنش ــاط وزخ ــم ،فتق ــدم دامئً ــا الصف ــوف ،وأصي ــب ع ــدة مــرات .ويف ع ــام 1989م ق ــام ومجموع ــه م ــن
رفاق ــه وأقران ــه بخط ــف تاج ــر مجوه ـرات يه ــودي أثن ــاء قدوم ــه إىل أس ــواق مدين ــة طولك ــرم وقام ــوا بوضع ــه يف ب ــر
قري ــب ب ــن قريت ــي بي ــت لي ــد وكف ــر عب ــوش ،وطالب ــوا بإط ــاق رساح املعتقل ــن مقاب ــل االفــراج عن ــه .وكان ش ــهيدنا
املجاه ــد ال يتج ــاوز العرشي ــن م ــن عم ــره يف تل ــك الف ــرة ويعم ــل ورفاق ــه م ــن تلق ــاء نفس ــه بش ــجاعة الش ــباب
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للث ــورة واملقاوم ــة واالنتفاض ــة؛ فق ــد متكن ــت املخابــرات الصهيوني ــة بع ــد ع ــدة أي ــام م ــن العث ــور ع ــى اليه ــودي
املخط ــوف ،وقام ــت باعتق ــال الش ــهيد املجاه ــد عب ــد الفت ــاح ورفاق ــه وحك ــم علي ــه بالس ــجن مل ــدة أربع ــة ع ــر
عا ًم ــا أم ــى منه ــا يف س ــجون االحت ــال مثاني ــة أع ــوام وت ــم االفــراج عن ــه بع ــد اتف ــاق أوس ــلو .وبع ــد أن خ ــرج م ــن
األرس التح ــق بالرشط ــة الفلس ــطينية ،وص ــار مدي ــر مرك ــز رشط ــة عنبت ــا يف منطق ــة وادي الش ــعري .ويف ع ــام 1999م
انض ــم الش ــهيد املق ــدام عب ــد الفت ــاح إىل حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني وإىل جناحه ــا العس ــكري رساي ــا الق ــدس
حي ــث التق ــى م ــع أب ــرز ك ــوادر رساي ــا الق ــدس يف س ــجون الس ــلطة يف أريح ــا حي ــث كان أيضً ــا معتق ـ ًـا ،وق ــد ش ــاهدوا
يف ش ــخصيته القوي ــة وتواضع ــه وق ــوة إميان ــه مث ــال املجاه ــد الصل ــب ،فأحبه ــم وأحب ــوه .وم ــن ذل ــك ب ــدأ انت ــاؤه
للجه ــاد اإلس ــامي .وعندم ــا اندلع ــت انتفاض ــة األق ــى املبارك ــة ورأى ال ــدم الفلس ــطيني يس ــيل ليطه ــر األرض م ــن
دن ــس الصهاين ــة ،وبع ــد أن استش ــهد العدي ــد م ــن اإلخ ــوة األبط ــال والق ــادة يف رساي ــا الق ــدس مم ــن عرفه ــم .ح ــذا
حذوه ــم وم ــى ع ــى درب ذات الش ــوكة ،وعاه ــد الش ــهداء وعاه ــد نفس ــه ع ــى امل ــي يف الجه ــاد حت ــى الن ــر أو
الش ــهادة.
موعد مع الشهادة

يف  9ســبتمرب (أيلــول) 2001م كتــب لشــهيدنا املجاهــد عبــد الفتــاح الشــهادة يف مفــرق بيــت ليــد ليكــرر بيــت ليــد
املعجــزة مــرة أخــرى .وترجــل عــن صهــوة جــواده وأشــعل األرض نــا ًرا تحــت أقــدام الغ ـزاة الصهاينــة ليمزقهــم أشــاء
عــى امتــداد الوطــن املغتصــب حــن قــاد ســيارته املفخخــة ليفجرهــا يف بــاص للصهاينــة بالقــرب مــن مفــرق بيــت ليــد
موق ًعــا يف صفوفهــم القتــى والجرحــى.
صــدق شــهيدنا اللــه فصدقــه ،وأقبــل عــى اللــه فأقبــل عليــه .أدرك شــهيدنا الفــارس عبــد الفتــاح منــذ البدايــة أن
العــدو ال يفهــم إال لغــة القــوة ،وأن الدنيــا لهــو ولعــب ،وأن ال أمــل لهــذا الشــعب بعــد اللــه إال يف ســواعد أبنائــه،
فشــمر عــن ســاعده ومــى نحــو مــا أيقــن أنــه الحقيقــة .هني ًئــا لــك الشــهادة يــا شــهيدنا االستشــهادي عبــد الفتــاح مــع
الصديقــن والشــهداء والنبيــن ،وحســن أولئــك رفيقــا.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

401

الشهيد املجاهد إياد سليامن محمد نغنغية
نجا من إصابة يف الرقبة ،وعاد وقاتل حتى اس ُتشهد

أذن املــؤذن ،حــان وقــت الصــاة .بــدأ الليــل يســدل ســتاره
عــى املخيــم ،وبخطــوات رسيعــة مــن حــي إىل حــي ،ومــن شــارع
إىل آخــر ،وبــن األزقــة املُظلمــة بهمسـ ٍ
ـات خافتــة :مــن هنــا! مــن
هنــا! ويف تلــك اللحظــات تخــرج أصــوات مختلفــة بــن األزقــة .ومــن
ظلمــة الليــل والهــدوء القاتــل شــعرنا كأن شــب ًحا يجتــاح املخيــم بكل
أحيائــه .وعــى مدخــل أحــد املنــازل عجــوز كهلــة تنتظرنــا ببــاب
بيتهــا ،وطفــان صغـران ُرســمت عــى شــفتيهام ضحكـ ٌة بريئــة فيهــا
معــاين الطفولــة وال ـراءة ،وطيــف إيــاد يالحقنــا مــن مــكان آلخــر
لنجــده باســتقبالنا إىل جانــب العجــوز.

)(2001 - 1982

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد إيــاد ســليامن نغنغيــة بتاريــخ  23فربايــر (شــباط) 1982م يف مخيــم جنــن ألرسة ملتزمــة
تعــود جذورهــا إىل بلــدة «النغنغيــة» قضــاء حيفــا املُه َّجــر ســكانها منــذ العــام .1948
درس شــهيدنا املجاهــد إيــاد حتــى الصــف الثامــن ،وتــرك املدرســة لعــدم رغبتــه يف الدراســة ،وتوجــه للمدرســة
الصناعيــة يف جنــن ،وهنــاك تعلــم حرفــة البــاط ومل يكمــل عملــه بهــا.
انتســب شــهيدنا املجاهــد إيــاد لجهــاز الوحــدات الخاصــة التابعــة لألجهــزة األمنيــة للســلطة الفلســطينية بالضفــة
الغربيــة ،وخضــع لتدريــب عســكري ملــدة  8أشــهر إىل أن ُحــل الجهــاز بســبب اع ـراض الصهاينــة عــى مســاه.
تتكــون أرستــه مــن خمســة أشــقاء مــن بينهــم الشــهيد إيــاد وأربــع شــقيقات ،وقد عــاش جميــع أفـراد العائلــة تجربة
االعتقــال لــدى االحتــال بعــد مداهــات همجيــة لبيوتهــم يف املخيــم عــى امتــداد االنتفاضتــن ،فشــقيقه عبــد العزيــز
أســر محــرر أمــى ســنتني ونص ًفــا ،وأحمــد أمــى مــا مجموعــه ســنة ونصــف ،ومحمــد أمــى مــا مجموعــه  6ســنوات.
صفاته وأخالقه

بصــر األم املؤمنــة الراضيــة بقضــاء اللــه وقــدره تحدثــت الحاجــة صبحيــة عــن صفــات نجلهــا ومهجــة قلبهــا الشــهيد
البــار إيــاد وتقــول« :إيــاد كثــر الحركــة ،شــجاع مل يهــب املــوت ،يالحــق الجيــش أينــا وجــد ،ملتــزم بصالتــه يف املســجد،
ولديــه قــدرة كبــرة عــى اإلقنــاع ،ملتــزم بصيــام يومــي االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع ،تأثــر بالفكــر املقــاوم ،مؤثــر،
ضحــوك ،لــه عالقــات اجتامعيــة واســعة كــا حظــي بحــب الجميــع».
مشواره الجهادي

ـاب محــب لوطنــه وأرضــه .بــدأ مشــواره مــع انطــاق ال ـرارة األوىل النتفاضــة األقــى برشــق
حالــه كحــال أي شـ ٍ
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الحجــارة عــى حاجــز الجلمــة شــال مدينــة جنــن إىل جانــب مجموعــة مــن الشــبان الفلســطينيني الثائريــن ضــد العــدو
الصهيــوين الــذي بــدأ اجتيــاح واقتحــام املــدن الفلســطينية .وهنــاك أصيــب شــهيدنا الفــارس إيــاد برصاصــة يف رقبتــه
لينجــو مــن املــوت بأعجوبــة ،وبعــد شــفائه مــن اإلصابــة مل يــكل ومل ميــل ،وعــاد ليقــاوم االحتــال بعــد رشائــه لقطعــة
ســاح مــن نــوع ( )M16عــى حســابه الشــخيص بعــد أن عقــد النيــة لتنفيــذ عمليــة استشــهادية.
الزم شــهيدنا املقــدام إيــاد رفيــق دربــه يف الجهــاد واملقاومــة الشــهيد املجاهــد أســامة نغنغيــة ابــن رسايــا القــدس
الــذي استشــهد يف منطقــة االلتفــايف رشق جنــن ،وذكــرت والدتــه أنــه اعتــاد الخــروج لالشــتباك مــع الجيــش الصهيــوين
برفقــة الشــهيد املجاهــد أســامة ،وليلــة استشــهاد أســامة فقــد صوابــه عندمــا ســمع بالخــر ،وصــار يــردد :متــى ذهــب؟
ومل مل يخــرين بذلــك؟ ومنــذ ذلــك اليــوم زادت مواجهــة شــهيدنا املقــدام إيــاد لالحتــال إىل جانــب العديــد مــن فصائــل
العمــل املقــاوم مــن بينهــم الشــهيد املجاهــد إبراهيــم الفايــد مــن كتائــب القســام والــذي استشــهد مــع شــهيدنا املجاهد
إيــاد يف مــكان واحــد وبقذيفــة واحــدة.
موعد مع الشهادة

يف معركــة اســتمرت أربــع ســاعات مــن املواجهــات العنيفة غري املتكافئــة :أربع دبابــات صهيونية أمــام بطلني يحمالن
ســا ًحا آل ًيا متواض ًعا .صبيحة يوم  11ســبتمرب (أيلول) 2001م اســتيقظ شــهيدنا الفارس إياد وتناول فطوره ،وجاءه اتصال
يفيــد بــأن الدبابــات الصهيونيــة تتمركــز عــى أطـراف مخيــم جنني ،فحمل ســاحه وجهز نفســه وخــرج مرس ًعــا إىل هناك.
وصل قبل الظهر ودار اشـتباك عنيف بني الشـهيد الفارس إياد ورفيق دربه الشـهيد املجاهد إبراهيم الفايد مع العدو،
ومتكنا من الصعود عىل ظهر إحدى الدبابات يف محاولة للحصول عىل الرشاش والعتاد املوجود عليها ،ولكن الدبابة التي كانت
متمركزة يف منطقة حرش السعادة املقابلة ملنطقة الجابريات بدأت بإطالق النار عليهام وعىل الدبابة ،وقصفتها بقذيفة صوت
أدت إىل تحرير طاقم الدبابة ،وبدأ الناس يتناولون خرب استشهاد املجاهدين إياد وإبراهيم ،ولكنهم مل يستشهدا يف حينها.
عــاد شــهيدنا املجاهــد إيــاد ورفيقــه الشــهيد املجاهــد إبراهيــم إىل بيــت الشــهيد املجاهــد إيــاد ،ثــم توجهــا إىل
منطقــة مقــرة الشــهداء باملخيــم وأديــا صــاة العــر ،وتوجهــا إىل منطقــة وادي برقــن املحاذيــة لحــرش الســعادة حيــث
متركــزت آنــذاك دبابــات االحتــال ،وبــدآ بإطــاق النــار عــى الجيــش ،مــا دفــع الجيــش لتحريــك آلياتــه باتجــاه مدرســة
الوكالــة وهنــاك دار االشــتباك بــن الشــهيدين وقــوات االحتــال ملــدة  4ســاعات ،فجــاء للشــهيدين خــر مفــاده اصابــة
أحــد املقاومــن يف املدرســة ،فحــاوال تجــاوز ســاتر ت ـرايب ليدخــا إلنقــاذه فباغتتهــم قــوات االحتــال بقصــف الســاتر
ال ـرايب بســبعة قذائــف مضــادة لألف ـراد مــا أدى إىل استشــهادهام عــى الفــور.
و يف الوقــت الــذي كانــت فيــه الحاجــة صبحيــة تبحــث عــن نجلها إىل جانــب نجلهــا األكرب؛ كان شــهيدنا املجاهــد إياد
يخــوض معركــة رشســة مــع االحتــال لتســتقبل األم خــر استشــهاده ،وقــد لحقــت بــه إىل مستشــفى جنــن الحكومــي،
وهنــاك وقفــت فــوق رأســه وقالــت لــه« :حققــت أمنيتــك يــا ولــدي؟ روح اللــه يــرىض عليــك».
بكلــات مــن الرضــا والتســليم ودعــت الحاجــة فلذة كبدها الشــهيد املقــدام إياد مســلمة أمرها لله وحــده الذي ينزل
الصــر عــى أصحــاب املصيبــة ل ُتســجل األيــام بصمــة يف تاريخ مخيــم جنني وأبطالــه الذين لقنــوا االحتالل أعظــم الدروس.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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أحــب الشــهيد املجاهــد أســعد العلــم ،وأحــب الجهــاد يف ســبيل
اللــه ،ولكــن حــن نــاداه الجهــاد ســارع يفديــه .وهــذا هــو شــأن
املؤمــن .إنــه يعلــم أن جهــاده الصــادق يف ســبيل اللــه وحريــة
الوطــن وعــزة اإلســام لــه مثرتــان :إمــا النــر والتمكــن والعــزة يف
الحيــاة الدنيــا وإمــا الشــهادة والخلــود يف حســان الجنــان.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1971

ولــد الشــهيد املجاهــد أســعد عبــد الرحمــن دقــة يف مدينــة عــان بــاألردن بتاريــخ  20نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
1971م ألرسة فلســطينية أرضعتــه حليــب العــزة واألنفــة واإلبــاء ،وربتــه منــذ الصغــر عــى الصــدق والشــجاعة وااللتـزام
باملســجد والصــاة ،فلــم يكــن يغيــب عــن املســجد الرتباطــه الشــديد بــه وحبــه الكبــر ألن يبقــى دامئًــا يف رحــاب
الرحمــن يعمــل عــى تربيــة إخوانــه الرتبيــة الصحيحــة.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد أســعد يف ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة جعلتــه يتحمــل املســؤولية منــذ الصغــر ،وأنهــى
الشــهيد دراســته األساســية والثانويــة يف مــدارس بلدتــه عتيــل حيــث عــرف عنــه الــذكاء والفطنــة ،بــل هــو مــن الطلبــة
املتميزيــن حيــث ظهــر مــن املتفوقــن بالثانويــة العامــة مــا أهلــه أن يلتحــق بجامعــة بريزيــت تخصــص الهندســة
الكهربائيــة ،لكنــه مل يســتطع إكــال دراســته الجامعيــة بســبب تعرضــه للمطــاردة واالعتقــال لنشــاطه البــارز يف صفــوف
حركــة الجهــاد اإلســامي.
صفاته وأخالقه

مخلصــا تق ًيــا ور ًعــا عــرف اإلســام منــذ
إن مــن أهــم مــا متيــز بــه الشــهيد الفــارس أســعد دقــة أنــه ُعهــد صاد ًقــا
ً
الصغــر كمنهــج للحيــاة فالتــزم بــه وعــاش ،ومــا مييــز الشــهيد صمتــه الــذي يخفــي وراءه بركانًــا ثائ ـ ًرا مــن الجهــاد
واملقاومــة؛ فلــم يكــن يتكلــم إال مبــا هــو هــام ورضوري ،وإن مــن يعرفــه أو عايشــه يــدرك أنــه مل يكــن عــى صفــات
عاديــة إمنــا عــد ممي ـ ًزا بــكل صفاتــه وأخالقــه .أحــب األطفــال الصغــار ح ًبــا جـ ًـا حتــى إن مــن عرفــه وخالطــه إبــان
مطاردتــه عــرف أنــه ال يــرك صغ ـ ًرا إال ويداعبــه وميســح عــى رأســه ،وصــار مبقــام األب للكثــر مــن األشــبال الذيــن
فارســا مجاهــدً ا صل ًبــا عنيــدً ا ال يخــى يف اللــه لومــة الئــم .إنــه شــامخ كالجبــال واســع الصــدر
تربــوا عــى يديــه ،وعــرف ً
كالصحـراء املمتــدة ،لــن الجانــب كالغصــن الطــري ،مل يكــن يو ًمــا متشــامئًا ،بــل كان عــى الــدوام يدعــو اللــه أن يرزقــه
مــا يطلــب ،واعتــاد أن يــردد كث ـ ًرا مــن آيــات القــرآن.
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مشواره الجهادي

إن م ــا ميي ــز الش ــهيد املجاه ــد أس ــعد ه ــو مش ــواره الجه ــادي املمت ــد ع ــى أك ــر م ــن اثن ــي ع ــر عا ًم ــا قضاه ــا يف
الدعــوة للــه ومــن أجــل رفــع رايــة اإلســام ونــر فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فمــع حصــول الشــهيد
ع ــى ش ــهادة الثانوي ــة العام ــة أخ ــذ ي ــدرس الهندس ــة يف جامع ــة بريزي ــت ،وهن ــاك وج ــد الش ــهيد البيئ ــة اإلس ــامية
الت ــي يس ــعى له ــا ،فوج ــد إخوان ــه أبن ــاء الجه ــاد اإلس ــامي الذي ــن س ــمع به ــم وأحبه ــم؛ ألنه ــم يحمل ــون ك ــا يق ــول
الفكــر اإلســامي األصــوب .نعــم مل يكــن مجــرد عنــر يتلقــى األوامــر ويلقــي الســمع فقــط ،لكنــه يحــاور ويناقــش
يف كل يشء ال يقتن ــع ب ــه ،وال يكتف ــي دامئً ــا ب ــأن يك ــون مج ــرد ناق ــل ،ب ــل يس ــعى ألن يط ــرح آراءه الت ــي صنع ــت
منــه قائــدً ا عظيـ ًـا .ومــع مامرســة الشــهيد لنشــاطه الطــايب يف إطــار الجامعــة اإلســامية يف جامعــة بريزيــت وقتئــذ
تفتح ــت عي ــون األع ــداء علي ــه وقام ــوا باعتقال ــه لف ــرة بس ــيطة ،ومل يتمكن ــوا م ــن انتــزاع اعــراف من ــه؛ ألن ــه ب ــدا
صل ًب ــا ال ينك ــر .وبع ــد خروج ــه م ــن الس ــجن وعودت ــه ملامرس ــة نش ــاطه الط ــايب ،أصي ــب يف مظاه ــرة نظمه ــا ط ــاب
جامعـــة بريزيـــت برصـــاص املحتـــل إصابـــات قاتلـــة حتـــى أشـــيع أنـــه استشـــهد .وأخـــذت الجامعـــة طالبًـــا وإدارة
يتوجه ــون للمستش ــفى لالط ــاع ع ــى وض ــع الش ــهيد املجاه ــد أس ــعد ،وبع ــد نقل ــه للمستش ــفى أدخ ــل إىل العناي ــة
املكثف ــة بع ــد إج ـراء العدي ــد م ــن العملي ــات الجراحي ــة ،وبع ــد ف ــرة قليل ــة اس ــتعاد عافيت ــه ،وخ ــرج م ــن املستش ــفى
واس ــتعاد نش ــاطه الجه ــادي .اس ــتمر االحت ــال يف مالحق ــة الش ــهيد املق ــدام أس ــعد حت ــى ت ــم اعتقال ــه .اعتق ــل ل ــدى
الع ــدو الصهي ــوين أك ــر م ــن خم ــس م ـرات ،وعن ــد الس ــلطة الفلس ــطينية  6م ـرات حي ــث تع ــرض للتعذي ــب الش ــديد
يف أريح ــا وجني ــد وبيتوني ــا وع ــاىن مثل ــا عن ــد االحت ــال م ــن التعذي ــب الكث ــر إال أن ه ــذا كل ــه مل ين ــل م ــن عزميت ــه
ومل يجعل ــه يتزح ــزح قي ــد أمنل ــة ع ــن موقف ــه الراف ــض حت ــى للحدي ــث م ــع جالدي ــه.
مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة يف العــام 2000م قبــع الشــهيد يف ســجون الســلطة لعامــن عــى التــوايل يف ظــل
اعتقالــه الســادس عنــد الســلطة الــذي القــى فيــه أصنا ًفــا كثــرة مــن العذابــات هــو ووالدتــه الصابــرة املجاهــدة التــي
اعتقلــت أيضً ــا هــي وأخــوه املجاهــد محمــد حيــث إن الســلطة اعتقلــت ذويــه بهــدف ابتـزازه والضغــط عليــه إال أنــه
مل يكــن يكــرث مبــا يفعلــون معــه؛ ألنــه مقتنــع أنــه عــى الصــواب وهــم عــى الخطــأ .ومــع خروجــه مــن الســجن بــدأ
الشــهيد القائــد مــع إخوانــه الشــهداء إيــاد الحــردان وأنــور حم ـران وخالــد زكارنــة ومحمــد بشــارات يعيــدون تنظيــم
صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي .وأخــذ الشــهيد القائــد أســعد بتشــكيل املجموعــات
والرسايــا العســكرية وأخــذ يــدرب إخوانــه عــى الســاح وإعــداد العبــوات الناســفة والســيارات واألحزمــة حتــى أصبــح
عــى رأس قامئــة املطلوبــن لقــوات االحتــال ،وكان مــن ضمــن مجموعاتــه اإلخــوة األرسى املجاهــدون حال ًيــا زيــد
بســييس وأحمــد فنــي وجــارس رداد والشــهيد القائــد أنــور عبــد الغنــي ،فحاولــت قــوات االحتــال اغتيالــه يف عــام 2001م
يف مخيــم طولكــرم إال أنــه برعايــة الرحمــن أصيــب إصابــات طفيفــة ونجــا مــن املحاولــة الجبانــة.
موعد مع الشهادة

قــام الجيــش الصهيــوين باقتحــام بلــدة عرابــة يف جنــن التــي أحبهــا الشــهيد القائــد أســعد وعمــل مــع الكثــر مــن
املجاهديــن فيهــا ،ومنهــم الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان والشــهيد القائــد أنــور حم ـران ،وحــن تواجــد الشــهيد مــع
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إخوانــه يف منــزل الشــهيد املجاهــد ســفيان العارضــة أحكــم الجيــش الصهيــوين إغــاق املنطقــة ومحــارصة املنــزل ،وأخــذ
ينــادي عــى الشــهداء القــادة أســعد دقــة ووائــل عســاف وســفيان العارضــة بالخــروج واالستســام ،إال أن لغــة الشــهداء
مــع العــدو فقــط الرصــاص والقنابــل ،فخاضــوا معركــة الفصــل مــع عدوهــم لعــدة ســاعات حيــث شــاركت طائ ـرات
األباتــي والدبابــات يف قصــف املنــزل الــذي قــاد مــن خاللــه الشــهيد القائــد أســعد معركــة بطوليــة وملحمــة لألجيــال،
فأخــذ يقصــف خـراف بنــي صهيــون الذيــن يســعون لقتلــه هــو وإخوانــه الشــهداء.
بعــد ســاعات عــدة مــن االشــتباك املتواصــل صمــت الرصــاص فجــأة وعــا التكبــر أرض عرابــة الفــداء ،واعتلــت أرواح
الشــهداء القــادة أســعد دقــة ووائــل عســاف وســفيان العارضــة وشــقيقته الطفلــة بلقيــس العارضــة فــوق أرض بلــدة
عرابــة يف  12ســبتمرب (أيلــول) 2001م لتعانــق أرض الوطــن ولتصطــف نجو ًمــا يف ســائه تنــر الطريــق للجيــل القــادم.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيدة املجاهدة بلقيس أحمد توفيق عارضة
زهرة فلسطني سارت عىل طريق الصحابيات ريض الله عنهن

يف كل ســاحات الــرف املقــدس عــى ثــرى فلســطني حيــث
التحــدي والتصــدي والجهــاد واملقاومــة وانتشــار أكاليــل الشــهادة
ومســك عطرهــا تتكــون قصــص بطولــة وفــداء وتضحيــات تعجــز
األلســنة عــن ذكرهــا واألقــام عــن تدوينهــا ملــا لهــا مــن عمــق
املعنــى وقــوة التضحيــة وداللــة عــى ســمو الــروح الجهاديــة
يف وجــدان هــذا الشــعب املرابــط .وبلقيــس أو كــا كان يناديهــا
شــقيقها الشــهيد ســفيان «فــرح» كانــت منوذ ًجــا ح ًيــا يف االنتــاء
والفــداء والفــوز والكربيــاء.

)(2001 - 1987

الميالد والنشأة

ولــدت الشــهيدة املجاهــدة بلقيــس أحمــد عارضــة يف بلــدة عرابــة يف  6أغســطس (آب) 1987م لعائلــة مؤمنــة
مجاهــدة وبعــد أشــهر مــن ميالدهــا اندلعــت االنتفاضــة األوىل وبــدأت فاتــورة الصمــود تدفــع .وكان لشــقيقها الشــهيد
املجاهــد ســفيان الــذي تعلقــت بــه تضحيــة يف تلــك الفاتــورة حيــث اعتقــل وتنقــل لســنوات عــدة بــن الســجون،
فأخــذت والدتهــا تحملهــا يف معظــم الزيــارات لتشــاهد شــقيقها مــن وراء القضبــان وليكــر معهــا التســاؤل عــن الســبب،
فيتضــح لهــا رويــدً ا رويــدً ا أن االحتــال هــو الــذي خطــف أخاهــا املجاهــد ســفيان مــن بينهــم وأن االحتــال هــو الــذي
يدمــي الشــعب والقلــب ويســلب األرض ويدنــس املقدســات.
صفاتها وأخالقها

للشــهيدة املجاهــدة بلقيــس دماثــة خلــق أرست مــن حولهــا ،وحيويــة جامحــة لفعــل كل خــر نبيــل مــن األفعــال
حتــى بــدت يف نظــر كل مــن عرفهــا أكــر مــن ســنها .وشــجاعتها فــوق كل متجيــد .هــي التــي مل تخــش املــوت املحــدق
بهــا حــن اندفعــت إلســعاف املجاهديــن رغــم صغــر ســنها .رحمهــا اللــه! زهــرة فلســطينية مل يرتكهــا وحــش االحتــال
تواصــل ربيعهــا.
مشوارها الجهادي

فطنــة الشــهيدة املــاك بلقيــس جعلــت مــن هــن أكــر منهــا سـ ًنا يف الحركــة النســوية املجاهــدة يحبــذن االعتــاد
عليهــا يف توزيــع ن ـرات وبيانــات حركــة الجهــاد اإلســامي بــن الطالبــات بحــذر .وتلهفــت لتعلــم دورة إســعاف أويل
نظــ ًرا لتأثرهــا مــن دور الصحابيــات الجليــات يف مســاعدة املجاهديــن يف الغــزوات واملعــارك اإلســامية ،وصممــت
عــى أن تحــذو حذوهــن وتســلك مســلكهن فانتظمــت يف دورة إســعاف أويل يف مدينــة جنــن يف روضــة براعــم النــور،
وكانــت ممــن أتقــن تلــك الــدورة وكأنهــا تســتعد لنيــل رشف تضميــد جـراح املجاهديــن ،ومل يقتــر دورهــا عــى تعلــم
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التمريــض األويل أو اإلســعاف األويل ،بــل كانــت تقــوم بــدور املربيــة لنجــل شــقيقها الشــهيد املجاهــد ســفيان الطفــل
(إبراهيــم) ابــن األربعــة األشــهر وألبنــاء شــقيقتها.
موعد مع الشهادة

يــوم الثالثــاء  11ســبتمرب (أيلــول) 2001م اقتحمــت دبابــات االحتــال الصهيــوين محافظــة جنــن ورشعــت بتطويــق
املدينــة واملخيــم يف ظــل القصــف العنيــف .رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي قامــت بعمليتــن
نوعيتــن يف الخطــوط الخلفيــة للعــدو ،األوىل شــايل طولكــرم فقتــل جنديــان صهيونيــان وأصيــب ثالــث حســب مصــادر
العــدو ،والعمليــة الثانيــة كانــت صبــاح  12ســبتمرب (أيلــول) 2001م حيــث قامــت مجموعــة أخــرى مــن الرسايــا مبهاجمة
الجنــود واملســتوطنني قــرب يعبــد ،واعــرف االحتــال بإصابــة جنــدي ومســتوطن وقــد اســتطاعت املجموعــة املجاهــدة
العــودة إىل بلدةعرابــة.

قــوات االحتــال رشعــت بأعــال البحــث غــر أن املجاهديــن كانــوا قــد زرعــوا عبوتــن ناســفتني عــى طريــق عرابــة
تــم تفجريهــا بآليــات االحتــال .وقــد هرعــت ســيارات اإلســعاف إىل مــكان االنفجاريــن وبقيــت قــوات االحتــال
تتكــدس عــى مدخــل قريــة عرابــة حتــى منتصــف الليــل حــن رشعــت الطائ ـرات ً
أول بإطــاق النــار والقذائــف عــى
منــزل املجاهــد ســفيان العارضــة شــقيق الشــهيدة املجاهــدة بلقيــس ،فأصيــب شــقيقها الثالــث هيثــم بج ـراح ،أمــا
بلقيــس التــي تســكن يف منــزل والديهــا فتوضــأت وأرسعــت حاملــة علبــة اإلســعاف األويل وتوجهــت إىل منــزل شــقيقها
إلســعاف الجرحــى غــر آبهــة مبحاولــة البعــض ثنيهــا عــن هدفهــا بدافــع وجــود خطــر حقيقــي ،فاقتحمــت منطقــة
االشــتباك ونجحــت يف دخــول املنــزل املســتهدف واملحــارص الــذي تــدور حولــه معركــة رشســة .كان الشــهيد املجاهــد
أســعد دقــة ارتقــى إىل عليــاء املجــد والخلــود ،فهرعــت إىل الداخــل وهــي تســمع أنــن شــقيقها الجريــح هيثــم ،فقدمــت
إليــه العــاج وحاولــت تضميــد جراحــه ،وقــد حــرت ملســاعدتها ميــر الحــردان شــقيقة الشــهيد إيــاد الحــردان والتــي
أصيبــت الح ًقــا.
اشــتدت املعركــة .املجاهــدان خــارج املنــزل يدافعــان عنــه ،املجاهــد وائــل عســاف وشــقيقها املجاهــد ســفيان .بــدأت
الطائـرات بالقصــف املركــز للمنــزل ،ومــا حولــه ،خاصــة بعــد أن أوقعــت زخــات الرصــاص مــن ســاح املجاهديــن إصابات
مؤكــدة يف صفــوف العــدو .أصيــب املجاهــد وائــل بجـراح ،هبــت بلقيــس إلســعافه ،مــد يــده فقامــت مبحاولــة ســحبه
مــن أرض املعركــة إلنقــاذ حياتــه إال أن صارو ًخــا موج ًهــا مــن الطائــرة أصابهــا يف رأســها وأصــاب أيضً ــا الشــهيد املجاهــد
وائــل عســاف الــذي قــى شــهيدً ا ،واســتمر القصــف حتــى بلــغ عــدد الصواريــخ التــي أطلقــت عــى املنــزل ومحيطــه
 18صارو ًخــا ،ناهيــك عــن وابــل متواصــل مــن رصــاص الرشاشــات الصهيونيــة.
الشــهيد املجاهــد ســفيان الــذي رأى منظــر استشــهاد أخيــه املجاهــد وائــل وشــقيقته الشــهيدة املجاهــدة بلقيــس،
صــب جــام غضبــه املقــدس عــى جنــود االحتــال الذيــن تقدمــوا صــوب املنــزل ،فســقط منهــم جنديــان قبــل أن تنالــه
رصاصــات الغــدر ،فــأرسع البعــض لســحبه مــن أرض املعركــة ،ونقــل عــى عجــل إىل مستشــفى طولكــرم ،وعــى الطريــق
كانــت قــوات االحتــال بانتظــاره عــى حاجــز عتيــل حيــث اختطفتــه وتركتــه ينــزف حتــى لقــي ربــه شــهيدً ا ســعيدً ا
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الشهيد املجاهد سفيان أحمد توفيق عارضة
مل ترحم وحشية جنود االحتالل جراحه يف سيارة اإلسعاف

قصــة ســفيان وأختــه بلقيــس برهــان عــى وحشــية االحتــال ال
يحتــاج إىل بيــان .هــل يــرب الجريــح إال مجرمــون؟ هــل تقتــل
طفلــة يف الثالثــة عــرة وهــي تحــاول إســعاف الجرحــى إال يف ظــل
احتــال متوحــش قــاس؟

الميالد والنشأة

)(2001 - 1975

ولــد الشــهيد املجاهــد ســفيان أحمــد عارضــة (أبــو وحيــد) يف بلــدة عرابــة قــرب جنــن يف  9أغســطس (آب) 1975م،
ونشــأ وترعــرع يف ظــل أرسة بســيطة مكونــة مــن الوالديــن وأربعــة إخــوة وثــاث أخــوات.

التحــق الشــهيد املجاهــد ســفيان مبــدارس البلــدة ،وتخــرج مــن املدرســة حاصـ ًـا عــى شــهادة الثانويــة العامــة عــام
1993م مــن مدرســة عرابــة الثانويــة للبنــن الفــرع العلمــي ،ثــم التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة وتخصــص الرتبيــة
االســامية .تــزوج شــهيدنا مــن فتــاة صابــرة رزقــه اللــه منهــا بطفــل.
صفاته وأخالقه

منــذ نعومــة أظافــره متيــز شــهيدنا الفــارس ســفيان بحــب اآلخريــن واحرتامهــم .وهــو صاحــب شــخصية قويــة جريئة.
مطيــع لوالديــه ،ومحافــظ عــى صالتــه يف املســجد .حســن العالقــات مــع كل النــاس .أحبــه زمــاؤه وأشــباله ،وأطلقــوا
عليــه حاممــة املســجد .رفــض الدنيــا وزينتهــا .عمــل لآلخــرة ونعيمهــا .متيــز بصــوت جميــل يف تــاوة القــرآن الكريــم،
وكث ـرًا مــا صــى بالنــاس واعتــاد أن يجلــس مــع الكبــار فيطيــب لهــم ســاع كالمــه وأفــكاره ،يجلــس مــع الصغــار
فيأخــذون مبــا يريــد دون تــردد لقناعــة الجميــع أن الشــهيد املقــدام ســفيان معــروف بصدقــه ووعيــه الفكــري والدينــي.
مشواره الجهادي

أحــب شــهيدنا املجاهــد ســفيان حركــة الجهــاد اإلســامي وعشــق فكرهــا وبــدأ ينــره وســاهم يف التحــاق عــدد
كبــر مــن الطلبــة بالحركــة .وألن الشــهيد ذو عقــل فــذ وتفكــر عميــق ال يعــرف اليــأس أو االستســام بــدأ عملــه بعقــد
اجتامعــات ودروس دينيــة يف مســجد البلــدة وأرشف عــى مجلــة املســجد الدوريــة وحظــي بحــب جميــع مــن عرفــه
لطيــب كالمــه وتعاملــه الحســن مــع اآلخريــن.
مــن رأى الشــهيد املجاهــد ســفيان رأى بــه حركــة الجهــاد اإلســامي التــي عمــل فيهــا دون مقابــل ،وســاعد الكثرييــن
مــن األرسى والشــهداء .مل يخــذل مــن يطــرق بابــه الســيام ذوي األرسى.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
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التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة األمــر الــذي جعلــه ينتقــل إىل مرحلــة جهاديــة أوســع وأهــم ،وبــات عرضــة
لالعتقــاالت مــن قبــل االحتــال حيــث تــم اعتقالــه ثــاث مـرات تنقــل خاللهــا يف عــدة ســجون وتعــرف عــى كثــر مــن
املجاهديــن يف حركــة الجهــاد اإلســامي وتوســع األفــق الجهــادي عنــده.
يف  30أغســطس (آب) 1993م داهمــت دبابــات االحتــال املنــزل واعتقلــت الشــهيد املجاهــد ســفيان بحجة نشــاطاته
يف حركــة الجهــاد اإلســامي وتــم الحكــم عليــه ملــدة عــام .ويف  11فربايــر (شــباط) 1997م داهمــت قــوات االحتــال
املنــزل واعتقلــت الشــهيد املجاهــد ســفيان مــرة أخــرى وأفرجــت عنــه يف  1أغســطس (آب) 1997م .وبتاريــخ  8أبريــل
(نيســان) 1998م اعتقــل الشــهيد مــن قبــل قــوات االحتــال وتــم الحكــم عليــه بالســجن ملــدة عــرة شــهور حيــث تــم
اإلفـراج عنــه يف فربايــر (شــباط) 1999م.
مل تتوقــف مســرة الجهــاد والتعــرض للســخط واالعتقــاالت حيــث إن الشــهيد املجاهــد ســفيان رحمــه اللــه انتقــل
إىل مرحلــة أخــرى مــن االعتقــاالت عنــد أجهــزة الســلطة الوطنيــة حيــث اعتقــل بتاريــخ 1999م بحجــة نشــاطه يف حركــة
الجهــاد اإلســامي يف ســجن أريحــا ونابلــس ،ويف عــام 2000م اعتقــل مــن قبــل جهــاز الوقــايئ حيــث مكــث مدة يف ســجن
جنيــد مبدينــة نابلــس بعــد مثانيــة أيــام مــن زواجــه.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  11ســبتمرب (أيلــول) 2001م بينــا الشــهيد املجاهــد ســفيان يف بيتــه مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس دون
أن يعلــم أحــد بوجودهــم يف البيــت داهمــت قــوات االحتــال املنــزل حــوايل الســاعة الثانيــة ليـ ًـا .دبابــات وطائ ـرات
وناقــات جنــد وســيارات إســعاف صهيونيــة .رن جــرس البــاب يف الطابــق األريض ،فتــح األخ األكــر لســفيان (هيثــم)
فأطلــق عليــه الجنــود الرصــاص يف قدمــه ويــده.
أفــاق أهــايل البلــدة عــى صــوت أزيــز الرصــاص ،اســتعد الشــهيد املجاهــد ســفيان ورفاقــه وبــدأ االشــتباك واســتمر
مــن ثــاث ســاعات حتــى خمــس ســاعات والقــوات تحــارص املنــزل الــذي تحيــط بــه األشــجار ورأى النــاس جنــو ًدا
وســيارات إســعاف تنقــل الجنــود الجرحــى للعــاج .كيــف ال والشــباب الثالثــة مــن رسايــا القــدس مســلحون بإميــان
عميــق قــد قاتلــوا بشــجاعة مل يهابــوا املــوت الــذي أحــاط بهــم مــن جميــع النواحــي.
منــزل الشــهيد املجاهــد ســفيان يف الطابــق الثالــث والرصــاص يرضبــه مــن جميــع الجوانــب ســقط الشــهيد املجاهــد
أســعد دقــة مــن شــباك املنــزل فارتقــى شــهيدً ا ،وجــرح الشــهيد املجاهــد وائــل عســاف الــذي حــاول أن يلملــم جراحــه
فقفــز مــن الطابــق الثالــث إىل األشــجار املحيطــة باملنــزل .أمــا الشــهيد املجاهــد ســفيان فأصيــب بجـراح يف خارصتــه إال
أنــه اســتطاع أن يقفــز إىل املنــزل املجــاور جري ًحــا مــن خــال غصــون األشــجار.
ظنــت القــوات الصهيونيــة أن الشــهيد املجاهــد ســفيان استشــهد فاقرتبــت منــه فوضــع يــده عــى نفســه حتــى
يظــن الجنــود أنــه قــد فــارق الحيــاة .راقــب الجـران الشــهيد والــكالب تشــم جســمه وتبتعــد فانســحب الجنــود ظانــن
استشــهاد املجاهديــن الثالثــة .بعــد رشوق الشــمس تجمــع النــاس وطلبــوا ســيارات اإلســعاف وجــاء املســعفون والنــاس
مجتمعــون يريــدون إســعاف الجرحــى والطائ ـرات تحــوم يف املــكان.
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ق ــال الن ــاس إن الش ــهيد املق ــدام س ــفيان م ــا زال ح ًي ــا وكذل ــك رفيقي ــه الش ــهيدين املجاهدي ــن أس ــعد دق ــة ووائ ــل
عس ــاف .فج ــأة انطلق ــت صواري ــخ م ــن الجه ــة الغربي ــة والش ــالية اخرتق ــت املن ــزل والن ــاس في ــه فأص ــاب أح ــد
الصواري ــخ ش ــقيقة الش ــهيد املجاه ــد س ــفيان الصغ ــرى وه ــي الش ــهيدة املجاه ــدة بلقي ــس عارض ــة حي ــث هب ــت
للمس ــاعدة وه ــي ابن ــة الثالث ــة ع ــرة والش ــهيد املجاه ــد وائ ــل استش ــهد يف امل ــكان .كان الش ــهيد املجاه ــد س ــفيان
يف س ــيارة اإلس ــعاف وت ــم نقل ــه إىل املرك ــز الصح ــي يف البل ــدة إال أن وضع ــه اس ــتدعى أن ينتق ــل إىل مدين ــة طولك ــرم،
ولك ــن البل ــدة م ــا زال ــت مح ــارصة .س ــارت س ــيارة اإلس ــعاف يف اتج ــاه طري ــق ترابي ــة إال أن الق ــوات الصهيوني ــة
باغت ــت الس ــيارة وأنزل ــت الش ــهيد وس ــألته ع ــن اس ــمه إال أن ــه أنك ــر يف امل ــرة األوىل قائ ـ ًـا اس ــمي هيث ــم أي اس ــم
ش ــقيقه األك ــر ،فص ــدق الجن ــود .وواصل ــت الس ــيارة املس ــر إال أنه ــم م ــا لبث ــوا أن أوقفوه ــا يرصخ ــون :مخ ــرب
مخ ــرب! وأنزل ــوه منه ــا وأخ ــذوا يرضبون ــه ع ــى جراح ــه بوحش ــية.
رآه النــاس مــن املنــازل القريبــة والجنــود يرضبونــه بأرجلهــم وبنادقهــم رض ًبــا عــى جراحــه حتــى فــارق الحيــاة
شــهيدً ا رحمــه اللــه فجــر يــوم  12ســبتمرب (أيلــول) 2001م .نســأل اللــه أن يســكنه فســح جناتــه مــع األنبيــاء والصديقني.
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الشهيد املجاهد وائل مطلق محمد عساف
أسد الكهوف ومفجر الكامئن

عــى األرض مميــزون ،وبــن النــاس مختلفــون ،وعنــد اللــه هــم
املقربــون .إنهــم الشــهداء ،األشــد مقاومــة ،واألعظــم ثباتًــا ،واألصدق
موقفًــا ،واألخلــص نيــ ًة .هــو واحــد مــن أولئــك الفرســان الذيــن
صنعــوا املجــد بجهادهــم ودمائهــم ،إنــه الشــهيد املجاهــد وائــل
عســاف ابــن جنــن العــز والبطولــة ،بطــل الحكايــة وفارســها ،مرابــط
الكهــوف ،ومفجــر الكامئــن يف وجــه اللئــام الصهاينــة.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1981

أرشقــت شــمس الشــهيد املجاهــد وائــل مطلــق عســاف يف بلــدة عرابــة بجنــن بتاريــخ  8ديســمرب (كانــون األول)
1981م ،وســط عائلــة بســيطة مكونــة مــن عــرة أف ـراد ترتيبــه الثامــن بينهــم.
التحــق شــهيدنا املجاهــد وائــل مبــدارس عرابــة حتــى أتــم الثانويــة العامــة غــر أنــه تقــدم لالمتحانــات يف ســجون
الســلطة الفلســطينية حيــث اعتقــل .متيــز بالتفــوق العلمــي يف املدرســة ،ذيك صاحــب عقــل و فطنــة.
صفاته وأخالقه

يعــرف عــن الشــهيد املجاهــد وائــل حبــه ملســاعدة النــاس وتقديــم يــد العــون لهــم؛ فقــد كان عطو ًفــا عــى كبــار
الســن ،نعــم االبــن البــار بوالديــه .أمــا بالنســبة ألشــقائه فهــو نعــم األخ والصاحــب املطيــع ،فأحبــه النــاس لحســن
خلقــه وطيــب معاملتــه .نشــأ وترعــرع يف املســجد الرشقــي يف بلــدة عرابــة منــذ صغــره حيــث متيــز بحــب تــاوة القــرآن
الكريــم وحفــظ معظــم أجزائــه ،وامتــاز بفقــه رشعــي أكــر مــن عمــره بكثــر ،غــر أنــه متيــز بثقافــة واســعة لحبــه
للمطالعــة وكتابــة املقــاالت يف مختلــف القضايــا.
مشواره الجهادي

التحــق بصفــوف الجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي وقتئــذ يف مدرســة عرابــة الثانويــة
للبنــن عــى يــد الشــهيد املجاهــد ســفيان عارضــة.

شــهيدنا املجاهــد وائــل مــن أبــرز األســاء التــي شــاركت يف تأســيس رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف منطقــة جنــن منــذ اللحظــات األوىل ،وقــد هيــأه الشــهيد القائــد إيــاد حــردان والشــهيد املجاهــد ســفيان
عارضــة لقيــادة الرسايــا رغــم صغــر ســنه.
شــارك شــهيدنا املقــدام وائــل يف عمليــات عســكرية متعــددة مــع الشــهيد املجاهــد ســفيان عارضــة والشــهيد املجاهد
أســعد دقــة حتــى استشــهدوا م ًعــا يف اشــتباك عنيــف يف بيــت الشــهيد املجاهــد ســفيان .اعتقلتــه أجهــزة الســلطة ملــدة
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ســنة قبــل انتفاضــة األقــى ،وبذلــك حــرم مــن تحقيــق معــدل ممتــاز يف اختبــار الثانويــة العامــة كــا كان مرجــوا منــه.
عــى خلفيــة عملــه املقــاوم يف صفــوف رسايــا القــدس أصبــح الشــهيد الفــارس وائــل مطلو ًبــا ألجهــزة الســلطة
واالحتــال فــأىب االستســام ،واشــرك يف عــدة عمليــات عســكرية يف مناطــق الضفــة الغربيــة املحتلــة.
موعد مع الشهادة

يف ليلــة  12ســبتمرب (أيلــول) 2001م وبعــد أن رجــع الشــهيد املجاهــد وائــل وعــدد مــن رفاقــه إىل منــزل الشــهيد
املجاهــد ســفيان عارضــة ،وقــد أنهــوا اشــتباكًا مســل ًحا بالقــرب مــن مســتوطنة «دوتــان» عنــد بلــدة عرابــة قامــت قــوات
ضخمــة مــن الجنــود املشــاة والدبابــات مبحــارصة منــزل الشــهيد املجاهــد ســفيان وطلبــوا مــن فيــه بتســليم أنفســهم،
لكنهــم رفضــوا جمي ًعــا ،وأخــذوا أماكنهــم وجــرى اشــتباك عنيــف مــع القــوات الكبــرة لجيــش العــدو ملــدة ثــاث
ســاعات متتاليــة ســقط خاللهــا عــدد مــن القتــى والجرحــى مــن العــدو وفــق شــهود عيــان.
بعدمــا عجــزت قــوات االحتــال عــن حســم املعركــة حــرت طائــرات األباتــي وأخــذت تــرب املنــزل بقــوة
بالصواريــخ مــن الغــرب ومــن الــرق وبغ ـزارة كبــرة ،ومل تــرك ش ـ ًرا مــن املنــزل دون قصــف ،حينهــا قــرر الشــهيد
املجاهــد وائــل الخــروج للمواجهــة ففتــح البــاب وجلــس عــى ركبــة ونصــف مطلقًــا النــار فأصــاب جند ًيــا ،حينهــا
أطلقــت الطائــرة صارو ًخــا باتجاهــه فعــا شــهيدً ا ،أمــا الشــهيد املجاهــد أســعد دقــة وأثنــاء خروجــه مــن النافــذة تفاد ًيــا
لقصــف األباتــي اخرتقتــه عـرات الرصاصــات مــن قبــل الجنــود املتمركزيــن يف املحيــط .بينــا أصيــب الشــهيد املجاهــد
ســفيان عارضــة إصابــة بالغــة يف الرجــل والبطــن وقــد متكــن النــاس مــن إخراجــه ونقلــه لإلســعاف ،لكــن الجيــش كمــن
للســيارة واختطــف الشــهيد وألقــاه أرضً ــا ســاعات طـ ً
ـوال تحــت الــرب والتعذيــب واالســتجواب حســب روايــة شــهود
وتواجــدوا هنــاك حتــى ارتقــى إىل جنــان الخلــد ليســطر مــع الشــهداء أروع مالحــم الجهــاد.
ومــن أبــرز مــا كتــب الشــهيد املجاهــد عســاف قبــل استشــهاده« :أحمــدك اللهــم ريب و أســألك أعــى رتــب الشــهادة،
أشــهد أن ال إلــه إال أنــت وأســتودعك عــى هــذه الشــهادة .أســألك اللــه كــا يــرت يل كتابــة هــذه الســطور أول مــرة
مبــداد املجاهــد أن تيــر يل كتابتهــا مــرة أخــرى بدمــاء الشــهيد».
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الشهيد املجاهد منري مصطفى إبراهيم أبو موىس
زوجته رأته يف منامها قبل العملية شهيدً ا

«قــويل :ال إلــه إال اللــه !» بهــذه الكلــات الطاهــرة ودع الشــهيد
املجاهــد منــر مصطفــى أبــو مــوىس زوجتــه صبيحــة يــوم الخميــس
املوافــق  20ســبتمرب (أيلــول) 2001م ،بعدمــا تنــاوال طعــام اإلفطــار
قبــل أن ينطلــق إىل عملــه كســائق لســيارة أجــرة داخــل مدينــة غزة.
وإذا كانــت تلــك كلــات الــوداع األخــر بــن الــزوج وزوجتــه،
فمــن البديهــي جــدً ا أن تكــون كلــات اللقــاء األخــر بينهــا نابعــة
مــن القــرآن الكريــم وهــي« :صــر جميــل واللــه املســتعان» ،كلــات
إن دلــت عــى يشء فإمنــا تــدل عــى مــدى ارتبــاط هــذه األرسة باللــه
عــز وجــل ،واعتصامهــا بحبلــه املتــن.

)(2001 - 1967

الميالد والنشأة

ينحــدر الشــهيد املجاهــد منــر مصطفــى أبــو مــوىس (أبــو وســيم) مــن أرسة ملتزمــة بتعاليــم دينهــاُ ،ه ّجــرت مــن
مدينتهــا األصليــة «يافــا» يف العــام 1948م ليســتقر بهــا املقــام يف مدينــة غــزة ،فــكان ميــاد الشــهيد املجاهــد منــر
بتاريــخ  2مــارس (آذار) 1967م حيــث ترعــرع شــهيدنا بــن والديــه وإخوانــه الســبعة وأخواتــه األربــع ليكــون مثـ ً
ـال
يحتــذى يف العطــاء والفــداء.
وللشــهيد املقــدام منــر أربعــة أطفــال هــم بســمة ،وســيم ،محمــد ،ســندس ،أقســمت والدتهــم عــى تربيتهــم عــى
حــب الجهــاد واالستشــهاد يف ســبيل اللــه أســوة بوالدهــم الشــهيد.
صفاته وأخالقه

تق ــول زوج ــة الش ــهيد« :إن فــراق من ــر صع ــب ج ــدً ا ،وعزاؤن ــا الوحي ــد أن يتقبل ــه الل ــه ش ــهيدً ا ويدخل ــه جن ــات
النعي ــم» ،مش ــرة إىل أن زوجه ــا مث ــال للتواض ــع وعن ــوان للعنف ــوان ،مح ــب للموحدي ــن ،باغ ــض للكافري ــن ،وع ــرف
ب ــا ًرا ومطي ًع ــا لوالدي ــه األكارم ،ك ــا تؤك ــد أن دع ــاءه املفض ــل يف الس ــجن ل ــدى الس ــلطة الفلس ــطينية« :الله ــم ارزقن ــا
الش ــهادة يف س ــبيلك» ،ولذل ــك هي ــأ نفس ــه إىل ذل ــك األم ــر ،ف ــكان يك ــر م ــن الصي ــام والقي ــام ابتغ ــاء مرض ــاة الل ــه.

وع ــن الي ــوم األخ ــر يف حي ــاة الش ــهيد قال ــت (أم وس ــيم)« :لق ــد عش ــنا يو ًم ــا ممي ـ ًزا ج ــدً ا ،أث ــار انتباه ــي ،بس ــبب
عالم ــات الس ــعادة وال ــرور الت ــي ب ــدت ع ــى وجه ــه ،األم ــر ال ــذي دفعن ــي لس ــؤاله ع ــا إذا وج ــد عم ـ ًـا بدي ـ ًـا
أفض ــل م ــن عمل ــه الح ــايل كس ــائق س ــيارة أج ــرة ،ولكن ــه ق ــال يل :ال ..وبعده ــا اعتق ــدت أن س ــبب ه ــذه اإلرشاق ــة
والن ــور ال ــذي ب ــدا واض ًح ــا ع ــى وجه ــه ه ــو قيام ــه لتل ــك الليل ــة ،حي ــث أط ــال القي ــام والدع ــاء بكل ــات جميل ــة
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ج ــدً ا ،أردت أن يكتب ــه يل يك أحفظ ــه ولكن ــه انتق ــل إىل ج ــوار رب ــه مرس ًع ــا قب ــل أن أحق ــق ه ــذه األمني ــة» .وم ــن
الجدي ــر ذك ــره أن زوجت ــه ق ــد رأت ــه يف منامه ــا قب ــل العملي ــة ش ــهيدً ا.
وأضافــت (أم وســيم) يف رسد الســاعات األخــرة مــن حيــاة الشــهيد« :إن منــر خــرج إىل عملــه كاملعتــاد صبــاح ذلــك
اليــوم ،وعــاد بعــد عــدة ســاعات لتنــاول طعــام اإلفطــار وكانــت عالمــات الســعادة باديــة عليــه أيضً ــا ،وقــال قبــل أن
يغــادر املنــزل مجــد ًدا وقــف برهــة وقــال :قــويل ال إلــه إال اللــه ،فقلــت وأكملــت :محمــد رســول اللــه ،وخــرج ومل يعــد
إال شــهيدً ا ،فحمــدً ا للــه الــذي رشفنــا باستشــهاده وإغاظــة أعدائــه».
ومــن بــاب إعــادة األمانــات إىل أهلهــا ،اتضــح الح ًقــا أن الشــهيد املجاهــد منــر أبــو مــوىس خــرج وأعــاد الســيارة
التــي يعمــل عليهــا إىل صاحبهــا ،وأخــره أنــه لــن يســتطيع العمــل ذلــك اليــوم ،وأخــره أنــه متوجــه إىل حفلــة كبــرة.
وفعـ ًـا كان الشــهيد الفــارس أبــو وســيم عــى موعــد مــع حفــل مالئــي بهيــج يــزف خاللــه إىل الحــور العــن.
مشواره الجهادي

حســب نــرة خاصــة عــن الشــهيد املجاهــد منــر أبــو مــوىس أصدرتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي أوضحــت أن الشــهيد
املقــدام أبــو وســيم تــوىل قيــادة رسيــة (الوحــدة الخاصــة) يف رسايــا القــدس ،وذلــك لخربتــه يف إعــداد املتفجــرات
وإجادتــه يف اســتخدام كافــة أنــواع األســلحة بنــاء عــى تدريبــات تلقاهــا يف الجمهوريــة الليبيــة خــال تواجــده فيهــا
أواخــر الثامنينــات ،ويف النــرة أن الشــهيد املجاهــد منــر كان يــر عــى أرس أحــد الجنــود يف العمليــة الجهاديــة ،ولكــن
مشــيئة اللــه شــاءت أن يستشــهد يف الهجــوم الجــريء والنوعــي.
نظـ ًرا النحــدار الشــهيد املجاهــد أبــو وســيم مــن أرسة متدينــة مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدره ،فقــد جــاءت كل ردات
الفعــل مــن أفـراد العائلــة ،قانعــة ،راضيــة ،فرحــة ،بصنيــع ابنهــا الشــهيد ،فقــد قــال شــقيقه األكــر نظمــي« :لقــد كان
الخــر بالنســبة إلينــا أمـ ًرا طبيع ًيــا؛ ألننــا نتوقــع هــذا األمــر ،فالشــهادة حالــة شــعبية وهــي أمنيــة للصغــر والكبــر مــن
شــعبنا وحســبنا أن يتخــذه اللــه شــهيدً ا إىل جــواره».
موعد مع الشهادة

استشــهد الشــهيد املقــدام منــر عــر يــوم الخميــس املوافــق  20ســبتمرب (أيلــول) 2001م خــال اشــتباك خاضــه
مجاهــدو رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،مــع جنــود االحتــال يف مغتصبــة كفــار
داروم بالقــرب مــن ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة أدى إىل مقتــل جنديــن صهيونيــن وإصابــة  3آخريــن حســب اعرتافــات
إذاعــة العــدو الصهيــوين.
وهكــذا ارتحــل الشــهيد املجاهــد منــر أبــو مــوىس (قائــد الرسيــة الخاصــة) يف رسايــا القــدس ،مؤث ـ ًرا نعيــم الجنــة
الدائــم عــى متــاع هــذه الدنيــا الزائــل ،ولســان حالــه يقــول« :فــا متــاع الحيــاة الدنيــا يف اآلخــرة إال قليــل».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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نال الشهادة يف نار املعركة

مجاهدونــا يستشــهدون مقبلــن ال مدبريــن ،وهكــذا استشــهد
أكــرم يف قتــال بطــويل مــع العــدو مســط ًرا صفحــة مرشقــة يف الســجل
الكبــر ملجاهــدي وشــهداء فلســطني.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1971

ولــد الشــهيد املجاهــد أكــرم عبــد الجــواد أبــو لبــدة (أبــو العبــد) يف  5مــارس (آذار) 1971م يف كنــف أرسة متدينــة
ميســورة الحــال يف بلــوك «»Oمبدينــة رفــح .عانــت أرستــه حيــاة اللجــوء وقاســت كباقــي أرس املخيــم مــن فقــر وحرمــان،
ُه ِّجــرت أرستــه مــن مدينــة «بــر الســبع» املحتلــة يف العــام 1948م ومــن ثــم انتقلــت إىل قطــاع غــزة ،وانتهــى بهــم
املطــاف للســكن مبدينــة رفــح لتعيــش حيــاة الفقــر والحرمــان ،والحنــن إىل البيــت والحقــل املغصــوب ،وتنتظــر ســاعة
العــودة إليهــا.
درس الشــهيد املجاهــد أكــرم املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث مبدينــة رفــح ،ومتيــز باجتهاده
وحســن انضباطــه املدريس.
صفاته وأخالقه

متتــع الشــهيد املجاهــد أكــرم بعالقــات طيبــة مــع جميــع مــن عرفــه و ُيشــهد لــه بحســن الخلــق ،و ُعــرف بق ـراءة
القــرآن ،واملحافظــة عــى الصــاة يف املســجد ،وحــب نفــع النــاس .إن كل مــن عــارشه يثنــي عــى فضائلــه ووطنيتــه
األصيلــة التــي شــهد عــى أصالتهــا وصدقهــا استشــهاده املبــارك الشــجاع مــع رفيقــه الشــهيد املجاهــد خالــد حبيــب بعــد
عــام مــن انــدالع انتفاضــة األقــى العظيمــة املباركــة.
مشواره الجهادي

شــارك الشــهيد الفــارس أكــرم يف االنتفاضــة األوىل مــع آالف الشــبان واألطفــال الفلســطينيني يف فعاليــات تلــك
االنتفاضــة قذفًــا لجنــود االحتــال بالحجــارة ،وكتابــة للشــعارات الوطنيــة عــى الجــدران ،وقــاىس مثــل غــره مــن
املصاعــب والشــدائد التــي صنعهــا االحتــال لشــعبنا يف تلــك االنتفاضــة .وشــهدت االنتفاضــة الثانيــة تطــو ًرا واس ـ ًعا
يف مشــواره الجهــادي بحكــم منــوه العمــري واتســاع وعيــه الوطنــي ،وتعرفــه عــى حــركات املقاومــة الفلســطينية،
وكان أن اختــار حركــة الجهــاد اإلســامي إطــا ًرا تنظيم ًيــا لجهــاده ملــا ملســه فيهــا مــن صــدق التوجــه اإلســامي قيــادة
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ومجاهديــن ،فانضــم الشــهيد املجاهــد أكــرم للعمــل يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــات انتفاضــة األقــى
ومــارس بالتحديــد العمــل العســكري ،وتُذكــر لــه املشــاركة يف عــدة اشــتباكات مســلحة آخرهــا االشــتباك الــذي أدى
إىل استشــهاده مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد خالــد أبــو حبيــب بالقــرب مــن بوابــة صــاح الديــن مســاء الســابع
والعرشيــن مــن ســبتمرب (أيلــول) 2001م.
موعد مع الشهادة

وأخـ ًرا جــاء املوعــد املنتظــر بعــد رصــد ومتابعــة دقيقــة مــن قبــل رسايــا القــدس للموقــع العســكري الصهيــوين الــذي
يعــرف ببوابــة صــاح الديــن جنــوب القطــاع ،ومعرفــة حراســته وأوقــات تبديــل جنــود الحراســة ،ووفــق املعطيــات اختري
الوقــت املناســب يف ظلمــة الليــل لصعوبــة الرؤيــة عنــد الجنــود .تجهــز االستشــهاديان أكــرم أبــو لبــدة وخالــد أبــو حبيب
متســلحني بإميانهــا وصــدق نواياهــا ومــا أن وصــا نقطــة الصفــر وأخــذا التعليــات ببــدء الهجــوم حتــى بــارشا بإطــاق
النــار عــى الجنــود الصهاينــة مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن الجنــود وارتقــاء املجاهديــن أكــرم أبــو لبــدة وخالــد أبــو
حبيــب إىل اللــه شــهيدين مخضبــن بدمائهــا الطاهــرة .رحــم اللــه شــهيدينا ،وأســكنهام فســيح جناتــه!

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد خالد محمود محمد أبو حبيب
استشهد مدافعا عن رفح مدينة الرجال والجهاد

لرفــح كــا كل فلســطني ســجل مــيء يف مقاومــة االحتــال
واملعانــاة مــن إجرامــه وقســوته .الشــهيد املجاهــد خالــد ســطر
كبــر يف ذلــك الســجل املــيء الــذي ســيبقى ذخـ ًرا لألجيــال التاليــة
لتعــرف تضحيــات اآلبــاء واألجــداد.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1976

ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد محمــود أبــو حبيــب (أبــو أحمــد) يف  28ســبتمرب (أيلــول) 1976م يف مدينــة رفــح مخيــم
الشــابورة ،وتــرىب يف ظــل أرسة مجاهــدة صابــرة علمتــه الصمــود واملقاومــة كمنهــاج حيــاة.

ترعــرع شــهيدنا املجاهــد خالــد بــن إخوتــه الخمســة وأختيــه ووالديــه حتــى كــر ،وأبــرت عينــاه الظلــم الــذي
حــل بشــعب مل ينــارصه أحــد .تعــود أرستــه إىل بلــدة «أســدود» املحتلــة التــي ُه ِّجــروا منهــا كباقــي القــرى واملــدن
الفلســطينية ،فعاشــوا حيــاة التــرد واللجــوء ،ومــن ثــم اســتقروا يف قطــاع غــزة.
درس شــهيدنا املجاهــد خالــد املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،ومــن ثــم انتقــل
ليكمــل املرحلــة الثانويــة يف مدرســة بــر الســبع الثانويــة .ومل يتمكــن رحمــه اللــه مــن إكــال مســرته التعليميــة نظـ ًرا
لظــروف العائلــة االقتصاديــة.
صفاته وأخالقه

متيــزت عالقــة الشــهيد البــار خالــد مــع أرستــه بالقــوة واملتانــة ،فخالــد العطــوف مــع الجميــع والحريــص عــى متاســك
وترابــط األرسة واملحبــوب مــن كل النــاس.
أمــا عــى صعيــد إخوانــه يف العمــل التنظيمــي وأصدقائــه فربطتــه بهــم عالقــة متينــة مــا أهلــه بذلــك للحصــول عــى
مكانــة رفيعــة بــن إخوانــه املجاهديــن.
مشواره الجهادي

يف العــام 1994م انضــم شــهيدنا املجاهــد خالــد إىل خيــار اإلميــان والوعــي والثــورة ،خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي
وشــارك يف الفعاليــات واألنشــطة التــي كانــت تقيمهــا الحركــة ،ومــع بدايــات انتفاضــة األقــى املباركــة التحــق يف
صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وكان لــه دور وإســهامات يف العمــل الجهــادي
املقــاوم املختلــف ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين.
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موعد مع الشهادة

أخـرًا بتاريــخ  27ســبتمرب (أيلــول) 2001م جــاء املوعــد املنتظــر بعــد رصــد ومتابعــة دقيقــة مــن قبــل رسايــا القــدس
للموقــع العســكري الصهيــوين الــذي يعــرف ببوابــة صــاح الديــن جنــوب القطــاع ،ومعرفــة حراســته وأوقــات تبديــل
جنــود الحراســة ،ووفــق املعطيــات اختــر الوقــت املناســب يف ظلمــة الليــل لصعوبــة الرؤيــة عنــد الجنــود .تجهــز
االستشــهاديان خالــد حبيــب وأكــرم أبــو لبــدة املتســلحان بإميانهــا وصــدق نواياهــا ومــا أن وصــا نقطــة الصفــر
وأخــذا التعليــات ببــدء الهجــوم حتــى بــارشا بإطــاق النــار عــى الجنــود الصهاينــة مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن الجنــود
وارتقــاء أكــرم أبــو لبــدة وخالــد أبــو حبيــب إىل اللــه شــهيدين مخضبــن بدمائهــا الطاهــرة .رحــم اللــه شــهيدينا،
وأســكنهام فســيح جناتــه!

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد يارس أحمد حامد أدهمي
أجاد الكتابة فخط بدمه أروع معاين الجهاد

أجــاد الكتابــة ولطاملــا متعــن يف كتابــة آيــات الفخــر وكلــات
النعــي للشــهداء األبـرار ،فــأىب إال أن يكــون واحــدً ا مــن أولئــك الذين
اصطفاهــم اللــه إىل جــواره .إنــه الشــهيد الفــارس يــارس أدهمــي ابــن
مدينــة الخليــل الــذي اغتيــل بعــد توجيــه االحتــال لــه تهمــة تنفيــذ
عمليــات استشــهادية.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1977

ولــد الشــهيد املجاهــد يــارس أحمــد أدهمــي يف  14ســبتمرب (أيلــول) 1977م مبدينــة الخليــل ،وهــو االبــن الســادس يف
أرستــه البســيطة حيــث نشــأ وترعــرع يف كنفهــا .تلقــى الشــهيد املجاهــد يــارس تعليمــه يف مــدارس الخليــل كغــره مــن
أبنــاء املدينــة ،ثــم انتقــل بعــد املرحلــة الثانويــة لدراســة الرشيعــة وأصــول الديــن يف جامعــة الخليــل.
امتلــك شــهيدنا املجاهــد يــارس موهبــة الخــط العــريب ،وتشــهد لــه جــدران املدينــة وأزقتهــا عــى حســن خطــه،
وكــرت موهبتــه معــه إىل أن أصبــح واحــدً ا مــن أبــرز الخطاطــن يف مدينتــه.
صفاته وأخالقه

حريصــا أشــد الحــرص عــى
ُعــرف عــن الشــهيد البــار يــارس أنــه نعــم االبــن املطيــع لوالدتــه كــا تقــول حيــث كان
ً
طاعتهــا وتلبيــة مســتلزماتها باإلضافــة إىل حبــه ملســاعدة اآلخريــن.
تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد يــارس« :اعتــاد أن يقــي جــل وقتــه يف املســجد ،تــارة يف الصــاة وتــارة أخــرى يشــيع
الجنــازات ،ويف بعــض األوقــات يقضيهــا يف الكتابــة عــن الشــهداء عــى لوحــات داخــل املســجد».
وتوضــح الوالــدة أن نجلهــا مولــع باالستشــهاد ،وردد هــذه األمنيــة دو ًمــا عــى شــفتيه عــى مســمع مــن أشــقائه
مشــرة إىل أن قلقهــا عليــه ظــل يتضاعــف بشــكل شــبه يومــي كلــا الحظــت أن ترصفاتــه تــزداد رسيــة وكتامنًــا.
مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد الفــارس يــارس إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع انتفاضــة األقــى 2000م غــر أنــه شــارك
إبــان انتفاضــة الحجــارة يف مواجهــة االحتــال عــر رشــقه بالحجــارة عــى املفرتقــات والحواجــز كغــره مــن أبنــاء جيلــه
ممــن زرع فيــه حــب الوطــن والجهــاد.
بعدمــا شــاهد الشــهيد املقــدام يــارس حجــم الــدم الفلســطيني الهــادر يف ســاحات الوغــى آثــر االنضــام إىل رسايــا
420
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القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي علــه بذلــك يســتطيع أن ينتقــم ألبنــاء شــعبه مــن االحتــال الــذي
أوغــل يف دم الفلســطينيني.
بعــد مــرور أيــام عــى االنتفاضــة الثانيــة بــدأت تلحــظ والــدة الشــهيد املجاهــد يــارس نشــاطه املتســارع وكتامنــه
الشــديد حيــث مل يكــن يطلــع أحــدً ا عــى الــدور الــذي يقــوم بــه يف العمــل العســكري حتــى إن أشــقاءه تفاجــؤوا
باستشــهاده الح ًقــا؛ ألنهــم مل يكونــوا يتوقعــون أن أخاهــم الشــهيد املجاهــد يــارس أحــد نشــطاء املقاومــة.
بــدأت تشــتد مالحقــة الشــهيد املقــدام يــارس مــن قبــل االحتــال ،لكنــه يف كثــر مــن األحيــان أجــاد التخفــي عــن
األنظــار والبعــد عــن أماكــن الشــبهة ،لذلــك مل يكــن أحــد يســتطيع كشــفه.
موعد مع الشهادة

يــوم الجمعــة املوافــق  28ســبتمرب (أيلــول) 2001م وتحديــدً ا يف الذكــري الســنوية األوىل النتفاضــة األقــى تواجــد
الشــهيد املجاهــد يــارس عنــد األهــل يف البيــت ،وفجــأة عــا صــوت جــرس الهاتــف املحمــول الخــاص بــه ،ودارت محادثــة
مــع املتصــل ،وبعــد االنتهــاء مــن االتصــال قــام مبغــادرة البيــت متج ًهــا إىل املنــزل الــذي اســتأجره دون علــم أحــد يف
ضاحيــة البلديــة.
يقــول رفــاق درب الشــهيد إنــه عندمــا اقــرب مــن البيــت وتحديــدً ا بجــوار البــاب وضــع املفتــاح يف القفــل ليفتــح
البــاب فــدوى انفجــار عنيــف ســمع يف املدينــة ،وتبــن الح ًقــا أن البيــت الــذي قــد اســتأجره الشــهيد املجاهــد يــارس قــد
فُخــخ مــن قبــل االحتــال لتحميلــه مســئولية عمليتــن استشــهاديتني لرسايــا القــدس جــرى تنفيذهــا يف أحــد الشــوارع
االلتفافيــة التــي تحيــط مبدينــة الخليــل.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد أحمد عبد املنعم أحمد دراغمة
ترك نعيم الدنيا واشرتى نعيم اآلخرة

حيــاة رغيــدة ومــال ومالبــس ومنــزل كبــر هــو مــا يتمنــاه كل
شــاب يف مقتبــل عمــره ،ولكــن مل يكــن الشــهيد املجاهــد أحمــد
دراغمــة مــن هــؤالء الشــبان .هــذا الشــاب الوســيم الــذي تــرىب يف
أحضــان مســجد طوبــاس الكبــر طلــق الدنيــا قبــل أن يدخــل يف
معرتكهــا تــاركًا نعيمهــا ومــا فيهــا للباحثــن عنهــا .مل يكــن يعــاين
مــن أي نــوع مــن الحرمــان مــن نعيــم الحيــاة التــي يبحــث عنهــا
الكثــرون؛ فوالــده كــا قــال أهــل بلــدة طوبــاس الواقعــة جنــوب
مدينــة جنــن مــن أغنــى أهــل البلــدة باملــال ومــن أكــر تجارهــا.

)(2001 - 1984

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد عبــد املنعــم دراغمــة يف  25فربايــر (شــباط) 1984م يف بلــدة طوبــاس يف الضفــة
املحتلــة .منــا وترعــرع يف أرسة مجاهــدة .خرجــت عائلتــه العديــد مــن الشــهداء.

متيــز شــهيدنا املجاهــد أحمــد بــذكاء متقــد وبــدا مــن أبــرز طــاب صفــه يف املرحلــة النهائيــة للثانويــة يف مدرســة
ثانويــة طوبــاس للبنــن؛ فمعدلــه يف الفــرع العلمــي يف الســنة الســابقة _األول الثانــوي_ .92%
تتكــون أرستــه مــن والــده ووالدتــه و 7أشــقاء ذكــور وشــقيقني ،لذلــك وحفاظًــا عــى أخالقــه مــن االختــاط برفــاق
الســوء صــارت صــاة العشــاء آخــر مــا يقــوم بهــا شــهيدنا املجاهــد أحمــد خــارج املنــزل.
صفاته وأخالقه

مهــذب وهــادئ برزانــة توحــي مبــا هــو أكــر مــن ســنه .املســجد بيتــه الثــاين ،والقــرآن روضــة روحــه .حبــه لوالديــه
وطاعتــه لهــا فــوق الوصــف .مل تغــره نعــم الدنيــا وآثــر عليهــا نعيــم اآلخــرة الخالــد .فعــل الخــر لــكل النــاس .صفــات
كرميــات وأخــاق حميــدات حببتــه لــكل مــن اقــرب منــه يف أي شــأن.
مشواره الجهادي

عمــل الشــهيد املجاهــد أحمــد يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي فتميــز بوعيــه األمنــي حيــث مل يخــر أحــدً ا ومل
يشــعر أحــدً ا بعملــه يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي لذلــك حمــل نبــأ استشــهاده مفاجــأة
لــكل مــن عــرف هــذا الشــاب الــريء الهــادئ.

التحــق الشــهيد الفــارس أحمــد بصفــوف رسايــا القــدس مطلــع انتفاضــة األقــى املباركــة وشــارك يف العديــد مــن
العمليــات العســكرية التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ضــد العــدو الصهيــوين.
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موعد مع الشهادة

يقــول أصدقــاؤه وزمــاؤه يف املســجد إنــه يف ليلــة العملية_عــى غــر عادتــه_ قــام بــن املغــرب والعشــاء ب ـراء
مالبــس رياضيــة مــن نــوع مل يعهــد عليــه ،وبعــد أن أدى صــاة العشــاء يف املســجد اختفــى عــن األنظــار .وبعــد نصــف
ســاعة مــن التأخــر عــن البيــت قــام والــده بالبحــث عنــه وســؤال جميــع أصدقائــه إال أنــه فشــل يف العثــور عليــه.
جــاء الجــواب مــع خيــوط الصبــاح الجديــد مــن منطقــة بيســان الحدوديــة شــال رشق مدينــة جنــن حيــث اعتــاد
الشــهيد الفــارس أحمــد عــى الذهــاب لهــا مــع والــده الــذي تعهــد مســاحات كبــرة مــن األرايض لزراعتهــا.
صب ــاح األح ــد  7أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2001م َف َّج ــر ش ــهيدنا املق ــدام أحم ــد نفس ــه يف ضاب ــط أم ــن مس ــتوطنة
«شــلوخوت» قــرب مدينــة «بيســان» شــال فلســطني املحتلــة مــا أدى إىل استشــهاده ومقتــل ضابــط األمــن الصهيــوين،
وإصاب ــة آخري ــن بج ــروح مل يع ــرف عدده ــم ،وأش ــارت اإلذاع ــة العربي ــة إىل أن االستش ــهادي الفلس ــطيني كان ين ــوي
الدخ ــول إىل املس ــتوطنة غ ــر أن ــه فوج ــئ بضاب ــط األم ــن يتج ــول بالس ــيارة ،وق ــد توق ــف أم ــام الفلس ــطيني ال ــذي
يس ــر باتج ــاه مدخ ــل املس ــتوطنة لس ــؤاله :م ــاذا يفع ــل هن ــاك؟! ويف تل ــك اللحظ ــة أق ــدم الفلس ــطيني ع ــى تفج ــر
العب ــوة الت ــي يحمله ــا.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيدة املجاهدة غادة محمود عمر العيسة
روت أرض الزيتون بدمها الطاهر

بلمــح البــر ســالت دمــاء الشــهيدة املجاهــدة غــادة عميقًــا
لــروي أرض اآلبــاء واألجــداد وأشــجار الزيتــون بعــد أن أصابتهــا
رصاصــات صهيونيــة حاقــدة فارتقــت شــهيدة .ذات صبــاح ترشينــي
تخضبــت أغصــان الزيتــون يف ســهل صانــور الــذي مل تقــدر الجرافــات
الصهيونيــة عــى تهويــده رغــم الدمــار ،فالــدم عنــوان التحــدي
واالنتصــار والتمســك بــاألرض والحــق وغصــن الزيتــون ســيبقي
شــاهدً ا ح ًيــا عــى كل املامرســات الهمجيــة للكيــان الــذي يشــن
إرها ًبــا منظـ ًـا.

)(2001 - 1981

الميالد والنشأة

يف بلــدة صانــور مبحافظــة جنــن بتاريــخ  17أبريــل (نيســان) 1981م ولــدت شــهيدتنا الربيئــة غــادة محمــود العيســة
ألرسة بســيطة مكونــة مــن الوالديــن وثالثــة ذكــور وخمــس إنــاث.

تلقــت الشــهيدة املجاهــدة غــادة تعليمهــا للمرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس البلــدة ،ثــم أنهــت املرحلــة اإلعداديــة
أيضً ــا وتركــت الدراســة وبــدأت تســاعد أهلهــا وأمهــا يف أعــال منزلهــا.
عملــت الشــهيدة املجاهــد غــادة يف الخياطــة ملــدة ســنتني وأحبــت مســاعدة الجميــع خاصــة جدتهــا يــرى حيــث
اعتنــت بجميــع شــؤونها ،الصحيــة واملنزليــة .يذكــر أن والــد الشــهيدة توفــاه اللــه بعــد ســنوات مــن رحيــل ابنتــه.
صفاتها وأخالقها

متتعــت الشــهيدة املجاهــدة غــادة منــذ الصغــر بشــخصية محبوبــة ،وهــي ذات وجــه وســيم وذكيــة ومــن أوائــل
الصــف يف املدرســة ،كــا أنهــا حظيــت بحــب الجميــع مــن معلــات وطالبــات وأقربــاء .حافظــت عــى الصــاة وقـراءة
القــرآن كــا أبــرت بوالديهــا وإخوانهــا وأهلهــا ،فطيبــة القلــب أبــرز صفاتهــا.
مشوارها الجهادي

متنــت الشــهيدة املجاهــدة غــادة الشــهادة كثـ ًرا ودعــت ربهــا طالبــة إياهــا كــا متنــت زوال االحتــال ودعــت اللــه
أن ينــر املجاهديــن وأن يخلــص الفلســطينيني مــن جــور االحتــال.
موعد مع الشهادة

يف  21أكتوبــر (ترشيــن األول) 2001م قبــل غــروب الشــمس بقليــل أطلــق جنــود االحتــال النــار عــى الشــهيدة
املجاهــدة غــادة فأصيبــت بعياريــن ناريــن أولهــا يف الرقبــة أوقــف القلــب فــو ًرا وأدى إىل استشــهادها والثــاين يف فمهــا.
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خرجــت الشــهيدة الربيئــة غــادة مــع أرستهــا مــن بيتهــم يف قريــة صانــور والفرحــة متــأ قلــوب الجميــع؛ ألنهــم
ســيقطفون مثــار الزيتــون مــن أرضهــم املباركــة وتضيــف الوالــدة« :خرجــت جميــع أرسيت وأقــارب زوجــي .كنــا نحمــل
معــدات خاصــة بعمليــة القطــاف ،ومل يكــن لدينــا أســلحة أو ذخــرة وعملنــا أمــام مــرأى ومســمع الجنــود لعــدة ســاعات
دون أن يعرتضنــا أحــد أو يطلبــوا منــا املغــادرة».
تقــع أرض عائلــة الشــهيدة املجاهــدة غــادة عــى بعــد  500مــر مــن معســكر للجيــش الصهيــوين وحينــا فرغــت
األرسة مــن قطــف الزيتــون وهمــت بالعــودة بــدأ الجنــود بإطــاق النــار عليهــم بكثافــة .وتقــول إحــدى قريباتهــا ممــن
شــهدوا املجــزرة« :الشــهيدة غــادة جلســت يف الســيارة التــي ســتنقلنا مــع مثــار الزيتــون التــي أدخلــت البهجــة لقلوبنــا،
ولكــن وكأن العــدو يراقبنــا وينتظــر اللحظــات األخــرة لالنتقــام منــا .فجــأة ســمعنا صــوت غــادة تــرخ وتقــول آه آه
أصبــت! وصمتــت بعدهــا دون أن تنبــس شــفتاها بكلمــة واحــدة .وتتابــع ابنــة عمتهــا« :انبطحنــا جمي ًعــا أرضً ــا فأطلقــت
املدفعيــة الصهيونيــة أربــع قذائــف ســقطت عــى مســافات قريبــة منــا .يف هــذه اللحظــات أصبــت بعيــار نــاري يف
الخــارصة فســقطت أرضً ــا ،ومل ينتبــه أحــد يل؛ ألنهــم انشــغلوا بالشــهيدة غــادة التــي غمرتهــا الدمــاء .ومل يتمكــن أحــد
مــن نقلنــا أو التحــرك بســبب كثافــة إطــاق النــار الــذي تواصــل رغــم رصاخنــا» .وأكملــت حديثهــا« :أعتقــد أن الجنــود
هدفــوا إىل قتــل أكــر عــدد ممكــن منــا والدليــل اطــاق أربــع قذائــف علينــا دون ســبب».
نقلــت الشــهيدة املجاهــدة غــادة بســيارة عاديــة عــر الطــرق الرتابيــة إىل مستشــفى جنــن إال أنهــا فارقــت الحيــاة يف
الطريــق الطويلــة الوعــرة ،وحســب أطبــاء املستشــفى فــإن استشــهادها نجــم عــن إصابتهــا بعياريــن ناريــن يف الرقبــة
والفــم كــا أصيبــت قريبتهــا بشــظايا يف قدمهــا اليــرى.
محمــد عيســة الوالــد الصابــر الــذي يعمــل ســائقًا عــى ســيارة عموميــة فجــع بوفــاة ابنتــه البكــر غــادة عــن عمــر
يناهــز  19عا ًمــا وقــال« :هــذه الجرميــة البشــعة تكشــف الوجــه الحقيقــي لالحتــال ومخططاتــه التــي تهــدف لشــطب
وجودنــا والقضــاء علينــا ،فــاذا فعلــت غــادة لتقتــل بهــذا األســلوب الهمجــي؟ مــا هــي جرميتهــا؟» .وأضــاف الوالــد:
«االحتــال يطاردنــا ليذبحنــا بالتجويــع عــر اإلغــاق تــارة وبالقصــف الهمجــي تــارة أخــرى ويف أرضنــا وحقوقنــا».
عروســا يف أقــرب وقــت قالــت« :صحيــح إننــا نفتخــر بشــهدائنا ،ولكــن
مــن جهتهــا والدتهــا التــي انتظــرت أن تراهــا ً
نتســاءل مبـرارة إالم ســيبقى العــامل يغــض الطــرف عــن إجـرام وإرهــاب االحتــال وجرامئــه؟ وإالم ســتبقى لقمــة عيشــنا
ومثــار زيتوننــا مغموســة بالــدم الــذي ال مييــز بــن صغــر وكبــر ورجــل وامــرأة ومســجد وشــجرة وأرض؟».

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد يوسف محمد محمود عايش
االستشهادي األول يف بيت لحم

قليلــون هــم الذيــن يحملــون املبــادئ وينزعــون حــب الدنيــا
مــن قلوبهــم ،هــم الصفــوة الذيــن يقدمــون أرواحهــم ودماءهــم
مــن أجــل نــرة هــذا الديــن وتحريــر األرض .هــم آمنــوا أن طريــق
الحــق هــو الــذي اختــاره اللــه لعبــاده املســتضعفني ،طريــق الجهــاد
حتــى النــر أو الشــهادة.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد يوســف محمــد عايــش (أبــو محمــد) يف قريــة أرطــاس مبدينــة بيــت لحــم بتاريــخ  1يوليــو
(متــوز) 1968م بعــد عــام واحــد مــن نكســة حزي ـران التــي هزمــت فيهــا الجيــوش العربيــة.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد يوســف يف أرسة محافظــة تــريب فيهــا عــى حــب اإلســام وحــب الوطــن وتلقــى تعليمــه يف
مــدارس القريــة حتــى أنهــى الصــف األول الثانــوي ،وخــرج بعــده بســبب الظــروف االقتصاديــة املــرة وتوجــه للعمــل
يف مجــال دهــان الســيارات .ومــن خــال حديثــه مــع أصدقائــه وإخوانــه وضــح توجــه الشــهيد نحــو العمــل الوطنــي،
فأتيحــت لــه الفرصــة لذلــك خــال االنتفاضــة األوىل حيــث أن شــهيدنا مــن أوائــل املشــاركني يف مواجهــة جنــود االحتــال
وقطعــان املســتوطنني وتشــهد لــه بذلــك حــارات وأزقــة وشــوارع بيــت لحــم.
تــزوج شــهيدنا املقــدام أبــو محمــد مــن إحــدى قريباتــه بتاريــخ  26ديســمرب (كانــون األول) 1994م ،ولــه مــن األبنــاء
أربعــة هــم محمــد وأمــاين وعمــر وصفــاء ،و لــه مــن اإلخــوة ســتة أشــقاء وخمــس شــقيقات ،وتــوىف والــده ســنة 1996م.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد يوســف منــذ نعومــة أظافــره بالصــاة يف املســاجد وكــرة القيــام وق ـراءة القــرآن الكريــم
وصيــام النوافــل يف أغلــب األوقــات كــا حافــظ عــى أن يــؤدي ليلــة القــدر يف املســجد األقــى.

امتــاز شــهيدنا الفــارس أبــو محمــد بعالقــات اجتامعيــة واســعة وطيبــة مــع النــاس .أحبــه الجميــع لتواضعــه وأخالقــه
الرفيعــة برتفعــه عــن صغائــر األمــور واالبتســامة مل تفــارق شــفتيه.
مشواره الجهادي

داوم شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد عــى املشــاركة يف جميــع فعاليــات االنتفاضــة .ويف إحــدى املـرات خــال تقدمــه
املندفــع إىل الشــهادة يف حــارة الفواغــرة ببيــت لحــم وقــع الشــهيد يف كمــن حيــث اعتقلــه الجنــود وأمســكوه والحجــارة
يف يديــه فوضعــوا عصبــة عــى عينيــه وتوجهــوا بــه نحــو مركــز الرشطــة ،ومل يكفــوا عــن رضبــه بالحجــارة التــي أمســكوها
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يف يديــه فرضبــوه عــى جبينــه وعــى قدمــه اليمنــي حتــى عجــز عــن الوقــوف عليهــا فســلمه الجنــود لضابــط يلقــب
ماردونــا اقتــاده نحــو ســاحة املهــد وهــو ميســك بــه مــن خــال العصبــة مــن مؤخــرة الــرأس واملســدس يف اليــد األخــرى
إىل أن وصــل بــه خلــف مســجد عمــر فقــام الشــهيد بإســقاط نفســه عــى األرض لتبقــى العصبــة يف يــد الضابــط فأمــره
الضابــط أن يقــف ووجهــه صــوب الحائــط ومــن خــال هــذه الوقفــة راقــب شــهيدنا املجاهــد أبو محمــد ضابــط االحتالل
عندمــا وضــع مسدســه عــى جنبــه لريبــط العصبــة عــى عينــي الشــهيد الــذي قــام برضبــه بكــوع اليــد عــى معدتــه،
ثــم التــف عليــه ورضبــه عــى وجهــه وألقــاه عــى األرض وفــر بعدهــا مــن املــكان بســيارة إىل بيتــه وتلقــى العــاج فيــه.
وخلال مشـواره الجهـادي يف أحـد أيام املواجهات العنيفة يف منطقة رأس قطيـس باملدينة أصيب أحد املواطنني وتقدم
الجيـش ألخـذه فقـام الشـهيد املجاهد أبو محمـد للدفاع عنه حتى متكن اإلخوة من جلب سـيارة لنقله وأثناء رفع املصاب
للسـيارة متكـن جيـش االحتلال مـن إصابـة الشـهيد الفـارس أبـو محمد بكتفـه اليسرى برصاصة حيـة عندها رمى نفسـه
بجانب املصاب دون أن يعلم املوجودون أنه جرح وبعدها توجهت السـيارة إىل مشـفى الحسين ،وتم نقله إىل مستشـفى
املقاصـد يف القـدس حيـث عولج هناك ونصحه األطباء بعدم إزاله الرصاصة لخطورة مكانها يف جسـده لتبقى وسـا ًما داخل
جسـده ،وكانـت هـذه اإلصابـة األوىل يف عـام 1988م .اعتقل شـهيدنا املجاهد يوسـف بتاريخ  28أبريل (نيسـان) 1989م
حيـث قضى سـتة شـهور إداريـة يف معتقـل النقب الصحراوي .وشـارك يف جميـع الفعاليـات داخل السـجن ،واعتقل للمرة
الثانيـة بتاريـخ  1سـبتمرب (أيلـول) 1990م من سـاحة السـينام خالل املواجهات وحكم عليه بالسـجن ملدة سـنة قضاها يف
معتقـل النقـب الصحـراوي .خلال انتفاضـة األقصى لبـى الشـهيد نـداء الجهاد للدفـاع عن حرمة املسـجد األقصى فتوجه
بتاريـخ  29سـبتمرب (أيلـول) 2000م اليـوم الثـاين لالنتفاضة الثانية للصلاة يف األقىص ليكون يف خـط الدفاع األول فأصيب
برصاصـات مطاطيـة قريبـة للقلـب وتلقـى العالج يف مستشـفى املقاصـد وأكمل عالجه يف مستشـفى الحسين ببيت لحم.
موعد مع الشهادة

أوىص شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد أمــه قائـ ًـا لهــا« :إذا استشــهدت فزغــردي وال تحــزين عــي ووزعــي الحلــوى».
وكثـرًا مــا متنــى الشــهادة قبــل أن يحــدث يشء ألمــه ليكــون أول املســتقبلني لهــا يف الجنــة .اســتحرض الشــهيد الفــارس
أبــو محمــد نيــة أداء العمــرة قبــل شــهر رمضــان ليعــود ويستشــهد يف القــدس خــال الشــهر الفضيــل وفعـ ًـا دفــع رســوم
العمــرة وجهــز نفســه ألدائهــا ،ولكــن مــن خــال حديثــه مــع إخوانــه واملقربــن لــه مل يكــن يضمــن أن يظــل ح ًيــا
حيــث اســتعجل لقــاء اللــه عــز وجــل لينــال مــا متنــاه طــوال حياتــه .قبــل استشــهاده بيــوم أطلــق ثــاث رصاصــات مــن
مسدســه ليضمــن عملــه ،وســهر تلــك الليلــة عنــد والدتــه ،وطلــب مــن جميــع أقربائــه وأصدقائــه مســامحته إن أخطــأ
بحــق أحــد منهــم ،وأمــى ليلتــه يف ق ـراءة القــرآن الكريــم وقيــام الليــل ،ونــام قليـ ًـا وقــام عنــد صــاة الفجــر وأتــم
قراءتــه للقــرآن الكريــم .وعنــد الصبــاح حــاول وداع أمــه فوجدهــا نامئــة فــأوىص أقربــاءه بــأن يبلغوهــا تحياتــه وقبالتــه
وودع زوجتــه واألبنــاء وحمــل ســاحه فســألته الزوجــة عــن نيتــه فتبســم وخــرج ضاح ـكًا دون أن يخربهــا.
انطلــق شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد صبــاح يــوم االثنــن املوافــق  22أكتوبــر (ترشيــن األول) 2001م نحــو منطقــة
تــل بيــوت يف القــدس وعنــد وصولــه أشــهر ســاحه وأمطــر الصهاينــة بالرصــاص وهــو يكــر فأوقــع فيهــم خمــس إصابات
بــن قتيــل وجريــح ،وعندمــا هــم بتعبئــة املخــزن الثالــث للمســدس إذ بجنــدي حاقــد يطلــق النــار عــى شــهيدنا املقــدام
يوســف لينــال مــا متنــاه طيلــة حياتــه ويرتقــي شــهيدً ا راف ًعــا رأســه نحــو الســاء.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد الطفل نارص هاين فايز القرعان
آمن بأن الحرية ال تنال إال بالدماء

حواجــز املــوت باملئــات يف الضفــة املحتلــة .تشــل حركــة الحيــاة
فيه ــا .يفت ــش الجن ــود الصهاين ــة م ــا يحمل ــه الفلس ــطينيون م ــن
أمتعـــة .يفتشـــون ثيابهـــم وجلودهـــم باســـم األمـــن ،ويعتقلـــون
ويهينـــون ويقتلـــون ،وال أحـــد يحاســـبهم عـــى تلـــك الجرائـــم.
وهكـــذا استشـــهد شـــهيدنا املجاهـــد نـــارص مثـــل آخريـــن عـــى
حاج ــز يف بلدت ــه قلقيلي ــة.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1988

ولــد الشــهيد املجاهــد نــارص هــاين القرعــان يف صوفــن مبنطقــة قلقيليــة يف  12فربايــر (شــباط) 1988م يف أرسة قويــة
االرتبــاط بــاألرض والوطــن رشدتهــا العصابــات الصهيونيــة مــن قريــة «مونــس» قضــاء يافــا يف 1948م ،واســتقرت يف
صوفــن يف منطقــة قلقيليــة .تتألــف األرسة مــن أربعــة إخــوة وثــاث أخــوات إىل جانــب الوالديــن اللذيــن اهتــا برتبيــة
أبنائهــا عــى قيــم اإلســام الكرميــة وحــب الوطــن والعمــل يف ســبيله تحريـ ًرا وبنــاء .درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة
يف مدرســة ذكــور قلقيليــة األساســية التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،ومتيــز يف املرحلتــن باجتهــاده الــذي شــهد
لــه بــه مربــوه وزمــاؤه.

صفاته وأخالقه

حظــي الشــهيد املجاهــد نــارص بحــب األهــل واألصدقــاء والجـران وكل الذيــن عرفــوه ،وحافــظ عــى صلواتــه الخمــس
يف مســجد عثــان بــن عفــان املقــام يف الحــي الــذي تعيــش فيــه األرسة .وترصفاتــه وكلامتــه آيــات عــى خلقــه اإلســامي
القويــم الــذي بــدت طاعــة الوالديــن والعمــل عــى رضاهــا واســطة العقــد فيــه عمـ ًـا بأمــر اللــه عــز وجــل الــذي يحــث
عــى طاعــة الوالديــن وبرهــا ويجــزل ثــواب مــن يفعــل ذلــك .أحــب لعبــة كــرة القــدم ،ودرج عــى لعبهــا مــع أقرانــه
يف املدرســة ويف الحــي.
مشواره الجهادي

ش ــارك الش ــهيد املجاه ــد ن ــارص مث ــل كثريي ــن م ــن أقران ــه يف أح ــداث االنتفاض ــة الثاني ــة 2000م م ــا وس ــعتهام
الظ ــروف العس ــرة الت ــي تح ــارص الفلس ــطيني يف الوط ــن املحت ــل؛ فق ــذف جن ــود االحت ــال بالحج ــارة واملولوت ــوف
وس ــواهام م ــن الوس ــائل املتاح ــة م ــن ح ــرق لإلط ــارات وكتاب ــة للش ــعارات الت ــي تح ــرض ع ــى مجاه ــدة الع ــدو
وتبــر بقــرب الخــاص مــن جرامئــه واضطهــاده .ومتيــز يف كل نشــاطاته تلــك بالحيويــة والجــرأة والرباعــة .وكث ـ ًرا مــا
ح ــدث والدت ــه ع ــن رغبت ــه يف أن يحم ــل الس ــاح يو ًم ــا ليواج ــه ب ــه الع ــدو ال ــذي يقت ــل ويج ــرح ويعتق ــل املنتفض ــن
ويه ــدم بيوته ــم ويخ ــرب ممتلكاته ــم.
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موسوعة شهداء من فلسطين

موعد مع الشهادة

ال يــرك العــدو الصهيــوين وســيلة فيهــا تخريــب لحيــاة الفلســطينيني وتعذيــب لنفوســهم إال ويلجــأ إليهــا ،ومــن
تلــك الوســائل إقامــة مئــات الحواجــز بــن املــدن والقــرى يف الضفــة التــي تنغــص حياتهــم وتؤخرهــم عــن أعاملهــم
وتعليمهــم ،ويقتلــون عليهــا بيــد الجنــود الصهاينــة الذيــن يكونــون قلقــن متوتريــن ،فيطلقــون النــار عــى الفلســطيني
عنــد أقــل درجــة شــك .ووقعــت عــى تلــك الحواجــز مــآس كثــرة للمواطنــن الفلســطينيني اقرتفهــا جنــود االحتــال يف
المبــاالة مطلقــة؛ فمــن الــذي سيحاســبهم بعــد أن أطلقتهــم دولتهــم أيديهــم ضــد الفلســطينيني بحجــة الدفــاع عــن
النفــس وقــت الخطــر ،ومنحتهــم معايــر ســهلة إلطــاق النــار عليهــم عنــد أي شــبهة خطــر؟!

وهــذا مــا حــدث مــع شــهيدنا الفــارس نــارص الــذي أراد يــوم  23أكتوبــر (ترشيــن األول) 2001م املــرور مــن حاجــز
قلقيليــة مــع عــدد مــن أصدقائــه ،فأطلــق عليــه جنــدي صهيــوين النــار ،فنــال الشــهادة التــي متناهــا كث ـرًا ،وأحــزن
استشــهاده أرستــه وأصدقــاءه وكل مــن عرفــه.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

429

الشهيد املجاهد سالمة إبراهيم حمدان الدبس
فارسا عنيدً ا ومات شهيدً ا
عاش ً

هــم الفرســان الذيــن امتطــوا صهــوة الخيــل نحــو الجنــان
مقبلــن غــر مدبريــن ،ســاعني إىل الحــور العــن ،كيــف ال وهــم الغــر
املحجلــون؟ واحــد مــن أولئــك الفرســان هــو الشــهيد املجاهد ســامة
الدبــس ابــن بيــت لحــم الــذي عــاش عمــره زاهــدً ا متعبــدً ا ،كيــف
ال وهــو الــذي خــاض تجــارة مــع اللــه مل تــر؟ فقــد اصطفــاه اللــه
شــهيدً ا إىل جــواره نحســبه كذلــك.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1963

ولــد الشــهيد املجاهــد ســامة إبراهيــم الدبــس (أبــو إيــاد) يف مخيــم عايــدة مبحافظــة بيــت لحــم بالضفــة املحتلــة
يف  23أبريــل (نيســان) 1963م يف أرسة محافظــة ،وترتيبــه الثالــث بــن أفرادهــا.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد ســامة تعليمــه يف مــدارس املخيــم كحــال أبنائــه الالجئــن الذيــن هجــروا مــن ديارهــم بفعــل
نكبــة العــام 1948م ،وبلــغ الفصــل الحــادي عــر ،ووقتئــذ دفعتــه الظــروف االقتصاديــة التــي مــر بهــا والــده إىل تــرك
مقاعــد الدراســة والتوجــه إىل العمــل يف ورش البنــاء.
مل يعــرف عــن الشــهيد املجاهــد ســامة أنــه مــارس هوايــات معينــة غــر حبــه لفعــل الخــر وااللتـزام بالعمــل؛ ألن
العمــل عبــادة ،ومــن صفــات املؤمــن الحســن اإلتقــان والتفــاين فيــه.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املقــدام ســامة كان مثـ ً
ـال يف األخــاق والــذوق ،وهــو صاحــب طلــة بهيــة ووجــه طلــق يــر الناظريــن
ويرســم عــى شــفاههم االبتســامة.

وبحســب مقربــن مــن الشــهيد الفــارس ســامة فإنــه مميــز بــن إخوتــه بطيبــة قلبــه وحبــه ملســاعدة اآلخريــن ونبالــة
حريصــا عــى رأب الصــدع بــن النــاس واملشــاركة يف األفـراح واألتـراح
ولطــف حديثــه وأدبــه حتــى عــد مصل ًحــا اجتامع ًيــا ً
مــن بــاب التآخــي والتـزاور ومــؤازرة اآلخرين.
ورغــم أن الشــهيد املجاهــد ســامة عمــل يف ورش البنــاء داخــل فلســطني املحتلــة إال أنــه عــرف متفان ًيــا يف عملــه
حتــى لــدى أعدائــه .وميــزه صــره عــى التعــب واإلرهــاق يف ســبيل توفــر لقمــة عيــش أبنائــه.
مشواره الجهادي

ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام ســامة أنــه مــن أهــم الفاعلــن يف االنتفاضــة األوىل ،وشــارك يف املواجهــات التــي دارت
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بــن الفينــة واألخــرى يف محيــط مخيمــه الــذي صــار مبثابــة شــعلة نــار يف وجــه االحتــال وجنــوده إال أن نشــاط الشــهيد
املجاهــد ســامة يف املقاومــة مل مينعــه مــن مواصلــة عملــه يف البنــاء حيــث حــرص عــى أن يعمــل بخــط مــواز للعمــل
الجهــادي وأال يؤثــر ذلــك عــى بيتــه وأرستــه.
التحــق شــهيدنا الفــارس ســامة آنــذاك بحركــة الجهــاد اإلســامي ح ًبــا يف الســر عــى خطــا الشــهيد فتحــي الشــقاقي
الــذي تأثــر كثـ ًرا بفكــره .وقــد مــارس مــع رفاقــه يف الحركــة النشــاط الدعــوي يف مخيمــه بشــكل الفــت فضـ ًـا عــن أنــه
مــارس العمــل الخــري واالجتامعــي التابــع للحركــة.
موعد مع الشهادة

يف  25أكتوبــر (ترشيــن األول) 2001م ،وبينــا الكيــان يشــن أكــر وأوســع عمليــة عســكرية عــى أرايض الضفــة
املحتلــة وتحديــدً ا عــى بيــت لحــم ومخيــم عايــدة ردد الشــهيد وقتئــذ أن الشــهادة خــر عمــل عــى األرض.
ومل مينــع االشــتباك الدائــر يف محيــط منــزل األرسة الشــهيد املجاهــد ســامة مــن الذهــاب إىل املســجد ألداء الصلــوات.
يقــول ابنــه إيــاد« :حاولنــا منعــه مــن الخــروج والذهــاب للمســجد ،وحثتــه والــديت عــى الصــاة يف البيــت خشــية عــى
حياتــه ،لكنــه حــرص عــى الخــروج وكأنــه يعلــم أنــه ذاهــب للشــهادة».
وأضــاف إيــاد _وهــو واحــد مــن بــن مثانيــة أفـراد هــم أبنــاء الشــهيد ســامة_« :قــال والــدي املــوت يف ســبيل اللــه
أفضــل مــن املــوت عــى الفـراش يف املنــزل ،كفانــا ً
إذالل وهوانًــا مــن بنــي صهيــون» ،مؤكــدً ا عــى أن والــده قبــل نحــو
أناســا قادمــن مــن بعيــد
ثالثــة أيــام مــن استشــهاده قــد أخربهــم عــن رؤيــة يف املنــام قــد شــاهدها مفادهــا أنــه رأى ً
يلبســون ثيا ًبــا بيضــاء ناصعــة ،ومل نــدرك حينهــا أن هــذه الرؤيــة بشــارة بالشــهادة».
يف التاريــخ اآلنــف ،وبينــا الشــهيد املجاهــد ســامة يراقــب املواجهــات مــن داخــل رشفــة منزلــه ،أطلــق باتجاهــه
قنــاص صهيــوين حاقــد عيــا ًرا ناريًــا اخــرق رأســه فارتقــى عــى الفــور شــهيدً ا بــإذن اللــه تعــاىل.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد نضال تيسري شحادة جبايل
فتح النار يف قلب الكيان فزرع الرصاص يف قلوب الطغاة

التضحيــات ســور يحمــي األوطــان مــن املعتديــن الطامعــن،
را عــى إنــكار
وتشــتد الحاجــة إليهــا حــن يكــون العــدو الطامــع مـ ً
وجــود أهــل الوطــن األصليــن يف عمليــة تزويــر ضخمــة مجرمــة.
عــدو مــن هــذا النــوع ال تردعــه إال قــوة الحــق املســلح.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1977

الشــهيد املجاهــد نضــال تيســر جبــايل مــن مواليــد مخيــم جنــن بتاريــخ  23مــارس (آذار) 1977م ،عــاش يف أرسة
مكونــة مــن أخ شــقيق وثــاث أخــوات ،وصــار هــو املعيــل ألرستــه خاصــة يف الفــرة األخــرة مــن حياتــه حيــث إن شــقيقه
األكــر اعتقــل يف ســجون االحتــال ،ومل يفكــر بالــزواج لثقــل عــبء املســؤولية عــى عاتقــه وهــو الثــاين بــن إخوتــه.
تــرك شــهيدنا املجاهــد نضــال املدرســة مــن الصــف الثــاين الثانــوي ليعمــل يف مهــن متعــددة مثــل متديــدات الكهربــاء
وورش البنــاء ليلتحــق بعدهــا بســلك األمــن الوطنــي يف الســلطة الفلســطينية ملــدة ثــاث ســنوات إىل أن اعتــزل قبــل
ســتة أشــهر مــن استشــهاده لينتقــل للعمــل يف تلبيــس الحجــر داخــل أرايض عــام 1948م يف مدينــة الخضــرة.

صفاته وأخالقه

نشــأ الشــهيد املجاهــد نضــال جبــايل عــى حــب اللــه وطاعتــه حيــث تــرىب يف مســجد آل أســعد الواقــع يف شــارع
ال ـرازي يف مدينــة جنــن لتنطلــق لديــه محبــة ق ـراءة القــرآن الكريــم ومطالعــة الكتــب الدينيــة والثقافيــة ،وتعــددت
هوايــات الشــهيد يف مجــاالت الفنــون والرســم واملــرح والتمثيــل حيــث شــارك م ـرات عــدة يف مهرجانــات شــعبية
وبيــوت الطفولــة باإلضافــة إىل هوايــة تركيــب اإللكرتونيــات ورياضــة كــرة القــدم وألعــاب القــوى.
ويعــرف عــن الشــهيد املقــدام نضــال أنــه أحــب اإلصــاح بــن املتخاصمــن حتــى إنــه تعــرض لالعتقــال بســبب
دخولــه وســيطًا يف ع ـراك بــن شــابني .يقــول أف ـراد أرستــه إنــه أحــب الحشــمة وااللت ـزام فكانــت لــه مواقــف كثــرة يف
ســبيل الهدايــة وعمــل الخــر والعبــادة.
مشواره الجهادي

نشــأ الشــهيد الفــارس نضــال كشــبان املخيــم عــى حــب الوطــن وبغــض األعــداء املغتصبــن حيــث تعــرض لعمليــة
اعتقــال عــام 1998م جـراء نشــاطاته امليدانيــة ليتــم ســجنه عا ًمــا ونص ًفــا متنقـ ًـا بــن عــدة ســجون ليخــرج مــن الســجن
وقــد امتــأ بغضً ــا وكراهيــة لليهــود.
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حــاول شــهيدنا املجاهــد نضــال عــدة مـرات دخــول بعــض املســتوطنات متخف ًيــا مــع إخوانــه املجاهديــن ألجــل تنفيذ
عمليــات بطوليــة بداخلهــا .ويقــول مقربــون منــه إن لــه نشــاطاته الواســعة يف املشــاركة يف االشــتباكات املســلحة قــرب
معســكر الزبابــدة يف ذلــك الوقــت ،كــا شــارك يف اشــتباك مســلح وقــع يف الربدلــة قــرب حاجــز الحمـرا يف منطقــة األغــوار
الوســطى رشق مدينــة نابلــس وعــاد ســاملًا.
ولعـ ّـل أبــرز مواقفــه البطوليــة _بحســب رفــاق دربــه_ أنــه خــرج مــن مدينــة جنــن يف ظــل طــوق أمنــي مشــدد
ونفــذ عمليتــه البطوليــة بــكل يــر مبشــيئة اللــه ،وكانــت األرايض املحتلــة عــام 1948م يف حينــه تعيــش طو ًقــا أمن ًيــا
مشــد ًدا.
موعد مع الشهادة

استشــهد الشــهيد الفــارس نضــال يف  28أكتوبــر (ترشيــن األول) 2001م أثنــاء تنفيــذه هجو ًمــا استشــهاديًا يف مدينــة
الخضــرة بالداخــل الفلســطيني برفقــة االستشــهادي يوســف ســويطات ،وذلــك عندمــا فتحــا نـران أســحلتهام الرشاشــة
عــى جمــوع الصهاينــة مــا أدى إىل مقتــل  6مغتصبــن وإصابــة أكــر مــن أربعــن آخريــن يف العمليــة البطوليــة حســب
اعرتافــات العــدو الصهيــوين.

وقــد متكــن الشــهيدان املجاهــدان مــن تنفيــذ عمليــة الخضــرة إحيــا ًء للذكــرى السادســة للشــهيد املؤســس لحركــة
الجهــاد اإلســامي الدكتــور فتحــي الشــقاقي وانتقا ًمــا لــروح الشــهيدة رهــام الــورد وشــهداء بيــت رميــا ،وذلــك بحســب
البيــان الــذي وزعتــه رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
وعــن ذكريــات مــا قبــل االستشــهاد قالــت والدتــه« :يف صبــاح اليــوم الــذي نفــذ فيــه العمليــة البطوليــة اســتفاق
باكـ ًرا وتنــاول وجبــة اإلفطــار وخــرج مــن البيــت يف الســاعة الثامنــة صبا ًحــا حيــث نظــر إيل نظــرة املتأمــل بشــوق ،ثــم
طلــب منــي الدعــاء ،لنتفاجــأ بعدهــا بنبــأ حــدوث عمليــة استشــهادية يف قلــب الكيــان ،وأن نضــال أحــد منفذيهــا».
اعتــر يــوم استشــهادك يــا نضــال يو ًمــا للفــرح واالنتصــار عــى الطغيــان والظلــم؛ فقــد شــفيت غليــل املجاهديــن
يف ذكــرى معلمــك القائــد الدكتــور فتحــي الشــقاقي رحمــة اللــه عليــه ،فكانــت رصاصاتــك كالــركان ليــزرع الخــوف يف
قلــوب الصهاينــة الجبنــاء.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد يوسف محمد عيل سويطات
مخرتق الحواجز وقاهر االشواك

عــى األشــواك زحــف ويف األزقــة اختفــى ،كيــف ال وهــو فــارس
مقــدام الحقــه املــوت يف كل مــكان؟ فعــاش متخف ًيــا بــن الجبــال
ويف األحــراش حتــى حــان موعــد اللقــاء ودقــت ســاعات الجنــان،
فرتجــل فارســنا عــن صهــوة جــواده ملب ًيــا نــداء الجهــاد .إنــه الشــهيد
الفــارس يوســف ســويطات ابــن مخيــم جنــن.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1979

ولــد الشــهيد املجاهــد يوســف محمــد ســويطات يف  3مايــو (أيــار) 1979م يف مخيــم جنــن وســط عائلــة بســيطة
تتميــز بااللت ـزام الدينــي واملحافظــة والتشــدد تجــاه القضايــا الوطنيــة.
كــر الشــهيد املجاهــد يوســف وترعــرع يف كنــف عائلته بني أشــقائه الثالثــة وشــقيقاته األربع ووالديه ،فنشــأ عىل حب
الجهــاد يف ســبيل اللــه ،وقد تلقــى تعليمه االبتدايئ واإلعدادي يف مدارس املخيم واجتاز الســنة األوىل مــن املرحلة الثانوية.

صفاته وأخالقه

والــد الشــهيد أبــو يوســف قــال« :منــذ صغــره تجــى بطـ ًـا ومناضـ ًـا بــكل معنــى الكلمــة وجري ًئــا وشــجا ًعا ،وقــد
متيــز بنشــاطه االجتامعــي مــن خــال عالقتــه مبراكــز الطفولــة يف املخيــم التــي رفعــت نســبة وعيــه وثقافتــه الــذي عــر
عنــه مــن خــال مشــاركته يف تقديــم القصــص واملرسحيــات الوطنيــة التــي صقلــت شــخصيته ،كــا شــارك يف فعاليــات
الدفــاع عــن األرسى وهبــة النفــق ،ثــم انتفاضــة األقــى التــي تغــر فيهــا بشــكل كامــل فأصبــح ال ينقطــع عــن الصــاة
يف املســجد والتعبــد للــه».
أحــد رفاقــه قــال« :إن الشــهيد يوســف تغــر بشــكل كبــر قبــل استشــهاده بفــرة وأصبــح ال يــؤدي الصــاة إال يف
املســجد ،وقبــل استشــهاده بيــوم وأثنــاء خــروج املصلــن مــن املســجد بعــد تأديــة صــاة الفجــر شــوهد يوســف قاد ًمــا
برسعــة وهــو يبــي؛ ألنــه مل يتمكــن مــن االلتحــاق بصــاة الجامعــة».
مشواره الجهادي

ويــروي رفــاق الشــهيد املجاهــد يوســف أنــه ظهــر نشــيطًا يف املسـرات والفعاليــات الشــعبية ،ولكنــه تأثــر بشــكل
بالــغ بعدمــا استشــهد مجموعــة مــن أصدقائــه .وأضــاف رفاقــه أنــه عندمــا يستشــهد أحــد أصدقائــه ميســح دمــه ويقســم
عــى الثــأر ويحمــل نعشــه .وعندمــا شــاهد أحــداث بلــدة بيــت رميــا مبحافظــة رام اللــه تأثــر وصــدم وبــى وأقســم أن
درســا لــن ينســوه.
يلقــن الصهاينــة ً
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يف صالتــه داخــل مســجد املخيــم شــوهد الشــهيد املجاهــد يوســف وهــو ينتصــب راف ًعــا يديــه للســاء عندمــا
حــارصت قــوات االحتــال جنــن يدعــو اللــه أن يرزقــه الشــهادة ورشف الجهــاد.
وقــد ورد يف وصيتــه« :إن أعظــم األمــور يف هــذه الحيــاة الصــاة يف وقتهــا والجهــاد يف ســبيل اللــه .لذلــك أوصيكــم
بتقــوى اللــه؛ ألنهــا تنجينــا ،وبالصــر والطاعــة والثبــات ومقاومــة العــدو املجــرم الجبــان .وكونــوا حريصــن عــى دعــوة
البنــاء واإلســام يف األرض؛ ألنهــا األســاس لبنــاء وتحريــر اإلنســان» .وجــاء يف الوصيــة أيضً ــا« :وال تتوقفــوا عــن مقاومــة
اليهــود مــن أجــل تحريــر املســجد األقــى مــن دنســهم».
ومل ينــس الشــهيد املقــدام يوســف يف لحظــات الــوداع عائلتــه فخاطبهــا قائـ ًـا« :أوصيكــم يــا أهــي بتقــوى اللــه وأن ال
تبكــوا يف عــريس ،بــل وزعــوا الحلــوى وزغــردوا يف عــرس الشــهادة أمــا أمــي الصابــرة والغاليــة ووالــدي وإخــويت فأهديكــم
جميعــا تحيــة اإلســام وال تحزنــوا فإنهــا الشــهادة ،وأســالكم أن تدعــوا يل ولجميــع املســلمني بالنــر عــى الظاملــن».
وعــرف الشــهيد املقــام يوســف بصالبتــه وقــوة عزميتــه واســتعداده للتضحيــة؛ فقــد كان يف مقدمــة املقاومــن
واملدافعــن عــن املخيــم عندمــا حــاول الجيــش اقتحامــه ،ورفــض الراحــة فشــارك يف املعــارك ودوريــات الحراســة ،وقــال
دو ًمــا إن اليهــود أعداؤنــا ويجــب محاربتهــم .وقــد أحــب الشــهادة مؤخـ ًرا وآمــن بهــا حتــى أصبحــت حلــم حياتــه لذلــك
استبســل دو ًمــا يف التصــدي ومهاجمــة العــدو حتــى قابلــه وج ًهــا لوجــه.

موعد مع الشهادة

عــى أرض الخضــرة نــال الشــهادة ،ففــي  28أكتوبــر (ترشيــن األول) 2001م نفــذ الشــهيد املجاهــد يوســف عمليــة
استشــهادية باســم مجموعــة الشــهيدة الطفلــة رهــام الــورد يف ذكــرى الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي وأدت ملقتــل
وإصابــة عــدد مــن الصهاينــة .وقــد أعلنــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مســئوليتها عــن
العمليــة معاهــدة أبنــاء شــعبنا عــى مواصلــة طريــق الجهــاد واالستشــهاد.
وعــرت عائلــة االستشــهادي يوســف عــن فخرهــا لقــدرة ابنهــا عــى اخـراق كل الحواجــز والحصــار وتنفيــذ العمليــة
الجريئــة بــكل شــجاعة وبطولــة ،والخــروج مــن املخيــم ليقتحــم كل هــذه الدبابــات واملجنــزرات والقــوات ويلقنهــم
درســا يف البطولــة والجهــاد.
ً
تقــول والــدة الشــهيد يوســف« :إنهــا حاولــت عــدة مـرات إقنــاع يوســف بالــزواج واالرتبــاط ،ولكنــه رفــض وتحــدث
دو ًمــا عــن عــرس الشــهادة» ،مشــددة عــى أهميــة املقاومــة مــا دام االحتــال يجثــم عــى صــدور شــعبنا ويحتــل أرضنــا
ويحــارصه ومينعــه مــن أبســط حقوقــه اإلنســانية.
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الشهيد املجاهد حاتم ياقني عايش الشوييك
حمل يف صدره فكر الجهاد ،ومىض إىل امليدان يقاتل

حــي عــى الجهــاد! نــداء اســتوجب مــن الشــهيد املجاهــد حاتــم
الشــوييك ابــن مدينــة خليــل الرحمــن أن يحمــل روحــه عــى كفــه
ملب ًيــا غــر آبــه باملــوت أو الرصــاص .فغــدا جنديًــا عنيــدً ا ال يخــى
الســاحات .يقــاوم ،ثــم يقــاوم فــا خيــار لديــه إال النــر أو الشــهادة
يف ســبيل اللــه.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1977

ولــد الشــهيد املجاهــد حاتــم ياقــن الشــوييك يف مدينــة خليــل الرحمــن يف  30مايــو (أيــار) 1977م لعائلــة كرميــة
ـب منــذ نعومــة أظافــره عــى حــب الوطــن وااللت ـزام بتعاليــم الديــن اإلســامي .لــه مــن
محافظــة بســيطة حيــث شـ ّ
اإلخــوة خمســة ومــن األخــوات أربــع هــو األصغــر س ـ ًنا بينهــم.
تلقــى شــهيدنا الفــارس حاتــم تعليمــه يف مدرســة اإلبراهيميــة يف مدينــة الخليــل حتــى أكمــل املرحلــة اإلعداديــة ،ثــم
آثــر تــرك الدراســة لــي يعمــل مــن أجــل تحصيــل رزقــه ورزق عائلتــه مــع إخوانــه يف التمديــدات الصحيــة.

صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد حاتــم بشــدة تدينــه والتزامــه ،فــكان كثــر الــردد عــى املســاجد حتــى صــار أبــرز روادهــا
خصوصــا نهــاري االثنــن والخميــس ،فــكان مثــال
املداومــن عــى الصــاة ،كــا أنــه مــن القوامــن لليــل ،الصوامــن للنهــار
ً
الشــاب املســلم ،هــادئ الطبــاع وكثــر التأمــل والتفكــر ،باإلضافــة إىل كونــه اجتامع ًيــا ومح ًبــا لــكل مــن تعامــل معــه
األمــر الــذي جعلــه يحظــى مبحبــة أصدقائــه وكل مــن عــارشه.
مشواره الجهادي

خصوصــا ،وكان مــن
حمــل الشــهيد املقــدام حاتــم يف صــدره فكــر الحركــة اإلســامية ونهــج حركــة الجهــاد اإلســامي
ً
أبــرز املنارصيــن لــه؛ ففــي العقــد الثــاين مــن عمــره التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون مــع مــرور الوقــت
أحــد أبــرز الناشــطني يف الحركــة الجهاديــة املقاومــة بــن رفاقــه ،وشــارك يف كافــة النشــاطات والفعاليــات اإلســامية
والوطنيــة ضــد الظلــم والقهــر الــذي يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني عــى يــد الغ ـزاة املحتلــن ،كــا عمــل عــى
مالحقــة العمــاء والتحقيــق معهــم ومراقبتهــم باعتبارهــم أيــادي الظــام والغــدر التــي تســاعد العــدو ضــد املجاهديــن.
اعتقــل الشــهيد املجاهــد حاتــم مرتــن عــى يــد االحتــال ،وخــرج كل مــرة أكــر عنــا ًدا وإرصا ًرا عــى مواقفــه
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ومعتقداتــه ،كــا أصيــب مرتــن أيضً ــا بج ـراح إحداهــا يف مجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي واألخــرى يف هبــة األرسى ،كل
ذلــك مل يثنــه عــن مشــواره الجهــادي قيــد أمنلــة.
موعد مع الشهادة

يف يــوم  4نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2001م قــدر لشــهيدنا الفــارس حاتــم أن يكــون عــى موعــد مــع الجنــة التــي وعــد
اللــه الشــهداء مــن أبنــاء األمــة اإلســامية ،فتقــدم الشــهيد متحديًــا كل اإلج ـراءات األمنيــة الصهيونيــة حامـ ًـا ســاحه
مــن نــوع ( )M16ليصــل إىل القــدس الرشيــف يف منطقــة التلــة الفرنســية ،فــروي ثراهــا الطاهــر بدمائــه الزكيــة بعــد
أن تقــدم نحــو بــاص يقــل الع ـرات مــن الصهاينــة حيــث أمطرهــم بوابــل كثيــف مــن الرصــاص الــذي أوقــع قتيلــن
منهــم وأصــاب العـرات بجــروح حســب اعرتافــات االحتــال لريتقــي إىل عــرش الرحمــن مــع الصديقــن والشــهداء بعــد
أن أطلــق عليــه أحــد املســتوطنني الذيــن تواجــدوا يف املــكان الرصــاص.
هكــذا رحــل الفــارس حاتــم إىل الســاء شــهيدً ا كــا متنــى طــوال فــرة حياتــه ليلقــى اللــه ناصــع الجبــن ،ويصطــف
مــع الخالديــن الذيــن يدخلــون الجنــة بأمــر مــن ربهــم بســام ،ويشــرون إىل أهلهــم وأحبابهــم مــن بعيــد أن قــد وجدنــا
مــا وعدنــا ربنــا ح ًقــا ،وشــفاعة اللــه لكــم منــا ذخــر.
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الشهيد املجاهد مصطفى فيصل مصطفى أبو رسية
بطل عملية العفولة النوعية

فلســطني لــكل أبنائهــا ،والدفــاع عنهــا يوجــب التعــاون بــن
مجاهديهــا مهــا تباينــت انتامءاتهــم .وكث ـرا مــا اشــرك أكــر مــن
فصيــل فلســطيني يف عمليــة واحــدة ،واملشــهود أن العمليــات
املشــركة تنجــح غال ًبــا؛ ألن يــد اللــه ســبحانه وتعــاىل مــع الجامعــة.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1982

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد مصطف ــي فيص ــل أب ــو رسي ــة بتاري ــخ  6أغس ــطس (آب) 1982م ألرسة لج ــأت ملخي ــم جن ــن
بع ــد النكب ــة واغتص ــاب أرضه ــا يف قري ــة «زرع ــن» الواقع ــة إىل الش ــال م ــن مدين ــة جن ــن داخ ــل فلس ــطني املحتل ــة.

عــاش شــهيدنا املجاهــد مصطفــى يف أرسة كرميــة بــن أشــقائه التســعة ليعيــش مــع والــده وأرستــه قســوة اللجــوء
ومعان ــاة الش ــتات الق ــري ال ــذي فرض ــه االحت ــال .تلق ــى تعليم ــه االبت ــدايئ واإلع ــدادي يف امل ــدارس التابع ــة لوكال ــة
غ ــوث وتش ــغيل الالجئ ــن ،ومل يتاب ــع تعليم ــه الثان ــوي؛ ألن ــه انخ ــرط يف العم ــل بغي ــة مس ــاعدة وال ــده ال ــذي يعم ــل
موظ ًف ــا يف بلدي ــة جن ــن.
صفاته وأخالقه

والــد الشــهيد املجاهــد مصطفــى يتحــدث عــن صفــات ولــده الغــايل قائـ ًـا« :متيــز بالصالبــة والتمــرد عــى االحتــال
ورباطــة الجــأش وقــوة اإلرادة والعزميــة حتــى لقبــه أصدقــاؤه وعائلتــه بالجبــي وهــو اللقــب الــذي أحبــه؛ ألنــه يرمــز
لــإرادة واإلرصار عــى تحقيــق الهــدف مهــا كــرت الصعــاب».
مشواره الجهادي

م ــن ثناي ــا املخي ــم رض ــع الش ــهيد املجاه ــد مصطف ــى اب ــن رساي ــا الق ــدس حلي ــب املقاوم ــة والجه ــاد ف ــا أن
اندلع ــت انتفاض ــة األق ــى ع ــام 2000م حت ــى ه ــب ملب ًي ــا الن ــداء يق ــود املس ـرات واملواجه ــات ويح ــث رفاق ــه ع ــى
مقاوم ــة الع ــدو الغ ــادر .أصي ــب برص ــاص الع ــدو الغ ــادر خ ــال الع ــدوان ع ــى مدين ــة جن ــن يف  11س ــبتمرب (أيل ــول)
2001م بع ــد العملي ــة االستش ــهادية لرساي ــا الق ــدس الت ــي نفذه ــا االستش ــهادي محم ــد ن ــر يف حيف ــا حي ــث أصي ــب
بش ــظايا القذائ ــف الصهيوني ــة ورغ ــم ذل ــك مل ينتظ ــر ش ــفاءه الكام ــل ،ب ــل حم ــل الس ــاح ال ــذي أحب ــه وش ــارك يف
عملي ــات املقاوم ــة والدف ــاع ع ــن املخي ــم.
تأثــر شــهيدنا املجاهــد مصطفــى جــدً ا عندمــا استشــهد رفيقــاه إيــاد املــري وإبراهيــم الفايــد؛ فقــد شــارك معهــا
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بخــوض عــدة اشــتباكات مســلحة ضــد العــدو حيــث حــارص الرصــاص الشــهيد الفــارس مصطفــى ،فتقــدم الشــهيدان
لنجدتــه وإســناده ،فألقــى العــدو عــدة قذائــف أصابــت الشــهيدين املجاهديــن إبراهيــم الفايــد وإيــاد املــري،
فاستشــهدا وأصيــب هــو بجــروح .هــذه الحادثــة ومــا ارتكبــه العــدو مــن جرائــم زادتــه تصميـ ًـا عــى حمــل رايتهــا
ومواصلــة دربهــا حتــى نــال أمنيتــه بالشــهادة؛ فالكلمــة الوحيــدة التــي كثـ ًرا مــا رددهــا عــى مســامع والدتــه« :إننــي
أريــد الشــهادة؛ فــا تحــزين أو تبــي ،بــل افرحــي وبــاريك شــهاديت».
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  27نوفمــر (ترشيــن الثــاين)2001م قامــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي
باالش ـراك مــع كتائــب شــهداء األقــى الجنــاح العســكري لحركــة فتــح بتنفيــذ عمليــة نوعيــة استشــهادية يف عمــق
األرض املحتلــة عــى الرغــم مــن الحصــار والطــوق العســكري واإلجـراءات األمنيــة املشــددة التــي تخضــع لهــا محافظــة
جنــن والتــي وصفتهــا املصــادر الصهيونيــة بأنهــا عاصمــة االستشــهاديني الذيــن حطمــوا نظريــة األمــن الصهيونيــة.
وحســب البيــان املشــرك الــذي صــدر عقــب العمليــة قالــت الرسايــا والكتائــب« :إنــه تأكيــدً ا عــى وحــدة الــدم
والنضــال والجهــاد الفلســطيني نفذنــا العمليــة االستشــهادية البطوليــة املشــركة املزدوجــة يف قلــب مدينــة العفولــة عــر
هجــوم مســلح شــنه االستشــهاديان مصطفــى فيصــل أبــو رسيــة ( 19عا ًمــا) مــن مخيــم جنــن ،وهــو العضــو يف رسايــا
القــدس وعبــد الكريــم عمــر أبــو ناعســة ( 20عا ًمــا) مــن مخيــم جنــن ،وهــو عضــو يف كتائــب شــهداء األقــى».
بــدوره التلفزيــون الصهيــوين قطــع برامجــه املعتــادة حــوايل الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف مــن ظهــر يــوم الثالثــاء
بعــد دقائــق مــن بــدء العمليــة ليعــرف أن فلســطينيني هاجــا محطــة الباصــات املركزيــة يف مدينــة العفولــة وفتحــا
ن ـران أســلحتهام الرشاشــة باتجــاه جنــود االحتــال واملســتوطنني مــا أدى ملقتــل وإصابــة ع ـرات الصهاينــة ،واعرتفــت
املصــادر الصهيونيــة أن املســلحني اســتمرا يف إطــاق النــار ورفضــا االستســام رغــم الحصــار املشــدد الــذي فــرض عــى
املنطقــة ،وواصــا االشــتباك مــع أفـراد الرشطــة والجيــش حتــى لفظــا أنفاســهام األخــرة.
فيــا عاشــت أجهــزة األمــن الصهيونيــة حالــة مــن الذهــول والغضــب واالســتنفار بعــد نجــاح مجاهــدي الرسايــا
والكتائــب يف تنفيــذ تهديداتهــا والوصــول ألكــر املناطــق تحصي ًنــا وخضو ًعــا لإلج ـراءات األمنيــة؛ فــإن بيــان الرسايــا
والكتائــب أكــد أن هــذه العمليــة البطوليــة تــأيت ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد القائــد إيــاد حــردان قائــد الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد وجميــع عمليــات االغتيــال التــي اســتهدفت قــادة وكــوادر ومناضــي شــعبنا ،ور ًدا عــى مجــزرة خانيونــس
التــي راح ضحيتهــا خمســة شــهداء أطفــال وكل الجرائــم التــي يرتكبهــا العــدو املجــرم بحــق أبنــاء شــعبنا ومجاهديــه.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد سامر عمر أحمد أسعد (شواهنة)
قائد فذ مت ّنى الشهادة وسعى لها بإخالص

مــن الســيلة الحارثيــة مفخــرة الثــوار واألبطــال خــرج ،ويف
شــوارعها داهــم وقاتــل وأذاق االحتــال الويــات ،إنــه الشــهيد
ســامر شــواهنة املجاهــد العابــد واملقاتــل الصابــر .أحــب لقــاء اللــه
فاصطفــاه شــهيدً ا بجــواره وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1981

يف  22ســبتمرب (أيلــول) 1981م ولــد الشــهيد املجاهــد ســامر عمــر أســعد (شــواهنة) يف بلــدة الســيلة الحارثيــة قضــاء
جنــن شــال الضفــة املحتلــة ليكــون االبــن الســادس يف أرستــه املكونــة مــن  11فــر ًدا ،فنشــأ يف بيئــة وأرسة فلســطينية
مســلمة مؤمنــة متمســكة باإلســام .وأحــب أرضــه التــي حرمــه االحتــال وأرستــه منهــا منــذ نكبــة 1948م .تلقــى تعليمــه
االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس جنــن حتــى أتــم الثانويــة العامــة.
صفاته وأخالقه

الش ــهيد املجاه ــد س ــامر دائ ــم التق ــرب إىل الل ــه مواظ ــب ع ــى الص ــاة والعب ــادة وتج ـ ّـى ذل ــك بحفظ ــه الق ــرآن
قس ــم الش ــهيد أوق ــات حيات ــه ،وق ــد حص ــل
الكري ــم ونش ــاطه الوطن ــي واالجتامع ــي والري ــايض ،وع ــى ه ــذا األس ــاس ّ
عــى دورة تجــارة يف املدرســة الصناعيــة يف جنــن ،كــا اجتــاز دورات يف فــن الجــودو والكاراتيــه مــا جعلــه مســؤول
التدري ــب يف مرك ــز بلدت ــه الري ــايض فحظ ــي باحــرام وتقدي ــر الجمي ــع مل ــا متي ــز ب ــه م ــن خص ــال حمي ــدة وم ــن
انت ــاء وطن ــي وعم ــل خ ــري.

قــال شــقيقه نــادر« :إنــه مل يكــن يــؤدي الصــاة إال يف املســجد وقــد أتــم حفــظ أجـزاء عديــدة مــن القــرآن الكريــم»،
مضي ًفــا« :قبــل فــرة مــن استشــهاده الحظــت أن ســامر يقــوم بخــط عبــارات مختلفــة عــى صــور متميــزة التقطــت
لــه حدي ًثــا فكتــب عــى إحداهــا« :نحــن معــر االستشــهاديني رمبــا نكــون قليــي الــكالم ،ولكــن نــدرك أن الــدم يــرك
كلمتــه» .وملســت أنــه يدعــو يف صالتــه ويركــز يف أحاديثــه عــى الشــهادة وكان ُيق ّبــل رأس والــديت وهــو يطلــب منهــا أن
تدعــو اللــه أن يحقــق أمنيتــه بالشــهادة».
وقــد أوىص الشــهيد املقــدام ســامر أهلــه ورفاقــه بالصــاة يف وقتهــا ،وتوزيــع الحلــوى عنــد ســاع نبــأ استشــهاده،
وكان كث ـ ًرا مــا يــردد« :ال يعــرف العشــاق أيــن ســيلتقون ،يف الســجن أو يف املــوت أو ظــل وردة».
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مشواره الجهادي

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد ســامر أنــه يحــب الجهــاد يف ســبيل اللــه ،فاســتجمع قــواه وانخــرط يف صفــوف حركــة
الجهــاد اإلســامي ،ثــم انتقــل تدريج ًيــا للعمــل يف جناحهــا العســكري (رسايــا القــدس) ،وأصبــح واحــدً ا مــن أبــرز رجاالتها
يف بلــدة الســيلة الحارثيــة.

بعــد مشــاركته الفاعلــة يف أعــال املقاومــة وجــه لــه االحتــال تهـ ًـا األمــر الــذي أجــره عــى التخفــي تحــت وطــأة
املالحقــة الصهيونيــة مــن قبــل قــوات الجيــش ووحــدات املســتعربني.
موعد مع الشهادة

مل تكــن عائلــة االستشــهادي ســامر تعــرف أن حالــة الفــرح التــي الزمتــه يف الســاعات األخــرة التــي ســبقت انطالقــه
للعمليــة البطوليــة التــي نــوى تنفيذهــا أنهــا لحظــات الــوداع األخــرة .فيقــول نــادر شــقيق الشــهيد« :كان الشــهيد
وأرسيت مدع ّويــن عنــدي لتنــاول وجبــة اإلفطــار يــوم  28نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2001م وقــد ضحــك الشــهيد ســامر
ومــرح كثـرًا وهــو يصافــح الجميــع ويتحــدّ ث بطالقــة ،وقبــل أن نغــادر إىل املســجد ق ّبــل يــد والــديت وهــو يقــول ِ
ارض
عنــي يــا أمــي وصلينــا الرتاويــح م ًعــا وغــادر هــو املســجد بعــد الركعــة الثامنــة وتو ّجــه لصالــون الحالقــة لترسيــح لحيتــه
التــي أطلقهــا منــذ عامــن وتو ّجــه لتنفيــذ عمليتــه».
ُع ــرف الح ًق ــا أن الش ــهيد املجاه ــد س ــامر وه ــو م ــن مجموع ــة الش ــهيد القائ ــد إي ــاد ح ــردان ،ق ــد ق ــام بتفج ــر
جس ــده بعب ــوة ش ــديدة االنفج ــار يف حافل ــة صهيوني ــة تابع ــة لرشك ــة «إيج ــد» ق ــرب معس ــكر ( )80القري ــب م ــن
الخض ــرة يف قل ــب الكي ــان الصهي ــوين ،واع ــرف الع ــدو مبقت ــل ثالث ــة م ــن الصهاين ــة وإصاب ــة الع ـرات وذل ــك بتاري ــخ
 29نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 2001م.
والدتــه قالــت وهــي تقبــل صورتــه« :الحمــد للــه أننــي عشــت حتــى أزف ابنــي شــهيدً ا للقــدس واألقــى؛ فأبناؤنــا
أبطــال ومجاهــدون وتضحياتهــم لــن تذهــب هــد ًرا ،وعــى كل مســلم أن يجاهــد بنفســه ومالــه وحياتــه وأبنائــه حتــى
يعــود الحــق لصاحبــه ونح ـ ّرر أرض اإلرساء واملع ـراج مــن دنــس الصهاينــة ،هــذه كلــات ســامر التــي رددهــا وخطّهــا
بدمــه والتــي لــن متــوت مــا دمنــا قادريــن عــى العطــاء».
كــا عــرت الوالــدة عــن فخرهــا بشــهادة ولدهــا فقالــت« :ال ميكــن إال أن نفتخــر بالشــهيد ،ونرفــع رأســنا بــه ،ونل ّبــي
وصيتــه؛ فهــو اختــار درب الشــهادة التــي هــي أغــى أمانيــه ونحــن نبــارك لــه فيهــا .ودعاؤنــا للعــي القديــر أن يتقبلهــا
خالصــة لوجهــه الكريــم خاصــة أن الشــهيد رفــض الــزواج ،وردد دو ًمــا :عــريس ســيكون كبـرًا ولــن تنســوه».
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الشهيد املجاهد داود عيل أحمد سعد (أبو صوي)
شيخ االستشهاديني وقاهر املحتلني

مــن بــن جحافــل الرسايــا بــرز وانطلــق ،حمــل الســاح ويف
ســبيل العــزة والكرامــة ســار ،تحــدوه اإلرادة الصلبــة التــي ال تلــن
وال تســتكني يف وجــه العــدو .إنــه الشــهيد املجاهــد داود الــذي بــاع
ســنوات العمــر الطويلــة ،ومثــار الجهــد الشــاق دومنــا مثــن ،آثــر
ً
مقبــا ،جنــات عرضهــا الســموات واألرض هــي يف ميزانــه
اآلخــرة
أبقــى مــن أهــل وولــد وعشــرة وحيــاة ال كرامــة فيهــا.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1955

الش ــهيد املجاه ــد داود ع ــي س ــعد (أب ــو محم ــد) م ــن موالي ــد قري ــة أرط ــاس جن ــوب مدين ــة بي ــت لح ــم يف 26
نوفمرب(ترشي ــن الث ــاين) 1955م ،نش ــأ وترع ــرع فيه ــا ،ودرس يف مدارس ــها حت ــى أنه ــى دراس ــته الثانوي ــة ،ت ــزوج ول ــه
م ــن األبن ــاء الذك ــور أربع ــة ،وم ــن البن ــات أرب ــع ،وعم ــل الش ــهيد املجاه ــد داود يف حيات ــه الدني ــا مزار ًع ــا يف أرض ــه
الت ــي ورثه ــا ع ــن وال ــده ،ويعت ــاش ه ــو وأرست ــه م ــن خرياته ــا وم ــا تنتج ــه م ــن الخض ــار والث ــار.
صفاته وأخالقه

تقــول فاطمــة ســعد زوجــة الشــهيد داود« :إنــه شــديد الكتــان ال أحــد يســتطيع أن يعــرف مــا يــدور يف خلــده،
لكن ــه ش ــديد التأث ــر باألح ــداث ،وخاص ــة الش ــهداء ،حي ــث يك ــر الذه ــاب إىل مق ــرة الش ــهداء يف البل ــدة ،وألفن ــا أن
جالس ــا لفــرات طويل ــة أم ــام قب ــور الش ــهداء كأن ــه يكلمه ــم ويس ــتمع إليه ــم» ،وتضي ــف زوج ــة الش ــهيد« :يف
نــراه ً
األي ــام األخ ــرة ل ــداود ق ــال يل إن ــه سيس ــافر إىل الس ــعودية للعم ــل هن ــاك ،فكن ــت أناقش ــه يف ذل ــك ،وأح ــاول معرف ــة
أس ــباب الس ــفر خاص ــة أن داود يعم ــل يف أرض ــه من ــذ زم ــن بعي ــد ،وال يحت ــاج للس ــفر ،ولك ــن بع ــد أن استش ــهد
أدرك ــت أن زوج ــي يس ــتخدم ه ــذا األس ــلوب للتغطي ــة ع ــى نش ــاطه الجه ــادي ،واس ــتعداده للعملي ــة االستش ــهادية
الت ــي نفذه ــا ،ونج ــح يف أن يخف ــي أي دلي ــل ع ــى ذل ــك حت ــى أم ــام أق ــرب املقرب ــن ل ــه م ــن أرست ــه وأهل ــه».
مشواره الجهادي

محم ــد النج ــل األك ــر للش ــهيد يؤك ــد أن وال ــده كث ــر الحامس ــة ،متل ــؤه الش ــجاعة ،يح ــب املش ــاركة يف الفعالي ــات
الشــعبية ،ويواظــب عــى املشــاركة يف مواكــب الشــهداء ،وعــرف بنشــاطه خاصــة يف انتفاضــة 1987م ،وأحبــه الجميــع
حي ــث مل ميي ــز ب ــن أح ــد ،ويتع ــاون يف س ــبيل وطن ــه م ــع الجمي ــع ،ويف الف ــرة األخ ــرة تح ــول الش ــهيد املجاه ــد أب ــو
محم ــد للعم ــل ال ــري إال أن ــه أظه ــر حب ــه للجه ــاد وس ــعيه للش ــهادة يف س ــبيل الل ــه.
موعد مع الشهادة

يف  5ديســمرب (كانــون األول) 2001م ،والســاء متطــر ،انطلــق االستشــهادي داود صــوب فنــدق (الهيلتــون) بالقــدس
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موسوعة شهداء من فلسطين

الغربيــة حيــث يوجــد يف الفنــدق عــدد مــن الــوزراء والشــخصيات الصهيونيــة البــارزة ،وذلــك لتنفيــذ عمليــة بطوليــة
يف عمــق الكيــان الصهيــوين.
ولكــن العمليــة مل تنفــذ وفــق الخطــة املعــدة بســبب الحراســات املشــددة مــن قبــل رشطــة االحتــال يف محيــط
املــكان املســتهدف ،ففجــر االستشــهادي داود نفســه عــى مدخــل الفنــدق مــا أســفر عــن إصابــة ســبعة مــن الصهاينــة
املوجوديــن يف املــكان ،اعــرف العــدو بــأن إصابــة بعضهــم بالغــة.
كــا اعــرف العــدو أن كارثــة كبــرة كانــت ســتقع لــو نجــح الشــهيد يف دخــول الفنــدق ،حيــث كان يوجــد بداخلــه
وزيــر الداخليــة الصهيــوين يف حينــه عــوزي النــداو ،ووزيــر الشــؤون الدينيــة أرش أوهانــا ،أمــا رئيــس بلديــة االحتــال يف
القــدس إيهــود أوملــرت آنــذاك فغــادر الفنــدق قبــل ربــع ســاعة مــن وقــوع العمليــة االستشــهادية.
وبعمليتــه تلــك حــاز االستشــهادي داود عــى لقــب شــيخ االستشــهاديني؛ فهــو االستشــهادي األكــر سـ ًنا بــن الشــهداء
الذيــن نفــذوا عمليــات استشــهادية يف العمــق الصهيــوين.
تصــف زوجــة الشــهيد فـراق زوجهــا قائلــة« :لقــد كان أســاس العائلــة ،والجامــع لهــا ،يتحمــل أعبــاء إعالتنــا جمي ًعــا،
فلــم يكــن أحــد منــا يشــعر بنقــص مــا يف وجــوده ،لقــد شــكل رحيلــه عنــا صدمــة لنــا جمي ًعــا ،ولكننــا نرجــو اللــه أن
نلتقــي بــه مــرة ثانيــة يف جنــان الخلــد ،لقــد نفــذ حلمــه ونــال الشــهادة ،ونحــن فخــورون بــه ونتمنــى اللقــاء بــه يف
أقــرب وقــت».
ويف  8أغســطس (آب) 2002م تفاجــأت عائلــة الشــهيد املجاهــد داود بقــوات كبــرة مــن جيــش االحتــال تقــوم
مبحــارصة منزلهــا املكــون مــن ثالثــة طوابــق مبســاحة  160مـ ًرا مرب ًعــا للطابــق الواحــد ،وبرسعــة خاطفــة أمــر الصهاينــة
جميــع مــن يف البيــت مــن أطفــال ونســاء وأرسة الشــهيد مبغادرتــه فــو ًرا ،ودون أن يســمح ألحــد بإخ ـراج يشء مــن
املوجــودات ،قــام الجنــود بتفخيــخ املنــزل ،ومــع دقــات الســاعة الثالثــة فجـ ًرا راحــت عائلــة الشــهيد داود ترقــب بحــرة
ودمــوع شــقاء العمــر ،وأثــر الوالــد الحبيــب وهــو يتطايــر يف الســاء ليصبــح املــأوى الحنــون أث ـ ًرا بعــد عــن ،وتبــدأ
العائلــة مشــوار التحــدي الشــاق الــذي فــرض عليهــا مــن جديــد.
الجديــر ذكــره أن قــوات االحتــال الصهيــوين أفرجــت عــن جثــان الشــهيد املجاهــد داود يف فربايــر (شــباط) 2014م
ليــوارى جثامنــه الــرى ولتحــزن عائلتــه عــى فقــده وكأنــه ودعهــم حينــا رحــل وحينــا اســتقبلوا جثامنــه.
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الشهيد املجاهد منر محمد يوسف أبو سيفني
ال تحزنوا فإين أنتظركم يف جنان الخلد!

شــهداء عــى طريــق فلســطني ،شــباب مخلــص تقــي ورع يتســلح
باإلميــان ويضــع القــرآن يف قلبــه ويذهــب ملالقــاة أعدائــه بأبســط
اإلمكانــات فينتــر بدمــه عــى جــروت الجــاد .هــذه مثــرة فكــرك
أيهــا الشــقاقي األمــن.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1983

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد من ــر محم ــد أب ــو س ــيفني بتاري ــخ  2س ــبتمرب (أيل ــول) 1983م يف بل ــدة اليام ــون بجن ــن
ش ــال الضف ــة املحتل ــة يف أرسة مكون ــة م ــن خمس ــة إخ ــوة وخم ــس أخ ــوات ي ــأيت ترتيب ــه الراب ــع ب ــن إخوت ــه وأرست ــه
املكون ــة م ــن  13ف ــر ًدا.

درس الشــهيد املجاهــد منــر يف مــدارس اليامــون حتــى الصــف الثــاين الثانــوي وجــز ًءا مــن الثانويــة العامــة حيــث متيــز
يف دراســته بــن زمالئــه إال أنــه أحــب اآلخــرة وفضلهــا عــى الدنيــا ،فقــام بعمليــة استشــهادية وعمــره  18عا ًمــا وهــو
يعمــل يف األرايض الفلســطينية التــي احتلــت يف العــام 1948م مبجــال البنــاء «الطوبــار» يف اإلجــازات الصيفيــة.
صفاته وأخالقه

نشــأ شــهيدنا املجاهــد منــر وترعــرع يف املســجد القديــم يف بلــدة اليامــون وأحــب املســجد وحضــور الــدروس الدينيــة
وأداء الصــاة فيــه خاصــة صــاة الفجــر األمــر الــذي جعــل الشــهيد ذا ميــول وحــب لق ـراءة القــرآن الكريــم وســاع
األرشطــة الدينيــة .وأحــب االهتــام مبظهــره وزيــه باإلضافــة إىل حبــه للرياضــة خاصــة الســباحة.
أحــب الشــهيد املجاهــد منــر فعــل الخــر؛ فحينــا يــرى أو يشــعر أن أحــدً ا مــن أصدقائــه بحاجــة للــال يســاعده
ويحــاول أن يفــك ضائقتــه.
مشواره الجهادي

يف بدايــة انتفاضــة األقــى رأى شــهيدنا املجاهــد منــر مــا يعانيــه شــعبنا مــن القهــر واالســتعباد مــا دفعــه للذهــاب
إىل حاجــز الجلمــة يف مدينــة جنــن مــع إخوانــه الشــبان ليشــارك يف املواجهــات بالحجــارة هنــاك باإلضافــة إىل مشــاركته
يف املسـرات واالحتجاجــات الجامهرييــة يف البلــدة.

يف إحــدى امل ـرات ذهــب الشــهيد املجاهــد منــر ملســاعدة والــده يف املحــل التجــاري الخــاص بــه ،فداهــم الجنــود
املحــل وأخــذوا يســألون الشــهيد عــن الشــباب املطلوبــن ،لكــن شــهيدنا املقــدام منــر بذكائــه وغريتــه عــى أبنــاء دينــه مل
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يفدهــم بــيء واتصــل بعــد رحيلهــم مبــارشة بإخوانــه املطلوبــن وأخربهــم باألمــر حتــى يأخــذوا حذرهــم.
قبــل استشــهاده بعــدة أيــام أراد أن يجالــس والدتــه ويودعهــا دون أن تشــعر ،فالزمهــا وهــي تعمــل يف املطبــخ
محـ ً
ـاول مســاعدتها وقــام بتحضــر الســلطة بنفســه.
أكــر مــن ق ـراءة القــرآن خاصــة يف شــهر رمضــان فــرة استشــهاده حيــث ختــم القــرآن أربــع م ـرات وحــرص عــى
قضــاء معظــم أوقاتــه يف املســجد .كــا قــام بقــص شــعره عــى غــر املعتــاد وســألته أمــه وإخوانــه :ملــاذا هكــذا يــا منــر؟
قــال« :حتــى ال يعرفنــي اليهــود عندمــا أذهــب للعمــل يف الدهــان» ،ولكنــه عندمــا خــرج مــن البيــت ارتــدى قبعــة.
بعــد اإلفطــار صــى الرتاويــح يف املســجد ورجــع إىل البيــت نحــو التاســعة مســاء ،فوجــد أمــه نامئــة فناداهــا قائـ ًـا:
«تعــايل اســهري معــي؛ ألين ســأخرج الفجــر للعمــل!» ،وعندمــا قالــت لــه أمــه« :أبــوك ســيوصلك ،رفــض قائـ ًـا :اتفقنــا
مــع ســيارة أنــا والعــال».
وهــو يتنــاول الســحور نظــرت أمــه فوجــدت آيــة الكــريس عــى صــدره فقالــت« :مــا هــذا؟» فأجــاب« :حتــى يحميني
اللــه ســبحانه وتعــاىل مــن اليهود».
يف الفــرة األخــرة مــن حياتــه طــرأت تحــوالت ملموســة عــى ترصفاتــه مــع الجميــع؛ فبــدا نعــم الشــاب الصلــب
املعطــاء واالبــن البــار واألخ الحنــون والعبــد الخاشــع ،يصــي فيــازم املســجد ويقــرأ القــرآن باســتمرار ويحــرم الجميــع
ويقدرهــم دومــا.
موعد مع الشهادة

فجــر يــوم األحــد بعــد الســحور يف شــهر رمضــان املبــارك ،يف  9ديســمرب (كانــون األول) 2001م خــرج الشــهيد
املجاهــد منــر مــن البيــت قائـ ًـا ألهلــه إنــه ســيذهب للعمــل مــع أصحابــه يف أعــال البنــاء ،ومــا أن جــاء النهــار حتــى
ســمع الجميــع يف األخبــار بعمليــة استشــهادية وهــي عمليــة الـــ «تشــيك بوســت» يف حيفــا والتــي أوقعــت أكــر مــن
خمســة عــر جنديًــا صهيون ًيــا بإصابــات مختلفــة ،وتبــن أن منفــذ العمليــة هــو االستشــهادي منــر أبــو ســيفني حيــث
أعلنــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مســئوليتها عــن العمليــة االستشــهادية ونعــت ابنهــا
االستشــهادي منــر أبــو ســيفني إىل العليــاء ومعاهــدة اللــه وشــعبنا الفلســطيني عــى اســتمرار املقاومــة والجهــاد.
تفاجــأ الجميــع بذلــك حيــث مل يتوقعــوا إقــدام منــر عــى االستشــهاد ،ولكــن هــذا ليــس بعيــدً ا عــى عائلــة قدمــت
العديــد مــن الشــهداء :عــم الشــهيد وهــو كامــل منــر استشــهد يف أحــداث 1946م وابنــه راجــح وابــن خــال الشــهيد
ســعيد فايــز أبــو ســيفني عــن عمــر يناهــز ( 12عا ًمــا) استشــهد يف االنتفاضــة أثنــاء املواجهــات.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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ال مــكان لغاصــب معتــد يف فلســطني .الوطــن ليــس مـ ً
ـال يــرق
وقــد يفــوز الســارق بــه .الوطــن أرض وشــعب وتاريــخ ومســتقبل،
وهــذه أشــياء ال ميكــن رسقتهــا والفــوز بها .حقيقــة أغفلهــا الصهاينة،
وشــهداء مثــل فضــل يذكرونهــم مبــا أغفلــوه.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1980

ولــد شــهيدنا املجاهــد فضــل محمــد أبــو عبيــدة يف  23يونيــو (حزيـران) 1980م ألرسة فلســطينية مــن عائلــة عريقــة
تعــود جذورهــا وموطنهــا األصــي إىل «بــر الســبع» الواقعــة جنــوب فلســطني املحتلــة ،فقــد ُه ِّجــر أهلهــا عــام 1948م
كــا الكثــر مــن عائــات شــعبنا ،ثــم كان املســتقر للعائلــة مدينــة خــان يونــس الواقعــة عــى الســاحل الفلســطيني
جنــوب قطــاع غــزة.
نشــأ الشــهيد املجاهــد فضــل يف أرستــه وبــن إخوانــه التســعة وأخواتــه الخمــس ،وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه
الســابع بــن إخوتــه ،وترعــرع يف كنــف والديــه يحمــل يف قلبــه الحــب واألمــل والصــاح واإلميــان ،وانطلــق مــن األرسة إىل
املجتمــع األكــر اتســا ًعا ،فــدرس يف مــدارس املدينــة ابتــداء مــن مدرســة ذكــور مصطفــى حافــظ ثــم مدرســة الحــوراين
والتــي تخــرج منهــا ســنة 1997م ،وبعدهــا مدرســة هــارون الرشــيد.
ينتمــي شــهيدنا املجاهــد فضــل إىل عائلــة مجاهــدة ومرابطــة يف ســبيل والوطــن ،تأصــل يف قلــوب أبنائهــا حــب
الوطــن وعشــق الشــهادة ،كانــت تنــام وتصحــو عــى أزيــز صــوت الرصــاص واملدافــع كونهــا تســكن يف املعســكر الغــريب
ويف خــط الدفــاع األول عــن مدينــة خــان يونــس.
صفاته وأخالقه

كان شــهيدنا املجاهــد فضــل أبــو عبيــدة مح ًبــا للجميــع ومحبوبًــا مــن الجميــع ،بــا ًرا بوالديــه ومطي ًعــا لهــا ،يعطــف
عــى الصغــر ويحــرم الكبــر .ويحــرص عــى الصلــوات الخمــس يف جامعــة يف مســجد الشــافعي يف املعســكر الغــريب،
ويحــث جميــع إخوانــه وأصدقائــه للحــرص عــى أداء الصلــوات يف جامعــة.

اتســمت عالقــات شــهيدنا املجاهــد فضــل مــع اآلخريــن باألخــوة يف اللــه ،وتوســعت دائــرة عالقاتــه لتشــمل األرسة
واألقــارب واملســجد واملجاهديــن يف املواقــف ومياديــن العمــل.
ُعــرف الشــهيد الفــارس فضــل بالجــرأة؛ فهــو يتقــدم ألي مهمــة جهاديــة بقلــب املؤمــن وبخطــا املخلــص العــارف.
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ومتتــع الشــهيد باألخــاق العاليــة؛ فقــد اتصــف بالحلــم واللطــف والصــدق والوفــاء وحــب الخــر ألصدقائــه ولــكل النــاس
كانــت صفــات مالزمــة لــه.
مشواره الجهادي

جيــل الشــهيد املجاهــد فضــل استشــعر عظــم املســئولية وحجــم الكارثــة التــي تحــل بقضيتنــا ،وهــم يســمعون
بشــوق عظيــم األمجــاد التــي حققهــا ثــوار انتفاضــة الحجــر دون الساســة ،فكانــت القــدوة واملحــاكاة تدفعهــم للتجربــة
النقيــة الربيئــة ،ومــا أن تحركــت انتفاضــة النفــق 1996م ،وبعدهــا هبــة األرسى ،وتعاظمــت أحــداث انتفاضــة األقــى،
واستشــهاد الطفــل محمــد الــدرة ،واالنتقــام األول الــذي نفــذه الشــهيد املجاهــد نبيــل العرعــر ابــن حركــة الجهــاد
اإلســامي عــى حاجــز كيســوفيم يف القـرارة حتــى تشـكَّلت وتبلــورت شــخصية الشــهيد املجاهــد فضــل اإلنســان املثابــر
واملتصــدر للصــف األول يف مجــاالت العمــل.
شــارك الشــهيد الفــارس فضــل يف العمــل الوطنــي مــع بدايــات انتفاضــة األقــى ،وقــدر لــه اللــه أن يشــارك يف
املواجهــات مــع جيــش االحتــال الصهيــوين عــى حاجــزي التفــاح والنمســاوي ،ومل يكتـ ِ
ـف فضــل بهــذا املســتوى فقــد
أبــدى رغبتــه بالعطــاء األســمى فوجــد ضالتــه التــي يبحــث عنهــا وهــي حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وذلــك يف
العــام 2000م ،وواصــل عملــه يف حقــل اإلســام والجهــاد وفلســطني.
عمــل الشــهيد املقــدام فضــل يف العمــل الجامهــري ،وكان يشــارك يف كل املناســبات التــي تحي ّيهــا حركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني.
شــارك شــهيدنا املجاهــد فضــل يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة ملدينــة خانيونــس .واصــل عملــه
الجهــادي مــع كل املجاهديــن مــن مختلــف الفصائــل فــكان يرابــط بســاحه وعبواتــه عــى ثغــور مدينــة خانيونــس،
ويرتبــص بالعــدو املجــرم مــن أي محاولــة اجتيــاح للمدينــة ،حافظًــا حديــث رســول اللــه« :عينــان ال متســهام النــار عــن
بكــت مــن خشــية اللــه وعــن باتــت تحــرس يف ســبيل اللــه».
موعد مع الشهادة

يف ليل ــة الق ــدر املبارك ــة كان ــت مس ــاجد خانيون ــس متتل ــئ باملصل ــن ،ويف الوق ــت ذات ــه كان ــت دباب ــات وجراف ــات
الع ــدو تتح ــرك بكثاف ــة وطائ ـرات األبات ــي واالس ــتطالع يف س ــاء املدين ــة تح ــوم لرتتك ــب جرامئه ــا البش ــعة ،وكع ــادة
كل املجاهدي ــن مبث ــل ه ــذه الليل ــة املبارك ــة إلحي ــاء جهاده ــم وكي ــد أعدائه ــم خرج ــت مجموع ــة الش ــهيد املجاه ــد
فضـــل للربـــاط وإطـــاق الصواريـــخ ،فاســـتهدفتهم طائـــرة أباتـــي لريتقـــي خمســـة مـــن الشـــهداء إىل مجدهـــم
وخلوده ــم يف فج ــر األربع ــاء  12ديس ــمرب (كان ــون األول) 2001م م ــن بينه ــم ش ــهيدنا املجاه ــد فض ــل أب ــو عبي ــدة.
ويف مس ــرة حاش ــدة خ ــرج اآلالف لتش ــييع الش ــهداء منددي ــن بجرائ ــم الع ــدو ومطالب ــن األجنح ــة العس ــكرية بال ــرد
املزل ــزل يف قل ــب الكي ــان املج ــرم.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ

447

الشهيد املجاهد أسعد مصطفى عبدالرازق أبو سنينة
رجل صنع الحياة من عشقه للشهادة

بهــم تحــرس املبــادئ وتنتــر العقائــد وتحيــا القيــم وتنتفــض
النفــوس ،إنهــم الشــهداء األكــرم منــا جمي ًعــا ،الذيــن ضحوا بأنفســهم
وقدمــوا دماءهــم الزكيــة لتنــر الــورود يف طرقــات ودروب الجهــاد،
كيــف ال وللشــهيد خصــال ،ودرجــات رفيعــات املنــال؟! شــهداؤنا
راياتنــا تعلــو يف عنــان ســائنا ،فــا تــزال ذكــرى الشــهيد أســعد
أبــو ســنينة تحلــق مــع نســات الربيــع ،تلفحنــا ببطوالتهــا ،كيــف
ال وهــو الفــارس الــذي تــرىب يف مــدارس الجهــاد اإلســامي وعــى
موائــد الجهــاد القرآنيــة؟!

)(2001 - 1979

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أســعد مصطفــى أبــو ســنينة يف  1يونيــو (حزي ـران) 1979م مبدينــة الخليــل شــال الضفــة
الغربيــة وســط أرسة بســيطة ،وهــو االبــن الخامــس بــن أف ـراد أرستــه املرابطــة املجاهــدة.

درس الشــهيد املجاهــد أســعد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الخليــل إال أنــه اضطــر بفعــل الظــروف
املعيشــية الصعبــة التــي يحياهــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف ظــل االحتــال والفقــر إىل مغــادرة مقاعــد الدراســة
واللجــوء إىل ميــدان العمــل ملســاعدة والــده.
صفاته وأخالقه

تقــول أرسة الشــهيد املجاهــد أســعد إنــه متيــز بحبــه للمــرح ،وهــذا مــا جعلــه محبوبًــا بــن أفـراد العائلــة واألصدقــاء
والجـران .عــرف عــن الشــهيد املجاهــد أنــه شــديد االلتـزام بالصــاة والتعلــق باملســاجد حيــث حافــظ عــى دروس الفقــه
والســنة النبويــة وقـراءة القــرآن الكريــم.

متيــز الشــهيد الفــارس أســعد بأنــه خلــوق مهــذب وملتــزم بــاألدب يف مجالســه حتــى إن عملــه يف دهــان الســيارات
مل يثنــه عــن مواصلــة عالقاتــه االجتامعيــة مــع أبنــاء عمومتــه وأقربائــه داخــل مدينــة الخليــل.
رفــض شــهيدنا املجاهــد أســعد أن يتــزوج طم ًعــا بلقــاء اللــه والحــور العــن التــي وعــد اللــه بهــا الشــهداء يف جنــات
النعيــم مــع النبيــن والصديقــن ،وحســن أولئــك رفيقــا ،وهــذا مــا جعلــه يــردد دومــا« :اللهــم ال عيــش إال عيــش اآلخــرة»
كــا يقــول شــقيقه.
مشواره الجهادي

اشــتهر شــهيدنا املجاهــد أســعد بعشــقه للمقاومــة والجهــاد ،وهــذا مــا دفعــه دومــا للبحــث عــن ســبل مقاومــة
االحتــال الصهيــوين للثــأر منــه ،وهــو أيضً ــا مــا ســاعد يف صقــل شــخصيته الجهاديــة.
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ملــا اندلعــت انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م ،بلــغ شــهيدنا الفــارس أســعد ربيعــه التاســع ،لكنــه أدرك جيــدً ا مــا
يــدور حولــه مــن اعتــداء وبطــش صهيــوين األمــر الــذي أثــر يف شــخصيته كثـ ًرا ودفعــه بعــد أن تخطــى الثانيــة عــرة
مــن عمــره ألن يلتحــق بركــب نشــطاء االنتفاضــة حيــث بــرع يف اســتخدام املقــاع ضــد االحتــال أثنــاء املواجهــات التــي
تــدور بــن الشــباب حامــي الحجــارة ،وقــوات االحتــال التــي مل تتــوان عــن اقتحــام املــدن واملخيــات الفلســطينية بــن
الحــن واآلخــر.
انضــم شــهيدنا الح ًقــا إىل حركــة الجهــاد اإلســامي فأصبــح مــن عنارصها البارزيــن عىل املســتوى الدعــوي والجامهريي
حيــث مل يكــن يــرك جهــدً ا يف مســاعدة رفــاق دربه وإحيــاء الفعاليــات املناهضــة لالحتالل.
التحــق شــهيدنا املقــدام أســعد مــع بدايــة انتفاضــة األقــى 2000م بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركة
الجهــاد اإلســامي ،وعــى إثرهــا أصبــح واحــدً ا مــن أبــرز املطلوبــن لالحتــال مبوجــب أنشــطته العســكرية والحركية.
تقــول شــقيقته إن منــزل العائلــة صــار مرت ًعــا لجنــود االحتــال الذيــن مــا توانــوا عــن اقتحامــه مــن وقــت آلخــر،
وعاثــوا فيــه فســا ًدا وخرابًــا بح ًثــا عــن الشــهيد املجاهــد أســعد الــذي أجــاد التخفــي عــن األنظــار.
موعد مع الشهادة

تخــر شــقيقة الشــهيد املجاهــد أســعد أنــه دائــم التواصــل معهــم رغــم املطــاردة الواســعة مــن قبــل جيــش االحتــال
وتعرضــه للكامئــن املتالحقــة مشــرة اىل أنــه وبتاريــخ  14ديســمرب (كانــون األول) 2001م أي بعــد عــام عــى انــدالع
االنتفاضــة تعــرض شــقيقها إىل كمــن محكــم مــن قبــل قــوات االحتــال الصهيــوين أمــام املستشــفى األهــي مبدينــة
الخليــل حيــث اندلــع اشــتباك مســلح مــع قــوات العــدو الصهيــوين أدى إىل استشــهاده عــى الفــور ورفيــق دربــه الشــهيد
عبــد الباســط أبــو حســن بعــد أن أصابهــا الجنــود إصابــات مبــارشة أســقطتهام مرضجــن بدمائهــا الزكيــة .وبذلــك
ختمــت ســرة عطــرة لرجــل مجاهــد صنــع الحيــاة مــن تراتيــل الشــهادة والجهــاد ،فنــال مــا أراد ،فنعــم الطمــوح
ونعمــت الخامتــة.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
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الشهيد املجاهد عبد الباسط أحمد محمد أبو حسني (أبو سنينة)
غادرنا وريحه تهب مع كل قطرة دم

لــوال استشــهاده ملــا علــم أحــد بانخراطــه يف العمــل الجهــادي،
كيــف ال وهــو الشــهيد الكتــوم الــذي عرفتــه أزقــة الخليــل وأحـراش
ضفــة األحــرار؟ إنــه الشــهيد املجاهــد عبــد الباســط أحمــد أبــو
حســن غادرنــا ومل يــزل ريحــه يهــب مــع كل قطــرة دم تقطــر عــى
هــذه األرض الطيبــة.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1971

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الباســط أحمــد أبــو حســن يف  10ســبتمرب (أيلــول) 1971م مبدينــة الخليــل شــال الضفــة
الغربيــة ،فتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي فيهــا إىل أن بلــغ الخامســة عــرة مــن عمــره حيــث اضطــر لــرك مقاعــد
الدراســة واللجــوء إىل العمــل بدافــع املســاعدة يف توفــر قــوت أرستــه.
ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد عبــد الباســط أنــه طالــب مجتهــد ومحــب للعلــم غــر أن الظــروف مل تســاعده عــى
مواصلــة مشــواره التعليمــي ،فاشــتغل عامـ ًـا يف ورش البنــاء مبدينــة الخليــل ومناطــق أخــرى مــن مــدن الضفــة الغربيــة.
تــرىب شــهيدنا الفــارس عبــد الباســط عــى موائــد القــرآن كــا تقــول إحــدى شــقيقاته التــي تصغــره س ـ ًنا ،وترتيبــه
الخامــس يف أرستــه البســيطة .تــزوج شــهيدنا املجاهــد عبــد الباســط مــن فتــاة صابــرة محتســبة.

صفاته وأخالقه

يشـــر رفـــاق وأصدقـــاء الشـــهيد املقـــدام عبـــد الباســـط إىل أنـــه مثـــال يحتـــذى يف األخـــاق وحســـن الصيـــت
والســمعة خاصــة أنــه اعتــاد أن يرتــاد املســاجد منــذ نعومــة أظافــره مؤكديــن عــى التزامــه وإنصاتــه دو ًمــا لــدروس
الوع ــظ والخط ــب الديني ــة الت ــي تح ــث ع ــى الجه ــاد يف س ــبيل الل ــه وتدع ــو للمقاوم ــة حت ــى دح ــر االحت ــال ع ــن
كام ــل الــراب الفلس ــطيني.
تشــر زوجــة الشــهيد املجاهــد عبــد الباســط التــي رافقتــه عــى مــدار عــام ونصــف إىل أنــه خلــوق ومــؤدب ،وتعتــز
بحيائــه وأدبــه حيــث حظــي بحــب الجميــع مــن أقربــاء وأصدقــاء وجـران وأصهــار.
زوج ــة الش ــهيد أش ــارت أيضً ــا إىل تواضع ــه الش ــديد وميل ــه املس ــتمر يف أوق ــات الف ـراغ ملامرس ــة هواي ــة املطالع ــة
والكتاب ــة ،وتش ــر إىل قدرت ــه ع ــى الكتاب ــة بأس ــلوب س ــلس وجمي ــل رغ ــم ترك ــه مقاع ــد الدراس ــة يف وق ــت مبك ــر
م ــن العم ــر.
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مشواره الجهادي

لش ــدة ح ــرص ش ــهيدنا الف ــارس عب ــد الباس ــط ع ــى التكت ــم والرسي ــة الكامل ــة يف العم ــل الجه ــادي ،مل تعل ــم
زوجت ــه أن ــه منخ ــرط يف العم ــل العس ــكري ض ــد االحت ــال إال قب ــل نح ــو ع ــام م ــن استش ــهاده ،وق ــد تفاج ــأت حينه ــا
بذل ــك ك ــا قال ــت.

وتضيــف الزوجــة وهــي محزونــة عــى فراقــه« :إنــه شــديد الحــرص عــى أن يواصــل مشــوار الجهــاد يف رسيــة تامــة
بعيــدً ا عــن أعــن الجـران واألقربــاء».
أمــا رفــاق درب الشــهيد املجاهــد عبــد الباســط مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي فأكــدوا أنــه انخــرط يف الحركــة
منــذ مطلــع انتفاضــة األقــى عــام 2000م مؤكديــن عشــقه للشــهادة والجهــاد يف ســبيل اللــه.
املشــاهد التــي رآهــا الشــهيد الفــارس عبــد الباســط منــذ طفولتــه مــن ظلــم واضطهــاد عــى يــد االحتــال واشــتداد
مامرســاتهم بحــق املواطنــن البســطاء جعلتــه دو ًمــا يفكــر يف االنتقــام مــن أعــداء اللــه (اليهــود).
وكــا يــروي رفــاق الــدرب فــإن الشــهيد املجاهــد عبــد الباســط حــرص عــى االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد فــرة بســيطة مــن انخراطــه يف صفــوف الحركــة لســعيه نيــل الشــهادة
يف ســبيل اللــه والوطــن.
وأشــاروا إىل أنــه ولنشــاطه العســكري تعــرض للمالحقــة واملطــاردة عــى يــد االحتــال .أمــا شــقيقته فتقــول« :اعتــاد
االحتــال أن يقتحــم منزلنــا بشــكل دوري بح ًثــا عــن أخــي عبــد الباســط متوعــدً ا األرسة بتهديــد ووعيــد» ،وأكــدت أنــه
اســتطاع أن يفلــت مــن كامئــن االحتــال بلطــف اللــه ســبحانه أكــر مــن مــرة غــر أن املــرة األخــرة وضعــت حــدً ا ملشــوار
قائــد عظيــم ومجاهــد عنيــد.
موعد مع الشهادة

يــوم الجمعــة الــذي صــادف  14ديســمرب (كانــون األول) 2001م ،أي بعــد نحــو عــام مــن انخراطــه يف العمــل
العســكري تعــرض الشــهيد الفــذ عبــد الباســط أبــو حســن إىل كمــن محكــم مــن قبــل قــوات االحتــال أمــام املستشــفى
األهــي بالخليــل ،دار عــى إثــره اشــتباك عنيــف بينــه وبــن الجنــود الذيــن رشــقوه بعـرات األعــرة الناريــة األمــر الــذي
أدى إىل استشــهاده ومعــه رفيــق دربــه وزميــل املقاومــة والجهــاد الشــهيد أســعد أبــو ســنينة.

وتق ــول زوج ــة الش ــهيد املجاه ــد عب ــد الباس ــط الت ــي مل يكت ــب له ــا أن تنج ــب من ــه إن الخ ــر ن ــزل كالصاعق ــة
ع ــى آذانه ــم حي ــث إنه ــا تفاج ــأت بذل ــك ،وس ــقطت مغشــ ًيا عليه ــا ك ــا ه ــو ح ــال باق ــي أفــراد أرست ــه الذي ــن مل
يحتمل ــوا وق ــع الصدم ــة.
خرجــت بعدهــا مدينــة الخليــل عــن بكــرة أبيهــا تــودع فارســها البطــل الــذي رحــل مخل ًفــا وراءه جيـ ًـا فريــدً ا يحمــل
هــم الوطــن ويدافــع عــن كرامتــه.
أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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أحد أبطال عملية معرب بيت حانون (إيرز)

جهــادي مــن رسايــا القــدس .أثبــت بجهــاده صــدق حبــه للــه
وانتامئــه لفلســطني ،حياتــه ملؤهــا جهــاد وتضحيــات ،كان يتمنــى أن
يلقــى اللــه شــهيدً ا يف معركــة مــع أعــداء اللــه ،لكنــه مل يكــن يعلــم
أن نهايــة حياتــه ســتكون عــى أيــدي أبنــاء جلدتــه الذيــن رفضــوا
إال متريــر الســام عــى دمــاء وأشــاء الشــهداء ،وآهــات الثــكاىل،
وعذابــات الوطــن املســلوب.
الميالد والنشأة

)(2001 - 1985

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود عبــد الرحمــن املقيــد يف  16ســبتمرب (أيلــول) 1985م يف مــروع بيــت الهيــا شــال
قطــاع غــزة ،ويعتــر الشــهيد الرابــع بــن أرستــه املكونــة مــن أبيــه وأمــه وخمســة مــن اإلخــوة وأربــع أخــواتُ .ه ِّجــرت
عائلــة املقيــد مــن بلــدة «نعليــا» قضــاء غــزة يف العــام 1948م مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة.
درس شــهيدنا املجاهــد محمــود يف مــدارس وكالــة الغــوث كباقــي الالجئــن الفلســطينيني ،وواصــل دراســته حتــى
املرحلــة الثانويــة ،ولكــن استشــهاده حــال دون إكــال مســرته التعليميــة.

صفاته وأخالقه

تــرىب شــهيدنا الفــارس محمــود يف أرسة بســيطة ومتدينــة؛ فــرك ذلــك أثـ ًرا عــى التزامــه باملســاجد حيــث تعلــق قلبــه
باملســاجد وكل همــه املحافظــة عــى صــاة الجامعــة وتعليــم أحــكام التــاوة لألشــبال إذ ُعــرف بحفظــه لعــدة أج ـزاء
مــن القــرآن الكريــم .التــزم يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا.
يقــول والــد الشــهيد املجاهــد محمــود« :لقــد اتصــف ابنــي باألخــاق العاليــة ،وطاعتــه للــه ورســوله ،وطاعــة والديــه
رحمــه الله».
مشواره الجهادي

يف العــام 2000م بدايــة انتفاضــة األقــى عــرف شــهيدنا املقــدام محمــود حــق فلســطني عليــه ،فــأراد أن يكــون
جنديًــا يخــدم وطنــه ودينــه ،فتعــرف عــى حركــة الجهــاد االســامي ،فاقتنــع بفكــر مؤسســها الدكتــور الشــقاقي ،وانضــم
لصفــوف الحركــة ،وبــدأ نشــاطه الســيايس فيهــا ومشــاركته الفاعلــة يف أع ـراس الشــهداء واملهرجانــات التــي تقيمهــا
الحركــة شــال قطــاع غــزة ،ومــن ثــم انتمــى لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ليواصــل مشــواره الجهــادي عــى
درب مــن ســبقوه مــن األطهــار.
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يقــول والــده« :إنــه مل يعــد يــرى ابنــه محمــود كثـرًا نظـ ًرا لحبــه الشــديد للربــاط عــى الثغــور ،يقــي أغلــب وقتــه
مرابطًــا يف ســبيل اللــه إىل جانــب مشــاركته الفاعلــة يف صــد العديــد مــن اإلجتياحــات التــي تعــرض لهــا شــال القطــاع».
أصيــب الشــهيد املجاهــد يف قدمــه يف مغتصبــة «نيتســاريم» وســط قطــاع غــزة أثنــاء رفعــه العلــم الفلســطيني
وإلقائــه الحجــارة عــى جنــود االحتــال الصهيــوين ،لكــن ذلــك مل مينعــه مــن مواصلــة جهــاده.
يســجل للشــهيد الفــارس محمــود مشــاركته يف عمليــة معــر بيــت حانــون (إيــرز) التــي أرشف عليهــا الشــهيد القائــد
شــادي مهنــا قائــد رسايــا القــدس يف شــال قطــاع غــزة التــي أدت ملقتــل جنديــن صهيونيــن حســب اعـراف العــدو.
موعد مع الشهادة

يف  20ديســمرب (كانــون األول) 2001م كان الشــهيد املجاهــد محمــود عــى موعــد مــع الرحيــل بعــد مالحقــة جهــاز
األمــن الوقــايئ التابــع للســلطة الفلســطينية ملجموعــة مــن املجاهديــن واالشــتباك معهــم مــا أدى ملقتــل ســتة مواطنــن
بينهــم عنــارص مــن رسايــا القــدس وإصابــة  60آخريــن ،فهــب الشــهيد املقــاوم محمــود لفــك الحصــار عــن إخوانــه
املجاهديــن يف مخيــم جباليــا إال أن رصاصــات الغــدر ســبقته فاســتقرت يف صــدره الطاهــر لريحــل شــهيدنا املجاهــد
محمــود مســط ًرا بدمــه لعنــة عــى الذيــن فرطــوا بفلســطني.

أحياء يرزقون (الجزء األول)
ٌ
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الشهيد املجاهد عبد العزيز أحمد سامل السواركة
فرع من شجرة جهاد مباركة

كل يشء يبــدأ بالبيــت يف تربيــة اإلنســان وإعــداده لحيــاة صالحة
نافعــة فيكــون األبنــاء امتــدا ًدا صال ًحــا لــأرسة التــي غذتهــم بالقيــم
الخــرة النافعــة لهــم وملجتمعهــم .هــذا مــا تؤكــده ســرة الشــهيد
املجاهــد عبــد العزيــز الســواركة.

الميالد والنشأة

)(2001 - 1984

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد عب ــد العزي ــز أحم ــد الس ــواركة يف  6يولي ــو (مت ــوز) 1984م يف مخي ــم جبالي ــا ش ــال قط ــاع
غ ــزة ألرسة مهج ــرة تعــود جذوره ــا إىل مدين ــة «بــر الس ــبع» املحتلــة من ــذ الع ــام 1948م ذاك التاريــخ الق ــايس الــذي
ل ــن ينس ــاه أبن ــاء فلس ــطني وس ــتظل أرواحه ــم تصع ــد للع ــا حت ــى تع ــود فلس ــطني.
درس ش ــهيدنا الف ــارس عب ــد العزي ــز يف م ــدارس وكال ــة الغ ــوث كباق ــي الالجئ ــن الفلس ــطينيني وواص ــل دراس ــته
حتــى أنهــى املرحلــة الثانويــة ،وكان مــن الطــاب املجتهديــن ،ولكــن استشــهاده حــال دون إكــال مســرته التعليميــة.
نشــأ يف عائلــة ســارت يف دروب الجهــاد مخلص ـ ًة للــه ،فوالــده أبــو عبــد اللــه أحــد كــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي
ومــن الخطبــاء الذيــن اعتلــوا منــر مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا ،وأبعــد إىل مــرج الزهــور،
واعتقــل خــال انتفاضــة الحجــارة.
استشــهد أخــوه إســاعيل بعــده بثــاث ســنوات يف مواجهــات مــع قــوات االحتــال الصهيــوين أثنــاء اجتياحهــا لحــي
الشــجاعية رشق غــزة.
صفاته وأخالقه

عــرف شــهيدنا املجاهــد عبــد العزيــز طريقــه إىل املســاجد منــذ نعومــة أظافــره ،ومتيــز بالهــدوء والبســاطة والتواضــع
وأحبــه كل مــن عرفــه وبادلــه الحــب واالحـرام.

تــرىب شــهيدنا املجاهــد عبــد العزيــز يف أرسة بســيطة ومتدينــة فرتك ذلك أثـ ًرا عىل التزامــه حيث تعلق قلبه باملســاجد،
وجعــل كل همــه املحافظــة عــى صــاة الجامعــة وتالوته للقرآن الكريم ،وقد التزم يف مســجد القســام مبــروع بيت الهيا.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد عبــد العزيــز لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره ،وواصــل نشــاطه الســيايس
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فيهــا ،حيــث بــدأ مشــواره مــع الطلبــة الفاعلــن يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة ســابقًا ،ومــع
انــدالع انتفاضــة األقــى وبدايــة تأســيس الجنــاح العســكري رسايــا القــدس أىب شــهيدنا املقــدام عبــد العزيــز إال أن
يصطــف مــع املجاهديــن لــروي ثــرى فلســطني بدمــه ويلقــى اللــه وهــو راض عنــه.
شـــارك شـــهيدنا املجاهـــد عبـــد العزيـــز إخوانـــه املجاهديـــن يف العديـــد مـــن الفعاليـــات والرصـــد واالســـتطالع
للعمليـــات العســـكرية.
موعد مع الشهادة

يف  21ديســمرب (كانــون األول) 2001م استشــهد شــهيدنا الفــارس عبــد العزيــز يف املواجهــات بــن عنــارص املقاومــة
وأجهــزة األمــن الفلســطينية أثنــاء تشــييع جثــان الشــهيد املجاهــد محمــود املقيــد الــذي قــى برصــاص أجهــزة األمــن
الفلســطينية يف اليــوم الســابق .ارتقــى شــهيدنا الفــارس عبــد العزيــز عــى غــر مــا متنــى حيــث ســعى لالستشــهاد يف
ســاحات املواجهــة مــع العــدو ،ولكنهــا مشــيئة اللــه وال راد ملشــيئته تعــاىل.
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الشهيد املجاهد محمود رجب عبد الرحيم الربعي
صالبة وعزمية من حديد

«ال تنتظــروا أحــدً ا أن يقــرر مصريكــم؛ فالــكل يعبــث بكــم ويتآمر
عليكــم وعــى قضيتكــم ،فبــادروا إىل ُصنــع املجــد والكرامــة والحريــة
بأنفســكم ،بدمائكــم وأشــائكم وتضحياتكــم! فعــى قــدر التضحيات
يكــون الوعــد .ومســتقبل فلســطني ُمعلــق بإمياننــا بقرآننــا وعقيدنــا
الراســخة وجهادنــا اإلســامي وســاحنا الطاهــر .ويبقــى الــكالم
للــدم وحــده وال لــيء غــره» بتلــك الكلــات كان شــهيدنا املقــاوم
محمــود الربعــي يحــرض النــاس عــى قتــال الصهاينــة .وقــد كتبهــا يف
وصيتــه ،وكان الســباق ليربهــن بدمــه الطاهــر عــى صــدق حروفــه.

)(2001 - 1977

الميالد والنشأة

خــرج شــهيدنا املجاهــد محمــود رجــب الربعــي (أبــو إبراهيــم) إىل الدنيــا ليكــون شــهيدً ا ح ًيــا ينتظــر لحظــة لقــاء
اللــه .يف مخيــم جباليــا شــال قطــاع غــزة ،ويف  9ديســمرب (كانــون األول) للعــام 1977م كان امليــاد ألرسة بســيطة مؤمنــة
باللــه تعــرف أن ال طريــق ســوى الجهــاد لتحريــر فلســطني وتتكــون مــن خمســة أشــقاء وأربــع شــقيقات يعــد محمــود
أصغرهــم سـ ًنا وكانــت األرسة تقطــن يف بيــت متواضــع.
عائلــة شــهيدنا املجاهــد محمــود الربعــي تعــود أصولهــا اىل بلــدة «دمــرة» التــي َه َّجــر الصهاينــة أهلــه وأجــداده
منهــا عــام 1948م .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،ثــم الثانويــة يف مدرســة أســامة
بــن زيــد الحكوميــة بعــد تعــره بســبب االعتقــاالت التــي تعــرض لهــا وأثــرت ســل ًبا عــى تحصيلــه العلمــي ،فلــم يتمكــن
مــن الحصــول عــى الثانويــة العامــة مــع أنــه مجــد ومثابــر عــى القـراءة ومــن املجتهديــن .حصــل عــى قــوت يومــه مــن
خــال عملــه يف صالــون لتزيــن الرجــال ،وهــي مهنــة الوالــد واألشــقاء.
تجــدر اإلشــارة اىل أن شــهيدنا الفــارس محمــود مل يكــن الشــهيد األول لهــذه األرسة املجاهــدة؛ فقــد قدمــت أرستــه
مــن قبلــه شــقيقه الشــهيد املجاهــد أنــور بتاريــخ  2مــارس (آذار) 2000م.
صفاته وأخالقه

خصوصــا والديــه ال يتــواىن عــن مســاعدة أحــد ،يســارع يف عمــل الخــر.
حريصــا عــى رضــا اللــه ورضــا األهــل
ُعهــد
ً
ً
وعــرض عليــه أهلــه الــزواج م ـرا ًرا ولكنــه ،ظــل يرفــض ويؤجــل األمــر قاط ًعــا عــى نفســه العهــد وراج ًيــا مــن اللــه
الفــردوس األعــى.
اتصـف شـهيدنا الفـارس محمـود منـذ طفولتـه بالتزامه بدينه حيث نشـأ يف أرسة كرميـة محافظة عىل القيـم واألعراف
واملبـادئ ،فصـار ً
مثـال للأدب والتواضـع والصفـح والرحمـة ومـن املحافظين على الصلـوات والطاعـات يكثر مـن صيـام
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النوافـل خاصـة االثنين والخميـس .أحـب املوحديـن وكل مـن عمـل لإلسلام بإخلاص ،وأبغـض الحزبيـة العميـاء وكل مـا
يفـرق الصـف ،كما امتـاز بعالقاتـه الطيبـة مـع الجميـع ،يحـب العمـل يف الخفـاء ،دؤوب صامت يكـره الرياء.
المشوار الجهادي

منــذ تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى الظلــم الواقــع عــى شــعبه وأمتــه ،فــأىب أن يعيــش ذليـ ًـا ســاك ًتا ،فشــارك أبنــاء
شــعبه همومهــم وآالمهــم ورفــض عيــش التخــاذل والوهــن ،يختــزل العنفــوان والثــورة بداخلــه يفجرهــا عــى املحتــل
كلــا ســنحت لــه الفرصــة ،ففــي االنتفاضــة األوىل شــارك يف فعالياتهــا مــع أبنــاء جيلــه ،يرشــقون الجنــود بالحجــارة
والزجاجــات ،يشــعلون االطــارات ،يقاومــون بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة حينئــذ فأذلــوا الجيــش الــذي ال يقهــر .وخــال أداء
واجبــه ضمــن املقاومــة الشــعبية أصيــب شــهيدنا بعــدة عيــارات ناريــة يف مناطــق مختلفــة مــن جســده .ومل تكــن تلــك
اإلصابــات لــه إال مزيــدً ا مــن الصالبــة وحــب التضحيــة والفــداء.
تبلــورت الخلفيــة السياســية والفكريــة لشــهيدنا املجاهــد محمــود حــن تع ـ ّرف عــى إخوانــه أبنــاء حركــة الجهــاد
اإلســامي فتــرب أفــكار التيــار الجهــادي وعــزز اقتناعــه بانتامئــه التنظيمــي للحركــة فــدرس أدبياتهــا وكتيباتهــا وحــر
ندواتهــا ونقاشــاتها الفكريــة والرتبويــة وشــارك يف العديــد مــن املناســبات الحركيــة ،حيــث يعــد مــن كوادرهــا الفاعلــن.
شــارك شــهيدنا الفــارس محمــود مبجموعــات العمــل الســيايس (اللجــان) مــع إخوانــه (عثــان الرزاينــة وعبــد اللــه
املدهــون) ،كــا أحــب االطــاع والقـراءة واهتــم بأمــور املســلمني وظــل حامـ ًـا لهمومهــم يفــرح لفرحهــم ويحــزن إذا مــا
أصابهــم ســوء ،ال يــرك فرصــة فيهــا نفــع لإلســام وفلســطني إال اســتغلها ،كــا أنــه مــن الناشــطني يف املجــال االجتامعــي
خصوصــا زيــارة أرس الشــهداء والجرحــى واملعتقلــن .نعــم الداعيــة واملــريب ألشــباله يف مصــى اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
ً
مبخيــم جباليــا يعلمهــم ويؤدبهــم ويحثهــم عــى الحضــور للمســجد وااللتـزام بالديــن.
اعتقــل الشــهيد املجاهــد محمــود م ـرات عديــدة وأمــى شــهو ًرا عنــد أجهــزة الســلطة الفلســطينية ومنهــا بعــد
استشــهاد الشــهيدين املجاهديــن أنــور الش ـراوي وعبــد اللــه املدهــون ،وبعــد استشــهاد أخيــه أنــور ،وكذلــك بســبب
زيارتــه ألهــايل الشــهداء ،وكذلــك بعــد استشــهاد املجاهــد الدكتــور فتحــي الشــقاقي.
مــع بدايــة انتفاضــة األقــى التحــق شــهيدنا املقــدام محمــود بالتشــكيالت األوىل لرسايــا القــدس وأحيــط عملــه
بالرسيــة والكتــان ملــا فيهــا مــن أهميــة للعمــل الجهــادي ،وتلقــى التدريبــات العســكرية التــي أهلتــه لتنفيــذ عمليتــه،
وكذلــك شــارك يف قصــف املســتوطنات الصهيونيــة خاصــة مغتصبــة «نيتســاريم» يف محافظــة غــزة.
موعد مع الشهادة

البـد لـكل فـارس أن يرتجـل مهما طالـت صوالتـه وجوالتـه يف غبـار الجهـاد ومغالبـة األعـداء .يف  28ديسـمرب (كانون
األول) 2001م ترجـل الشـهيد املجاهـد محمـود الربعـي حميـد الخامتـة طيـب الذكـر حين هـم بإطلاق صـاروخ الو عىل
طريـق املنطـار فاسـتهدفته قـوات االحتلال لريتقـي شـهيدً ا فائـ ًزا مبا متنـاه ً
طويل وسـعى إليه حثيثًـا دون تـردد أو خوف.
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الشهيد املجاهد سامي محمد حسن إرحيم

108

الشهيد املجاهد مصباح شعبان حسن دلول

110

شهداء العام 1989م

الشهيد املجاهد نرص إسامعيل يوسف نصار

112

الشهيد املجاهد محمد يعقوب محمود السحلوب

114

الشهيد املجاهد أكرم محمد خليل أبو نحلة

116

الشهيد املجاهد أسعد طالل أسعد حمودة

118

الشهيد املجاهد سامر محمد سامي عاروري

120

الشهيد املجاهد طالل سليم سامل األعرج

122

الشهيد املجاهد نعامن طه محمد جرادات

124

الشهيد املجاهد داود خالد حسن قراقع

126

الشهيد املجاهد عيل سعيد إسامعيل الغرابيل

128

الشهيد املجاهد محمد زيدان محمد إطميزة

130

الشهيد املجاهد أحمد إبراهيم العبد نواس

132

الشهيد املجاهد عيل رشاد حجازي القصاص

134

الشهيدة املجاهدة مها عواد سويلم أبو هداف

136

الشهيد املجاهد عادل محمد جمعة أبو سامل

138

الشهيد املجاهد خالد كامل عيل الشيخ عيل

140

الشهيد املجاهد محمد جميل حسن كامل

142

شهداء العام 1990م



الشهيد املجاهد سليامن مريض سلامن املدين

144

الشهيد املجاهد محمد خرض مصطفى الصن

146

الشهيد املجاهد عبد الباسط راسم حسن خليفة

148

الشهيد املجاهد حسام عبد الرحمن عبد الله نزال

150

الشهيد املجاهد إياد محمد إبراهيم أبو ذياب

152

الشهيد املجاهد نعامن سليامن إبراهيم جرادات

154

الشهيد املجاهد يحيى محمد حسن األطرش

156

الشهيد املجاهد منصور أحمد عبد الحميد الرشيف

158

الشهيد املجاهد حاتم جارح محمد األسدي

160

الشهيد املجاهد محمد مريض سلامن املدين

162

الشهيد املجاهد إسالم محمد أحمد حرب

164

شهداء العام 1991م

الشهيد املجاهد معني محمود محمد دامو

166

الشهيد املجاهد أرشف خليل عبد اللطيف الشيخ خليل

168

الشهيد املجاهد محمد حسن نصار أبو نارص

170

الشهيد املجاهد محمد بشري سليم الهندي

172

الشهيد املجاهد محمد خالد نايف كريم

174

الشهيد املجاهد وليد حسني كريم حمدي

176

شهداء العام 1992م

الشهيد املجاهد مطاوع خليل محمد الحو

178

الشهيد املجاهد عالء إبراهيم حسني املغريب

180

الشهيد املجاهد رائد محمد صالح الريفي

182

الشهيد املجاهد أرشف جامل خميس أبو حرب

184

الشهيد املجاهد خالد محمد حسن حسن

186

الشهيد املجاهد عادل كامل ضاهر

188

الشهيد املجاهد نزار محمود مهودر خصاف

190



الشهيد املجاهد أرشف عبد الرحيم يوسف يغمور

192

الشهيد املجاهد أمجد محمود أحمد العبدة السليامن

194

الشهيد املجاهد رشف خليل عبد اللطيف الشيخ خليل

196

الشهيد املجاهد عادل رزق صابر أبو عيشة

198

الشهيد املجاهد عاطف عباس عبد الحفيظ إحريز

200

الشهيد املجاهد محمد سعيد سليامن السعدي

202

الشهيد املجاهد حسن صالح حسن قاسم

204

الشهيد املجاهد مروان حافظ عيىس عبد العال

206

الشهيد املجاهد أحمد فايز محمود أحمد

208

الشهيد املجاهد عصام موىس عبد الرحمن براهمة

210

الشهيد املجاهد خالد محمد أحمد العسكري

212

الشهيد املجاهد أمين صبحي موىس عامر

214

شهداء العام 1993م

الشهيد املجاهد عادل محمد حسني الحاج أحمد

216

الشهيد املجاهد فخري عطية محمود الدحدوح

218

الشهيد املجاهد عمر خميس يوسف الغولة

220

الشهيد املجاهد هايل يوسف محمد أبو مخيمر

222

الشهيد املجاهد عبد الرحمن بسام صبحي الصالحي

224

الشهيد املجاهد عودة عوض عودة العمور

226

الشهيد املجاهد رائد يوسف عبد القادر درغام

228

الشهيد املجاهد منري جميل حسني السندي

230

الشهيد املجاهد إياد محمود أحمد رضوان

232

الشهيد املجاهد عالء الدين دياب إسامعيل الكحلوت

234

الشهيد املجاهد عبد الوهاب عوض عبد الله أبو عامر

236

الشهيد املجاهد معني محمد مصطفى الربعي

238

الشهيد املجاهد عامر األخرض مداس

240

الشهيد املجاهد عبد الله محمد النجار

242



الشهيد املجاهد مالك عبد اللطيف خليل ديب

244

الشهيد املجاهد يحيى عبد اللطيف عيل الناطور

246

الشهيد املجاهد تامر خليل فرج زيارة

248

الشهيد املجاهد معمر صالح حسني املبيض

250

الشهيد املجاهد خالد عوض عوض شحادة

252

الشهيد املجاهد أرشف جميل حسني السندي

254

الشهيد املجاهد أنور عبد الله عبد الكريم عزيز

256

شهداء العام 1994م

الشهيد املجاهد عامد عبد الوهاب أحمد كالب

259

الشهيد املجاهد امتياز أحمد محمد مرتجى

261

الشهيد املجاهد عيل طالب عبد الله العاموي

263

الشهيد املجاهد جهاد إبراهيم محمد عصفور

265

الشهيد املجاهد هاين محمود عبد الرحمن عابد

267

الشهيد املجاهد هشام إسامعيل عبد الرحمن حمد

269

الشهيد املجاهد ماهر أحمد حسن عزام

271

الشهيد املجاهد أحمد عبد الفتاح موىس العيل

273

الشهيد املجاهد أحمد قاسم محمد العايص

275

الشهيد املجاهد يحيى محمد راغب الخميس

277

شهداء العام 1995م

الشهيد املجاهد أنور محمد عطية سكر

279

الشهيد املجاهد صالح عبد الحميد شاكر محمد

282

الشهيد املجاهد حافظ حسني محمد أبو معال

285

الشهيد املجاهد صالح أمني محمود حاممدة

287

الشهيد املجاهد خالد محمد محمود الخطيب

289

الشهيد املجاهد رسمي خميس عبد املالك سامل ديب

291

الشهيد املجاهد محمود عرفات إبراهيم الخواجة

293

الشهيد املجاهد ربحي أحمد محمد ياسني

295



الشهيد املجاهد محمد عبد الرحيم حسن أبو هاشم

297

الشهيد املجاهد أمجد قاصد عبد العزيز عبد العزيز

299

شهداء العام 1996م

الشهيد املجاهد أمين ديب عثامن الرزاينة

301

الشهيد املجاهد عامر عثامن عبد الرحمن األعرج

304

الشهيد املجاهد رامز عبد القادر محمد عبيد

306

الشهيد املجاهد صالح موىس خليل طحاينة

308

الشهيد املجاهد أمين يحيى مصطفى دكيدك

310

الشهيد املجاهد فادي يوسف عبد املجيد عطية

312

شهداء العام 1997م

الشهيد املجاهد رياض محمود حمودة عدوان

314

الشهيد املجاهد أنور زكريا أحمد الشرباوي

317

الشهيد املجاهد عبد الله رمضان يوسف املدهون

319

الشهيد املجاهد راجح محمد سهيل عيدي

321

الشهيد املجاهد سامر محمد خرض أحمد بلويل

323

الشهيد املجاهد صالح محمد صالح الجدع

325

شهداء العام 1998م

الشهيد املجاهد رأفت محمد محمود الربدويل

327

الشهيد املجاهد يوسف دياب عبد القادر العرعري

329

الشهيد املجاهد سليامن موىس خليل طحاينة

331

الشهيد املجاهد يوسف محمد عيل زغري

333

شهداء العام 1999م

الشهيد املجاهد حسن غازي رشدي أبو شمط

335

الشهيد املجاهد محمد محمود محمد عيل سليامن

337

شهداء العام 2000م

الشهيد املجاهد عامر خليل مصطفى الرفاعي

339

الشهيد املجاهد نبيل فرج العبد العرعري

341



الشهيد املجاهد محمد مصطفى عيل الجزار

343

الشهيد املجاهد أنور محمود أحمد حمران

345

الشهيد املجاهد أحمد إسامعيل عبد الله أبو مطري

347

الشهيد املجاهد سعد طه محمد خاروف

349

الشهيد املجاهد محمد نجيب محمد قاسم عطا عبيدو

351

الشهيد املجاهد نضال حسني مصطفى أبو عون

353

شهداء العام 2001م

الشهيد املجاهد أحمد محيسن محمد شحادة

355

الشهيد املجاهد شادي عبد الرحيم محمود الكحلوت

357

الشهيد املجاهد محمد محمود سعدي حلس

359

الشهيد املجاهد أسامة إبراهيم عيد نغنغية

361

الشهيد املجاهد أحمد سامل شحادة برن

364

الشهيد املجاهد محمد عطوة عبد العال عبد العال

366

الشهيد املجاهد إياد محمد نايف حردان

368

الشهيد املجاهد إبراهيم حامد محمد أبو عوييل

370

الشهيد املجاهد رمضان إسامعيل محمد عزام

372

الشهيد املجاهد أحمد خليل عيىس أسعد

374

الشهيد املجاهد أسامة منر درويش أبو الهيجا

376

الشهيد املجاهد عالء هالل عبد الستار صباح

378

الشهيد املجاهد أرشف محمود عبد الرحيم منر

380

الشهيد املجاهد سامح نوري ذيب أبو حنيش

382

الشهيد املجاهد محمد أحمد محمد أبو خرض

384

الشهيد املجاهد وليد رسمي صادق بشارات

386

الشهيد املجاهد سالمة عبد الله سليامن السطري

388

الشهيد املجاهد نضال إبراهيم مصطفى أبو شادوف

390

الشهيد املجاهد مصطفى يوسف محمد ياسني

392

الشهيد املجاهد حمودة نرصي عبد الفتاح املدهون

394

الشهيد املجاهد محمد محمود بكر نرص

396



الشهيد املجاهد خالد مصطفى عبد الفتاح عواجة

398

الشهيد املجاهد عبد الفتاح محمد مصلح راشد

400

الشهيد املجاهد إياد سليامن محمد نغنغية

402

الشهيد املجاهد أسعد عبد الرحمن أسعد دقة

404

الشهيدة املجاهدة بلقيس أحمد توفيق عارضة

407

الشهيد املجاهد سفيان أحمد توفيق عارضة

409

الشهيد املجاهد وائل مطلق محمد عساف

412

الشهيد املجاهد منري مصطفى إبراهيم أبو موىس

414

الشهيد املجاهد أكرم عبد الجواد حمزة أبو لبدة

416

الشهيد املجاهد خالد محمود محمد أبو حبيب

418

الشهيد املجاهد يارس أحمد حامد أدهمي

420

الشهيد املجاهد أحمد عبد املنعم أحمد دراغمة

422

الشهيدة املجاهدة غادة محمود عمر العيسة

424

الشهيد املجاهد يوسف محمد محمود عايش

426

الشهيد املجاهد نارص هاين فايز قرعان

428

الشهيد املجاهد سالمة إبراهيم حمدان الدبس

430

الشهيد املجاهد نضال تيسري شحادة جبايل

432

الشهيد املجاهد يوسف محمد عيل سويطات

434

الشهيد املجاهد حاتم ياقني عايش الشوييك

436

الشهيد املجاهد مصطفى فيصل مصطفى أبو رسية

438

الشهيد املجاهد سامر عمر أحمد أسعد

440

الشهيد املجاهد داود عيل أحمد سعد

442

الشهيد املجاهد منر محمد يوسف أبو سيفني

444

الشهيد املجاهد فضل محمد عيل أبو عبيدة

446

الشهيد املجاهد أسعد مصطفى عبد الرازق أبو سنينة

448

الشهيد املجاهد عبد الباسط أحمد محمد أبو حسني

450

الشهيد املجاهد محمود عبد الرحمن حسن املقيد

452

الشهيد املجاهد عبد العزيز أحمد سامل السواركة

454

الشهيد املجاهد محمود رجب عبد الرحيم الربعي

456

فهرس تراجم الشهداء
()2001 - 1985
إبراهيم حامد محمد أبو عوييل

370

أرشف جميل حسني السندي

254

إسالم محمد أحمد حرب

164

أرشف خليل عبد اللطيف الشيخ خليل

168

امتياز أحمد محمد مرتجى

261

أرشف عبد الرحيم يوسف يغمور

192

إياد سليامن محمد نغنغية

402

أرشف محمود عبد الرحيم منر

380

إياد عيل عبد القادر األشقر

88

أكرم عبد الجواد حمزة أبو لبدة

416

إياد محمد إبراهيم أبو ذياب

152

أكرم محمد خليل أبو نحلة

116

إياد محمد نايف حردان

368

أمجد قاصد عبد العزيز عبد العزيز

299

إياد محمود أحمد رضوان

232

أمجد محمود أحمد العبدة السليامن

194

أحمد إبراهيم العبد نواس

132

أنور زكريا أحمد الشرباوي

317

أحمد إسامعيل عبد الله أبو مطري

347

أنور عبد الله عبد الكريم عزيز

256

أحمد خليل عيىس أسعد

374

أنور محمد عطية سكر

279

أحمد سامل شحادة برن

364

أنور محمود أحمد حمران

345

أحمد عبد الفتاح موىس العيل

273

أمين ديب عثامن الرزاينة

301

أحمد عبد املنعم أحمد دراغمة

422

أمين صبحي موىس عامر

214

أحمد عمر أحمد حلس

74

أمين يحيى مصطفى دكيدك

310

أحمد فايز محمود أحمد

208

باسل عامر عبد اللطيف حلبي

102

أحمد قاسم محمد العايص

275

بلقيس أحمد توفيق عارضة

407

أحمد محيسن محمد شحادة

355

تامر خليل فرج زيارة

248

أسامة إبراهيم عيد نغنغية

361

جهاد إبراهيم محمد عصفور

265

أسامة صبحي أحمد أبو ضاحي

100

حاتم جارح محمد األسدي

160

أسامة منر درويش أبو الهيجا

376

حاتم ياقني عايش الشوييك

436

أسعد طالل أسعد حمودة

118

حافظ حسني محمد أبو معال

285

أسعد عبد الرحمن أسعد دقة

404

حسام عبد الرحمن عبد الله نزال

150

أسعد مصطفى عبد الرازق أبو سنينة

448

حسن صالح حسن قاسم

204

أرشف جامل خميس أبو حرب

184

حسن غازي رشدي أبو شمط

335

حمودة نرصي عبد الفتاح املدهون

394

سامي محمد حسن إرحيم

108

خالد عوض عوض شحادة

252

سائد محمد حسني الحايك

96

خالد كامل عيل الشيخ عيل

140

سعد طه محمد خاروف

349

خالد محمد أحمد العسكري

212

سفيان أحمد توفيق عارضة

409

خالد محمد حسن حسن

186

سالمة إبراهيم حمدان الدبس

430

خالد محمد محمود الخطيب

289

سالمة عبد الله سليامن السطري

388

خالد محمود محمد أبو حبيب

418

سليم خلف سليم الشاعر

92

خالد مصطفى عبد الفتاح عواجة

398

سليامن مريض سلامن املدين

144

داود خالد حسن قراقع

126

سليامن موىس خليل طحاينة

331

داود عيل أحمد سعد

442

شادي عبد الرحيم محمود الكحلوت

357

راجح محمد سهيل عيدي

321

رشف خليل عبد اللطيف الشيخ خليل

196

راغب سليامن محمد أبو عامرة

86

صابر عبد الرحمن عبد ربه الحلو

67

رامز عبد القادر محمد عبيد

306

صالح أمني محمود حاممدة

287

رامي خليل حسان أبو سمرة

98

صالح محمد صالح الجدع

325

رائد محمد صالح الريفي

182

صالح موىس خليل طحاينة

308

رائد يوسف عبد القادر درغام

228

صباح عثامن شعبان طوطح

94

رأفت محمد محمود الربدويل

327

صالح سعيد طلب العطار

90

ربحي أحمد محمد ياسني

295

صالح عبد الحميد شاكر محمد

282

رسمي خميس عبد املالك سامل ديب

291

طالل سليم سامل األعرج

122

رفيق أحمد سامل السويس

104

عادل رزق صابر أبو عيشة

198

رمضان إسامعيل محمد عزام

372

عادل كامل ضاهر

188

رياض محمود حمودة عدوان

314

عادل محمد جمعة أبو سامل

138

سامح نوري ذيب أبو حنيش

382

عادل محمد حسني الحاج أحمد

216

سامر عمر أحمد أسعد

440

عاطف عباس عبد الحفيظ إحريز

200

سامر محمد خرض أحمد بلويل

323

عامر األخرض مداس

240

سامر محمد سامي عاروري

120

عبد الباسط أحمد محمد أبو حسني

450

سامي محمد العبد الشيخ خليل

76

عبد الباسط راسم حسن خليفة

148

عبد الحميد عبد الكريم رشيد حجاج

82

مالك عبد اللطيف خليل ديب

244

عبد الرحمن بسام صبحي الصالحي

224

ماهر أحمد حسن عزام

271

عبد العزيز أحمد سامل السواركة

454

محمد أحمد محمد أبو خرض

384

عبد الفتاح محمد مصلح راشد

400

محمد بشري سليم الهندي

172

عبد الله رمضان يوسف املدهون

319

محمد جميل حسن كامل

142

عبد الله محمد النجار

242

محمد حسن نصار أبو نارص

170

عبد الله محمد إبراهيم أبو محروق

106

محمد خالد نايف كريم

174

عبد املطلب عبد الحميد محمود عياد

63

محمد خرض مصطفى الصن

146

عبد الوهاب عوض عبد الله أبو عامر

236

محمد زيدان محمد إطميزة

130

عصام موىس عبد الرحمن براهمة

210

محمد سعيد سليامن السعدي

202

عالء الدين دياب إسامعيل الكحلوت

234

محمد سعيد عبد الله محمود الجمل

80

عالء إبراهيم حسني املغريب

180

محمد عبد الرحمن حسني أبو عبيد

69

عالء هالل عبد الستار صباح

378

محمد عبد الرحيم حسن أبو هاشم

297

عيل رشاد حجازي القصاص

134

محمد عطوة عبد العال عبد العال

366

عيل سعيد إسامعيل الغرابيل

128

محمد محمود بكر نرص

396

عيل طالب عبد الله العاموي

263

محمد محمود سعدي حلس

359

عيل عبد محمد إرحيم

65

محمد محمود محمد عيل سليامن

337

عامد عبد الوهاب أحمد كالب

259

محمد مريض سلامن املدين

162

عامر خليل مصطفى الرفاعي

339

محمد مصطفى عيل الجزار

343

عامر عثامن عبد الرحمن األعرج

304

محمد نجيب محمد قاسم عطا عبيدو

351

عمر خميس يوسف الغولة

220

محمد يعقوب محمود السحلوب

114

عودة عوض عودة العمور

226

محمد يوسف أحمد اليازوري

84

غادة محمود عمر العيسة

424

محمود رجب عبد الرحيم الربعي

456

فادي يوسف عبد املجيد عطية

312

محمود عبد الرحمن حسن املقيد

452

فايز حامد قاسم قريقع

78

محمود عرفات إبراهيم الخواجة

293

فخري عطية محمود الدحدوح

218

مروان حافظ عيىس عبد العال

206

فضل محمد عيل أبو عبيدة

446

مصباح حسن عبد الرحمن الصوري

71

مصباح شعبان حسن دلول

110

يارس أحمد حامد أدهمي

420

مصطفى فيصل مصطفى أبو رسية

438

يحيى عبد اللطيف عيل الناطور

246

مصطفى يوسف محمد ياسني

392

يحيى محمد حسن األطرش

156

مطاوع خليل محمد الحو

178

يحيى محمد راغب الخميس

277

معمر صالح حسني املبيض

250

يوسف دياب عبد القادر العرعري

329

معني محمد مصطفى الربعي

238

يوسف محمد عيل زغري

333

معني محمود محمد دامو

166

يوسف محمد عيل سويطات

434

منصور أحمد عبد الحميد الرشيف

158

يوسف محمد محمود عايش

426

منري جميل حسني السندي

230

منري مصطفى إبراهيم أبو موىس

414

مها عواد سويلم أبو هداف

136

نارص هاين فايز قرعان

428

نبيل فرج العبد العرعري

341

نزار محمود مهودر خصاف

190

نرص إسامعيل يوسف نصار

112

نضال إبراهيم مصطفى أبو شادوف

390

نضال تيسري شحادة جبايل

432

نضال حسني مصطفى أبو عون

353

نعامن سليامن إبراهيم جرادات

154

نعامن طه محمد جرادات

124

منر محمد يوسف أبو سيفني

444

هاين محمود عبد الرحمن عابد

267

هايل يوسف محمد أبو مخيمر

222

هشام إسامعيل عبد الرحمن حمد

269

وائل مطلق محمد عساف

412

وليد حسني كريم حمدي

176

وليد رسمي صادق بشارات

386

