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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:
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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 الثالث)
ٌ
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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
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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 الحضــور :ما جاء يف الحديــث« :ال يحل للمــرأة أن تصوم 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 الثالث)
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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
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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 الدنيــا ولــه مــا عــى األرض مــن يشء إال الشــهيد ،يتمنــى أن يرجــع إىل الدنيــا فيقتــل عــر م ـرات ،ملــا يــرى مــن
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 صىل 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 الثالث)
ٌ
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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 الثالث)
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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 الثالث)
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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 الثالث)
ٌ
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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
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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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.
فالقدس :عنوان «انتفاضة األقىص» ولها مقام عزيز يف النفوس والعقول ما دامت السموات واألرض.
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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
مجــدو عــام 2002م التــي نفذهــا االستشــهادي حمــزة الســمودي وقتــل فيهــا  19جنديًــا وضابطًــا وجــرح العـرات مــن
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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
وكافــة الفصائــل املقاومــة اندحــر العــدو الصهيــوين عــام 2005م عــن أرض غــزة مهـ ً
ـرول وجــا ًرا خلفــه ذيــول الخيبــة
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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
إمــا مل يكــن يتصــور أن رسايــا القــدس قــادرة عــى القيــام بهــا ،كــا هــو الحــال مــع عمليــة «زقــاق املــوت» يف الخليــل
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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 الثالث)
ٌ
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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 في فلسطين

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 الثالث)
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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 الثالث)
ٌ
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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 ()2005 - 2004

الشهيد املجاهد إياد بالل محمد نبيل مرصي
غادر مرس ًعا ليلحق بركب شقيقه نحو الجنان

ألن الشــهداء وحدهــم الذيــن يرســمون مالمــح الفجــر القــادم
لألمــة ،وألنهــم صانعــو االنتصــار ،وألنهــم ســاروا عــى خطــا األب ـرار؛
فارســا عنيــدً ا صل ًبــا شــهيدً ا .إنــه الشــهيد
تجــى هــو مــن بينهــم ً
املجاهــد إيــاد بــال مــري الــذي غادرنــا مرس ًعــا ليلحــق بركــب
شــقيقه أمجــد نحــو الجنــان .فنعــم الشــهادة يــا شــهيدً ا ترابــه معطــر
باملســك والرياحــن! وجبهتــك هــي عنــوان لــكل الصامديــن.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

ولــد الشــهيد املجاهــد إيــاد بــال مــري يف  13ينايــر (كانــون الثــاين) 1987م يف البلــدة القدميــة مبحافظــة نابلــس
بالضفــة الغربيــة حيــث نشــأ وترعــرع يف كنــف أرسة هــو االبــن الثــاين فيهــا.
تلق ــى ش ــهيدنا املجاه ــد إي ــاد تعليم ــه يف املرحل ــة الدني ــا مبدرس ــة رشي ــف صب ــوح بالبل ــدة القدمي ــة ث ــم انتق ــل
إىل اإلعدادي ــة يف مدرس ــة عم ــرو ب ــن الع ــاص إىل أن بل ــغ الفص ــل التاس ــع ،ولك ــن ان ــدالع انتفاض ــة األق ــى ح ــال دون
إكامل ــه تعليم ــه.
مبجــرد انقطــاع الشــهيد الفــارس إيــاد عــن مقاعــد الدراســة التــزم يف مدرســة الجهــاد اإلســامي حيــث بــدا مــن أبــرز
رجاالتــه الناشــطني رغــم صغــر ســنه.
متيــز شــهيدنا املجاهــد إيــاد بحبــه للمطالعــة واإلنصــات لوســائل اإلعــام تفق ًهــا وإدراكًا للوضــع الســيايس املحيــط،
خصوصــا يف ضــوء أفقــه الواســع ورؤيتــه االسـراتيجية للـراع القائــم مــع العــدو الصهيــوين.
ً
صفاته وأخالقه

وصفــت شــخصية الشــهيد املجاهــد إيــاد بالصامتــة الغامضــة ،هــذه الصفــة اكتســبها مــن خــال نشــاطه الجهــادي
حيــث إن أم ـ ًرا كهــذا يتطلــب رسيــة تامــة يف التعامــل مــع األنشــطة املختلفــة.
يقــول رفــاق درب الشــهيد املقــدام إيــاد إنــه محــب للقيــادة ،وقــد وصــف بالزعيــم لقدرتــه عــى تــويل إدارة دفــة
املجموعــات ،غــر إنــه عهــد دائــم املطالعــة واإلنصــات لألخبــار عــى مختلــف أشــكالها.
أم ــا أرسة الش ــهيد فتؤك ــد أن ــه اعت ــاد أن يق ــي ج ــل وقت ــه يف املس ــاجد متعب ــدً ا حي ــث ع ــرف عن ــه إن ــه يقي ــم
اللي ــل ويواظ ــب ع ــى ت ــاوة الق ــرآن مؤك ــدة أن ــه خ ــر من ــوذج لالب ــن املطي ــع لوالدي ــه والحري ــص ع ــى بره ــا.
كــا ُعــرف عــن الشــهيد الفــارس إيــاد أنــه حســن الخلــق والتديــن ،محبــوب مــن األهــل واألصدقــاء والجـران لطيبــة
خصوصــا للمحتاجــن والفقـراء.
قلبــه ومعاملتــه اإلنســانية
ً
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

ب ــدأ املش ــوار الجه ــادي للش ــهيد الف ــارس املق ــاوم إي ــاد من ــذ ب ــدء انتفاض ــة األق ــى ع ــام 2000م حي ــث أصي ــب
أك ــر م ــن  20م ــرة خ ــال املواجه ــات م ــع االحت ــال الصهي ــوين ،ذل ــك وف ــق ش ــقيقه ب ــال.
ويش ــر ب ــال إىل أن ش ــقيقه مل يك ــن يت ــواىن ع ــن الخ ــروج واملش ــاركة يف االش ــتباكات الت ــي دارت ع ــى الحواج ــز
ونق ــاط التفتي ــش املختلف ــة يف نابل ــس ،ويف كل م ــرة يص ــاب فيه ــا بج ــرح يتش ــاىف ويق ــوم أك ــر هم ــة وش ــجاعة ،فل ــم
يك ــن يف ــت الرص ــاص يف عض ــده.
انضــم شــهيدنا املجاهــد إيــاد إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي بعــد نحــو عامــن مــن انــدالع االنتفاضــة ،وقــد
عمــل كعنــر بــارز وفعــال يف الحركــة ،حيــث تعــددت نشــاطاته الدعويــة والجهاديــة.
تعلــق شــهيدنا الفــارس إيــاد وتأثــر بالعديــد مــن شــهداء رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي،
وهــذا مــا دفعــه للمطالبــة بااللتحــاق بصفــوف أبنائهــا امليامــن الذيــن مــا ألقــوا الســاح يو ًمــا وال فرطــوا بحــق أو ركضــوا
خلــف إغـراء ،كيــف ال ومنهــم الشــهيد القائــد محمــود طوالبــة أســطورة جنــن؟!
موعد مع الشهادة

يف  3ينايــر (كانــون الثــاين) 2004م تفاجــأ شــهيدنا املجاهــد إيــاد بقتــل االحتــال لشــقيقه الشــهيد املجاهــد أمجــد،
فأشــعلت فيــه الجرميــة الغضــب والثــورة ،فانفجــر كالــركان متوعــدً ا بنــي صهيــون بــرد مزلــزل لــوال أن إرادة اللــه حالــت
دون أن تكتمــل مهمتــه عــى أكمــل وجــه.
تجهــز شــهيدنا املقــاوم إيــاد إىل عمليــة االنتقــام حيــث قــام مــع رفاقــه يف رسايــا القــدس بإعــداد حقيبــة متفجـرات
وتوجــه بهــا يف  11ينايــر (كانــون الثــاين) 2004م أي بعــد نحــو أســبوع مــن استشــهاد شــقيقه إىل مدينــة القــدس املحتلــة
حتــى تشــهد عمليــة الثــأر.
هنــاك يف قريــة جينصافــوط والتــي تقــع بــن مدينتــي نابلــس وقلقيليــة ،وأثنــاء انتظــار الشــهيد املجاهــد إيــاد للبــاص
الــذي مــن املقــرر أن ينقلــه إىل القــدس انفجــرت الشــنطة التــي تحــوي املتفج ـرات بطريــق الخطــأ ،فاستشــهد عــى
الفــور وتقطعــت أشــاؤه ،لعلــه بذلــك يكــون قــد فتــت جســده يف ســبيل اللــه والوطــن ،فطــاب درب الشــهداء األكرمــن،
أبنــاء الرسايــا ،أبنــاء فلســطني.
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الشهيد املجاهد أحمد عيل محمد أبو ركاب
صدق الله بأعامله فصدقه بالشهادة

شــهداؤنا راياتنــا مآثرنــا أمجادنا ،شــهداؤنا نبــض قلوبنا عــز تاريخنا،
شــهداؤنا النــور واألمــل ،البســمة املرســومة يف وجــوه كل األحـرار .دماء
شــهيدنا تــروي قصــة للمجــد تحفظهــا الســنني :إين ســأميض يف طريــق
كرامتــي ،لــن أنحنــي ،لــن أتراجــع ،لــن ألــن ،فســيبزغ الفجــر القريــب
بــإذن ريب ،والنــور حتـ ًـا ســيبدد ظلــايت ،طــوىب ملــن كان جهــاده للــه،
مــن ســار يف الــدرب بعقيــدة الحــق اليقــن.

)(2004 - 1984

الميالد والنشأة

مــع بــزوغ فجــر جديــد يف  3أبريــل (نيســان) 1984م أبــر الشــهيد املجاهــد أحمــد عــي أبــو ركاب النــور يف
حــي الزيتــون مبدينــة غــزة ذاك الحــي الــذي شــهد جرميــة مــن أبشــع مــا ارتكــب االحتــال الصهيــوين بحــق شــعبنا
الفلســطيني الصامــد.
نشــأ وترعــرع شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف أرسة بســيطة ملتزمــة تتكــون مــن الوالديــن الكرميــن وخمســة مــن اإلخــوة
قلوبهــم محبــة لبعضهــم بعضــا ،يحثهــم والداهــم عــى طاعــة اللــه والتحــي باألخــاق الكرميــة.
تلقــى الشــهيد املجاهــد أحمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة تونــس الخـراء ،ومل يتمكــن مــن اســتكامل
دراســته بســبب الظــروف املعيشــية واالقتصاديــة الصعبــة ومــرض والديــه حيــث اتجــه إىل العمــل بشــكل حــر يك يوفــر
مــا يلــزم أرستــه لعيــش مســتو ًرا دون الحاجــة إىل أحــد.
صفاته وأخالقه

حــرص شــهيدنا البــار أحمــد عــى أداء الصلــوات الخمــس يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر مصنــع الرجــال ومــن
ســطورها األوىل يخــرج الشــهداء .اتصــف بالكــرم والجــود وحــب البــذل والتضحيــة يف ســبيل اللــه ،بــار بوالديــه شــديد
الحــرص عــى طاعتهــا ويــويص أشــقاءه بذلــك ،كــا عــرف زاهــدً ا يف الدنيــا الفانيــة طام ًعــا يف جنــة عرضهــا الســموات
واألرض أعــدت للمتقــن.
متتــع شــهيدنا املجاهــد أحمــد بــروح املــرح والدعابــة؛ فاالبتســامة مل تفــارق وجهــه .وعــن عالقاتــه وارتباطاتــه
باآلخريــن أكــد ذووه بأنــه عــى عالقــة متينــة جــدً ا بأفــراد أرستــه ،يعيــل إخوتــه املعاقــن وإطعامهــم وتنظيفهــم.
ُعــرف بطيــب خلقــه وحســن معاملتــه مــع جريانــه وأصدقائــه ،يشــاركهم أفراحهــم وأتراحهــم ،يصــل أرحامــه ويعيــل
املريــض منهــم ويقــدم كل مــا بوســعه عندمــا تطلــب منــه املســاعدة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

ـال ،يف املواقــف تجدهــم رجـ ً
ـال ،وســيدة وضعــت مــن رحمهــا أطفـ ً
فلســطني أم أنجبــت أبطـ ً
ـال ،رايــة تنطــق بصــوت
الحــق :هيــا للقتــال! هيــا للجهــاد! هيــا أيهــا األبطــال! فــإن العيــش جرميــة تحــت رايــة األنــذال.
شــب شــهيدنا املجاهــد أحمــد عــى حــب اللــه والوطــنَ .عشــق الجهــاد واملقاومــة ،فمنــذ نعومــة أظافــره حــرص
عــى املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء وشــارك يف رمــي الحجــارة عــى العــدو يف ســبيل تطهــر أرض فلســطني مــن
دنســهم ورؤيتهــا حــرة مســتقلة.
موعد مع الشهادة

يف فلســطني أرواح وهبــت نفســها لالستشــهاد ،ورأت االستشــهاد رايــة كــرى لتحريــر البــاد ،وأصبحــت رمــز البطولــة
والجهــاد ،وداســت عــى أفراحهــا بأيــام األعيــاد ،واليــوم قالــت ال للعيــش يــا صهيــوين دون جهــاد .إن كان قــدري أن
انتهــي ،فقــد رضيــت بحكمــك يــا رب العبــاد .

يــوم عيــد األضحــى املبــارك ،قــوات اإلرهــاب الصهيــوين تغــرق غــزة يف بحــر مــن الدمــاء يف عــدوان صهيــوين ارتكبــت
فيــه مجــزرة بشــعة بحــق أهــايل حــي الزيتــون يف مدينــة غــزة عندمــا توغلــت صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق  28ينايــر
(كانــون الثــاين) 2004م يف حــي الزيتــون جنــوب رشق مدينــة غــزة بعــدد مــن الدبابــات والجيبــات العســكرية ،ووصلــت
إىل منطقــة ســوق الســيارات وتقدمــت قــرب مصنــع أبنــاء الحــاج فضــل للباطــون تحــت غطــاء كثيــف مــن ن ـران
الرشاشــات الثقيلــة باتجــاه منــازل الفلســطينيني وممتلكاتهــم مــا أســفر عــن إصابــة خمســة فلســطينيني عــى األقــل
بجـراح وارتقــاء عــدد مــن الشــهداء مــن بينهــم الشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو ركاب.
مــن جانبهــا زفــت رسايــا القــدس الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي استشــهاد أربعــة مــن مجاهديهــا
األبطــال خــال خوضهــم ملحمــة بطوليــة رشق مدينــة غــزة للتصــدي للتوغــل الصهيــوين اإلرهــايب يف حــي الزيتــون
باملدينــة ،هــم :الشــهيد املجاهــد إيــاد الراعــي القائــد امليــداين يف رسايــا القــدس ،والشــهيد املجاهــد عثــان جنديــة،
والشــهيد املجاهــد مــروان بصــل ،والشــهيد املجاهــد مــوىس دلــول.
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الشهيد املجاهد إياد محمود منر الراعي
استشهد مداف ًعا عن حي الزيتون

هــو بالبــاب واقــف والــردى منــه خائــف اهــديئ يــا عواصــف
خجـ ًـا مــن جراءتــه هكــذا تحــدث شــاعر فلســطني إبراهيــم طوقــان
عــن الفــدايئ الفلســطيني الــذي كان يحــارب القــوات الربيطانيــة
والعصابــات الصهيونيــة .واصــل أبنــاء وأحفــاد ذلــك الفــدايئ الجــريء
طريقــه ،وكان منهــم إيــاد الراعــي مثــال الجــرأة واإلقــدام.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1966

حــي الزيتــون مبدينــة غــزة شــهد ميــاد الشــهيد املجاهــد إيــاد محمــود الراعــي (أبــو محمــود) وكان يــوم  26ديســمرب
(كانــون األول) 1966م هــو املوعــد لقــدوم البطــل إىل هــذه الدنيــا.
درس شــهيدنا املجاهــد إيــاد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة صفــد ،واإلعداديــة يف مدرســة الشــافعي ،والثانويــة يف
مدرســة يافــا .ونظ ـ ًرا للظــروف املاديــة الصعبــة التــي كانــت متــر بهــا عائلتــه مل يكمــل شــهيدنا مســرته التعليميــة،
وانتقــل للعمــل يف أرايض فلســطني املحتلــة عــام 1948م .يذكــر أن شــهيدنا إيــاد متــزوج ولــه  7أبنــاء :خمســة أوالد
وابنتــان.
صفاته وأخالقه

تركــت الجرائــم الصهيونيــة املتواصلــة بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني األثــر األكــر عــى شــخصية شــهيدنا املجاهــد
إيــاد الراعــي فمنــذ صغــره عشــق طريــق الجهــاد واملقاومــة الطريــق األصــوب الســرداد الحقــوق وتحريــر األوطــان.
ومتيــز شــهيدنا بأخالقــه الحميــدة والتزامــه وتواضعــه وشــخصيته الهادئــة ،كــا عــرف بجراءتــه وشــجاعته وإقدامــه
يتقــدم الصفــوف يف صــد أي عــدوان صهيــوين عــى أبنــاء شــعبنا الفلســطيني املرابــط.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املقــدام إيــاد بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف االنتفاضــة الفلســطينية األويل عــام 1990م،
والتحــق فيــا بعــد باملجموعــات العســكرية األوىل للجهــاد اإلســامي القــوى اإلســامية املجاهــدة «قســم» برفقــة
الشــهيد القائــد بشــر الدبــش.
مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م التحــق بصفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس ،وشــارك يف
العديــد مــن املهــات الجهاديــة ،ومنهــا إطــاق القذائــف الصاروخيــة عــى البلــدات الصهيونيــة املحيطــة بقطــاع غــزة،
وأرشف عــى العديــد مــن العمليــات االستشــهادية منهــا عمليــة مغتصبــة «نيتســاريم» برفقــة الشــهيد املجاهــد حــازم
إرحيــم باإلضافــة إىل عمليــة مشــركة مــع كتائــب القســام أدت إىل مقتــل  4صهاينــة وإصابــة  7آخريــن حســب اعرتافــات
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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العــدو الصهيــوين آنــذاك ،واستشــهد فيهــا املجاهــد محمــد فــودة ،وأرشف أيضً ــا عــى عمليــة معــر بيــت حانــون «إيــرز»
البطوليــة التــي استشــهد فيهــا املجاهــد رامــي البيــك.
موعد مع الشهادة

صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق  28ينايــر (كانــون الثــاين) 2004م كان شــهيدنا املقــاوم إيــاد عــى موعــد مــع الشــهادة
بعــد أن لبــى نــداء الجهــاد مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس الذيــن هبــوا مدافعــن عــن حــي الزيتــون مــن التوغــل
الصهيــوين ،وبينــا شــهيدنا الفــارس إيــاد يقاتــل ويطلــق نريانــه صــوب الجنــود يف محيــط ســوق الســيارات إذ بقنــاص
حاقــد يطلــق رصاصــة غــادرة أصابــت أســفل عــن شــهيدنا اليــرى لريتقــي إىل جنــان الخلــد بعــد عمــل جهــادي مــرف.
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الشهيد املجاهد عثامن محمد صربي جندية
متيز بشجاعته يف مواجهة العدو

رجـــال مـــن زمـــن الرســـول مل ينســـوا عهـــد الشـــقاقي فيهـــم،
فكان ــوا دو ًم ــا األوفي ــاء .حفظ ــوا املصح ــف وعش ــقوا البندقي ــة .أفن ــوا
حياته ــم مجاهدي ــن قارع ــوا الغاص ــب وأقس ــموا أال يهن ــأ الصهاين ــة
عـــى أرضهـــم ،وســـيخرجون رفـــات أمواتهـــم مـــن قبورهـــا .إنهـــم
يرسع ــون ملواجه ــة الع ــدو مت ــى س ــولت ل ــه نفس ــه القت ــل والع ــدوان
والتخري ــب .رف ــض الش ــهيد املجاه ــد عث ــان فط ــور الصب ــاح ح ــن
أت ــاه نب ــأ توغ ــل الع ــدو يف ح ــي الزيت ــون ،وأخ ــر والدت ــه الكرمي ــة
أن ــه صائ ــم ،واندف ــع لن ــار املعرك ــة قل ًب ــا جري ًئ ــا وعز ًم ــا ماض ًي ــا حــ ًرا.

)(2004 - 1985

الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد عثــان محمــد جنديــة النــور بتاريــخ  8ينايــر (كانــون الثــاين) 1985م ،وبحــي الشــجاعية
رشق مدينــة غــزة نشــأ يف أرسة مؤمنــة ملتزمــة تلمــذت أبناءهــا عــى حــب البــذل والعطــاء يف ســبيل اللــه وأن الحيــاة
إمــا أن تكــون كرميــة أو تكــون الشــهادة .تتألــف األرسة مــن الوالديــن وثالثــة أبنــاء عثــان أصغرهــم.

درس شــهيدنا املجاهــد عثــان املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة «الف ـرات» ،واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة
جــال عبــد النــارص.
الجديــر ذكــره أن شــقيقه الشــهيد املجاهــد عــادل ارتقــى إىل العــا شــهيدً ا بتاريــخ  23فربايــر (شــباط) 2011م متأثـ ًرا
بجراحــه التــي أصيــب بهــا مــن تعرضــه لقصــف صهيــوين هــو ومجموعــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس خــال تصديهــم
لتوغــل صهيــوين رشق غــزة.
صفاته وأخالقه

اتســم شــهيدنا املجاهــد عثــان بصفــات حميــدة جعلتــه محبوبًــا مــن الجميــع حيــث كانــت تربطــه عالقــة طيبــة
مــع أف ـراد عائلتــه وأرستــه ،و ُعــرف بــا ًرا مطي ًعــا لوالديــه وأهلــه واصـ ًـا لرحمــه ،وتلــك الصفــات نبعــت فيــه نتيجــة
الرتباطــه والتصاقــه مبوائــد القــرآن وموائــد اإلميــان والوعــي والثــورة يف مســاجد حــي الشــجاعية ،كــا متيــز بشــجاعته
وإقدامــه واستبســاله يف مواجهــة العــدو الصهيــوين.

مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املقــدام عثــان لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،ثــم انضــم للعمــل بصفــوف الجنــاح العســكري
رسايــا القــدس بعــد أن تتلمــذ ليكــون مجاهــدً ا قــاد ًرا عــى مواجهــة أعدائــه ومتريــغ أنوفهــم.
شــارك شــهيدنا املقــاوم عثــان يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة التــي قامــت بهــا رسايــا القــدس ومنهــا إطــاق
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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قذائــف الهــاون عــى األرايض املحتلــة املجــاورة لقطــاع غــزة ،كــا شــارك يف الربــاط عــى ثغــور غــزة والرصد واالســتطالع،
وقــام بــدور بــارز يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة ملدينــة غــزة.
موعد مع الشهادة

استش ــهد الش ــهيد املجاه ــد عث ــان يف  28يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 2004م .ذل ــك الي ــوم ش ــهد أحداثً ــا س ــجلت
يف ذاك ــرة الغزي ــن ح ــن توغل ــت ق ــوات االحت ــال يف ح ــي الزيت ــون معلن ــة الح ــرب ع ــى الش ــجر والحج ــر ،ع ــى
الطف ــل وامل ــرأة والش ــيخ والعج ــوز ،ف ــا كان م ــن رساي ــا الق ــدس رغ ــم عتاده ــا البس ــيط آن ــذاك إال أن هب ــت ب ــكل
قوته ــا دفا ًع ــا ع ــن تــراب فلس ــطني وأبنائه ــا الذي ــن ذاق ــوا وي ــات االحت ــال وغطرس ــة جن ــده ،أولئ ــك الجن ــد الذي ــن
ال يعرف ــون س ــوى القت ــل وس ــفك الدم ــاء وانته ــاك املحرم ــات ،فتص ــدى له ــم جن ــود الرساي ــا وم ــن بينه ــم ش ــهيدنا
الف ــارس عث ــان جندي ــة ،فاش ــتبكوا م ــع الوح ــدات الخاص ــة ،وفج ــروا دباب ــة للع ــدو ،واستش ــهد الف ــارس عث ــان بع ــد
ك ــر وف ــر إث ــر إصابت ــه بطلق ــة قن ــاص صهي ــوين يف عنق ــه أثن ــاء تواج ــده رشق س ــوق الس ــيارات لريتق ــي إىل العلي ــاء
مقب ـ ًـا غ ــر مدب ــر.
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الشهيد املجاهد مروان محمود عطية بصل
متيز بطيبة قلبه وحبه لنهج الجهاد

مجاهـــد شـــجاع مل يرهبـــه االعتقـــال مرتـــن عـــن مواصلـــة
مشـــواره الجهـــادي ،وتنوعـــت عمليـــات مقاومتـــه تنوعـــا يشـــهد
ع ــى ش ــجاعته حت ــى كرم ــه الل ــه س ــبحانه وتع ــاىل مبنزل ــة الش ــهيد
بإذنـــه وكرمـــه .وكثـــ ًرا مـــا ظـــن العـــدو الصهيـــوين أن اعتقـــال
املجاهدي ــن الفلس ــطينيني أزمن ــة مختلف ــة ،وتعرضه ــم يف اعتقاله ــم
للتعذيـــب والقســـوة قـــد يرصفهـــم عـــن مواصلـــة جهادهـــم
)(2004 - 1965
الحتاللـــه وظلمـــه بعـــد أن يخرجـــوا مـــن االعتقـــال ،لكنهـــم
يفاجئون ــه بعودته ــم ملجاهدت ــه بعزمي ــة أش ــد وإمي ــان أصل ــب؛ ألنه ــم ع ــى يق ــن خال ــص بعدال ــة جهاده ــم ،وأن
العـــدو الصهيـــوين ال يرتاجـــع إال أمـــام القـــوة.
الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد مــروان محمــود بصــل (أبــو شــادي) النــور يف  6نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1965م يف حــي
الزيتــون رشق مدينــة غــزة .ونشــأ يف أرسة بســيطة تعــرف واجبهــا تجــاه دينهــا ووطنهــا .درس املرحلــة االبتدائيــة
واإلعداديــة يف مدرســة الفــاح ومل يكمــل دراســته التعليميــة وانتقــل إىل العمــل يف مهنــة البنــاء ورزقــه اللــه مثانيــة مــن
األبنــاء :خمســة أوالد وثــاث بنــات.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد مــروان بصــل بحكمتــه وتواضعــه والتزامــه وأخالقــه الحميــدة وحبــه ملســاعدة النــاس ،وشــهد
لــه الجميــع بطيبــة قلبــه وإخالصــه وحبــه الشــديد لنهــج وطريــق الجهــاد واملقاومــة.
واظــب شــهيدنا املقــدام مــروان عــى جميــع صلواتــه يف املســجد الســيام صــاة الفجــر .كــا تشــهد لــه حلقــات العلــم
وتحفيــظ القــرآن الكريم.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد مــروان لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ االنتفاضــة األوىل ،وشــارك مــع املجموعات
القتاليــة األوىل لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العديــد مــن العمليــات الجهاديــة والبطولية.

تعــرض شــهيدنا املجاهــد مــروان خــال مســرته الجهاديــة املرشفــة لالعتقــال مرتــن عــى يــد قــوات االحتــال
الصهيــوين بســبب انتامئــه لحركــة الجهــاد اإلســامي ونشــاطه املعــادي للعــدو الصهيــوين ولكنــه كان يخــرج أكــر صالبــة.
يُســجل لشــهيدنا املقــدام مــروان املشــاركة يف عمليــات إطــاق الصواريــخ املحليــة عــى بلــدات ومغتصبــات االحتــال
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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املتاخمــة لقطــاع غــزة .إضافــة إىل مشــاركته يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة مــن
مدينــة غــزة.
ُيعتــر الشــهيد املجاهــد مــروان أحــد أفـراد وحــدة االستشــهاديني التــي أسســها الشــهيد القائــد حــازم إرحيــم ،وكان
شــهيدنا املقــدام مــروان عــى موعــد مــع إحــدى العمليــات االستشــهادية حيــث جهــز نفســه وســجل وصيتــه عــى
رشيــط فيديــو وتــم تحديــد املوعــد واملــكان داخــل أراضينــا املحتلــة مســتهدفًا منطقــة «عزاتــا» ولكــن شــاءت األقــدار
أن يخــرج يف التصــدي الجتيــاح حــي الزيتــون واستشــهد يف أرض املعركــة مقبـ ًـا غــر مدبــر.
موعد مع الشهادة

يف أيــام مباركــة تفتــح فيهــا أبــواب الســاء والجنــان ،يف العــرة األوائــل مــن شــهر ذي الحجــة رحــل شــهيدنا
املجاهــد مــروان بصــل خــال تصديــه لالجتيــاح الصهيــوين ملنطقــة حــي الزيتــون يف تاريــخ  28ينايــر (كانــون الثــاين)
2004م .وارتقــى إىل الجنــان وهــو صائــم ومصــل للفجــر يف جامعــة ونــال الشــهادة التــي متناهــا.
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الشهيد املجاهد موىس سليامن أحمد دلول
املجاهد املقدام الذي أحبه الجميع

مل تك ــن مج ــزرة ح ــي الزيت ــون مبدين ــة غ ــزة ي ــوم األربع ــاء 28
ينايـــر (كانـــون الثـــاين) 2004م إال حلقـــة جديـــدة مـــن مسلســـل
القت ــل اليوم ــي ال ــذي يعيش ــه الش ــعب الفلس ــطيني جــراء تواص ــل
اإلره ــاب الصهي ــوين بحق ــه؛ فق ــد حرص ــت ق ــوات البغ ــي الصهي ــوين
عـــى أن تبلـــل عيـــد األضحـــى بدمـــاء الشـــهداء واملصابـــن التـــي
س ــالت مخضبـــة تـــراب فلس ــطني.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1971

ولــد الشــهيد املجاهــد مــوىس ســليامن دلــول (أبــو نضــال) يف حــي الزيتــون بغــزة يف  21فربايــر (شــباط) 1971م يف
أرسة مكونــة مــن الوالديــن وســت إخــوة وســت أخــوات ،ترتيبــه الثــاين عــر بــن إخوتــه .درس حتــى الصــف الســادس،
وانتقــل للعمــل يف البنــاء رغــم صغــر ســنه ملعاونــة أرستــه الكبــرة عــى مصاعــب الحيــاة .تــزوج الشــهيد املجاهــد مــوىس
ورزقــه اللــه ولديــن وثــاث بنــات .والشــهيد املجاهــد مــوىس فــرع طيــب مــن شــجرة آل دلــول املجاهــدة التــي قدمــت
للوطــن كوكبــة مرشقــة طاهــرة مــن الشــهداء الــررة ،منهــم :الشــهيد املجاهــد جهــاد رشــاد دلــول ،والشــهيد املجاهــد
راجــي رشــدي دلــول ،والشــهيدة املجاهــدة ســامية محمــود دلــول ،والشــهيد املجاهــد مصبــاح شــعبان دلــول ،والشــهيدة
املجاهــدة ماجــدة محمــود دلــول.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا البــار مــوىس ابــن بــار بوالديــه مطيــع لهــا ،يحافــظ عــى صالتــه يف املســجد ،ويكــر مــن تــاوة الذكــر
الحكيــم .ومتيــز بشــبكة عالقــات اجتامعيــة واســعة ،كــا عــاش محبوبًــا مــن اآلخريــن ومســاعدً ا للنــاس عــى قــدر
اســتطاعته ،ومتتــع باح ـرام كبــر مــن قبــل شــباب مختلــف الفصائــل الفلســطينية .وتقــول زوجتــه الفاضلــة الصابــرة:
«مــوىس إنســان بســيط جــدً ا ،يحلــم بســكن مســتقل ألرستــه بــه حديقــة صغــرة تــر العــن وتبهــج النفــس» .وتضيــف:
«كتــوم حتــى عنــي يف مــا يتصــل بعملــه الجهــادي ،ومــرة عــاد حاف ًيــا وممــزق املالبــس ،وملــا ســألته عــن حالتــه رفــض
بيــان الســبب».
مشواره الجهادي

را ع ــى انتفاض ــة األق ــى إذ عم ــل يف
مل يك ــن انت ــاء الش ــهيد الف ــارس م ــوىس لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي مقتــ ً
صفــوف الحركــة خــال االنتفاضــة األوىل املباركــة ،حيــث شــارك يف فعاليــات االنتفاضــة بحــاس وجــد ،فقــذف جنــود
الع ــدو بالحج ــارة وخ ــرج يف املس ـرات الغاضب ــة ع ــى جرائ ــم جن ــود االحت ــال ومظامل ــه األم ــر ال ــذي عرض ــه لالعتق ــال
ع ــى ي ــد جن ــود االحت ــال الصهي ــوين ث ــاث مــرات أم ــى يف أوله ــا م ــدة مثاني ــة ع ــر يو ًم ــا ومل يتج ــاوز الخامس ــة
ع ــرة م ــن عم ــره حينه ــا.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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ومل يــن االعتقــال الشــهيد املجاهــد مــوىس عــن مواصلــة دربــه يف مقاومــة االحتــال ،فواصــل جهــاده مــع إخوانــه،
فكث ـ ًرا مــا قــذف الصهاينــة بالحجــارة مشــاركًا بذلــك شــباب فلســطني التصــدي لقــوات االحتــال خــال املواجهــات،
وتعــرض لالعتقــال مــرة أخــرى حيــث مكــث يف الســجن ثالثــة شــهور ،ويف االعتقــال األخــر أمــى يف الســجن عا ًمــا
ونصــف العــام بتهمــة الكتابــة عــى الجــدران.
ومــع قــدوم الســلطة الفلســطينية مطلــع عــام 1994م ،خــرج شــهيدنا املجاهــد مــوىس مــن الســجن ،فانخــرط يف
العمــل يف مجــال البنــاء ،وســعى إلكــال دينــه فتــزوج مــن فتــاة فلســطينية ،وأكرمــه اللــه بأربعــة أطفــال ،وارتقــى
شــهيدً ا يف ســبيل اللــه وزوجتــه حامــل.
موعد مع الشهادة

مجــزرة صهيونيــة بشــعة اقرتفتهــا قــوات االحتــال الصهيــوين يف حــي الزيتــون يــوم عيــد األضحــى املوافــق 28
ينايــر (كانــون الثــاين) 2004م حيــث اقتحمــت عــدة دبابــات وجيبــات عســكرية صهيونيــة حــي الزيتــون مــن مغتصبــة
نيتســاريم ووصلــت إىل منطقــة ســوق الســيارات تحــت غطــاء كثيــف وعشــوايئ مــن نـران الرشاشــات الثقيلــة باتجــاه
منــازل الفلســطينيني وممتلكاتهــم ومتركــزت اآلليــات يف شــارع صــاح الديــن خــال االقتحــام .مــن ناحيــة أخــرى أغلقــت
قــوات االحتــال الصهيــوين حاجــز أبــو هــويل جنــوب ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة .وأكــدت املصــادر الطبيــة وقتهــا أن
عــدد الشــهداء ارتفــع يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة إىل تســعة فلســطينيني ،وأصيــب الع ـرات بج ـراح مختلفــة ج ـراء
إطــاق النــار العشــوايئ واملكثــف باتجــاه املواطنــن الفلســطينيني العــزل.

بدورهــا رسايــا القــدس ورجــال املقاومــة انتــروا واتخــذوا مواقعهــم للتصــدي للقــوات املعتديــة حيــث متكــن
مجاهــدو الرسايــا مــن تفجــر عبــوة ناســفة اســتهدفت دبابــة صهيونيــة رشق مدينــة غــزة .وأشــارت الرسايــا يف بيــان
لهــا أنــه يف حــوايل الســاعة  10:15متكنــت رسيــة الشــهيد القائــد رامــي فتحــي عيــى مــن تفجــر عبــوة ناســفة بدبابــة
صهيونيــة غازيــة رشق مدينــة غــزة مــا أدى إىل إصابتهــا بشــكل مبــارش ومقتــل ســتة جنــود صهاينــة كانــوا داخلهــا.
كــا زفــت رسايــا القــدس أربعــة مــن مجاهديهــا األبطــال خــال خوضهــم ملحمــة بطوليــة رشق مدينــة غــزة للتصــدي
للتوغــل الصهيــوين وهــم :الشــهيد املجاهــد إيــاد محمــود الراعــي والشــهيد املجاهــد عثــان جنديــة والشــهيد املجاهــد
مــروان محمــود بصــل والشــهيد املجاهــد مــوىس ســليامن دلــول الذيــن ارتقــوا إىل العــا يــوم األربعــاء املوافــق  28ينايــر
(كانــون الثــاين) 2004م بعــد أن ســطروا أروع آيــات الجهــاد واملقاومــة.
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مل ينس الترشيد فسار عىل طريق التحرير

مــن ولــدوا يف الشــتات مــن الفلســطينيني صدمــوا العــدو بقــوة
ارتباطهــم بقــرى ومســاكن ومــزارع مل يروهــا ،وفجعــوه وأرقــوه
بســرهم بواســل شــجعانًا عــى طريــق تحريرهــا .كان الشــهيد املجاهــد
حســن واحــدً ا منهــم.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1964

ولــد الشــهيد املجاهــد حســن عبــد الحميــد أبــو العيــش (أبــو عبــد الحميــد) بتاريــخ  28فربايــر (شــباط) 1964م يف
مدينــة خانيونــس يف أرسة مجاهــدة ُه ِّجــرت مــن بلدتهــا األصليــة «بشــيت» التــي تقــع يف قضــاء الرملــة املحتلــة ،وعــرف
عــن هــذه القريــة اشــتهارها بزراعــة القمــح والشــعري والخـراوات واللوزيــات والحمضيــات ،وخصوبــة أرضهــا للزراعــة.
انتقلــت أرسة الشــهيد املجاهــد حســن للعيــش يف قطــاع غــزة ،فرضــع الشــهيد حليــب املعانــاة واألمل ،فشــق طريقــه منــذ
صغــره مقاتـ ًـا ثائـ ًرا مناهضً ــا للظلــم وأعوانــه.
درس شــهيدنا املجاهــد أبــو عبــد الحميــد املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث باملدينــة ،ومــن
ثــم انتقــل للمرحلــة الثانويــة مبدرســة كــال عــدوان بحــي تــل الســلطان .حصــل عــى الثانويــة العامــة والتحــق بكليــة
العلــوم والتكنولوجيــا ،وحصــل عــى دبلــوم منهــا .تــزوح شــهينا املجاهــد حســن ورزقــه اللــه ثــاث بنــات وولديــن.
وعمــل بعــد ذلــك يف مهنــة الحياكــة حتــى يســتطيع مســاندة العائلــة عــى خــوض مشــاق الحيــاة.
صفاته وأخالقه

عــاش شــهيدنا الفــارس حســن بــا ًرا بأمــه يف حياتهــا ومامتهــا ،يحــرم أخواتــه وأصدقــاءه وجريانــه وأقربــاءه الذيــن
أثنــوا عــى عالقتــه املتميــزة معهــم جمي ًعــا بــا اســتثناء ،ومتيــز بهــدوء األعصــاب والتواضــع .أمــا عــى صعيــد العمــل
العســكري فنعــم املجاهــد امللتــزم املطيــع ملســئوليه ،ومتنــى عــى اللــه الشــهادة حتــى لقيهــا.
مشواره الجهادي

بــدأت مــآيس العائلــة منــذ عــام 1948م حــن أجــرت عصابــات اليهــود املجرمــة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني عــى تــرك
منازلهــم ظلـ ًـا وعدوانًــا .وكان والــده رحمــه اللــه مــن املشــاركني يف العديــد مــن املعــارك املرشفــة التــي خاضهــا الرشفــاء
مــن الفلســطينيني ضــد املجرمــن اليهــود.
ويف بدايــة انتفاضــة األقــى التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو عبــد الحميــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وبالذات يف
الجنــاح العســكري رسايــا القــدس والتــي أبــدع فيهــا .شــهدت لــه مواقــع النـزال بالجــروت والقــوة والعنفــوان يف مقارعــة
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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املحتــل حتــى القــى وجــه اللــه عــز وجــل مقبـ ًـا غــر مدبــر .اعتقلــه االحتــال الصهيــوين يف العــام 1989م فقــى مثانيــة
شــهور يف ســجن النقــب ،واعتقلــه مــرة ثانيــة يف العــام 1990م ليقــي مثانيــة شــهور أخــرى يف نفــس الســجن .قــاوم
شــهيدنا املجاهــد حســن االحتــال بــزرع العبــوات ،وإطــاق قذائــف الهــاون والصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة
ومواقــع جيــش العــدو.
موعد مع الشهادة

يف  2فربايــر (شــباط) 2004م ُقــدر لشــهيدنا املجاهــد حســن أن يلقــى وجــه ربــه يف زمــرة املجاهديــن؛ ففــي ذلــك
اليــوم الــذي وافــق ثــاين أيــام األضحــى حــارصت قــوة صهيونيــة منــزل شــقيقه املجاهــد يــارس أبــو العيــش ،وطلبــت
منــه الخــروج وتســليم نفســه فرفــض شــهيدنا الفــارس يــارس يف إبــاء وحــزم االســتجابة لطلــب القــوة املعتديــة ،وصمــم
عــى مواجهتهــا مــع أنــه كان قــد فقــد ســاقيه وإحــدى يديــه يف مهمــة جهاديــة ســابقة .ويف تفصيــات تصديــه البطــويل
للقــوة املعتديــة أنــه طلــب مــن أفـراد أرستــه الخــروج مــن املنــزل ،واســتقر عــى كنبــة قــرب نافــذة إحــدى غــرف املنــزل
وراح يطلــق النــار بيــده الوحيــدة عــى القــوة املحــارصة  ،ثــم تدخــل شــقيقه املجاهــد حســن يف القتــال الــذي انتهــي
باستشــهاد الشــقيقني وارتقائهــا إىل جــوار اللــه الــذي أعــى منزلــة الشــهداء األبـرار.
الجديــر بالذكــر هنــا أن الشــقيقني الشــهيدين يــارس وحســن اللذيــن استشــهدا ســو ًيا بعــد اشــتباكهام مــع القــوات
الصهيونيــة قــد ســبقهام شــقيقهام عبــد الحميــد الــذي استشــهد بتاريــخ  15أبريــل (نيســان) 2003م.
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أيهــا القــادم مــن عبــق مؤتــة! لقــد ترجلــت أيهــا الحبيــب مرس ًعــا
لتقــي األحبــة محمــد وصحبــه والشــهداء .فعندمــا يعــرج العظــاء
تنحنــي كل الكلــات وهــم يجــددون بســرهم وتاريخهــم وحياتهــم
منــاذج مــن حيــاة الرســول محمــد ﷺ والصحابــة الكــرام أيب بكــر
وعمــر وعثــان وعــي.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1971

ولــد الشــهيد املجاهــد يــارس عبــد الحميــد أبــو العيــش (أبــو محمــد) بتاريــخ  16فربايــر (شــباط) 1971م لعائلــة
الجئــة كــا كل العائــات التــي رشدت مــع اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا التــي اضطــرت إىل تــرك ديارهــا والســكن يف مخيــات
الالجئــن والعيــش يف مخيــم خانيونــس .اعتقــل الشــهيد يف االنتفاضــة األوىل عــام 1987م وحكــم عليــه بالســجن ملــدة
تســعة ســنوات قــى منهــا ثــاث ســنوات .أنهــى دراســته الثانويــة عــام 1989م ومــن ثــم انتقــل للعمــل يف مهنــة
الخياطــة .تــزوج الشــهيد ولــه ثالثــة أوالد وبنتــان ،وثالثــة مــن اإلخــوة ،منهــم شــهيدان ،وجميعهــم نشــطاء يف رسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
صفاته وأخالقه

ال تفــي الكلــات الشــهيد املجاهــد يــارس حقــه يف بيــان أخالقــه طهــارة ونقــاء :النبــل والصــدق والعطــاء النفــي يف
األرسة واملجتمــع ،والشــجاعة الفريــدة التــي جعلتــه يثبــت يف موقــف قتــايل ال يثبــت فيــه إال عظــاء املجاهديــن.
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا املجاهــد يــارس مشــواره الجهــادي قبــل انتفاضــة األقــى والتحــق بجنــد حركــة الجهــاد اإلســامي
املنتــر يف الثغــور مرابطًــا يف ســبيل اللــه ومداف ًعــا عــن هــذا الوطــن العزيــز .وبعــد أن تأكــد أن هــذا النهــج الصــادق مل
يتكــون بالخطــب وال مبطــارق الشــعارات يف أجهــزة اإلعــام ،هــذا النهــج الــذي أخــذ عــى عاتقــه أن يكمــل املســر حتــى
النــر والتحريــر .فظهــر عــى شــخصية الشــهيد التزامــه الشــديد باملســاجد وجلســات الذكــر فالتحــق بصفــوف الجنــاح
العســكري للحركــة وعمــل بصمــت وقاتــل األعــداء حتــى أصبــح القائــد امليــداين لرسايــا القــدس يف مدينــة رفــح .كان
صاد ًقــا مــع اللــه فصدقــه اللــه يف توجهــه وتحمــل األذى يف ســبيله .وقــد شــارك يف جميــع االشــتباكات املســلحة بفاعليــة
التــي دارت عــى الحــدود املرصيــة الفلســطينية ضــد قــوات البغــي الصهيونيــة .وقــد احــرف الشــهيد املجاهــد رمايــة
قذائــف الهــاون فأصبــح مســئول مجموعــات الهــاون يف رسايــا القــدس العاملــة يف املنطقــة الجنوبيــة ،وكان ماهـ ًرا يف زرع
العبــوات الناســفة وقصــف املغتصبــات الصهيونيــة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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أصيــب الشــهيد املجاهــد يــارس بتاريــخ  29يونيــو (حزي ـران) 2001م عندمــا خــرج يف مهمــة جهاديــة مــع إحــدى
مجموعــات رسايــا القــدس لقصــف مغتصبــات العــدو مبدينــة خانيونــس بقذائــف الهــاون ،وكان يســتخدم مدف ًعــا متعــدد
الفوهــات ولــدى انســحاب املجموعــة انفجــرت قذيفــة أثنــاء نقــل املعــدات أدت إىل بــر يــده وســاقيه االثنتــن فأصبــح
مبثابــة نصــف إنســان وذلــك برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــد الشــيخ خليــل الــذي أصيــب أيضً ــا وبــرت قدمــه .شــارك
الشــهيد املجاهــد يــارس بعــد إصابتــه بالعديــد مــن العمليــات النوعيــة ضــد جنــود االحتــال والــذي أرشف عليهــا بنفســه.
ويقــول الشــهيد املجاهــد محمــد الشــيخ خليــل آنــذاك إن الشــهيد القائــد يــارس مل يتلــق أي دورة عســكرية إال أن
روحــه العاليــة والقتاليــة كانــت أكــر ،فاإلصابــة بالنســبة للشــهيد القائــد يــارس مبثابــة نقلــة يف حيــاة.
ورغــم اإلعاقــة وبــر ذراعــه بالكامــل وســاقية إال أنــه هــزم اإلعاقــة وتحــول عنــد أبنــاء شــعبه وحركتــه املجاهــدة
وكابوســا مرع ًبــا للصهاينــة حتــى االستشــهاد والرحيــل.
أســطورة الفعــل املقــاوم
ً

موعد مع الشهادة

يف عتمـه الليـل خـرج مـن بين الثغـور وأزقـة مدينة رفـح قاصدً ا منزلـه يف حي تل السـلطان غـرب رفح ليشـارك أهله
فرحتهـم يف أول أيـام عيـد األضحـى املبـارك جـاء يقبل أبنـاءه وإخوانـه الذين غاب عنهم لفترات طويلة بسـبب املطاردة
مـن قبـل العـدو .اعتقـد أن العيـد كما كل عيـد .مل يشـعر أحـد بـأن هنـاك مصابًـا ً
جللا سـيحصل .فعنـد السـاعة الثانية
عشرة مـن منتصـف الليـل دخل الشـهيد املجاهد يـارس منزله متوق ًعـا غفلة الرقباء مـن العمالء والخونة _فلا نامت أعني
للجبنـاء_ .مـرت سـاعة واألخـرى على دخولـه املنزل ،الهـدوء سـيد املوقف واألطفـال والنسـاء والجميع نيام .علـم العدو
بـأن صيـدً ا مثي ًنـا يف املـكان فالبـد مـن السـيطرة واالنقضـاض عليـه .كان الخونـة والعملاء ليـارس باملرصاد .فما أن دخلت
السـاعة الثانيـة والنصـف مـن صبـاح يوم االثنين  2فرباير (شـباط) 2004م حتـى اندفعت اآلليـات العسـكرية الصهيونية
مصحوبـة بغطـاء جـوي مـن طائـرات األباتيش وسـط قصف عنيف باألسـلحة الرشاشـة منطلقة مـن مغتصبـة «رفيح يام»
الجامثـة على أرايض املواطنين واملجـاورة لحي تل السـلطان غـرب مدينة رفح .وحـارصت عرشات املنازل املجـاورة للمنزل
بهـدف اغتيـال القائـد يف رسايـا القـدس يـارس أبـو العيـش وعرب مكبرات الصوت طالبته بتسـليم نفسـه إال أنـه رفض ذلك
وحـاول االنسـحاب مـن املـكان ،فلـم يتمكـن منـه بسـبب مـا يعانيـه من بتر ألطرافه .كما أنه يعلـم بأنه لو خرج وسـلم
نفسـه فرمبـا يكـون معـذو ًرا مـن أبنـاء شـعبه فـأدرك القائـد أن الوقـوع يف األرس هـو انتصـار للعـدو وتدمير ملسيرة مـن
يخلفـه مـن إخوانـه املجاهديـن فاتخـذ قراره برسعـة ،خيار األبطال مثل طوالبة والسـبع وصوالحة والسـعافني والسـعدي.
إنـه خيـار الشـهادة والـدم حيـث اشـتبك مـع الجيـش الصهيـوين ودار اشـتباك مسـلح عنيـف بين الشـهيد املقـدام يـارس
ومعـه أخـوه الشـهيد املجاهـد حسين اللـذان ارتقيـا إىل العال م ًعـا يف مقاومة ضارية مـع العدو ألكرث من سـاعتني أدت إىل
استشـهاد الشـهيد القائد وأخيه الشـهيد املجاهد حسين.
الشــهيد املجاهــد مجــدي الخطيــب القائــد امليــداين لكتائــب شــهداء األقــى يف رفــح حمــل ســاحه متوج ًهــا ملنــزل
الشــهيد القائــد يــارس أبــو العيــش بعــد أن علــم بحصــار العــدو لرفيــق دربــه يف املقاومــة فاستشــهد .كــا استشــهد
املجاهــد بهــاء جــودة أحــد أعضــاء كتائــب القســام وأصيــب العديــد مــن املواطنــن بجـراح .واعــرف العــدو مبقتــل أحــد
جنــوده وإصابــة آخريــن بجـراح أثنــاء عمليــة االغتيــال الجبانــة.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد عزيز محمود يوسف الشامي
إبداع يف املقاومة وأول صاروخ قديس

هــم أبطــال الجهــاد اإلســامي يف فلســطني أصحــاب عقيــدة اإلميــان
والوعــي والثــورة علمهــم املفكــر فتحــي الشــقاقي أن فلســطني آيــة
مــن القــرآن ال ميكــن التنــازل عنهــا أو التفريــط برتابهــا ،هــم كذلــك
صدقــوا اللــه فصدقهــم.
أبــا مجاهــد يشــهد اللــه أنــك كنــت تقــارع العــدو الصهيــوين،
وكنــت عــى ثقــة بــأن النــر حليــف املجاهديــن الصادقــن .هكــذا
أنــت عزيــز أســطورة بــل أنشــودة املقاومــة وعــزف االنتصــار .أنــت
األمــل والنــور املتأللــئ يف ســاء فلســطني.

)(2004 - 1970

الميالد والنشأة

يف  13يوليــو (متــوز) 1970م بــزغ املولــود الــذي أنجبتــه فلســطني ليكــون قائــدً ا مجاهــدً ا ،فكانــت مدينــة غــزة
وبالتحديــد حــي الشــجاعية مــكان ميــاد الشــهيد املجاهــد عزيــز محمــود الشــامي (أبــو مجاهــد) فــرىب يف أرسة كرميــة
مكونــة مــن والديــه وأربعــة مــن األبنــاء واثنتــن مــن البنــات.
درس الشــهيد املجاهــد أبــو مجاهــد يف مــدارس الشــجاعية فحصــل عــى االبتدائيــة مــن مدرســة حطــن ،وأنهــى
دراســته اإلعداديــة يف مدرســة الهاشــمية ،لكنــه تــرك تعليمــه للمســاهمة يف إعالــة أرستــه الكبــرة وســد احتياجاتهــا
اليوميــة .تــزوج برفيقــة حياتــه فأنجــب منهــا ســبعة مــن األبنــاء :ثالثــة مــن الذكــور وأربــع مــن الزه ـرات.
صفاته وأخالقه

كان أبــو مجاهــد إنســانًا عظيـ ًـا طيــب النفــس مح ًبــا لألطفــال بســيطًا ومتســام ًحا .عــرف ُمح ًبــا ألصدقائــه عطو ًفــا
عليهــم ُيؤثرهــم عــى نفســه حتــى يف أيامــه األخــرة .قدمــت لــه ســلة غذائيــة فقدمهــا ألحــد أصدقائــه عــن طيــب نفــس
وخاطــر محق ًقــا قولــه تعــاىل :ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ [الحــر .]٩ :وهــو دائــم التفقــد
إلخوانــه يهتــم بهــم ليــس كرجــل عســكري وقائــد تجــاه جنــوده بــل كــرب أرسة تجــاه أبنائــه.
يذكــر أنــه يف يــوم عيــد األضحــى املبــارك الــذي ســبق استشــهاده قــال ألحــد أصدقائــه« :أريــد أن أزور كل النــاس»
وفعـ ًـا زار الكثــر مــن العائــات واملعــارف وكأنــه بتدبــر مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل يــودع النــاس ،ومل يكــن أحــد يعلــم
مــا يخبئــه القــدر .ربطــت الشــهيد عالقــات حســنة بجميــع مــن عرفــه وخاصــة املقاومــن مــن كل الفصائــل املجاهــدة
عــى الســاحة الفلســطينية.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

ولــد يف ظــل االحتــال الصهيــوين ،ورأى مشــاهد القتــل واملجــازر التــي ترتكــب بحــق شــعبه ،فانخــرط يف العمــل
الوطنــي مقاو ًمــا لالحتــال ورافضً ــا لوجــوده واســتمراره ،فجــرى اعتقالــه األول يف بدايــة التســعينات ملــدة ســتة أشــهر
لــدى املجرمــن الصهاينــة املحتلــن لبالدنــا العزيــزة فلســطني .كــا اعتقــل مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية
ضمــن حملــة االعتقــاالت السياســية التــي اســتهدفت املجاهديــن ،فقــط اعتقــل يف العــام 1996م وذلــك ملــدة  5ســنوات،
واملــرة الثانيــة يف العــام 2000م ملــدة عــام ،ويف العــام 2001م ملــدة شــهر.
عمــل شــهيدنا املقــدام أبــو مجاهــد مراف ًقــا للشــيخ عبــد اللــه الشــامي عضــو القيــادة السياســية لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني ويعتــر الشــهيد أحــد القــادة امليدانيــن لرسايــا القــدس واملؤسســن لهــا.
شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو مجاهــد يف العديــد مــن العمليــات العســكرية كــا أرشف عــى بعــض العمليــات،
فكانــت مــن بينهــا العمليــة االستشــهادية املشــركة يف مغتصبــة «نيتســاريم» بــن رسايــا القــدس وكتائــب الشــهيد عــز
الديــن القســام بتاريــخ  24أكتوبــر (ترشيــن الثــاين) 2003م التــي أســفرت عــن مقتــل ثالثــة جنــود صهاينــة وإصابــة
اثنــن آخريــن بج ـراح.
ُعــرف الشــهيد الفــارس أبــو مجاهــد بإقدامــه وشــجاعته الباســلة وتصديــه املتواصــل للقــوات الصهيونيــة لــدى
اجتياحاتهــا املتكــررة ملدننــا وقرانــا الفلســطينية يف قطــاع غــزة ،والجديــر ذكــره يف هــذا املقــام أنــه أول مــن أطلــق
صواريــخ القــدس عــى املغتصبــات الصهيونيــة.
نجــا شــهيدنا البــار أبــو مجاهــد يف وقــت ســابق بفضــل اللــه تعــاىل مــن املــوت بلطــف اللــه تعــاىل إذ انفجــر بالقــرب
مــن ســيارته لغــم أريض كان قــد نصبــه رجــال املقاومــة عــى الخــط الرشقــي للدبابــات الصهيونيــة التــي تحــاول اجتيــاح
قطــاع غــزة حيــث شــد أحــد الــكالب املــارة باملــكان األســاك ،فانفجــر اللغــم األريض بالقــرب مــن ســيارة الشــهيد الــذي
توافــق مــروره مــن املــكان يف تلــك اللحظــة يتفقــد املقاومــن ويشــاركهم االســتعدادات ملواجهــة االجتياحــات ،وقــد
حفظتــه عنايــة اللــه آنــذاك ليواصــل مشــواره الجهــادي.
كــا فقــد شــهيدنا املقــدام أبــو مجاهــد أصابــع يــده ج ـراء انفجــار صاعــق عبــوة ناســفة يف يــده يجهــزه ملواجهــة
الدبابــات الصهيونيــة املتوغلــة يف أرايض قطاعنــا ،لكنــه مل يستســلم وواصــل جهــاده ضــد الصهاينــة األوغــاد .تعــرض
ملحاولــة اغتيــال جبانــة قامــت بهــا الطائـرات الحربيــة الصهيونيــة يف بدايــة شــهر رمضــان املبــارك لعــام 1424هـــ ،ولكــن
عنايــة اللــه حفظتــه وإخوتــه املجاهديــن مــن تلــك املحاولــة الجبانــة واآلمثــة.
شــارك الشــهيد املجاهــد أبــو مجاهــد يف العديــد مــن املعــارك الباســلة ضــد الجنــود الصهاينــة لــدى محاوالتهــم
املتكــررة الجتيــاح مدننــا وقرانــا الفلســطينية .وجهــز االستشــهاديني بنفســه مــن خــال تصويرهــم وإمدادهــم باألســلحة
الالزمــة لتنفيــذ مهامهــم الجهاديــة.
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يف حـــوايل الســـاعة العـــارشة والنصـــف مـــن صبـــاح يـــوم الســـبت املوافـــق  7فربايـــر (شـــباط) 2004م شـــنت
الطائ ـرات الصهيوني ــة غ ــارة متثل ــت بقص ــف س ــيارة الش ــهيد املجاه ــد عزي ــز الش ــامي أثن ــاء م ــروره يف ش ــارع الوح ــدة
بالق ــرب م ــن ك ـراج بلدي ــة غ ــزة وملع ــب الريم ــوك وس ــط مدين ــة غ ــزة م ــا أدى إىل إصابت ــه بج ـراح بالغ ــة نق ــل ع ــى
إثره ــا اىل مستش ــفى الش ــفاء بغ ــزة حي ــث ج ــرت مح ــاوالت طبي ــة حثيث ــة إلنق ــاذ حيات ــه فب ــر األطب ــاء س ــاقه أم ـ ًـا،
لكن ــه األج ــل إذا ج ــاء ال يؤخ ــر.
وقــد أُعلــن بعــد عــر ذلــك اليــوم الســبت عــن استشــهاد هــذا املجاهــد الفــذ الــذي شــهدت لــه ســاحات الوطــن
بالبطولــة والفــداء .كــا أســفرت عمليــة االغتيــال الجبانــة عــن استشــهاد الطفــل «طــارق مجــدي الســويس» ابــن األربعــة
عــر ربي ًعــا فيــا أصيــب عــرة مواطنــن آخريــن بجــروح مختلفــة توافــق مرورهــم يف مــكان عمليــة االغتيــال الجبانــة.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد أكرم محمود محمد عقيالن
من املحراب إىل ساحات القتال شهيدً ا

قـــل يل أي الحـــروف ميكـــن لهـــا أن تصطـــف لتشـــكل كلـــات
تص ــف م ــن ع ــاش حيات ــه م ــن أج ــل دين ــه ووطن ــه؟ أولئ ــك الذي ــن
يظنهـــم بعـــض النـــاس أمواتًـــا وهـــم األحيـــاء ،يواجهـــون عدوهـــم
بإمي ــان راس ــخ ونش ــاط يتج ــدد م ــع كل ح ــرف يتلون ــه يف كت ــاب الل ــه
وم ــع كل ركع ــة وس ــجدة يف املح ـراب يدع ــون ربه ــم مولع ــن باللق ــاء
حت ــى كان ــوا ه ــم الش ــهداء.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1980

ولــد شــهيدنا املجاهــد أكــرم محمــود عقيــان (أبــو محمــود) يف مخيــم الشــاطئ مبدينــة غــزة يف  31مــارس (آذار)
1980م .وتــرىب الشــهيد يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــا تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ،تلــك األرسة التــي
ُه ّجــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة «الفالوجــا».
تتكــون أرستــه مــن والديــه وأربعــة مــن األبنــاء ،وســت مــن البنــات ،وقــدر اللــه أن يكــون الشــهيد الســادس بــن
الجميــع والثــاين بــن األبنــاء.
حصــل شــهيدنا املقــاوم أكــرم عــى االبتدائيــة مــن مدرســة غــزة الجديــدة ،وأكمــل دراســته اإلعداديــة يف مدرســة
الرمــال ،وأنهــى دراســته الثانويــة يف مدرســتي ابــن ســينا والكرمــل .وواصــل شــهيدنا املجاهــد أكــرم تعليمــه فالتحــق
بكليــة الرتبيــة  -جامعــة القــدس املفتوحــة فــرع غــزة.
تــزوج الشــهيد برفيقــة حياتــه قبــل استشــهاده بنحــو أربعــة أشــهر يف منتصــف أكتوبــر (ترشيــن األول) 2003م،
فغــادر هــذه الدنيــا تــاركًا مــن خلفــه طفلــة يف أحشــاء زوجتــه.
صفاته وأخالقه

ُعـرف الشـهيد املقـدام أبـو محمود بعظم النفـس وطيبها ،وحبـه لألطفال وحبه ألصدقائه ،وبسـاطته وتسـامحه .دائم
الزيـارة لبيـت الشـهيد املجاهـد علي العيماوي .يحـرص على التفقـد الدائـم إلخوانه ويشـعر تجاههـم باملحبـة واألخوة
الصادقـة كما أنـه دائـم الزيـارة والصلـة ألرحامـه وأخواتـه املتزوجـات ،مـا جعلـه محبوبًـا مـن قبـل والديـه فهـو االبـن
املطيـع لهما واملقـرب منهما .حـرص على الصلوات الخمس يف املسـجد ،وحـث إخوته وأبنـاء أخواته عليها ،ودعـا الجميع
للمواظبـة عليهـا .كان يـردد كلامت وأقوال الشـهيد الدكتور فتحي الشـقاقي ويستشـهد بها يف كل مناسـبة معج ًبا بالشـيخ
الشـهيد القائـد محمـود طوالبـة .حصـل على ثقـة أقاربـه الذيـن كانـوا يرسـلون لـه األمـوال للتصـدق بهـا على الفقـراء
واملسـاكني .وقبـل استشـهاده بيـوم وبالتحديـد ليلـة الثالثـاء  10فربايـر (شـباط) 2004م اجتمـع يف منزله بعـض أصدقائه
مـن حركـة الجهـاد اإلسلامي ،وطلبـوا منـه أن يتناولـوا عنـده طعام الغـداء ،فوعدهـم بتناولـه يف بيته يوم الجمعـة ،وبدأ
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مـع أخيـه يحضران لذلـك ،ومل يكـن أحـد يعلـم ما يخبئـه القدر؛ فقـد شـاءت إرادة الله أن يكـون يوم الجمعـة هو ثالث
يـوم يف عـرس استشـهاده ليتنـاول الجميـع طعـام الغـداء ويتحقق وعـد الشـهيد ألصدقائه.
مشواره الجهادي

امتزجـت طفولـة شـهيدنا الفـارس أكرم برائحة املسـك التي كانـت تفوح من دماء الشـهداء؛ فشـهدت طفولته املجازر
التـي ارتكبهـا االحتلال خلال االنتفاضـة األوىل .ومـا أن اشـتد سـاعده حتـى انخـرط يف العمـل الحـريك ضمـن مجموعات
العمـل السـيايس لحركـة الجهـاد اإلسلامي يف مخيـم الشـاطئ التي ترأسـها آنـذاك الشـهيد املجاهد عامد أبـو أمونة.

عمـل شـهيدنا املجاهـد أكـرم يف صفـوف الرابطـة اإلسلامية اإلطـار الطلايب لحركـة الجهـاد اإلسلامي يف املـدارس
والجامعـات ،ثـم عمـل مـع الشـهيد القائـد عبد الله السـبع يف لجنـة الفعاليـات املركزية لحركـة الجهاد اإلسلامي ،وتدرج
يف العمـل ليشـغل عضويـة الهيئـة اإلداريـة لحركـة الجهـاد اإلسلامي يف مخيـم الشـاطئ .شـارك شـهيدنا املجاهـد أكرم يف
اإلعـداد والتنفيـذ لـدورة الكشـافة لألشـبال مـع الشـهيد املجاهـد عبـد العزيـز الشـامي قبـل شـهر من استشـهاده.
مل يكتــف شــهيدنا املقــاوم أكــرم بالعمــل التنظيمــي ،بــل أرص عــى االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث أعدتــه الرسايــا استشــهاد ًيا ،وقامــت بتصويــر وصيتــه عــى رشيــط فيديــو،
لكــن مل ُيقــدّ ر لــه القيــام بعمليــة استشــهادية.
شــارك الشــهيد الفــارس أبــو محمــود يف العديــد مــن عمليــات رصــد األهــداف العســكرية للمجاهديــن إضافــة إىل
تصديــه املتواصــل للقــوات الصهيونيــة لــدى اجتياحهــا ملدننــا وقرانــا الفلســطينية ،وتشــهد لــه بذلــك أرايض بلــدة بيــت
حانــون والشــجاعية يف أكــر مــن مــرةُ .يســجل لفارســنا أيضً ــا ضلوعــه يف إطــاق قذائــف الهــاون عــى املغتصبــات
واملواقــع الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة .كــا شــارك بتاريــخ  17مــارس (آذار) 2003م يف زرع وتفجــر عبــوة ناســفة
بدبابــة صهيونيــة عنــد مغتصبــة «دوغيــت» األمــر الــذي أدى إىل تدمــر الدبابــة بالكامــل إضافــة إىل مشــاركته يف إطــاق
قذائــف ( )R.B.Gعــدة مـرات مــن بينهــا اســتهداف ثكنــة عســكرية يف بلــدة بيــت حانــون.
موعد مع الشهادة

بعــد أن صــى شــهيدنا املجاهــد أكــرم الفجــر يف مســجد «الســويس» بتاريــخ  11فربايــر (شــباط) 2004م عــاد إىل
املنــزل فســمع صــوت املذيــاع يهلــل باألناشــيد الوطنيــة وأن هنــاك اجتيا ًحــا صهيون ًيــا غاشـ ًـا لحــي الشــجاعية ،فامتشــق
ســاحه مــن ط ـراز ( )M16وصاروخــن مضاديــن للــدروع وركــب ســيارته برفقــه أحــد أف ـراد مجموعتــه إىل منطقــة
االجتيــاح .ويف الطريــق قــال لزميلــه الــذي خــرج معــه اد ُع اللــه أن يرزقنــا الشــهادة اليــوم! ومــا أن وصــل املنطقــة حتــى
خــاض برفقــة إخوانــه املجاهديــن معركــة رشســة مــع جنــود االحتــال املتمركزيــن عــى أســطح البنايــات .وبــدأ شــهيدنا
الفــارس أكــرم بالتقــدم شــي ًئا فشــي ًئا صــوب البنايــات التــي يعتليهــا جنــود االحتــال الصهيــوين ،فطلــب منــه أحــد
املجاهديــن أن يرجــع ،لكنــه مل يأبــه وواصــل التقــدم وهــو يطلــق زخــات كثيفــة مــن الرصــاص صــوب الجنــود ،فباغتتــه
الرصاصــات الحاقــدة مــن أحــد القناصــة لتســتقر يف صــدره وقدمــه لتتحقــق دعوتــه شــهيدً ا كــا متنــى.
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الشهيد املجاهد إبراهيم محمد برهم زعرب
كتوم لدرجة أن أحدً ا مل يعلم جهاده

مجاهــدون رفعــوا لــواء الحــق يف وجــه الظلــم ،أيقنــوا أن الحريــة
واألرض املســلوبة تؤخــذ بالقــوة وال توهــب ،فأقســموا أن يتخطــوا كل
الصعــاب لينالــوا حريتهــم ،ويســردوا أرضهــم ،فأكرمهــم اللــه بشــهادة
لصدقهــم بطلبهــا.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1977

يف  1نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1977م ،طــل نــور شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم محمــد زعــرب (أبــو عاهــد) يف مدينــة
رفــح لريســم معــامل املقاومــة الفلســطينية ،ويف أرسة متوســطة الحــال تتكــون مــن  16فــر ًدا ذكــو ًرا وإناثًــا بــدأ يشــق
طريقــه ،وأثقــل الهــم كاهلــه بفقــده ألبيــه مهجــة قلبــه ومــن ثــم أمــه ،ورغــم ذلــك بقــي صامــدً ا صاب ـ ًرا محتس ـ ًبا.
درس شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة رابعــة العدويــة ،وانتقــل إىل مدرســة بــر الســبع
إلكــال تعليمــه الثانــوي ،لتتوقــف مســرته عنــد الســنة الثانيــة مــن املرحلــة الثانويــة ،ليعمــل يف األرايض الزراعيــة
ويســاهم يف مصاريــف البيــت برفقــة والــده.
التقــى برفيقــة عمــره وتــزوج بهــا وأنجــب منهــا طفلــن هــا عاهــد ومــاك ،واستشــهد أمــام أعينهــم داخــل البيــت،
رضا يف مخيلتهــم.
وظــل املشــهد حــا ً
صفاته وأخالقه

يعت ــر الش ــهيد املجاه ــد إبراهي ــم منوذ ًج ــا للش ــاب امللت ــزم الخل ــوق ،ب ــا ًرا بوالدي ــه ،حس ــن الخل ــق ،محبو ًب ــا م ــن
الجمي ــع لطيب ــة قلب ــه واحرتام ــه لآلخري ــنُ ،ع ــرف عن ــه التزام ــه الش ــديد بالصل ــوات الخم ــس يف الصف ــوف األوىل يف
املس ــجد وخاص ــة ص ــاه الفج ــر.
مشواره الجهادي

يف كنــف حركــة الجهــاد اإلســامي تــرىب الشــهيد املجاهــد إبراهيــم ،وهــو ذو شــخصية قويــة ،مكنتــه مــن العمــل
برسيــة تامــة حيــث تقــول زوجتــه« :مل يــرك إبراهيــم خلفــه أي أثــر يذكــر عــن عملــه العســكري ،فقــد متيــز بالكتــان
الشــديد لدرجــة أننــا مل نعلــم عــن نشــاطه شــي ًئا».

وتابعــت حديثهــا« :مــارس حياتــه بشــكل طبيعــي وبعــد استشــهاده _رحمــه اللــه_ علمنــا أنــه عمــل ضمــن صفــوف
رسايــا القــدس يف حركــة الجهــاد اإلســامي».
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موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم األربعــاء بتاريــخ  11فربايــر (شــباط) 2004م ،قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين باقتحــام بلــوك «»G
وحــي الشــعوث يف مدينــة رفــح ،فخــرج املجاهــدون للتصــدي لتلــك الهجمــة ورد العــدوان عــن جنــوب القطــاع.

أقــدم الجيــش الصهيــوين عــى إطــاق النــار بشــكل عشــوايئ عــى منــازل املواطنــن واملجاهديــن عــى حــد ســواء
فقــدر اللــه أن تصيــب إحــدى تلــك الرصاصــات رأس الشــهيد املجاهــد إبراهيــم وهــو يف بيتــه أمــام أعــن زوجتــه
وأطفالــه ،لريتقــي إىل اللــه يشــكو رصخــات أطفالــه مــن ظلــم الظاملــن.
يف مستشــفى أبــو يوســف النجــار انتــرت رائحــة املســك وعمــت أرجــاء املــكان لتكــون هــذه الرائحــة كرامــة مــن
اللــه عــز وجــل وتصبـرًا منــه ألهلــه وذويــه أن اطمئنــوا!
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الشهيد املجاهد إسامعيل محمد سلامن أبو العطا
تج ّهز استشهاديًا ،لكنه استشهد مداف ًعا عن حي الشجاعية

كلــات خطهــا الشــهيد بيــده فكانــت أصــدق العبــارات كيــف ال
وهــي تخــرج مــن نفــس مؤمنــة تجهــزت للشــهادة« :يــا إخــويت إن
الف ـراق صعــب ،لكنــه الواجــب العقائــدي الــذي يجــب أن يدفعــه
كل شــاب مســلم .سأشــتاق لكــم فأعــدوا أنفســكم لتلحقــوا يب
شــهداء .أمــي الحبيبــة :احتســبيني شــهيدً ا عنــد اللــه؛ فهــذه هــي
الرضيبــة التــي يجــب عــى كل أم فلســطينية مســلمة أن تدفعهــا
)(2004 - 1982
إرضــا ًء لربهــا ودينهــا .إىل أيب الغــايل :لقــد تعلمــت منــك الجهــاد
عرســا تســتقبل فيــه وفــود املهنئــن».
واملقاومــة والثــورة عــى الظلــم لذلــك أريــد منــك أن تجعــل مــن يــوم استشــهادي ً
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد إســاعيل محمــد أبــو العطــا (أبــو محمــد) يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة يف  13فربايــر
(شــباط) 1982م .فنشــأ يف أرسة بســيطة مجاهــدة ربتــه وإخوتــه عــى الجهــاد والبــذل والعطــاء ،وعلمتهــم أن األرواح
تهــون مــن أجــل األوطــان؛ فوالــده مــن املجاهديــن القدامــى وإخوتــه قضــوا زهــرة شــبابهم يف ســجون االحتالل الغاشــم.
درس الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس الشــجاعية ،ثــم التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة
ليواصــل مشــواره التعليمــي ،فأكرمــه اللــه بالشــهادة يف ســبيله قبــل أن يحصــل عــى شــهادة الجامعــة.

صفاته وأخالقه

حـــرص عـــى الصلـــوات الخمـــس يف املســـجد وخاصـــة صـــاة الفجـــر ،وداوم عـــى قـــراءة القـــرآن وصيـــام أيـــام
االثن ــن والخمي ــس م ــن كل أس ــبوع ،وص ــوم النواف ــل ،ب ــل إن ــه أحيانً ــا يص ــوم يو ًم ــا بع ــد ي ــوم كصي ــام س ــيدنا داود
علي ــه الس ــام .الك ــرم والج ــود كان ــا صفت ــن مالزمت ــن لش ــهيدنا الب ــار بوالدي ــه أيضً ــا ،فع ــاش زاه ــدً ا يف الدني ــا ينتظ ــر
موع ــد الرحي ــل للخل ــود.
مشواره الجهادي

شــب الشــهيد املجاهــد إســاعيل عــى حــب اللــه والوطــن ،وعشــق الجهــاد واملقاومــة ،والتحــق بصفــوف رسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة حيــث أعدتــه الرسايــا
استشــهاديًا ،وقامــت بتصويــر وصيتــه عــى رشيــط فيديــو ،لكنهــا مشــيئة القــدر حالــت دون قيامــه بعمليــة استشــهادية.
شــارك شــهيدنا الفــارس إســاعيل عــدة م ـرات يف التصــدي للقــوات الصهيونيــة التــي كانــت تجتــاح مدينــة غــزة
وضواحيهــا كــا شــارك يف زرع العبــوات الناســفة عــى الخــط الرشقــي ملدينــة غــزة وعمليــات إطــاق قذائــف الهــاون
والصواريــخ القدســية عــى معــر «ناحــل عــوز» ويف تجهيــز القنابــل اليدويــة والعبــوات واألحزمــة الناســفة.
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يذكــر أن شــهيدنا املقــدام أبــو محمــد خــرج لتنفيــذ عمليــة استشــهادية مــع أحــد املجاهديــن يف منطقــة املغراقــة
بالقــرب مــن مســتوطنة «نيتســاريم» وســط قطــاع غــزة وبــات ليلتــه يف مــكان التنفيــذ ،ولكــن لظــروف أمنيــة أحاطــت
باملــكان ألغيــت العمليــة.
موعد مع الشهادة

يف ليل ــة الثالث ــاء  10فرباي ــر (ش ــباط) 2004م ،ن ــام الش ــهيد الف ــارس إس ــاعيل محتض ًن ــا س ــاحه حامل ــا بالش ــهادة
يف س ــبيل الل ــه ،وفج ــأة أف ــاق لي ـ ًـا ع ــى ص ــوت إط ــاق ن ــار وانفج ــارات ش ــديدة ،فعل ــم م ــن إخوان ــه يف رساي ــا
الق ــدس ب ــأن هن ــاك توغ ـ ًـا صهيون ًي ــا غ ــاد ًرا يف ح ــي الش ــجاعية وأن ع ــى مجاه ــدي الرساي ــا االس ــتنفار لص ــد املحتل ــن،
فانطل ــق الف ــارس إىل ص ــاة الفج ــر يف املس ــجد بع ــد أن حظ ــي بدع ــوات والدت ــه الحن ــون ،ث ــم م ــى ملب ًي ــا داع ــي
الجه ــاد .وهن ــاك كان املوع ــد املنتظ ــر حي ــث الق ــى رب ــه مقات ـ ًـا يف معرك ــة الح ــق صابــ ًرا محتســ ًبا مع ــدً ا للش ــهادة
فج ــر  11فرباي ــر (ش ــباط) 2004م.
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الشهيد املجاهد هيثم ربحي محمد عابد
مجاهد باسل سار عىل درب الجهاد منذ صباه

م ــا أن يتفت ــح وع ــي الفت ــى الفلس ــطيني حت ــى ي ــدرك ش ــي ًئا م ــن
حقيق ــة مأس ــاة ش ــعبه ،فيأخ ــذ يف البح ــث ع ــن جذوره ــا ،وبع ــد أن
يع ــرف تل ــك الج ــذور وم ــا فيه ــا م ــن ظل ــم ووحش ــية يبح ــث ع ــن
وس ــيلة إلزال ــة وي ــات تل ــك املأس ــاة ،فيتأك ــد أن م ــا اغتصبت ــه الق ــوة
الظاملـــة ال تســـرده إال القـــوة العادلـــة .إىل القـــوة العادلـــة انضـــم
الش ــهيد املجاه ــد هيث ــم.

)(2004 - 1982

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد هيثــم ربحــي عابــد يف حــي الشــجاعية الباســلة مبدينــة غــزة يف  9فربايــر (شــباط) 1982م،
وت ــرىب يف أرسة كرمي ــة تع ــرف واجبه ــا نح ــو وطنه ــا ك ــا تع ــرف واجبه ــا نح ــو دينه ــا ،وق ــد اعتق ــل بع ــض أفراده ــا
ل ــدى س ــلطات االحت ــال الصهي ــوين يف الع ــام 1987م ع ــى خلفي ــة ف ـرار أبط ــال الجه ــاد اإلس ــامي الس ــتة م ــن س ــجن
غ ــزة املرك ــزي (الرساي ــا) .وقدم ــت عائل ــة الش ــهيد املجاه ــد هيث ــم عاب ــد الش ــهداء األبط ــال( :نبي ــل ،ناج ــي ،فض ــل،
مج ــدي) ع ــى طري ــق ذات الش ــوكة.
وتتكــون أرستــه مــن والديــه وثالثــة مــن األبنــاء ،وســت مــن البنــات ،وهــو االبــن األكــر يف العائلــة .درس يف مــدارس
الشــجاعية ،فحصــل عــى االبتدائيــة واإلعداديــة مــن مدرســة الف ـرات ،والثانويــة مــن مدرســة جــال عبــد النــارص.
وواصــل مشــواره التعليمــي ،فالتحــق بكليــة الحقــوق  -جامعــة األزهــر بغــزة.
صفاته وأخالقه

حريصــا عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد اإلمــام الشــافعي .وعــرف عنــه حبــه
عهــد شــهيدنا املجاهــد هيثــم
ً
للرياضــة إذ أنــه ميــارس لعبــة رفــع األثقــال الحديديــة .واعتــر عالقتــه بأصدقائــه عالقــة أخــوة ومحبــة وتســامح ،أكــر
مــن كونهــا عالقــة تنظيميــة ،وكانــت االبتســامة ال تفارقــه .وبــره لوالديــه مــن أبــرز مزايــاه ،وتــرف مــع الجـران تــرف
املؤمــن الــذي يــدرك مــا للجــار عــى جــاره حقــوق نبــه لهــا رســولنا الكريــم ﷺ .وعــرف بكرهــه للظلــم واالنجـرار وراء
املشــاكل.
مشواره الجهادي

تــرىب الشــهيد املجاهــد هيثــم عــى نبــع اإلميــان والوعــي والثــورة ،فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صبــاه،
فأصبــح واحــدً ا مــن كــوادر الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف جامعــة األزهــر ،وعض ـ ًوا يف
لجنــة العمــل امليــداين التابعــة للرابطــة اإلســامية التــي ترأســها الشــهيد املجاهــد خالــد الــزق .ورشــح ضمــن قامئــة
الرابطــة اإلســامية النتخابــات مجلــس طــاب جامعــة األزهــر.
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التحــق شــهيدنا املجاهــد هيثــم بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فصــار مثــاالً
للجنــدي املجهــول حيــث تفاجــأ الجميــع بعــد استشــهاده بأنــه مــن مجاهــدي رسايــا القــدس .وانضــم خــال عملــه يف
صفــوف رسايــا القــدس إىل رسيــة االقتحــام (مجموعــة الشــهيد محمــود شــلدان) ،وكان ضمــن وحــدات الرصــد التابعــة
للرسيــة .وشــارك الشــهيد املجاهــد هيثــم عابــد مــع الشــهيد الفــارس محمــود شــلدان بتاريــخ  9نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
2002م يف عمليــة الرصــد واالســتطالع لتنفيــذ عمليــة الــرد األوىل عــى اغتيــال الشــهيد القائــد إيــاد صوالحــة أحــد قــادة
رسايــا القــدس بالضفــة املحتلــة ،وقــد أســفرت عمليــة الــرد عــن مقتــل ضابــط صهيــوين ُيدعــى نــواف وجنــدي صهيــوين
آخــر .داوم الشــهيد الفــارس هيثــم عابــد عــى املشــاركة يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة لحــي الشــجاعية.
موعد مع الشهادة

كان الشـــهيد املجاهـــد هيثـــم يف ليلـــة االجتيـــاح نامئًـــا يف منـــزل جـــده ،وعندمـــا ســـمع بنبـــأ االجتيـــاح لحـــي
الش ــجاعية امتش ــق س ــاحه وتوج ــه إىل أرض املعرك ــة ،وب ــدأ بإط ــاق الن ــار ع ــى الق ــوات الخاص ــة إىل أن باغتت ــه
الرصاص ــات الحاق ــدة يف  11فرباي ــر (ش ــباط) 2004م م ــن أح ــد القناص ــة الصهاين ــة الذي ــن كان ــوا يعتل ــون أس ــطح
املن ــازل ،فارتق ــى ش ــهيدنا إىل ال ُع ــا بالق ــرب م ــن مس ــجد الش ــهيد الدكت ــور فتح ــي الش ــقاقي ليلح ــق برك ــب النبي ــن
والش ــهداء والصديق ــن ،وحس ــن أولئ ــك رفي ًق ــا!
قــال والــده بعــد استشــهاده« :الحمــد للــه أن رزق ابننــا الشــهادة» ،أمــا أخــوه فعــر عــن حزنــه بقولــه« :ال بــد
لإلنســان أن يحــزن عــى فراقــه».

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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االستشهادي املجاهد موفق محمد شعبان األعرج
صفات فخ ٍر مليئة بالتضحيات

عندمــا تتحــدث عــن الشــهداء تتواضــع األقــام ،ويجــف مدادهــا
خج ـ ًـا أم ــام عظمته ــم .عندم ــا تبح ــر يف مت ــون وصاياه ــم ومفرداته ــا
تنس ــاب ري ــح هادئ ــة م ــن ع ــامل آخ ــر عرف ــوه ح ــق املعرف ــة ال م ــكان
فيـــه للزيـــف أو الريـــاء .كلـــات صادقـــة خُطـــت بدمهـــم القـــاين
ليس ــت بحاج ــة إىل دلي ــل ع ــى صدقيته ــا؛ فه ــم كم ــن كش ــف ل ــه
الغط ــاء ،فأصب ــح برصه ــم حدي ــدً ا .عرف ــوا الدني ــا ،لكنه ــا مل تأرسه ــم
بحبه ــا ،فأعرض ــوا عنه ــا طائع ــن ،فأحياه ــم الل ــه يف كتاب ــه العزي ــز:
ﱹ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [آل عمـــران.]169 :
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الميالد والنشأة

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد موف ــق محم ــد األع ــرج يف مدين ــة غ ــزة يف  17م ــارس (آذار) 1980مُ .ه ِّج ــرت عائلت ــه م ــن
مدينــة «يافــا» يف 1948م ليســتقر بهــا املقــام يف قطــاع غــزة .تتكــون أرستــه مــن والديــه وســبعة مــن األبنــاء وثــاث
م ــن البن ــات .وش ــاء الل ــه أن يك ــون ترتيب ــه الثال ــث ب ــن األبن ــاء.
درس الشــهيد املجاهــد موفــق املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بلــدة جباليــا شــال غــزة ،وأنهــى دراســته
الثانويــة يف مدرســة أبــو عبيــدة يف بلــدة بيــت الهيــا .بعــد أن أنهــى دراســته الثانويــة عمــل يف مجــال البنــاء لــي يســاعد
يف إعالــة أرستــه.

صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد الفــارس موفــق مح ًبا لوالدته ووالــده وإلخوته وأخواتــه ،محبوبًا من الجميع .داوم عــى الصالة والعبادة
يف مســجد عبــاد الرحمــن ،ثــم يف مســجد خالــد بــن الوليــد ،وأخ ًريا التزم مبســجد طــه يف منطقة التــوام .وظل يحــث إخوته
للمحافظــة عــى صــاة الجامعــة يف املســجدُ .عــرف بقــوة التديــن لدرجــة أنــه منــع أهله مــن مشــاهدة التلفــاز يف املنزل.
يقــول والــد الشــهيد« :إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون .لقــد التــزم موفــق بدينــه ،وحافــظ عــى صيــام يومــي االثنــن
والخميــس مــن كل أســبوع».
أمــا شــقيق الشــهيد فيقــول« :موفــق إنســان متديــن ،نشــأ وتــرىب يف أحضــان املســاجد ،هــادئ النفــس ،محــب
للشــهادة يتمناهــا طــوال حياتــه».

مشواره الجهادي

تــوىل الشــهيد الفــارس موفــق مســئولية شــباب حركــة الجهــاد اإلســامي يف مســجد طــه ،وســاهم يف منطقتــه بالكثــر
مــن نشــاطات الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
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التحــق شــهيدنا املقــدام موفــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث شــارك يف
تنفيــذ عــدد مــن العمليــات العســكرية منهــا إطــاق قذائــف الهــاون ،وخــرج ثــاث مـرات لتنفيــذ عمليــة استشــهادية،
لكــن أجلــه مل يكــن قــد حــان بعــد.
بعــد عــودة الشــهيد املقــاوم موفــق إىل منزلــه مــن إحــدى العمليــات االستشــهادية التــي مل يكتــب لهــا النجــاح قــال:
«أنــا أمتنــى الشــهادة ،وإن شــاء اللــه ســأنالها ،وأدعــو اللــه لكــم بالشــهادة».
يف العــر األوائــل مــن ذي الحجــة وبالتحديــد يف نهايــة شــهر ينايــر (كانــون الثــاين) 2004م خــرج الشــهيد الفــارس
موفــق لتنفيــذ عمليــة مشــركة مــع رفيقــه الشــهيد املجاهــد مهنــد أبــو حطــب مــن كتائــب شــهداء األقــى يف محيــط
معــر بيــت حانــون ،ولكــن أجهــزة أمــن الســلطة ألقــت القبــض عليهــا ،وتــم تحويلهــا إىل مركــز رشطــة الشــجاعية،
وتدخــل مجاهــدو رسايــا القــدس وكتائــب شــهداء األقــى ،وقامــوا بفــك أرسهــم وإخراجهــم مــن املركــز.
موعد مع الشهادة

يف عمليــة مشــركة بــن رسايــا القــدس وكتائــب شــهداء األقــى نفــذت مســاء الخميــس  19فربايــر (شــباط) 2004م
خــرج الشــهيد الفــارس موفــق األعــرج ابــن رسايــا القــدس والشــهيد الفــارس مهنــد أبــو حطــب ابــن كتائــب شــهداء
األقــى (مجموعــات الشــهيد أميــن جــودة) باتجــاه مفــرق املطاحــن جنــوب ديــر البلــح ،وبعــد أن أخــذ الشــهيدان
مواقعهــم املحــددة بــدأت املعركــة بينهــم وبــن جنــود االحتــال موقعــن القتــى والجرحــى يف صفــوف عدوهــم ليلقــوا
اللــه شــهداء تكســوهم دماؤهــم الطاهــرة مقبلــن.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الشهيد املجاهد محمد عيىس خليل زعول
نفذ عملية نوعية يف القدس املحتلة

كــا عودتنــا رسايــا القــدس توجــه الرضبــة تلــو الرضبــة وتقــدم
الشــهيد تلــو الشــهيد ،وتثخــن يف العــدو املجــرم ،أبناؤهــا يخرتقــون
الحصــون ويصلــون لعمــق األرض املحتلــة متســلحني بإميــان عميــق
واثقــن بنــر مــن اللــه مــؤزر.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1981

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عيــى زعــول (أبــو إبراهيــم) يف قريــة حوســان مبحافظــة بيــت لحــم بتاريــخ  25فربايــر
(شــباط) 1981م ألرسة مكونــة مــن أربعــة عــر فــر ًدا :األم واألب وثالثــة إخــوة ومثــاين أخــوات ،محمــد أصغرهــم سـ ًنا.

نش ــأ وترع ــرع ب ــن أحض ــان تل ــك األرسة متوس ــطة الح ــال يف قري ــة حوس ــان ،وأنه ــى املراح ــل الدراس ــية يف القري ــة
حتـــى وصـــل إىل الصـــف األول الثانـــوي ،ثـــم تـــرك املدرســـة ليســـاعد والـــده الـــذي أصبـــح عجـــوزًا ويعينـــه عـــى
مصاع ــب الحي ــاة ،فعم ــل يف البن ــاء داخ ــل األرايض املحتل ــة وأكم ــل حيات ــه كغ ــره م ــن الفلس ــطينيني تح ــت وط ــأة
االحت ــال وقه ــر الصهاين ــة.
يف العــام 2000م تــزوج شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن فتــاة صابــرة مؤمنــة أنجــب منهــا طفـ ًـا ســاه إبراهيــم جلــب
مبجيئــه فرحــة غمــرت أبويــه.
صفاته وأخالقه

كان شــهيدنا املقــدام محمــد يحــب االنبســاط والضحــك مــع عائلتــه حيــث إنــه املدلــل عنــد أبويــه وإخوتــه لصغــره
بالنســبة لهــم .وبعــد بلوغــه ســن الشــباب توجــه لاللتـزام الدينــي وســاعد يف أعــال الخــر ومعاونــة الجـران مــا جعــل
لــه عالقــات اجتامعيــة واســعة وطيبــة مــع كل مــن عرفــه لطيبــة قلبــه.
اشــتد التزامــه الدينــي وأصبــح يصــوم يومــي االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع كــا حافــظ عــى صــاة القيــام
واتصــف بــاألدب واألخــاق الحســنة واملظهــر الطيــب.
مشواره الجهادي

بعــد مــي شــهرين مــن زواجــه اندلعــت انتفاضــة األقــى بعــد دخــول مجــرم الحــرب شــارون باحــات املســجد
األقــى مــا دفــع الشــبان الفلســطينيني ملواجهتــه بالحجــارة التــي عــروا بهــا عــن غضبهــم ورفضهــم لالحتــال .شــهيدنا
الفــارس محمــد مــن أولئــك الذيــن هبــوا مدافعــن عــن األقــى فأخــذ يحــارب العــدو بأبســط الطــرق املمكنــة.
يف شــهر مايــو (أيــار)2001م أصيــب الشــهيد الفــارس محمــد برصاصــة يف خارصتــه أثنــاء مواجهتــه مــع قــوات
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االحتــال عــاىن منهــا كثـ ًرا حيــث عجــز األطبــاء عــن اســتخراجها وبقيــت يف جســده ،وبعــد إصابتــه بأســبوع رزق شــهيدنا
املجاهــد محمــد طفلــه البكــر إبراهيــم فالتــزم الهــدوء لفــرة ،ثــم عــاد ليواصــل نشــاطه برسيــة تامــة واتصــف بالغمــوض
والكتــان مــع بقــاء روحــه املرحــة حيــة ،وحافــظ عــى كل عالقاتــه االجتامعيــة مــع األقــارب واألصدقــاء.
موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم األحــد  22فربايــر (شــباط) 2004م يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف نفــذ شــهيدنا املجاهــد محمــد
زعــول ابــن رسايــا القــدس عمليــة استشــهادية غــرب مدينــة القــدس داخــل بــاص يقــل عــد ًدا مــن الصهاينــة فأســفرت
العمليــة عــن وقــوع اثنــي عــر قتيـ ًـا وعــدد كبــر مــن الجرحــى.

تجــدر اإلشــارة إىل أن الشــهيد املجاهــد محمــد دخــل البــاص يحمــل حقيبــة ويلبــس حزا ًمــا ناسـفًا ،وتكتمــت رسايــا
القــدس عــى اإلعــان عــن اســم االستشــهادي منفــذ العمليــة وذلــك لــدواع أمنيــة .وبعــد ســاعات قليلــة متكنــت قــوات
االحتــال مــن معرفــة مفجــر البــاص وتوجهــت قــوة صهيونيــة كبــرة إىل مــكان ســكنه ،وأعلنــت أن قريــة حوســان
منطقــة عســكرية مغلقــة حيــث فرضــت حصــا ًرا دام نحــو  22يو ًمــا عــى التــوايل واعتقلــت عــد ًدا كب ـ ًرا مــن شــباب
القريــة للتحقيــق يف شــأن املجاهــد محمــد كــا اعتقلــت زوجتــه ووالديــه إلجــراء فحــص ( )DNAللتأكــد مــن أن
الشــهيد الفــارس محمــد هــو بطــل العمليــة واعتقلــت أيضً ــا ثالثــة مــن أشــقائه.
يف فجــر اليــوم التــايل للعمليــة قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين بهــدم البيــت ذي الطابقــن الــذي عــاش فيــه
شــهيدنا املجاهــد محمــد مــع زوجتــه ،وبعــد استشــهاده مبــا يقــارب الشــهر والنصــف أصيبــت زوجتــه بتوتــر عصبــي
شــديد مــا أدى إىل إصابتهــا بتجلــط للحبــل الــري الــذي ينقــل الطعــام للجنــن مــا أدى إىل فقــدان الجنــن وهــو بالشــهر
الســادس مــن الحمــل .وذهــب شــهيدنا املجاهــد محمــد وتــرك خلفــه طفـ ًـا اســمه إبراهيــم عمره ســنتان وتســعة شــهور
أجــري لــه عــر عمليــات جراحيــة وهــو يعــاين مــن مــرض العشــا الليــي وتأخــر يف النمــو .نرجــو مــن اللــه لــه ولجميــع
أطفــال فلســطني الشــفاء ولشــهيدنا وشــهداء فلســطني الرحمــة والقبــول.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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م ــن قام ــوس الع ــزة تتفج ــر ينابي ــع الش ــهادة لرتس ــم الخارط ــة
خارط ــة الصع ــود إىل علي ــن تتوجه ــا األي ــدي املتوضئ ــة مب ــاء اإلمي ــان
العام ــرة بأنغ ــام الجه ــاد ليصاحبه ــا ش ــهيد أو استش ــهادي ،ق ــل م ــا
ش ــئت ف ــإن تعاب ــر الفخ ــار والش ــموخ تنحن ــي أم ــام العظم ــة وتفن ــى
فيه ــا م ــا يجي ــش يف النف ــوس م ــن أح ــام.
فالتواضـــع لبـــاس االستشـــهادي والتذلـــل يف تـــراب العـــزة للـــه
ثواب ــه ل ــذا كان طبيع ًي ــا أن ت ــؤول حيات ــه إىل س ــعادة أبدي ــه وخل ــود
ال يعلم ــه إال م ــن ذاق ه ــذه املني ــة ليس ــعد بلق ــاء رب الربي ــة.

)(2004 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الحميــد حمــدان خطــاب يف مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة يف  17ينايــر (كانــون
الثــاين) 1985م فنشــأ وترعــرع وســط أرسة فلســطينية ُه ِّجــرت مــن مدينــة بــر الســبع املحتلــة منــذ عــام 1948م.
نشــأ الشــهيد املجاهــد عبــد الحميــد يف أرسة ملتزمــة بالديــن اإلســامي الحنيــف محافظــة عــى العــادات والقيــم
اإلســامية تتكــون مــن مثانيــة أف ـراد يحتــل الشــهيد عبــد الحميــد املرتبــة الوســطى بــن إخوتــه وأخواتــه.
درس الشــهيد الفــارس عبــد الحميــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ديــر البلــح االبتدائيــة لالجئــن (املزرعــة ســابقًا)
ثــم اإلعداديــة يف مدرســة ذكــور ديــر البلــح اإلعداديــة ،ثــم الثانويــة العامــة يف مدرســة املنفلوطــي الثانويــة للبنيــن
بتفــوق ،ومــن ثــم التحــق بجامعــة األقــى بغــزة ليــدرس يف قســم اللغــة العربيــة.
صفاته وأخالقه

متيــزت شــخصية الشــهيد املقــدام عبــد الحميــد بالقــوة واتســمت بالــر والكتــان حتــى إنــه مل تظهــر عليــه أي مــن
العالمــات التــي تــدل عــى أنــه يعمــل يف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي «رسايــا القــدس».
ُعــرف شــهيدنا الفــارس عبــد الحميــد بطاعتــه لوالديــه ،فــكان يســهر الليــايل مــن أجــل تقديــم الــدواء لوالدتــه يف
وقتــه ،ويبــذل أقــى مــا يف طاقتــه إلرضائهــا عمــا بقولــه تعــاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [األحقــاف. ]15 :
يوضح أحمد شقيق الشهيد أنه ساعد يف إعالة أرسته ،وعمل عىل إدخال البسمة والسعادة يف كل أفرادها.
ويكمــل أحمــد« :اعتــاد أن يســتيقظ مــن النــوم ويوقــظ العائلــة مــن أجــل صــاة الفجــر يف املســجد ويعطــي والــده
العــاج ويأخــذه إىل املســجد ليســاعده عــى أداء الصــاة ،وحــرص عــى أن ال يعلــم أي إنســان عــن حياتــه الجهاديــة
حيــث عهدنــاه كتومــا جــدا».
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وأضــاف« :الشــهيد كان يكــر مــن املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء يف املنطقــة ويقــدم النصائــح مــن أجــل
الخــر واالبتعــاد عــن كل يشء فيــه ح ـرام».
يُذكــر أن الشــهيد املقــاوم عبــد الحميــد كان رياض ًيــا بالدرجــة األوىل يحــب الســباحة ،ومــن أكــر املحافظــن عــى
لياقتــه البدنيــة ،ولــه بعــض امليــول األدبيــة.
التـزم شـهيدنا الفـارس عبـد الحميـد يف مسـجد أيب ذر الغفـاري يف منطقتـه وحافـظ على الصلـوات الخمـس فيـه كام
ختـم القـرآن الكريـم عـدة مـرات يف املسـجد وأيضً ـا كان مـن املحافظين على إعطاء الـدروس بعد صلاة املغـرب .واعتاد
حـث شـباب الحـي على عـدم تـرك الصلاة يف املسـجد ،ويضايقـه كثيرًا أن يرى بعـض الشـباب مقرصيـن يف الصالة.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد الفــارس عبــد الحميــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف الســنوات األوىل النتفاضــة األقــى ،مــن
شــدة حبــه للجهــاد واملقاومــة ،ثــم تــدرج يف العمــل وانضــم إىل الجنــاح العســكري للحركــة «رسايــا القــدس» وعمــل يف
صفوفهــا ،لكــن يبقــى مشــواره الجهــادي غامضً ــا؛ ألنــه حــرص عــى عــدم إخبــار أي شــخص عــن عملــه الجهــادي حفاظــا
عــى صفــاء النيــة للــه.
وكــا أســلفنا ســابقًا فلــم تكــن تظهــر عليــه أي إشــارات توضــح نيتــه القيــام بعمــل مــا ســوى أن الناظــر إىل وجهــه
يشــعر وكأن النــور يســطع منــه .ويف يــوم استشــهاده توجــه للعمــل مــع أخيــه أحمــد بشــكل طبيعــي ونشــاط غــر
معتــاد .ويف نهايــة العمــل أثنــاء العــودة إىل املنــزل تنــاول القــرآن الكريــم مــن الســائق ،وبــدأ يقــرأ يف ســورة «الكهــف»
حتــى وصــل إىل املنــزل وعندهــا طلــب منــه أخــوه أحمــد تخفيــف لحيتــه فنظــر إليــه بغرابــة وقــال« :مل يبــق وقــت
للصــاة» وذهــب إىل املســجد لصــاة الجمعــة ،ثــم عــاد إىل البيــت وتنــاول طعــام الغــداء وبعــد ذلــك بــدأ يتــازح مــع
أهــل البيــت حتــى خــرج ليعــود محمـ ً
ـول عــي األكتــاف.
موعد مع الشهادة

نــال الشــهيد املجاهــد عبــد الحميــد ابــن رسايــا القــدس ،الشــهادة مســاء يــوم الجمعــة  27فربايــر (شــباط) 2004م.
مل يكــن يخطــر ببــال أحــد حتــى مــن جنــود العــدو واســتخباراته أن رسايــا القــدس تجهــز لعمليــة استشــهادية تســتهدف
فيهــا جنــو ًدا جامثــن عــى أرض فلســطني يتفننــون يف إرهــاب املواطنــن الغزيــن ،وحينــا حانــت اللحظــة املناســبة
واملخطــط لهــا مســبقًا توجــه الشــهيد الفــارس عبــد الحميــد صــوب مغتصبــة «كفــار داروم» الواقعــة رشق مدينــة ديــر
البلــح وســط قطــاع غــزة راك ًبــا دراجتــه الهوائيــة متزنـ ًرا بحـزام ناســف حتــى أصبــح عــى مقربــة مــن جيــب صهيــوين
حرصــا عــى نجــاح
كان يحــرس الجهــة الشــالية للمغتصبــة فأخــذ يقــرب والحــذر يســكن قلبــه ليــس خو ًفــا منهــم ،بــل ً
العمليــة كــا خطــط لهــا ،وملــا أن وصــل مســافة الصفــر ف ّجــر جســده الطاهــر فيهــم موق ًعــا عــد ًدا مــن اإلصابــات حســب
اعـراف العــدو الــذي عودنــا عــى إخفــاء خســائره البرشيــة حفاظًــا عــى معنويــات جنــوده املهزومــن.
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أرعبــوا العــدو فاضطــر إىل محاربتهــم بــكل الوســائل ،لكنهــم
واصلــوا إرعابــه بــإرادة أصلــب مــن إرادتــه؛ ألنهــم جنــد الحــق .كان
أمــن الدحــدوح مــن جنــد الحــق.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1962

ولــد شــهيدنا املجاهــد أمــن حمــدان الدحــدوح (أبــو أحمــد) يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة يف  6يونيــو (حزي ـران)
1962م ،حيــث تــرىب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا تلــك األرسة املكونــة مــن والديــه وســتة مــن
األبنــاء وســت مــن البنــات.
درس شــهيدنا املجاهــد أمــن يف مــدارس غــزة ،فحصــل عــى االبتدائيــة مــن مدرســة صفــد ،وأنهــى دراســته اإلعداديــة
يف املدرســة الهاشــمية ،ثــم تــرك دراســته للمســاهمة يف إعالــة أرستــه الكبــرة وســد احتياجاتهــا اليوميــة.
تــرك الشــهيد الفــارس أمــن خلفــه أرسة مكونــة مــن زوجتــه الصابــرة املحتســبة وســبعة مــن األبنــاء :خمســة مــن
الذكــور ،واثنتــان مــن الزه ـرات.
عمــل شــهيدنا املجاهــد أمــن حتــى لحظــة استشــهاده يف مهنــة الحــدادة التــي اســتغل حرفتــه فيهــا لخدمــة العمــل
العســكري الح ًقــا.
صفاته وأخالقه

داوم الشــهيد الفــارس أمــن عــى الصــاة يف العديــد مــن مســاجد حــي الزيتــون منهــا :صــاح الديــن ،الشــيخ صالــح،
عــي بــن أيب طالــب ،الربــاط ،عليــن ،صالــح اشــتيوي.
كــا أحبــه الجميــع وتربطــه عالقــة طيبــة مــع أف ـراد عائلتــه وأرستــه .شــهيدنا املجاهــد أمــن شــكل مثـ ً
ـال للرجــل
يف املواقــف الصعبــة؛ فقــد ســاعد أرستــه أثنــاء اعتقــال الصهاينــة إلخوتــه كــا عمــل عــى إنشــاء بيــت العائلــة ،وعــرف
بســيطًا متواض ًعــا ومتســام ًحا.

مشوار الجهادي

منــذ تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة وفلســطني تعيــش تحــت االحتــال وتعــاين الترشيــد مــا حــدا بشــهيدنا إىل أن
يكــون شــعلة مــن أجلهــا ،فانخــرط يف العمــل الوطنــي مقاو ًمــا لالحتــال ورافضً ــا لوجــوده واســتمراره ،فاعتقــل يف
انتفاضــة العــام 1987م ملــدة  3أعــوام ونصــف بتهمــة رشف االنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
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خــرج شــهيدنا املجاهــد أمــن مــن املعتقــل أكــر صالبــة وقــوة وإرصا ًرا عــى مواصلــة الــدرب رغــم مــا عانــاه مــن
ظــروف االعتقــال القاســية التــي تعــرض لهــا حيــث أصيــب بضيــق التنفــس والذبحــة الصدريــة.
التحــق شــهيدنا املقــدام أبــو محمــد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ بدايــة
انتفاضــة األقــى يف العــام 2000م وعمــل مــع الشــهيد القائــد مقلــد حميــد وســاهم بنشــاط وجهــد كبــر يف العمــل
العســكري إضافــة إىل دوره الفاعــل يف تصنيــع وتطويــر راجــات الصواريــخ والقاذفــات عــى قــوات االحتــال.
موعد مع الشهادة

يف مســاء الســبت  28فربايــر (شــباط) 2004م ،توجــه شــهيدنا الفــارس أمــن الدحــدوح إىل مخيــم جباليــا برفقــه
الشــهيد املجاهــد محمــود جــودة والشــهيد املجاهــد أميــن الدحــدوح حــن باغتتهــم الطائ ـرات الحربيــة الصهيونيــة يف
منطقــة الصفطــاوي ،واســتهدفت ســيارتهم مــن نــوع ســوبارو بثالثــة صواريــخ حاقــدة أدت إىل استشــهادهم عــى الفــور
لريتقــوا إىل العــا ملتحقــن بركــب الشــهداء األطهــار بــإذن اللــه.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

97
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حــب الوطــن إذا ســكن القلــب اســرخص اإلنســان روحــه تعب ـ ًرا
عنــه ،شــهيدنا الفــارس أميــن الدحــدوح أحــب فلســطني ،فافتداهــا
بروحــه.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1972

ولــد شــهيدنا املجاهــد أميــن شــعبان الدحــدوح (أبــو بــال) بتاريــخ  16مايــو (أيــار) 1972م يف حــي الزيتــون جنــوب
رشق مدينــة غــزة ،وتلقــى دراســته يف املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة «صفــد» واملرحلــة اإلعداديــة مبدرســة «هشــام بــن عبــد
منــاف» وتــرك بعدهــا الدراســة ليبــدأ العمــل إلعالــة نفســه والتخفيــف عــن أرستــه .وقــدر اللــه عــز وجــل أن يكــون
ترتيــب شــهيدنا الســادس بــن إخوتــه يف األرسة.
ينتمــي شــهيدنا املجاهــد أميــن إىل عائلــة مجاهــدة محتســبة أنجبــت املجاهديــن وقدمــت العديــد مــن الشــهداء
مــن رسايــا القــدس وهــم( :خالــد الدحــدوح ،أمــن الدحــدوح ،فخــري الدحــدوح ،كامــل الدحــدوح ،مهــدي الدحــدوح،
كريــم الدحــدوح ،أدهــم الدحــدوح).

صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا الفــارس أميــن بتواضعــه وبســاطته وحبــه للنــاس وحــب النــاس لــه حيــث كان يحــرم الكبــر ويعطــف
عــى الصغــر كــا عــرف عطو ًفــا بــا ًرا بأهلــه وذويــه ،مالز ًمــا ومواظ ًبــا عــى مجالــس الذكــر وحلقــات تحفيــظ القــرآن
الكريــم.

مشــاهد القتــل والدمــار واإلج ـرام الصهيــوين بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني املنكــوب ،وأهــات األرسى يف ســجون
الغاصــب املحتــل ،وعذابــات الجرحــى ،ورصخــات الثــكاىل واملظلومــن جعلــت مــن شــهيدنا بركانًــا ثائـ ًرا يف وجــه الطغيــان
والجــروت الصهيــوين ،فأحــب الجهــاد واملقاومــة وعشــق الشــهادة ولبــى النفــر يف ســاحات الوغــى والجهــاد ،فــرز اســمه
يف ميــدان الــرف والبطولــة واإلبــاء.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد أميــن لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة والتحــق
فيــا بعــد بالجنــاح العســكري رسايــا القــدس وتــدرج يف العمــل فيــه.
التميــز وحــب الجهــاد واالستشــهاد والعمــل املتواصــل الــدءوب جعــل مــن شــهيدنا قائــدً ا يف رسايــا القــدس حيــث
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عمــل يف وحــدة التصنيــع التابعــة للرسايــا ،وشــارك يف التجهيــز للعديــد مــن العمليــات واملهــات الجهاديــة التــي
خاضتهــا الرسايــا مــع العــدو الصهيــوين باإلضافــة إىل مشــاركته يف إطــاق الصواريــخ عــى مغتصبــات االحتــال املحاذيــة
لقطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

يف مســاء الســبت  28فربايــر (شــباط) 2004م ،توجــه شــهيدنا املجاهــد أميــن شــعبان الدحــدوح إىل مخيــم جباليــا
برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــود جــودة والشــهيد املجاهــد أمــن حمــدان الدحــدوح فباغتتهــم الطائـرات الصهيونيــة يف
منطقــة الصفطــاوي واســتهدفت ســيارتهم بثالثــة صواريــخ حاقــدة أدت إىل استشــهادهم عــى الفــور لريتقــوا إىل العــا
ملتحقــن بركــب الشــهداء األطهــار بــإذن اللــه.
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قص ــة جه ــاد مرشف ــة تصل ــح ألن تك ــون حكاي ــة ت ــروى لألطف ــال
يك تــزرع يف نفوســهم حــب فلســطني .قصــة ابــن األربعــة والعرشيــن
ربي ًع ــا عض ــو املجل ــس العس ــكري لرساي ــا الق ــدس يف القط ــاع مي ــرغ
أن ــف الجي ــش ال ــذي يدع ــي أن ــه ال يقه ــر.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1980

أبــر شــهيدنا املجاهــد محمــود عبــد الفتــاح جــودة (أبــو املحتســب) النــور يف  18أبريــل (نيســان) 1980م يف مخيــم
جباليــا الــذي وصلــت إليــه عائلتــه املُه َّجــرة عــام 1948م ،مــن مدينــة «أســدود» داخــل فلســطني املحتلــة ،فهــو الولــد
األكــر ألبيــه وأمــه مــن بــن أربعــة ذكــور وســت مــن اإلنــاث.
درس الشــهيد املجاهــد محمــود املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس مخيــم جباليــا لالجئــن ،ودرس الصفــن
األول والثــاين الثانــوي يف مدرســة أســامة بــن زيــد يف منطقــة عبــاد الرحمــن (الصفطــاوي) ،وأنهــى دراســة الثانويــة
العامــة يف مدرســة أحمــد الشــقريي الثانويــة.
واصــل شــهيدنا املجاهــد أبــو املحتســب تعليمــه الجامعــي ،فالتحــق بقســم الرشيعــة والقانــون بالجامعــة اإلســامية،
لكنــه مل يكمــل تعليمــه بســبب مالحقتــه مــن قبــل قــوات االحتــال الصهيــوين ،وأجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية.
تــزوج الشــهيد املقــدام محمــود برفيقــة حياتــه التــي علمــت أنــه مطلــوب لقــوات االحتــال ومل تــردد هــي وعائلتهــا
يف قبولــه ،فأنجبــت لــه طفلتــن هــا بتــول ونــور التــي بلغــت مــن العمــر شــهرين وقــت اغتيالــه.
صفاته وأخالقه

قــد تعجــز الكلــات عــن وصــف شــهيدنا املجاهــد محمــود ،أو أن تفيــه حقــه ،أو أن تتحــدث عــن أخالقــه التــي
ميزتــه عــن أقرانــه ،عــن كل مــن عرفــه؛ فهــو الشــاب الخلــوق امللتــزم بدينــه وبواجبــه الوطنــي ،املحافــظ عــى صلواتــه،
الحنــون عــى أهلــه ،املحــب ألصدقائــه وإخوانــه .مــاذا نقــول يف وصــف مــن أفنــى حياتــه يف ســبيل اللــه وظــل مثابـ ًرا يف
رسايــا القــدس حتــى أكرمــه اللــه بالشــهادة؟
مشواره الجهادي

مل يكــن مســتغربًا لــدى أي ممــن عرفــوا شــهيدنا املجاهــد محمــود ابــن األربعــة والعرشيــن ربي ًعــا أن يكــون أهــم
قيــادات الــذراع العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رسايــا القــدس خل ًفــا للقائــد الشــهيد مقلــد حميــد الــذي اغتالتــه
طائ ـرات الحقــد الصهيونيــة.
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ت ــدرج الش ــهيد املقات ــل يف نش ــاطه بحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي من ــذ نعوم ــة أظاف ــره حي ــث ترع ــرع وت ــرىب يف
أحض ــان ه ــذه الحرك ــة .فه ــو من ــذ صغ ــره ش ــبل ممي ــز م ــن أش ــبالها ،ث ــم أضح ــى مس ـ ً
ـئول للرابط ــة اإلس ــامية ال ــذراع
الطـــايب للحركـــة يف مدرســـته الثانويـــة يف مخيـــم جباليـــا ،وكذلـــك تـــوىل مســـؤولية الـــذراع الطـــايب بعـــد وصولـــه
للجامع ــة ،ك ــا أن ــه خطي ــب مف ــوه.
بشــكل متــوا ٍز يف تدرجــه بالعمــل الطــايب ارتقــى الشــهيد املجاهــد محمــود يف عمله العســكري حيث امتشــق بندقيته
منــذ أن بلــغ الثامنــة عــرة مــن عمــره يف صفــوف الــذراع العســكري الســابق القــوى اإلســامية املجاهــدة «قســم»،
وبعــد ذلــك انضــم إىل مــا عــرف باســم «جيــل االستشــهاديني» حيــث اعتقــل عــام 1997م مــن قبــل جهــاز املخاب ـرات
الفلســطينية العامــة هــو وعــدد مــن مجاهــدي حركــة الجهــاد اإلســامي ،واتضــح أن منهــم «جيــل االستشــهاديني»
تجهــزوا لتنفيــذ عمليــات استشــهادية ضــد أهــداف صهيونيــة.
ظــن الجميــع أن اعتقــال شــهيدنا الفــارس محمــود يف ســجون الســلطة ســيطفئ حامســه وســيثنيه عــن مواصلــة عملــه
إال أنــه وبعــد اإلف ـراج عنــه بــدا أشــد ح ًبــا للعمــل العســكري ،ورافــق الشــهيد القائــد مقلــد حميــد حيــث لعــب دو ًرا
ها ًمــا يف رسايــا القــدس خــال انتفاضــة األقــى.
متتــع بشــعبية كبــرة يف مخيــم جباليــا مســقط رأســه ،ويعتــر الــذراع األميــن للشــهيد القائــد مقلــد حميــد ،واملنســق
امليــداين لرسايــا القــدس يجــري االتصــاالت والتنســيق مــع األذرع العســكرية األخــرى للفصائــل الفلســطينية ،ويعمــل
عــى األرض يف متابعــة الخاليــا العســكرية.
عــى الرغــم مــن أن اغتيــال الشــهيد القائــد مقلــد حميــد يعتــر رضبــة كبــرة لرسايــا القــدس إال أن رسايــا القــدس
متكنــت وبعــد توجيهــات الشــهيد القائــد محمــود مــن اســتعادة توازنهــا برسعــة نظ ـ ًرا للخــرة الكبــرة التــي متتــع بهــا
رغــم صغــر ســنه.
يقــول أحــد املقربــن مــن شــهيدنا الفــارس محمــود« :حــزن الشــهيد كثــرًا بســبب اعتقالــه مــن قبــل الســلطة
الفلســطينية ألنــه تزامــن مــع وقــت نيتــه الخــروج يف عمليــة استشــهادية انتقا ًمــا لدمــاء الشــهداء ،ولكــن ذلــك منحــه
فرصــة أن يواصــل عملــه ليشــارك ويخطــط لعــدد مــن العمليــات ســقط فيهــا أكــر مــن الذيــن توقــع أن يقتلهــم يف حــال
خــرج يف عمليــة استشــهادية».
موعد مع الشهادة

مس ــاء الس ــبت املواف ــق  28فرباي ــر (ش ــباط) 2004م أنه ــى ش ــهيدنا املق ــدام محم ــود اجتام ًع ــا م ــع ع ــدد م ــن
املقاوم ــن بينه ــم القائ ــد املي ــداين لرساي ــا الق ــدس يف ح ــي الزيت ــون أمي ــن الدح ــدوح واب ــن عم ــه أم ــن الدح ــدوح
خب ــر التصني ــع يف الرساي ــا حي ــث كان ــوا يع ــدون لعملي ــة عس ــكرية جدي ــدة ،فخ ــرج معه ــم وع ــى بع ــد أمت ــار قليل ــة
م ــن م ــكان استش ــهاد قائ ــده مقل ــد حمي ــد أطلق ــت الطائــرات الصهيوني ــة أربع ــة صواري ــخ فتت ــت الس ــيارة وجس ــد
الش ــهيد ال ــذي ن ــال الش ــهادة ك ــا أراد ومتن ــى.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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يغـــرس اآلبـــاء الفلســـطينيون يف نفـــوس أبنائهـــم حـــب األرض،
ويواصل ــون تذكريه ــم مب ــا اغتص ــب منه ــا ،ويع ــرف األبن ــاء حقه ــم يف
أرضه ــم ،وي ــرون جرائ ــم االحت ــال الهمج ــي ،فيرشع ــون يف محاربت ــه
ب ــكل م ــا لديه ــم ،وأغ ــاه ال ــروح الت ــي يرج ــح به ــا ح ــب األرض.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1990

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد حســن عثــان بتاريــخ  20مــارس (آذار) 1990م بحــي تــل الســلطان مبدينــة رفــح
جنــوب قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام والجهــاد منه ًجــا وســبيل حيــاة .تعــود أصولهــا إىل بلــدة
«يــازور» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف عــام النكبــة 1948م ليســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة طويلــة مــع املعانــاة
والتــرد يف أحــد مخيــات اللجــوء املمتــدة إىل طــول قطــاع غــزة وعرضــه.
عــاش شــهيدنا املجاهــد محمــد وترعــرع يف كنــف أرستــه املكونــة مــن والديــه وتســعة أشــقاء ،شــاء القــدر أن يكــون
أصغرهــم .التحــق مبرحلتــه االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة العمريــة التابعــة لوكالــة الغــوث ،فتميــز يف لعــب كــرة
القــدم وصــار كابــن الفريــق ،وحصــل عــى العديــد مــن الجوائــز والكــؤوس بعــد فــوز فريقــه باملباريــات ،لكنــه القــدر
أرسع مــا توقــع الكثــرون فاستشــهد وهــو ذاهــب إىل مدرســته.
قدمــت العائلــة الكثــر مــن التضحيــات يف ســبيل تحريــر فلســطني وشــهيدنا املجاهــد محمــد مل يكــن أول الشــهداء
بــل ســبقه يف هــذا الطريــق ابــن عمــه إبراهيــم عثــان يف بدايــة انتفاضــة األقــى.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد محمــد بالنشــاط وحــب العمــل ومســاعدة اآلخريــن ،وعهــد حنونًــا عــى والديــه رغــم صغــر
ســنه ،واالبتســامة مل تفــارق محيــاه ،فالناظــر إليــه حينــا يــرى تبســمه يدخــل الــرور إىل قلبــه.
منــذ نعومــة أظافــره توجــه شــهيدنا الفــارس محمــد إىل املســجد والتــزم بحلقــات التحفيــظ ورافــق إخوانــه مــن أبنــاء
حركــة الجهاد اإلســامي.
وال ــدة الش ــهيد تس ــتذكر م ــا م ــى« :قب ــل أن يستش ــهد بأي ــام أخ ــذ مي ــازح اب ــن ش ــقيقه ويق ــول ل ــه :جمي ــع
مالب ــي ل ــك فل ــن أمك ــث طوي ـ ًـا يف ه ــذه الدني ــا» .وتابع ــت« :كثــ ًرا م ــا حادثن ــي ع ــن زي ــارة األرح ــام وحدي ــث
الرس ــول _ﷺ_ال ــذي أوىص في ــه ع ــى زي ــارة األرح ــام ،فدامئً ــا ي ــزور ش ــقيقاته وعامت ــه».
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مشواره الجهادي

هــذا هــو طبــع املحتــل الــذي ال يحــرم دي ًنــا وال اتفا ًقــا وال معاهــدة وال ميــت لإلنســانية بصلــة .يقتــل الفلســطينيني
صبــاح مســاء ،يــروع األطفــال واآلمنــن ليدفعهــم للمــي يف طريــق الجهــاد رغبــة منهــم يف االنتقــام لدمــاء أبنــاء
شــعبهم التــي روت ثــرى األرض املباركــة.
رغــم صغــر ســنه إال أنــه حلــم بالعــودة للديــار الجميلــة التــي ســمع عنهــا مــن جــده ووالديــه اللذيــن أوصــوه بــأال
يتخــى عــن هــذا الحلــم وأن يــزرع يف نفــوس أبنائــه حــب الوطــن ،وأخــذت صــور األقــى تلهــب قلبــه شــو ًقا للصــاة
فيــه بلبــاس أبيــض.
شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد بطفولتــه الربيئــة يف العديــد مــن األنشــطة الحركيــة يف مدينــة رفــح مــن بينهــا الســر
والهتــاف يف جنــازات الشــهداء تأكيــدً ا منــه عــى املــي عــى نهجهــم حتــى تحريــر فلســطني ودحــر هــذا املحتــل.
موعد مع الشهادة

يف يــوم  4مــارس (آذار) 2004م ذهــب شــهيدنا الفــارس محمــد إىل املدرســة الســاعة العــارشة والنصــف صبا ًحــا ،ومــا
أن وصــل بــرج تــل زعــرب املقابــل للمدرســة إذ بالجنــود يطلقــون النــار عــى املواطنــن ،فأصيــب شــهيدنا بعيــار نــاري
يف القلــب أدى إىل استشــهاده عــى الفــور يف داخــل مدرســته ،وأصيــب طالــب آخــر مــن مدرســته.
شــيع شــهيدنا الفــارس محمــد مــن أمــام منزلــه يف مســرة ضخمــة جابــت شــوارع مدينــة رفــح إىل مســجد العــودة،
ومــن ثــم إىل مثــواه األخــر يف املقــرة الرشقيــة للمدينــة.
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خــرج معتــز ابــن األحــد عــر ربي ًعــا مــن منزلــه عــى أصــوات
أصحابــه الصغــار ينادونــه للعــب معهــم ،فذهــب مرس ًعــا ليلعــب
لعبتــه املفضلــة التــي طاملــا أحبهــا؛ ألنــه ميثــل فيهــا دور الشــهيد الــذي
تنالــه رصاصــات العــدو ،ويحملــه رفاقــه عــى أكتافهــم ويســرون بــه
يزفونــه ألمــه ،ومــن ثــم يجوبــون بــه الشــوارع ،ثــم يصحــو ويكتــب
عــى الجــدران :أنــا الشــهيد معتــز ال ـرايف.

)(2004 - 1993

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد الشــبل معتــز نافــذ حســن الـرايف يف مدينــة غــزة يف  2أكتوبــر (ترشيــن األول) 1993م ،وتــرىب يف أرسة
كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا ،تلــك األرسة التــي ُه ِّجــرت عــام 1948م كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا
األصليــة «هربيــا» ،وتتكــون أرستــه مــن والدتــه الدكتــورة ســعاد عــودة وأربعــة مــن األبنــاء ،وتــويف والــده يف العــام
1997م ،ويــأيت ترتيــب الشــهيد الشــبل معتــز الثالــث بــن إخوتــه (نهيــل وبشــار وشــذا).
درس شــهيدنا الشــبل معتــز املرحلــة االبتدائيــة حتــى استشــهد وهــو يف الصــف الخامــس االبتــدايئ يف مدرســة أبــو
حســن االبتدائيــة مبخيــم جباليــا ،وكان مــن الطلبــة املتفوقــن يف مدرســته ،وعــرف بشــجاعته وذكائــه الشــديد ،تــرىب
الشــهيد الفــارس معتــز منــذ طفولتــه عــى املداومــة واملحافظــة عــى الصــاة يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر ،التــي
التــزم فيهــا مبســجد خالــد بــن الوليــد يف شــارع الصفطــاوي.
صفاته وأخالقه

«فقــدت أعــز طفــل عنــدي» بهــذه الكلــات عــرت والــدة الشــهيد الفــارس معتــز عــن حزنهــا وأملهــا لفقــدان ابنهــا.
تقــول والــدة الشــهيد وقــد وقــف عــدد مــن أقاربهــا يكفكفــون عنهــا دموعهــا« :طــوال الفــرة التــي ظــل فيهــا معتــز يف
حالــة مــوت رسيــري داخــل املستشــفى كنــت أتوقــع شــفاءه كل لحظــة ،مل أفقــد األمــل أبــدً ا ،ولكــن بعــد أن استشــهد
أقــول اللــه يــرىض عنــه ويدخلــه الجنــة».
وأضافــت الوالــدة مســتذكرة أحــام الشــبل معتــز الربيئــة« :كان مــن األوائــل يف املدرســة ،ودامئًــا يقــول يل إنــه بعــد
أن يكــر ويدخــل الجامعــة ســيدرس يف كليــة الحقــوق ليكــون محام ًيــا كــا والــده» .وتــردف قائلــة« :أكــر يشء قربــه
لقلبــي وحببنــي مســاعدته يل يف كل يشء حتــى يف ترتيــب البيــت غــر أنــه يذهــب إىل الســوق يشــري يل مــا أحتــاج».
عــن لحظــة ســاعها نبــأ إصابتــه بعــد القصــف تقــول األم املكلومــة« :كنــت أعلــم أنــه يلعــب مــع أصحابــه أمــام
البيــت ،وبعــد أن ســمعنا صــوت القصــف خرجنــا جميعــا فزعــن ،مل يخطــر يف بــايل أن معتــز مــن بــن الذيــن أصيبــوا،
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ولكــن بعــد ربــع ســاعة افتقدتــه فطلبــت مــن أخيــه أن يســأل عنــه الجـران ،فقالــوا إنهــم ال يعلمــون عنــه شــي ًئا ،خرجنــا
لنتفقــد املنطقــة ،فلــم نجــده ،بعــد ذلــك ذهبنــا إىل املستشــفى نتفقــد املصابــن ،وبصعوبــة تعرفــت عــى معتــز مــن
شــدة التشــويه الــذي حــدث لــه مــن شــظايا الصواريــخ».
مشواره الجهادي

ُعــرف الشــهيد الطفــل معتــز بشــجاعته وإقدامــه وكلــا ســمع عــن شــهيد أو عــن عمليــة اغتيــال جبانــة يقــول
إنــه ســوف ينتقــم لدمــاء الشــهداء وإنــه يريــد أن يستشــهد .قبــل يــوم مــن إصابتــه لعــب مــع أقرانــه يف الحــي كــا
الكثرييــن مــن أطفــال فلســطني إذ ُيثلــون جنــازة شــهيد ،فمثــل وقتهــا دور الشــهيد وقــد أصيــب يف رأســه ،ويف اليــوم
التــايل تحققــت أمنيتــه فأصيــب يف رأســه إصابــة بالغــة جـراء القصــف الصهيــوين الجبــان لســيارة تتبــع لرسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الســبت املوافــق  28فربايــر (شــباط) 2004م ،كان الشــهيد الطفــل معتــز يلعــب بجــوار منزلــه ،حــن
أغــارت الطائـرات الصهيونيــة عــى حــي عبــاد الرحمــن بغــزة ،وقصفــت ثالثــة مــن قــادة رسايــا القــدس داخــل ســيارة
احرتقــت بالكامــل نتيجــة انفجــار الصواريــخ ،وتناثــرت أجـزاء كثــرة منهــا يف محيــط املنطقــة ،وأثنــاء القصــف الهمجــي
هــذا أصيــب الطفــل معتــز بجــروح خطــرة نقــل عــى أثرهــا إىل مستشــفى الشــفاء ،ثــم اىل مستشــفى داخــل األرايض
املحتلــة عــام 1948م ،ويف ظهــر يــوم الجمعــة املوافــق  5مــارس (آذار) 2004م ارتقــي الشــهيد الطفــل معتــز إىل ال ُعــا
شــهيدً ا ليلحــق بركــب مــن ســبقه مــن الشــهداء.
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أحد أبطال عملية الجيبات البطولية مبعرب بيت حانون «إيرز»

ألنهــم الشــهداء وســام ورشف األمــة ،أرشاف أمتنــا ،هــم قــاع
شــامخة بتواضعهــم ،أســود امليــدان بعزميتهــم ،هــم أقــوى مــن
الفــوالذ ،وأصلــب مــن الصخــر ،عقيدتهــم ثابتــة ،اإلميــان يف صدورهــم،
والتقــوى والحيــاء صفتهــم ال تلــن عزميتهــم وال تنحــرف بوصلتهــم
عــن فكرهــم ،القــدس هدفهــم ،وفلســطني مــن النهــر للبحــر مطلبهــم
وحقهــم الوحيــد واملقـ ّـــدس ،إميانهــم بعدالــة قضيتهــم وأنهــم عــى
الحــق املنهجــي ،وأنهــم عــى خطــا الرســول ماضــون ولفكــر اإلســام
حاملــون وســائرون رغــم الصعــاب واملتاعــب.

)(2004 - 1980

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مهتــدى محمــد املبيــض يف  14نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1980م يف مدينــة غــزة يف حــي
الشــجاعية ،ومنــا وترعــرع بــن أزقتهــا يف أرسة ملتزمــة وبيئــة محافظــة ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة حطــن
واإلعــدادي يف مدرســة الفــرات.
صفاته وأخالقه

التــزم الشــهيد املجاهــد مهتــدي مــع رجــال الدعــوة ،وصــار يخــرج معهــم ،وحافــظ عــى التزامــه يف عــدة مســاجد،
وتحــى باألخــاق الحميــدة والحســنة ،لســانه دائــم الذكــر والتهليــل والتســبيح ،ويف آخــر أيامــه قبــل استشــهاده التــزم
يف مســجد الرحمــن والقــرآن .متيــزت معاملتــه مــع أهلــه بأنهــا معاملــة حســنة ،ابــن بــار وأخ حنــون ،يســامح الكبــر
ويعطــف عــى الصغــر ،كثــر املـزاح مــع أهلــه وكل أصدقائــه ،وعــرف عنــه قيــام الليــل وصيــام النهــار ،متنــى الشــهادة
يف ســبيل اللــه فصدقــه اللــه.
مشواره الجهادي

حرصــا عــى
التحــق الشــهيد املجاهــد مهتــدى بحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2002م وكان مــن أشــد الشــباب ً
الربــاط يف ســبيل اللــه ،و ُعــرف بحبــه للمهــات وطلبــه لهــا وللشــهادة وكأن جســده ال يطيــق العيــش يف هــذه الدنيــا
الفانيــة .كث ـ ًرا مــا خاطــر بنفســه يف ســبيل اللــه  ،يبحــث عــن الشــهادة أينــا وجــدت.

موعد مع الشهادة

يف صب ــاح ي ــوم الس ــبت املواف ــق  6م ــارس (آذار) 2004م فاض ــت تل ــك األرواح الطاه ــرة للق ــاء ربه ــا روح الش ــهيد
مهت ــدي املبي ــض برفق ــة ع ــدد م ــن االستش ــهاديني يف عملي ــة بطولي ــة يف مع ــر بي ــت حان ــون وكان ــت تض ــم العملي ــة
س ــيارات مدرع ــة واش ــتباك واستش ــهاديني .تل ــك كان ــت عملي ــة مش ــركة ب ــن كل م ــن األجنح ــة العس ــكرية (رساي ــا
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الق ــدس ،كتائ ــب القس ــام ،كتائ ــب ش ــهداء األق ــى) .اس ــتهدفت العملي ــة التجم ــع العس ــكري الصهي ــوين والبواب ــات
وأبــراج املراقب ــة العس ــكرية عن ــد مع ــر إي ــرز .حي ــث ق ــام املجاه ــدون بتصمي ــم وتجهي ــز جيب ــات عس ــكرية م ــن
ن ــوع «قي ــادة» ،وذل ــك بع ــد دراس ــة نظري ــة وعلمي ــة لهيكلي ــة الجيب ــات العس ــكرية الصهيوني ــة م ــن نف ــس الن ــوع.
حي ــث ت ــم تصفي ــح أح ــد الجيب ــات العس ــكرية ض ــد الرص ــاص ،وت ــم التأك ــد م ــن ق ــوة التصفي ــح بإط ــاق الن ــار علي ــه
ع ــن ُق ــرب ،وه ــو الجي ــب ال ــذي ق ــام بنق ــل أفــراد «الوح ــدة الخاص ــة» املكون ــة م ــن أربع ــة مجاهدي ــن إىل داخ ــل
املوق ــع الصهي ــوين يف محي ــط مع ــر بي ــت حان ــون.
ويف الســاعة  09:20صبا ًحــا مــن يــوم الســبت  6مــارس (آذار) 2004م ،بــدأت العمليــة العســكرية املشــركة حيــث
قامــت ســيارة بــاص مــن نــوع فلوكــس واجــن ومجهــزة مبــواد شــديدة االنفجــار ،ويقودهــا أحــد املجاهديــن بالتقــدم
نحــو بوابــة «املنطقــة الصناعيــة» ،وعنــد وصولــه قــام بتفجــر البــاص يف بــرج مراقبــة أعــى الجــدار ،مــا أدى إىل فتــح
الطريــق عــى مرصاعيــه أمــام جيبــات املجاهديــن.
تقــدم الجيــب املصفــح وبداخلــه أربعــة مجاهديــن مــن الوحــدة الخاصــة إىل بوابــة املنطقــة الصناعيــة ،وقــام بإنـزال
ُمجاهدَ ي ـ ْن اثنــن مــكان انفجــار البــاص ،حيــث قامــا باالنتشــار باملنطقــة ،وواصلــوا التقــدم وهــم يطلقــون الن ـران
عــى أب ـراج املراقبــة العســكرية الصهيونيــة بشــكل مبــارش ،وقــد دام االشــتباك أكــر مــن  20دقيقــة ،وأثنــاء انســحاب
املجاهديــن إىل خــارج أرض املعركــة ،قامــت إحــدى الدبابــات الصهيونيــة وبشــكل هســتريي بإطــاق عــدة قذائــف
تجاههــم األمــر الــذي أدى إىل ســقوط القذائــف عــى موقــع لألمــن الوطنــي الفلســطيني ،مــا أدى إىل ارتقــاء شــهيدين
مــن تلــك القــوات.
واصــل الجيــب املصفــح تقدمــه إىل داخــل عمــق املوقــع الصهيــوين ،وقــام بكــر عــدة حواجــز يف الطريــق ،وذلــك
ليفتــح الطريــق أمــام الجيــب الثــاين املفخــخ باملتفج ـرات ،والــذي أىت مرس ًعــا إىل داخــل املوقــع الصهيــوين وبالتحديــد
نحــو بوابــة «املمــر اآلمــن» حيــث يتواجــد الجنــود الصهاينــة املصعوقــون مــن هــول األحــداث املتتاليــة ،وقــام ســائق
الجيــب بتفجــره وســط الجنــود األمــر الــذي أدى إىل ســقوطهم بــن قتيــل وجريــح.
بعــد ذلــك اســتمر تقــدم الجيــب املصفــح نحــو مكاتــب التنســيق الصهيونيــة ،وترجــل املجاهــدان مــن الجيــب
وباغتــوا الجنــود الصهاينــة بإطــاق النــار عليهــم بشــكل مبــارش وبكثافــة ،داخــل غــرف التفتيــش ،األمــر الــذي أدى إىل
ســقوطهم بــن قتيــل وجريــح ،واستشــهاد املجاهديــن .وبعــد عــودة املجا ِهدَ يــن مــن أرض املعركــة تحرســهام رعايــة اللــه
وحفظــه ،رويــا أنهــا شــاهدا عــدد مــن الجنــود الصهاينــة يولــون الدبــر هاربــن مــن مواقعهــم أذلــة خائفــن.
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الشهيد املجاهد حسني نضال حسني الرصفيطي
مقدام صنع بدمه عنوان للتضحية والفداء

مل تختلــف حكايتــه كثــ ًرا عــن الشــهداء الذيــن ضحــوا بزهــرة
شــبابهم مــن أجــل قضيتهــم ومــن أجــل عــروس حياتهــم فلســطني.
روى بدمــه الطاهــر تـراب أرضــه العطــى ،أنــار ســاء بــاده بقدومــه
للســاء العليــا ،ليســكن يف عليــن مــع األنبيــاء والصديقــن .الشــهيد
املقــدام الفــارس الشــجاع حســني الرصفيطــي صاحــب العقليــة النــرة
الــذي رســم طريــق حياتــه املكللــة بالجهــاد واملقاومــة ليخطــو خطــوة
بالط ـران نحــو العليــاء بجنــاح النــر والكربيــاء.

)(2004 - 1980

الميالد والنشأة

يف مدين ــة غ ــزة هاش ــم يف  7ديس ــمرب (كان ــون األول) 1980م ول ــد الش ــهيد املجاه ــد حس ــني نض ــال الرصفيط ــي
ال ــذي أض ــاء عتم ــة الظل ــم والقه ــر ال ــذي تعيش ــه األم ــة اإلس ــامية ،نش ــأ وترع ــرع يف عائل ــة مؤمن ــة ومجاه ــدة ت ــريب
ع ــى موائ ــد الق ــرآن يف كن ــف املس ــاجد .تتك ــون أرست ــه م ــن اثن ــن م ــن الذك ــور أحده ــا أس ــر يف س ــجون االحت ــال
الصهي ــوين ،وأربـــع مـــن اإلن ــاث إضافـــة إىل الوالدي ــن ،م ــن س ــكان حـــي الش ــيخ رض ــوان مبحافظـــة غ ــزة وبلدت ــه
األصلي ــة نابل ــس.
درس شــهيدنا املجاهــد حســني املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الفــاح عندمــا قطنــت عائلتــه حــي
الزيتــون ،واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة فلســطني الثانويــة ،وعالماتــه طيلــة مــدة دراســته مــا بــن  ،% 97 - 90ثــم التحــق
بجامعــة القــدس املفتوحــة وتخصــص يف االقتصــاد والعلــوم السياســية.
صفاته وأخالقه

تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد حســني إنــه اتصــف بالتقــوى والحنــان والجــال الخُلقــي ،وواظــب عــى النوافــل
وصــوم يومــي االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع كــا حافــظ عــى الصــاة والصيــام وق ـراءة القــرآن.

تحــى شــهيدنا املقــاوم حســني بعقليــة نــرة وآراء ســديدة ،وقــد حــرص عــى بــر والديــه وطاعتهــا .أحــب صــاة
الجامعــة ،وصــادق رواد املســاجد الذيــن ارتبطــوا ارتباطًــا وثي ًقــا بهــا حيــث التــزم بعــدة مســاجد ،وهــي مســجد بــر
الســبع الــذي ســاهم يف بنائــه ومســجد فلســطني ومســجد إمــام ،ومل يهمــل يو ًمــا واجباتــه الدراســية وثقافتــه العلميــة،
لذلــك تفــوق فيهــا ،وســار مــع رفاقــه عــى درب الجهــاد واالستشــهاد.
ُع ــرف ع ــن الش ــهيد املق ــدام حس ــني عش ــقه ملنطقت ــه حي ــث داوم ع ــى اللع ــب فيه ــا م ــع أصدقائ ــه الصغ ــار
وأوالد جريانـــه.
108

موسوعة شهداء من فلسطين

مشواره الجهادي

انتمــي الشــهيد املجاهــد حســني لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي .وحســب روايــة والدتــه
أنــه واظــب عــى الربــاط واختــص بالســاح وإخفائــه وتوصيلــه ألفـراد معينــن ،وقــد شــارك بعمليــات تفجرييــة يف معــر
بيــت حانــون حيــث ُعــرف بحبــه للجهــاد ونرصتــه للحــق وحرصــه عــى مجاهــدة الباطــل.
عشــق شــهيدنا الفــارس حســني طريــق الحريــة والدفــاع عــن هــم القضيــة لتكــون رايــة اإلســام هــي الرايــة العاليــة
دو ًمــا ولتخســأ رايــة الصهاينــة الجبنــاء.

موعده مع الشهادة

يف  16مــارس (آذار) 2004م استشــهد الشــهيد املجاهــد حســني باســتهداف صهيــوين لــه بصاروخــن بعــد صــاة
العــر وهــو يف اجتــاع يضــم قــادة ومجاهديــن مــن حركــة الجهــاد اإلســامي .واستشــهد مــع الشــهيد املجاهــد حســني
وغــرد عاشـقًا للقــاء ربــه الشــهيد املجاهــد عبــد النــارص ياســن مــن رسايــا القــدس.

ودعــت عائلــة الشــهيد الفــارس حســني فلــذة كبدهــا بحالــة مل تختلــف كثـ ًـرا عــن حــاالت أهــايل الشــهداء اآلخريــن
احتســبوه شــهيدً ا عنــد اللــه تعــاىل داعــن لــه بالقبــول والخلــود بالجنــان حيــث شُ ــيع جثامنــه مــن مســجد بــر الســبع
يف جنــازة مهيبــة ال زال الكثــرون ممــن عرفــوه يتحدثــون عنهــا.
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الشهيد املجاهد عبد النارص محمد محمد ياسني
مجاهد عىل طريق ذات الشوكة

فلســـطني روح ودم عـــى أكـــف أبنائهـــا ،واملجاهـــدون
الفلس ــطينيون دامئً ــا يعلن ــون ه ــذه الحقيق ــة يف س ــباقهم الدائ ــم إىل
حي ــاض الش ــهادة .الش ــهيد املجاه ــد عب ــد الن ــارص ياس ــن دخ ــل ه ــذا
الســـباق ،ففـــاز بالشـــهادة.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1972

ولــد شــهيدنا املجاهــد عبــد النــارص محمــد ياســن (أبــو ُعــدي) يف مدينــة غــزة بتاريــخ  5فربايــر (شــباط) 1972م
حيــث تــرىب يف أرسة فلســطينية تســكن حــي الزيتــون مبدينــة غــزة مكونــة مــن عــرة أف ـراد األب واألم وأربعــة مــن
اإلخــوة وأربــع مــن األخــوات ،ويعتــر الشــهيد الثــاين يف إخوتــه الذكــور والســادس بــن جميــع إخوتــه.
أنهــى الشــهيد املجاهــد عبــد النــارص ياســن دراســته االبتدائيــة ،ثــم اإلعداديــة يف مدرســة صــاح الديــن ،ثــم التحــق
بالعمــل اليــدوي ليعيــل أرستــه حيــث استشــهد والــده يف العــام 1988م ج ـراء إصابتــه يف االنتفاضــة األوىل برصــاص
جيــش االحتــال الصهيــوين ،كــا أن والــدة الشــهيد متوفــاة أيضً ــا مــا اضطــره للعمــل يف دهــان الســيارات يف األرايض
الفلســطينية املحتلــة عــام 1948م ،ثــم يف املنطقــة الصناعيــة املســاة إيــرز (بيــت حانــون) شــال قطــاع غــزة.
انتقــل قبــل استشــهاده بعــدة أشــهر للعمــل ســائق أجــرة حيــث ُســحب ترصيحــه للعمــل يف إيــرز بعــد عمليــة
االستشــهادية ريــم الريــايش .تــرك الشــهيد املجاهــد عبــد النــارص خلفــه أرسة مكونــة مــن أبنائــه ( ُعــدي ،لــؤي ،ســندس).
يذكــر أن عائلــة ياســن املجاهــدة قدمــت عــد ًدا مــن الشــهداء يف انتفاضــة األقــى منهــم :الشــهيد منــذر ياســن (29
عا ًمــا) خــال انتفاضــة األقــى ،والشــهيد رامــي ياســن ( 24عا ًمــا) خــال انتفاضــة األقــى والشــهيد أحمــد ياســن (18
عا ًمــا) خــال انتفاضــة األقــى.

صفاته وأخالقه

عهــد شــهيدنا املقــدام أبــو عــدي رؤو ًفــا بإخوتــه وزوجتــه وأبنائــه مح ًبــا جــدً ا ألختــه التــي تكــره بأربــع ســنوات؛
فهــي التــي كانــت تعتنــي بــه ،وقامــت برتبيتــه بعــد وفــاة والدتــه .كان شــهيدنا املجاهــد عبــد النــارص دائــم الصلــة
لرحمــه ،ويكــر مــن زيــارة أقاربــه يف جميــع املناســبات.
مشواره الجهادي

التح ــق الش ــهيد املجاه ــد عب ــد الن ــارص بحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني خ ــال انتفاض ــة األق ــى حي ــث
عم ــل كس ــائق خ ــاص إلح ــدى مجموع ــات رساي ــا الق ــدس الت ــي كان ــت تق ــوم مبه ــات الرص ــد يف منطق ــة «إي ــرز»
ش ــال قط ــاع غ ــزة.
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لشــهيدنا املجاهــد عبــد النــارص دور مهــم يف العمليــة النوعيــة املشــركة لرسايــا القــدس وكتائــب شــهداء األقــى
وكتائــب القســام ضــد القــوات الصهيونية يف منطقــة «إيرز» بتاريــخ  6مــارس (آذار) 2004م (عملية الجيبات العســكرية)
حيــث قــام مــع زمالئــه يف املجموعــة بعمليــة مســح ميــداين ملنطقــة «إيــرز» التــي تــم فيهــا تنفيــذ العمليــة .كــا كان لــه
دور كبــر يف عمليــة دهــان الســيارات التــي نُفــذت بهــا العمليــة ،وذلــك لخربتــه يف دهــان الســيارات.
شـــارك شـــهيدنا الفـــارس عبـــد النـــارص يف عمليـــة إطـــاق قذائـــف ( )R.B.Gعـــى الطريـــق املُســـمى «كارين-
نيتس ــاريم» بتاري ــخ  20فرباي ــر (ش ــباط) 2003م ،يف عملي ــة مش ــركة لرساي ــا الق ــدس م ــع كتائ ــب املقاوم ــة الوطني ــة
التابع ــة للجبه ــة الدميقراطي ــة.
كان الشــهيد املجاهــد عبــد النــارص يســتخدم ســيارته الخاصــة لنقــل املجموعــات العســكرية للرسايــا ومعداتهــم
القتاليــة إىل مناطــق التدريــب ،وكان عــى عالقــة حميمــة مــع الشــهيدين القائديــن مقلــد حميــد ومحمــود جــودة.
و ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد أبــو عــدي رسيتــه التامــة لدرجــة أن أهلــه يف املنــزل مل يكونــوا عــى علــم بانتامئــه
لحركــة الجهــاد اإلســامي أو عالقتــه بجناحهــا العســكري رسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الثالثــاء املوافــق  16مــارس (آذار) 2004م استشــهد شــهيدنا املقــاوم عبــد النــارص بعــد قصــف الطـران
الحــريب الصهيــوين ( )F16أحــد املنــازل الســكنية املســتأجرة الــذي يســكن فيهــا قيــادي مــن رسايــا القــدس يف حــي النــر
الغــريب شــارع املشــتل بثــاث صواريــخ أدت إىل تدمــر املنــزل بالكامــل ،ووقــوع أرضار باملنــازل املجــاورة حيــث تواجــد
شــهيدنا املجاهــد عبــد النــارص يف املنــزل آنــذاك ،فاستشــهد مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد حســني الرصفيتــي.
وحســب اإلذاعــة العربيــة فقــد اســتهدف القصــف الصهيــوين املنــزل بحجــة تــردد املجاهديــن عليــه ليقومــوا بالتخطيــط
لعمليــة جهاديــة.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الشهيد املجاهد إبراهيم خليل محمد الحو
فارس عنيد وأسد مقدام

ألنهــم الشــهداء عنــوان العــزة والشــموخ واإلبــاء ،ألنهــم الضيــاء
الوهــاج يف املشــوار الطويــل الــذي بدأنــاه عىل أمــل التحريــر واالنعتاق
مــن الــذل واملهانــة ،ألنهــم كتبــوا عــى صفحــات الزمــان ونظمــوا
أجمــل قصائــد العشــق لفلســطني ،وألنهــم مــن تقاســموا األكفــان عــى
طريــق الحريــة مناديــن بعضهــم بعضً ــا بــأن قاتلــوا عدوكــم ال مفــر
فهــذا هــو الطريــق ،طريــق الجهــاد والشــهادة ،فاحملــوه مقاتـ ًـا عــن
مقاتــل ،وال ترتكــوه فهــو ســبيلنا الوحيــد ،وهــو خالصنــا الــذي يجــب
أن ال نحيــد عنــه.

)(2004 - 1976

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم خليــل محمــد الحــو (أبــو إبراهيــم) يف  30مــارس (آذار) 1976م يف مخيــم جباليــا
لالجئــن شــال قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية مجاهــدة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام العظيــم تعلــم أبناءهــا حــب الجهــاد
واملقاومــة وفلســطني .تعــود جــذور شــهيدنا إىل قريــة «سمســم» املحتلــة منــذ العــام 1948م بعــد أن ه ّجــرت العصابــات
الصهيونيــة أهلهــا.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم تعليمــه للمرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث وكان متفو ًقــا
يف دراســته ،ومــن ثــم أنهــى دراســته الثانويــة ،ودرس دبلــوم عــاج طبيعــي يف مركــز تدريــب غــزة بوكالــة الغــوث ومــن
ثــم درس بكالوريــوس يف الجامعــة اإلســامية وعمــل يف مستشــفى الوفــاء بغــزة ومــن ثــم يف عيــادة شــهداء جباليــا.
يذكــر أن الشــهيد املقــدام إبراهيــم متــزوج ،وقــد استشــهد قبــل أن يــرى ابنــه األول حيــث كانــت زوجــه حامـ ًـا،
ووضعــت طفلهــا بعــد شــهر مــن استشــهاد شــهيدنا إبراهيــم.
الجديــر بالذكــر أن شــهيدنا املقــاوم إبراهيــم مل يكــن الشــهيد األول لتلــك العائلــة املجاهــدة التــي قدمــت شــقيقه
الشــهيد املجاهــد مطــاوع إثــر عمليــة اغتيــال جبانــة مســاء الثــاين والعرشيــن مــن فربايــر (شــباط) للعــام 1992م ،مــن
قبــل جنــود االحتــال مبخيــم جباليــا الثــورة.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم بالشــجاعة وشــدة البــأس والــذكاء والحنكــة العســكرية عــى أعــداء اللــه اليهــود
الصهاينــة ،كــا متيــز بحبــه للجهــاد يف ســبيل اللــه والربــاط عــى الثغــور ،والتزامــه الشــديد بالصلــوات الخمــس وخاصــة
الفجــر يف مســجد صــاح الديــن األيــويب يف حــي الجــرن يف مخيــم جباليــا ،فــكان يكــر مــن صيــام النوافــل وطاعــة اللــه
112

موسوعة شهداء من فلسطين

وعبادتــه حيــث كان مسـ ً
ـئول عــن تحفيــظ القــرآن الكريــم وإعطــاء دروس يف الفقــه والعقيــدة باملســجد ،كــا أحــب
لقــاء مــن ســبقوه مــن الشــهداء الذيــن تأثــر بهــم أمثــال الشــهيد القائــد رامــي عيــى والشــهيد املجاهــد منــر مــريس
مــن رسايــا القــدس والكثــر مــن الشــهداء الذيــن ســبقوه إىل الجنــان بــإذن اللــه تعــاىل.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره ،ومــع انــدالع انتفاضــة األقــى
التحــق يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،ونظ ـ ًرا لشــجاعته وخربتــه العســكرية
أصبــح قائــدً ا ميدان ًيــا فيهــا ،ويســجل للشــهيد إبراهيــم مشــاركته يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة التــي
تعــرض لهــا شــال قطــاع غــزة الحبيــب والحــدود الرشقيــة.
أتقــن شــهيدنا املقــدام إبراهيــم إطــاق الـــ» »R.B.Gبرباعــة فأصبــح مسـ ً
ـئول يف وحــدة الــدروع التابعــة لرسايــا
القــدس ،كــا شــارك يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة ضــد االحتــال الصهيــوين إىل أن تحقــق لــه مــا كان يتمنــاه ورحــل
إىل الحيــاة األجمــل.
موعد مع الشهادة

يف  4مــارس (آذار) 2004م كانــت رسايــا القــدس عــى موعــد مــع انتصــار الــدم حينــا قامــت وحــدة الرصــد
واالســتطالع التابعــة للرسايــا يف وقــت ســابق برصــد قافلــة صهيونيــة كانــت متــر مبحــاذاة الرشيــط الحــدودي إىل الــرق
مــن مدينــة غــزة .وبعــد أن حــددت الرسايــا مواعيــد تحــركات القافلــة وعــدد العربــات وعــدد أطقــم الحراســة أعــدت
الخطــة للهجــوم ورضب هــذا العــدو املجــرم ،فتقــدم شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم برفقــة مجموعــة مــن رجــال الرسايــا
األطهــار متجهــن صــوب املوقــع املحــدد وقــام الشــهيد الفــارس إبراهيــم بــرب القافلــة الصهيونيــة بعــدد مــن قذائــف
الـــ» ،»R.B.Gوبــادرت مجموعتــه بإطــاق النــار صــوب الجنــود الذيــن كانــوا يحرســون القافلــة .ومــع اشــتداد االشــتباك
وكثافــة الن ـران كشــفت آليــات االحتــال املتمركــزة بالقــرب مــن مــكان العمليــة مــكان شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم
لتطلــق عليــه قذيفــة مدفعيــة ،فأصيــب بعــدة شــظايا اخرتقــت كل أنحــاء جســده الطاهــر فنقــل عــى إثرهــا إىل
مستشــفى الشــفاء بغــزة ،لكــن اللــه اختــاره شــهيدً ا يف  21مــارس (آذار) 2004م لريحــل شــهيدً ا مســط ًرا بدمــه الطاهــر
صفحــات عــز وجهــاد بــإذن اللــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد أسامة مفيد سليامن األفندي
أحب الشهداء ومىض عىل دربهم

يوق ــع مجاهدون ــا باألع ــداء أين ــا ثقفوه ــم .ميض ــون إىل الص ــدام
بقل ــوب ثابت ــة ال ترتج ــف ،ال يهاب ــون ق ــوة التحصين ــات وال اخت ــال
الت ــوازن الهائ ــل بينه ــم وب ــن الع ــدو .إنه ــم مجاه ــدون م ــن ن ــوع
فري ــد .ش ــهيدنا الف ــارس أس ــامة األفن ــدي م ــن ه ــذا الن ــوع.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1983

ولــد الشــهيد املجاهــد أســامة مفيــد األفنــدي يف مخيــم الشــاطئ لالجئــن بتاريــخ  23مايــو (أيــار) 1983م لعائلــة
ُمه ّجــرة مــن مدينــة «عســقالن» املحتلــة كباقــي األرس الفلســطينية التــي هجــرت مــن ديارهــا عنــد احتــال فلســطني
عــام 1948م.

تتكــون أرسة الشــهيد املجاهــد أســامة األفنــدي مــن والديــه وســبعة مــن األبنــاء وثــاث مــن البنــات الشــهيد أســامة
الثالــث بينهــم.
درس شــهيدنا املقــاوم أســامة املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الزهــاوي وتــرك بعدهــا املدرســة وعمــل يف مهنــة الخياطة
لــي يســاعد يف إعالــة أرسته.
صفاته و أخالقه

يقــول أبــو نعيــم أحــد املقربــن مــن الشــهيد« :داوم أســامة عــى الصــاة والعبــادة يف مســجد الغفـران بحــي الشــيخ
رضــوان ،وتــردد عــى مســجد الشــهيد هشــام حمــد بالحــي نفســه ،حيــث جلــس يف حلقــات الذكــر وتعليــم القــرآن،
وأوىص إخوانــه أبنــاء الجهــاد اإلســامي بهــا».

كــا أحــب الشــهيد الفــارس أســامة حفــظ القــرآن عــى الرغــم مــن أنــه مل يكــن يجيــد الق ـراءة والكتابــة ،فحفــظ
جــزيئ تبــارك وعــم ،وكان األشــبال يندهشــون عندمــا يجلــس بينهــم ويتكلــم بطالقــة بعــد أن يحفــظ خطبــة عــن رشيــط
كاســيت.
تعــد فكــرة بنــاء مســجد يف املنطقــة التــي يســكن فيهــا الشــهيد الفــارس أســامة أكــر أمنياتــه ،فســعى لهــا واجتهــد،
وبالفعــل تحققــت أمنيتــه حيــث أقيــم مســجد الشــهيد محمــود طوالبــة يف مــكان عــرس استشــهاده.
يف عــرس الشــهيد املجاهــد موفــق األعــرج ذهــب الشــهيد املجاهــد أســامة مــع عــدد مــن إخوانــه سـ ًرا عــى األقــدام
مــن منطقتــه إىل حيــث بيــت عـزاء الشــهيد املجاهــد موفــق ،فقــال لــه أصحابــه إنــه يوجــد بــاص لنقلهــم للمــكان إال
أنــه رفــض وقــال« :أنــا اليــوم ســأتعب مــن أجــل الشــهداء لتتعبــوا يل يف عــريس».
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عرســا
قبــل ثالثــة أيــام مــن استشــهاده قــال ألحــد أصدقائــه إنــه يريــد أن يتــزوج ،فقــال لــه صديقــه ســنعمل لــك ً
إســام ًيا عــى الطريــق العــام ،فــرد أســامة قائــا« :ال ســأعمل عــريس أمــام منــزيل لتفــرح أمــي».
ويف األيــام األخــرة قبــل استشــهاده أكــر شــهيدنا املقــدام أســامة مــن العبــادة ،وقيــام الليــل وقـراءة القــرآن وصــوم
النوافــل ،كــا قــام بتقســيم األشــبال يف مســجد الغف ـران كنظــام مجموعــات تعتمــد عــى نفســها يف العمــل داخــل
املســجد ،وأوصاهــم باملداومــة عــى الجلســات وحفــظ القــرآن الكريــم.
مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد الفــارس أســامة لحركــة الجهــاد اإلســامي قبــل نحــو أربــع ســنوات مــن استشــهاده ،وعمــل كمســئول
للجنــة الرياضيــة ولجنــة الفعاليــات يف مســجد الغفـران ويف منطقتــه.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أســامة بصفــوف رسايــا القــدس يف العــام 2003م وخــرج لتنفيــذ عمليــة استشــهادية عــى
عاتقــه الشــخيص ،فاعتقلــه جهــاز االســتخبارات الفلســطيني.
خــال انتفاضــة األقــى اعتقــل شــهيدنا املجاهــد أســامة لــدى األجهــزة األمنيــة ملــدة شــهر خــال حمــات االعتقــال
التــي كانــت تشــنها أجهــزة أمــن الســلطة ضــد املجاهديــن.
موعد مع الشهادة

صبــاح  21مــارس (آذار) 2004م توجــه شــهيدنا الفــارس أســامة كعادتــه إىل مــكان عملــه يف مصنــع الحياكــة ،ويف فــرة
را قــال لــه فيــه :إنــه ســيتأخر
الظهــرة وبالتحديــد الســاعة الواحــدة غــادر املصنــع وأجــرى اتصــاالً هاتف ًيــا مــع أخيــه عـ ً
الليلــة وبــرر ذلــك بــأن هنــاك مهرجانًــا للجهــاد اإلســامي يف بيــت الهيــا ،وأنــه ســيذهب إىل هنــاك وطلــب منــه أن يبلــغ
أمــه أنــه سريســل لهــا أحــى هديــة يف يــوم األم ،وبالفعــل عــاد لهــا شــهيدً ا.
توجــه شــهيدنا الفــارس أســامة األفنــدي مــع رفيقــه الشــهيد املجاهــد أحمــد غبايــن ابــن شــهداء األقــى لتنفيــذ
عمليــة مشــركة عــى الطريــق االســتيطاين ملوقــع كيســوفيم ســابقًا مســاء األحــد  21مــارس (آذار) 2004م ،بعــد أن أخــذ
شــهداؤنا األبطــال مواقعهــم بــدأت املعركــة بينهــم وبــن جنــود االحتــال يف متــام الســاعة  10:30مســاء ،واســتمرت ملــدة
ســاعة ونصــف تقري ًبــا وقــع خاللهــا عــدد مــن جنــود االحتــال بــن قتيــل وجريــح.
يؤكــد أحــد املجاهديــن الذيــن شــاركوا يف وحــدة إســناد العمليــة أن الشــهيد املجاهــد أســامة ألقــى عــى أحــد
الجيبــات العســكرية الصهيونيــة إحــدى عــرة قنبلــة يدويــة خــال ســاعة تقري ًبــا ،ومل يــرد الجيــب عــى مصــدر إلقــاء
القنابــل باملطلــق.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد رياض محمد منر أبو عية
«ما أحىل الشهادة عىل ترابك يا فلسطني»

عــذ ًرا أيهــا الشــهداء! فــإن الكلــات تقــف حائــرة أمــام جهادكــم
وعظ ــم تضحياتك ــم؛ فمثلك ــم ق ــد كت ــب رس ــالته الخال ــدة بعظام ــه
وأش ــائه وم ــداد دمائ ــه .لق ــد جس ــدتم بجهادك ــم وصربك ــم أعظ ــم
وأنب ــل التضحي ــات في ــا س ــاوم اآلخ ــرون ع ــى حقوقن ــا وباعوه ــا
بأرخ ــص األمث ــان.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1980

ولــد الشــهيد املجاهــد ريــاض محمــد أبــو عيــة يف  20ينايــر (كانــون الثــاين) 1980م مبدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع
غــزة ألرسة فلســطينية مؤمنــة بســيطة تعــود جذورهــا إىل مدينــة «يافــا».
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ريــاض مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن
بخانيونــس ،لكنــه مل يوفــق يف إكــال مســرته التعليميــة فاتجــه نحــو العمــل املهنــي.
صفاته وأخالقه

عــاش شــهيدنا املجاهــد ريــاض حيــاة الزاهــد يف الدنيــا الراغــب فيــا عنــد اللــه ،فعــى الرغــم مــن كافــة محــاوالت
أرستــه لتوظيفــه ضمــن األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية إال أنــه كان يرفــض.

وقــال شــقيقه أحمــد« :ريــاض كان مــن الشــباب املؤمــن امللتــزم بالصــاة ،وحضــور مجالــس العلــم والذكــر وقـراءة
مــا يســتطيع قراءتــه مــن القــرآن».
وأوضــح شــقيقه أحمــد أنــه نظ ـ ًرا ملــا كان يتمتــع بــه الشــهيد املجاهــد ريــاض مــن دماثــة يف األخــاق وقــوة يف
الجســم ســعت الكثــر مــن الفصائــل إىل اســتيعابه ضمــن صفوفهــا بشــتى الطــرق واإلغـراءات دون جــدوى ،حيــث اعتــر
الشــهيد املجاهــد أحمــد الخــروج عــن صــف الجهــاد جرميــة وعــار يرفــض أن يوصــف بــه.
فيــا أشــاد شــقيقه زاهــر مبــدى حســن ونبــل وأخــاق شــقيقه مؤكــدً ا أنــه كان مداو ًمــا عــى الذكــر وقـراءة القــرآن
والخــروج يف ســاعات املســاء للربــاط والعــودة بعــد صــاة الفجــر.
وأش ــار زاه ــر إىل أن ش ــقيقه الش ــهيد املجاه ــد ري ــاض ع ــى الرغ ــم م ــن ظروف ــه االقتصادي ــة الصعب ــة الت ــي كان
يعيش ــها م ــع أرست ــه فإن ــه كان يرف ــض طل ــب امل ــال م ــن قيادت ــه العس ــكرية حال ــه ح ــال الكث ــر م ــن املجاهدي ــن
ذاك ـ ًرا أن الش ــهيد كان يخ ــره أن ه ــذه األم ــوال ه ــي مس ــاعدات ألرس الش ــهداء والجرح ــى وإلع ــداد ع ــدة املجاهدي ــن
يف ســبيل اللــه ال يجــوز رصفهــا هنــا وهنــاك مؤكــدً ا ألرستــه أنــه واملجاهديــن مــا كانــوا ليتقاضــوا أج ـ ًرا دنيو ًيــا نظــر
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عمله ــم الجه ــادي ،وأن م ــا يتقاضون ــه ال يتع ــدى بض ــع مئ ــات الش ــواقل يحصل ــون عليه ــا كب ــدل مواص ــات واتص ــاالت
يف س ــبيل تس ــهيل عمله ــم الجه ــادي.
مشواره الجهادي

هكــذا كان الشــهيد املجاهــد ريــاض باح ًثــا عــن الشــهادة راغ ًبــا فيــا وعــد اللــه ،فــكان انضاممــه لحركــة الجهــاد
حريصــا منــذ اللحظــة األوىل لدخــول حركــة الجهــاد اإلســامي عــى تنفيــذ
اإلســامي يف مطلــع عــام 2002م حيــث كان
ً
عمليــة استشــهادية يف قلــب الكيــان الغاصــب غــر أن حركــة الجهــاد اإلســامي رأت بــأن يتــم تأهيلــه مــن خــال
الجلســات األرسيــة ومجالــس العلــم والجلــوس واالنكبــاب عــى موائــد القــرآن ،مــن ثــم مــا لبــث أن انضــم إىل صفــوف
رسايــا القــدس يف عــام 2003م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ريــاض العديــد مــن الــدورات العســكرية املتطــورة وخاصــة دورة إعــداد وحــدات خاصــة يف
مواجهــة االجتياحــات الصهيونيــة.
ظــل حلــم نيــل الشــهادة والرغبــة يف تنفيــذ عمــل استشــهادي يـراود شــهيدنا املقــدام ريــاض حتــى اللحظــات األخــرة
مــن حياتــه ،حيــث كان دامئًــا يقــول« :مــا أحــى الشــهادة عــى ترابــك يــا فلســطني!».
موعد مع الشهادة

كان شــهيدنا املجاهــد ريــاض عــى موعــد مــع الشــهادة ،عــى موعــد مــع حلــم طاملــا متنــاه ،عندمــا خــرج مرس ًعــا
صبــاح يــوم االثنــن املوافــق  22مــارس (آذار) 2004م لالنتقــام لدمــاء الشــهيد الشــيخ املجاهــد أحمــد ياســن ،فاندلعــت
املظاهــرات يف كل أنحــاء القطــاع تنديــدً ا باغتيــال الشــيخ املجاهــد وطل ًبــا لالنتقــام مــن العــدو فاستشــهد الشــهيد
املجاهــد ريــاض رحمــه اللــه خــال املواجهــات التــي اندلعــت مــع االحتــال يف خانيونــس .تقبــل اللــه شــهيدنا وشــهداء
شــعبنا الصابــر.
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مواكــب الشــهداء مل ولــن تتوقــف طاملــا هنــاك شــر محتــل .هــي
عقيــدة أبنــاء الجهــاد الذيــن حملــوا لــواء الجهــاد واملقاومــة ،وأقســموا
أن يفــدوا بدمائهــم األوطــان.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1983

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد روحــي الــدوش يف  4يوليــو (متــوز) 1983م مبدينــة خانيونــس ألرسة فلســطينية تعــود
جذورهــا إىل بلــدة «حاممــة» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م ،وتتكــون أرستــه مــن والديه وشــقيقني وشــقيقتني،
وترتيــب شــهيدنا الثــاين بــن إخوانــه.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد مراحــل تعليمــه االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن
مبدينــة خانيونــس غــر أنــه تــرك مقاعــد الدراســة وتوجــه للعمــل ملســاعدة أرستــه عــى توفــر مقومــات الحيــاة يف ظــل
الظــروف القاســية التــي يعيشــها ســكان قطــاع غــزة.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بالعديــد مــن الصفــات النبيلــة واألخــاق الحميــدة؛ فلقــد عــرف رحمــه اللــه بهــدوء
الطبــاع ،ومأثــرة الصمــت عــى الحديــث .ذو هيبــة ووقــار .ربطتــه عالقــة وطيــدة بأرستــه وجريانــه ورفــاق دربــه ،مل
تفــارق االبتســامة محيــاه ،كــا أنــه ملتــزم حريــص عــى أداء الصــاة وقـراءة القــرآن يف مســجد خالــد بــن الوليــد ،فعــد
مثــاالً للمجاهــد املخلــص الصــادق البــار بوالديــه واملطيــع لهــا.
مشواره الجهادي

نشــأ شــهيدنا املجاهــد محمــد الــدوش عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة ،فمنــذ نعومــة أظافــره
حــرص عــى املشــاركة يف فعاليــات االنتفاضــة األوىل ،والقيــام بواجبــه نحــو دينــه ووطنــه ،تقــدم الصفــوف األوىل يف
املواجهــات مــع جنــود االحتــال الصهيــوين الذيــن كانــوا يتقهقــرون أمــام بســالة وصمــود شــعبنا الفلســطيني العــي
عــى االنكســار.
مــع انطــاق انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م وجــد شــهيدنا الفــارس محمــد ضالتــه يف طريــق ســتقربه إىل لقــاء
ربــه كــا أحــب ومتنــى حيــث تعــرف عــى خيــار الوعــي واإلميــان والثــورة فانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني
ليدافــع عــن طهــارة املســجد األقــى وعدالــة قضيتــه.
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ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــد مبشــاركته لكافــة الفعاليــات واألنشــطة الدعويــة التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد .انضــم
لصفــوف رسايــا القــدس الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية وفــق
اإلمكانــات املتاحــة.
عمــل شــهيدنا املجاهــد محمــد بدايــة يف عمليــات الرصــد واملتابعــة وشــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات
الصهيونيــة عــى منطقــة املعســكر الغــريب والحــي النمســاوي بخانيونــس .كــا شــارك يف زرع العديــد مــن العبــوات
الناســفة يف طــرق اآلليــات الصهيونيــة املســتبيحة ملدننــا ومخيامتنــا الفلســطينية.
متيــز الشــهيد الفــارس محمــد مبهارتــه العاليــة يف صنــع العبــوات الناســفة ،وجرأتــه الفائقــة يف مواجهــة العــدو
بإمكاناتــه املتواضعــة.
موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم االثنــن املوافــق  22مــارس (آذار) 2004م كان شــهيدنا الفــارس محمــد عــى موعــد مــع الشــهادة،
عندمــا خــرج مــن بيتــه حام ـاً ســاحه منطل ًقــا صــوب مغتصبــة مــا يســمى «نفيــه ديكاليــم» آنــذاك ،ليثــأر لشــهداء
فلســطني الذيــن يســقطون يوم ًيــا بفعــل املامرســات اإلجراميــة لالحتــال الصهيــوين ،وقــد دار اشــتباك عنيــف بني شــهيدنا
املجاهــد محمــد وقــوات االحتــال يف املغتصبــة قبــل أن يرتقــي إىل العــا شــهيدً ا مقبـاً غــر مدبــر.
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حــب الجهــاد واالستشــهاد يجــري يف دمــه ،ومقاومــة االحتــال
هدفــه ،ســجن وقــى فــرة أربعــة شــهور بــن التعذيــب والعــزل ،لكــن
ليــس عنــد العــدو الصهيــوين الغاشــم ،بــل عنــد األشــقاء العــرب ،أمــن
الدولــة املــري ،رغــم ذلــك قــرر مواصلــة مســرة الجهــاد غــر آبــه
بــاآلالم التــي خلفهــا التعذيــب ،واستشــهد بعــد فــرة ليســت بالبعيدة.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1986

يف  25فربايــر (شــباط) 1986م ،أضافــت فلســطني لقامئــة مجاهديهــا امليامــن اسـ ًـا عــا يف ســائها ،ونجـ ًـا ســطع يف
دياجــي الظــام ،ليخــط طريــق الصعــاب ،ويدافــع عــن كرامــة األمــة اإلســامية ،ويســتعيد لتاريــخ فلســطني املســلوبة
عــزه ومجــده.
تــرىب الشــهيد املجاهــد عاطــف محمــد عواجــة يف أرسة بســيطة متدينــة ،عرفــت بالتزامهــا الدينــي ،قدمــت الشــهداء
والجرحــى فــداء للوطــن الغــايل ،ترجــع أصولهــا لقريــة «يبنــا» التــي هجــروا منهــا يف عــام 1948م.

درس الشــهيد املجاهــد عاطــف االبتدائيــة يف مدرســة «ز» ،واإلعداديــة يف مدرســة «ج» ،التابعتــن لوكالــة الغــوث
الدوليــة األونــروا ،ليتلقــى دروس العــزة واملجــد بجانــب دروســه التعليميــة ،لكــن مل يحالفــه الحــظ يف إكــال مســرته
التعليميــة ،فغــدا مسـ ً
ـئول منــذ صغــره ،يســاعد والــده يف مصاريــف البيــت.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد عاطــف بنبــل أخــاق وســرة عطــرة ،وقلــب صــاف ،ومعاملــة حســنة لآلخريــن ،وحــب شــديد
لعمــل الخــر ،واحـرام للجـران واألهــل ومشــاركتهم أتراحهــم وأفراحهــم .وكان مثـ ً
ـال للشــاب املســلم الخلــوق ،يشــهد
لــه بطبعــه الهــادئ ،مل يعــرف معنــى للحقــد والكراهيــة .يقــول والــده« :عاطــف شــاب طيــب خلــوق ،محــرم ،قــوي
الشــخصية ،مل يهــب املــوت أبــدً ا ،خاصــة أنــه تــرىب يف جــو انتفاضــة حــن كنــا نســكن عــى الحــدود مــع الكيــان الصهيــوين
جنــوب رفــح» .عــرف عنــه التزامــه بالصلــوات الخمــس وخاصــة صــاه الفجــر يف جامعــة.
مشواره الجهادي

طري ــق املقاوم ــة الت ــي اختاره ــا الش ــهيد الف ــارس عاط ــف محفوف ــة باألش ــواك والظ ــام ،ولك ــن نهايته ــا جن ــات
عرضه ــا الس ــموات واألرض ،فط ــوىب مل ــن ق ــدم روح ــه رخيص ــة يف س ــبيل الل ــه ،الزم الش ــهيد املجاه ــد عاط ــف عم ــه
الش ــهيد املجاه ــد خال ــد ،والش ــهيد املجاه ــد محم ــد الش ــيخ خلي ــل أح ــد أب ــرز ق ــادة رساي ــا الق ــدس يف غ ــزة ،يخ ــرج
معه ــم ليص ــد اجتياح ــات الع ــدو الغاش ــم ع ــى منطق ــة رف ــح ،لك ــن ق ــدر الل ــه أن يستش ــهد عم ــه الش ــهيد املجاه ــد
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خال ــد بتاري ــخ  3س ــبتمرب (أيل ــول) 2001م ،أثن ــاء تصدي ــه الجتي ــاح يف منطق ــة بل ــوك»ج» ،لتزي ــد عن ــده الرغب ــة يف
االنتق ــام حي ــث يق ــول وال ــده« :عندم ــا استش ــهد عم ــه فق ــد ش ــي ًئا غال ًي ــا؛ فق ــد اعت ــاد ع ــى الخ ــروج مع ــه ل ــزرع
العب ــوات الناس ــفة ،والتص ــدي للتوغ ــات املتك ــررة يف مدين ــة رف ــح».
خصوصــا أثنــاء االجتياحــات
ُعــرف عــن شــهيدنا الفــارس عاطــف مســاعدته لفصائــل العمــل املقــاوم يف مدينــة رفــح
ً
الصهيونيــة حتــى ال يقــع املجاهــدون فريســة ســهلة لقــوات االحتــال.
يف الع ــام 2004م وص ــل خ ــر أش ــبه بالفاجع ــة ألرسة الش ــهيد املجاه ــد عاط ــف بأن ــه موق ــوف واب ــن عم ــه يف
إحــدى ســجون أمــن الدولــة املــري حيــث يــروي ابــن عمــه غســان تفاصيــل اعتقالهــم ويقــول« :يف إحــدى امل ـرات
الت ــي تقدم ــت فيه ــا الدباب ــات الصهيوني ــة حورصن ــا ب ــن طريق ــن إم ــا املرصي ــون ،وإم ــا دباب ــات االحت ــال ،قررن ــا أن
نس ــلك طري ــق املرصي ــن ،وتخطين ــا الس ــياج الش ــائك ،ليمس ــك بن ــا أم ــن الدول ــة امل ــري ،ووضعن ــا يف س ــجن أش ــبه
م ــا يك ــون بجوانتانام ــو».
نفســا عمي ًقــا كأنــه ال يريــد أن يســرجع الذاكــرة ،وأضــاف« :رأينــا املــوت بأعيننــا ،التعذيــب بأبشــع أنواعــه،
أخــذ ً
رصنــا نتمنــى فيهــا املــوت ،دون األســاليب األخــرى للتعذيــب ،غــر الشــتائم لــأرسة والعــرض بأقــذر األلفــاظ ،كل ذلــك
فقــط بســبب أننــا قلنــا لهــم ال نريــد أن نســلم أنفســنا لالحتــال الصهيــوين».
وتابــع حديثــه« :بعــد شــهرين تقري ًبــا مــن التعذيــب املتواصــل بــدت عــى الشــهيد عاطــف عالمــات اإلرهــاق
الشــديد حيــث عجــز عــن النطــق ومل يســتطع الوقــوف ،وبعــد  4شــهور ونصــف أطلــق رساحنــا» ،توقــف عــن الــرد،
وكأن الحيــاة توقفــت يومهــا.
موعد مع الشهادة

رغــم التعذيــب واآلالم النفســية والجســدية أرص شــهيدنا املجاهــد عاطــف أن يواصــل درب الكفــاح مــع إخوانــه
املجاهديــن ،ليخــرج يف يــوم  22مــارس (آذار) 2004م ،لصــد اجتيــاح تعرضــت لــه مدينــة رفــح ،قــام بــزرع عبــوة ناســفة،
وفجرهــا بإحــدى الدبابــات الصهيونيــة ،وراح ينظــر مــن شــباك أحــد البيــوت ،فباغتتــه خمــس طلقــات يف وجهــه ،ورقــد
يف املستشــفى يومــن لتصعــد روحــه الطاهــرة للســاء بتاريــخ  24مــارس (آذار) 2004م ،مود ًعــا أهلــه وأصحابــه ورفــاق
دربــه يف الكفــاح ،ليكــون منــارة املقاومــة ملــن بعــده.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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مىض عىل درب الجهاد حتى نال الشهادة

ُيقتــل مجاهدونــا مقبلــن ال مدبريــن ،فيكــون االستشــهاد مثلــا
أراده رب العبــاد ســبحانه .استشــهد رامــي يف لحظــة تحفــز فيهــا
لالنقضــاض عــى العــدو وااللتحــام معــه.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1977

ولــد شــهيدنا املجاهــد رامــي خليــل محمــود إرحيــم يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة بتاريــخ  16نوفمــر (ترشيــن
الثــاين) 1977م .وتــرىب وترعــرع يف أرستــه املكونــة مــن والديــه وســتة مــن اإلخــوة وثــاث مــن األخــوات ،وترتيبــه
الخامــس بينهــم.
درس شــهيدنا املجاهــد رامــي املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة صفــد ،واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة اإلمــام الشــافعي،
ثــم تــرك تعليمــه املــدريس وعمــل يف مهنــة الخياطــة يك يســاعد يف إعالــة أرستــه.
عمــل شــهيدنا املجاهــد رامــي يف املنطقــة الصناعيــة «إيــرز» خياطًــا ،وخــال انتفاضــة األقــى تــم منعــه مــن ِقبــل
العــدو الصهيــوين هــو وإخوتــه مــن العمــل بســبب إصابــة أخيــه األصغــر حيــث يعمــل إخوتــه داخــل فلســطني املحتلــة
عــام 1948م .فاختــار أن يعمــل يف غــزة مبهنــة النجــارة ،وعرفــه الجميــع متفان ًيــا ومحرت ًفــا يف عملــه.
يشــار إىل عائلــة الشــهيد املجاهــدة أنهــا تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،وقدمــت العديــد مــن الشــهداء عــى
طريــق ذات الشــوكة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن شــهيدنا البــار رامــي حرصــه الشــديد عــى أن ينــال رضــا والديــه ،وظهــر شــديد التديــن تلمــس فيــه
مخلصــا للــه عــز وجــل محبــا لدينــه ،ومداف ًعــا عنــه ،ودأب عــى أن يــويص إخوانــه
بعــض أخــاق الصحابــة الــررة إذ كان ً
بإخــاص العمــل لوجــه اللــه تعــاىل والصــر عــى االبتــاءات واملحــن وعــدم اليــأس.

ُعهــد شــهيدنا الفــارس رامــي بســيطًا متواض ًعــا ومتســام ًحا مــع كل مــن أســاء إليــه ،وال يــردد يف تطييــب خاطــر أي
أخ يشــعر أنــه قــد أســاء إليــه .وهــو كثــر الحنــان والعطــف عــى األطفــال واألشــبال يداعبهــم ويــردد دامئًــا« :إن هــذا
الجيــل (األطفــال) هــو جيــل النــر املنتظــر الــذي ســيدفع عنــا الظلــم بإذنــه تعــاىل ويجنــي مثــرة جهادنــا وجهــاده».
ُعــرف برحابــة صــدره؛ فــكان يحــب كل مــن أســلم وجهــه للــه تعــاىل ويــردد حديــث رســول اللــه« :ال فــرق بــن عــريب
وال أعجمــي إال بالتقــوى».
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ُعــرف الشــهيد املجاهــد رامــي باعت ـزازه وتشــجيعه الدائــم لحفظــة القــرآن الكريــم ،فــإذا ســمع بــأن أحــدً ا مــن
األشــبال قــد اختتــم جــز ًءا مــن القــرآن طــار فر ًحــا مــرو ًرا ،وأخــذت عينــاه تبكيــان مــن شــدة الفــرح.
مشواره الجهادي

منــذ نعومــة أظافــره التحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فــرىب يف أحضــان إخوانــه مبســجد صــاح الديــن،
ثــم انتقــل إىل مســجد الشــهيد حســن البنــا ليــداوم عــى الصــاة والعبــادة مــع إخوانــه وأصدقائــه هنــاك ،وكنــت تجــده
رضا ومشــاركًا إلخوانــه يف جميــع الفعاليــات واملياديــن الجهاديــة .وعمــل يف مجــال األمــن الســيايس يف الحركــة.
حــا ً
شــارك الشــهيد املجاهــد رامــي يف العديــد مــن الفعاليــات مــع إخوانــه مــن أبنــاء حركــة الجهاد اإلســامي يف فلســطني،
وقــام بوضــع امللصقــات وتزيــن الشــوارع يف أيــام األعيــاد .كــا عمــل الشــهيد رامــي عض ـ ًوا يف اللجنــة الدعويــة يف
منطقتــه ،واجتهــد يف إلقــاء بعــض املواعــظ والــدروس الدينيــة .وقبــل استشــهاده بأســبوع قــام بإلقــاء درس دينــي عــى
إخوانــه عــن موضــوع رضــا الوالديــن وعقوبــة عقوقهــم إال إنــه مل يســتطع إكــال الــدرس حيــث إنــه مل يســتطع أن
يتاملــك نفســه ،وامتــأت عينــاه بالدمــوع ،فأجهــش بالبــكاء لرهافــة أحاسيســه ومشــاعره تجــاه والديــه وتضحياتهــا.
التحــق شــهيدنا الفــارس رامــي بصفــوف رسايــا القــدس خــال انتفاضــة األقــى ،ونتيجــة لرسيتــه التامــة تــم اختيــاره
مــن قبــل إخوانــه عضـ ًوا يف جهــاز األمــن التابــع لرسايــا القــدس ،كــا أنــه التحــق يف دورة عســكرية تحــت إرشاف الشــهيد
القائــد رامــي عيىس.
ُيســجل لشــهيدنا املجاهــد رامــي مشــاركته يف تنفيــذ العديــد مــن عمليــات إطــاق النــار وزرع العبــوات الناســفة
وتفجريهــا واطــاق قذائــف الهــاون عــى املواقــع الصهيونيــة.
ُيذكــر أن شــهيدنا املجاهــد رامــي خــرج قبــل أســبوع مــن استشــهاده يف مهمــة جهاديــة تهــدف لرصــد هــدف عــى
طريــق «كارين–نيتســاريم» ،ورأى دوريــة راجلــة لجنــود االحتــال ،فباغتهــم بإطــاق النــار بشــكل مبــارش ،ثــم انســحب
تحفظــه عنايــة الرحمــن.
موعد مع الشهادة

قبــل صــاة يــوم الجمعــة املوافــق  2أبريــل (نيســان) 2004م توجــه فارســنا املقــدام رامــي لتنفيــذ مهمــة رصــد
عــى طريــق «كارين–نيتســاريم» ،وبالتحديــد عنــد مصنــع «الحــاج فضــل للباطــون» رشق مدينــة غــزة ،وأثنــاء مراقبتــه
للجنــود الحظتــه دبابــات العــدو الصهيــوين ،فأطلقــت نـران أســلحتها الرشاشــة تجاهــه مــا أدى إىل ارتقائــه عــى الفــور
إىل العــا ليلقــى األحبــة محمــدً ا ﷺ وصحبــه األطهــار .مــع اإلشــارة إىل أن قــوات االحتــال الصهيــوين قامــت باحتجــاز
جثــان شــهيدنا الفــارس رامــي ملــدة يومــن حتــى ســمحت للصليــب األحمــر بأخــذ الجثــان ليــوارى الــرى مبشــاركة
جمــوع أهلــه وشــعبه.
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الشهيد املجاهد فتحي أحمد عبد القادر أبو مغصيب
حمل راية الجهاد فت ًيا

قســوة عــى النفــس أن يــرى اإلنســان األرض التــي رشد منهــا آبــاؤه
كل يــوم وال يســتطيع دخولهــا .هــذا مــا يعــاين منــه ســكان املناطــق
املحاذيــة ملــا صــار حــدو ًدا بــن أج ـزاء الوطــن الواحــد .قســوة الحــال
تدفــع األبنــاء للجهــاد ضــد ســارق األرض وصانــع الحــدود.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1970

ولــد الشــهيد املجاهــد فتحــي أحمــد أبــو مغصيــب (أبــو أحمــد) يف بلــدة الق ـرارة رشق مدينــة خانيونــس جنــوب
قطــاع غــزة يف  1نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1970م.

تــرىب الشــهيد املجاهــد فتحــي يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــا تعــرف واجبهــا نحــو دينها ،تلــك األرسة
التــي ُه ِّجــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة بــر الســبع ،وتتكــون مــن والديــه وأربعــة مــن اإلخــوة
وســبع أخــوات قــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه التاســع بينهــم.
درس الشــهيد املجاهــد فتحــي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن ببلــدة القـرارة ،فحصــل عــى االبتدائيــة
واإلعداديــة ،ودرس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة املنفلوطــي يف ديــر البلــح ،ولكــن مل يكملهــا بســبب ظــروف االعتقــال
التــي تعــرض لهــا الشــهيد منــذ صغــره.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد فتحــي مرتــن حيــث أنجــب ثالثــة مــن األوالد وس ـ ًتا مــن البنــات ،أصغرهــم مل يكــن عــى
قيــد الحيــاة عنــد استشــهاد والــده حــن رحــل وتــرك يف أحشــاء زوجتــه جني ًنــا يف الشــهر الســادس.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املجاهــد فتحــي إنســان عظيــم طيــب النفــس ،محــب ألبنائــه وإخوانــه وأصدقائــه ،بســيط ومتســامح ودائــم
التفقــد للجميــع ،يشــعر تجاههــم باملحبــة واألخــوة والصادقــة ،ودائــم الزيــارة والصلــة ألرحامــه وشــقيقاته املتزوجــات
باإلضافــة إىل أنــه مثــال لإلنســان الصالــح الشــجاع جــدً ا ،والــكل يشــهد لــه بذلــك ،هــادئ يف طبعــه يحســن لجميــع
النــاس ،رحــب الصــدر طيــب القــول حســن اللفــظ ،يقــدم املصلحــة العامــة عــى مصلحتــه الخاصــة ،ومثــال للحنــان
والحــب والعطــاء بــن أرستــه وعائلتــه.
ح ــرص ش ــهيدنا املجاه ــد فتح ــي ع ــى الصل ــوات الخم ــس يف مس ــجد الرحم ــن ،وااللت ـزام بأخ ــاق اإلس ــام ،وأح ــب
الدف ــاع ع ــن الدي ــن اإلس ــامي واالستش ــهاد م ــن أج ــل فلس ــطني؛ ألن ــه الس ــبيل للف ــوز بجن ــة الف ــردوس األع ــى.
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مشواره الجهادي

منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثًــا عــى صــدر شــعبه وأمتــه ،فانخــرط يف العمــل
الطــايب ،ثــم اعتقــل يف ســجون االحتــال الصهيــوين ملــدة ســت ســنوات حالــت دون متكنــه مــن إكــال دراســته الثانويــة.

انضــم شــهيدنا املجاهــد فتحــي إىل حركــة الجهــاد اإلســامي داخــل ســجون االحتــال الصهيــوين أســوة بالعديــد مــن
مجاهــدي الحركــة الذيــن تعرفــوا عليهــا داخــل الســجون واملعتقــات .وتعــرض للعديــد مــن أســاليب التعذيــب البشــعة
التــي يســتخدمها االحتــال مــع األرسى الفلســطينيني حتــى يكــر عزميتهــم ،لكــن شــهيدنا الفــارس فتحــي أىب ذلــك؛ ألنــه
آمــن بهــذا الطريــق الــذي مــى فيــه أال وهــو طريــق الجهــاد واملجاهديــن يف ســبيل اللــه.
تعــرض الشــهيد املجاهــد فتحــي لالعتقــال مـرات عــدة ،ومكــث معتقـ ًـا عــدة ســنوات ،ثــم خــرج مــن الســجن ،فعــاد
للعمــل العســكري ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي فعــاود االحتــال اعتقالــه،
وبــذا أمــى حياتــه مــا بــن األرس والجهــاد.
شــارك شــهيدنا املجاهــد فتحــي يف كل املياديــن يف الربــاط وعمليــات االشــتباك مــع القــوات الخاصــة بحكــم أنــه
يســكن بالقــرب مــن الســياج الحــدودي الفاصــل بــن أرايض املواطنــن يف بلــدة الق ـرارة وبــن األرايض املحتلــة ،وقــام
بإطــاق العديــد مــن القذائــف صــوب الدوريــات الصهيونيــة املــارة بالقــرب مــن الرشيــط الحــدودي.
موعد مع الشهادة

يف  2أبريــل (نيســان) 2004م خــرج شــهيدنا املجاهــد فتحــي مــن منزلــه وتوجــه إىل أشــجار الزيتــون القريبــة مــن
منزلــه ونصــب مدفــع الهــاون وقــام بإطــاق عــدة قذائــف تجــاه دوريــات االحتــال التــي متركــزت بالقــرب مــن الســياج
الحــدودي ،فاقرتبــت قــوات االحتــال مــن املنــزل ،وانتظــرت الشــهيد حينــا حــاول الخــروج فأوقفتــه رصاصاتهــم التــي
أصابــت رأســه ،ثــم نقــل إىل املستشــفى ومكــث فيهــا عــرة أيــام يف العنايــة املركــزة إىل أن استشــهد يف  2أبريــل
(نيســان) 2004م.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد محمد أحمد محمد شاهني
رجل عشق ثرى الوطن

يصن ــع الفلس ــطيني م ــن املش ــكلة ح ـ ًـا ،وم ــن الصع ــب س ـ ً
ـهل.
أراد أعــداءه املخيــات مســتنقعات مــوت ونســيان للوطــن ،فجعلهــا
ينابيـــع حيـــاة وعلـــم وعمـــل وتذكـــر بالوطـــن املـــروق وإعـــداد
للجه ــاد س ـ ًرا ع ــى طري ــق التحري ــر .الش ــهيد محم ــد رم ــز ح ــي ب ــاق
لذل ــك الفلس ــطيني.
)(2004 - 1978

الميالد والنشأة

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد أحم ــد محم ــد ش ــاهني يف مخي ــم الربي ــج وس ــط قط ــاع غ ــزة يف  9أكتوب ــر (ترشي ــن
األول) 1978م.
تــرىب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــا تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا مكونــة مــن الوالديــن وأربعــة أبنــاء
ذكــور وثــاث أخــوات تلــك األرسة التــي ُهجــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة «قبيبــة» عــى أيــدي
العصابــات الصهيونيــة.
درس الشــهيد املجاهــد محمــد شــاهني فحصــل عــى االبتدائيــة ،وأكمــل دراســته اإلعداديــة يف املخيــم ،ثــم أنهــى
الثانويــة يف مدرســة فتحــي البلعــاوي مبخيــم الربيــج .تــزوج شــهيدنا املجاهــد محمــد ورزقــه اللــه ابنــن.

صفاته وأخالقه

الشــهيد محمــد شــاهني إنســان عظيــم طيــب النفــس ،محــب لألطفــال و ُمحــب ألصدقائــه ،بســيط ومتســامح،
محبــوب جــدً ا مــن ِقبــل والديــه حيــث كان مطي ًعــا لهــا ومقر ًبــا منهــا .حــرص عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد،
وحــث إخوتــه وأبنــاء أخواتــه عليهــا ،ودعــا الجميــع للمواظبــة عليهــا.
مشواره الجهادي

منــذ تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثًــا عــى صــدر شــعبه وأمتــه ،فالتحــق شــهيدنا املجاهــد
يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م.

تـــرىب شـــهيدنا املجاهـــد عـــى موائـــد اإلميـــان والوعـــي والثـــورة ،موائـــد اإلســـام والجهـــاد وشـــارك يف إطـــاق
صواري ــخ الق ــدس وقذائ ــف اله ــاون ع ــى املغتصب ــات الصهيوني ــة املحاذي ــة لقط ــاع غ ــزة ،ك ــا ش ــارك يف ص ــد العدي ــد
م ــن االجتياح ــات الصهيوني ــة ،وق ــام أيضً ــا بزراع ــة العب ــوات الناس ــفة ع ــى الس ــياج الفاص ــل ب ــن قط ــاع غ ــزة وب ــن
املغتصب ــات الصهيوني ــة.
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موعد مع الشهادة

بعــد املشــوار الجهــادي الحافــل لشــهيدنا املجاهــد محمــد شــاهني ،ويف إحــدى املهــات الجهاديــة كان يقــوم شــهيدنا
بــزرع عبــوة ناســفة رشق مخيــم الربيــج حيــث اســتهدفته قــوات االحتــال بقذيفــة مدفعيــة ،فارتقــى عــى إثرهــا شــهيدً ا
يــوم الجمعــة املوافــق  2أبريــل (نيســان) 2004م .تقبــل اللــه شــهدائنا وأســكنهم فســيح جناتــه.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد إبراهيم خالد محمد رسيس
ضحى بالعلم فداء للوطن

مل تكــن تعلــم محافظــة نابلــس أنهــا ســتفقد واحــدً ا مــن فتيانهــا
الشــامخني الذيــن صنعــوا املجــد واإلبــاء ،بــكل فخــر وعــز ،حــن خــرج
الطالــب إبراهيــم رسيــس ابــن مخيــم بالطــة متخط ًيــا ســور مدرســته
نحــو جنــود االحتــال ليقــذف يف وجوههــم القنابــل غــر مكــرث
لرصاصهــم الغــادر ملق ًنــا بذلــك أطفــال العــامل بــأن الطفــل الفلســطيني
ســيظل عنوانًــا للشــجاعة والفــداء.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم خالــد رسيــس يف  8ديســمرب (كانــون األول) 1987م يف مخيــم بالطــة مبحافظــة
نابلــس ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث داخــل املخيــم إىل أن انتقــل إىل مدرســة قــدري
طوقــان لتلقــي التعليــم الثانــوي .تعــود جــذوره إىل بلــدة «الجامســن الرشقــي» الواقعــة قضــاء يافــا عــروس فلســطني
التــي ُه ِّجــرت عائلتــه منهــا يف العــام 1948م.
ترعــرع شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم وســط أرسة محافظــة ،ربتــه عــى طاعــة اللــه وحــب الجهــاد واملقاومــة .ترتيبــه
الثــاين بــن أفـراد أرستــه ،وهــو االبــن الوحيــد مــن بــن خمــس فتيــات .يهــوى التعامــل مــع اإللكرتونيــات حيــث بــرع يف
متابعــة التقنيــات الحديثــة.
عمــل شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم معي ًنــا ألرستــه ولبيتــه ،وترعــرع بــن إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي ليــرك حلــم
أمــه بــأن يصبــح مجتهــدً ا يف دراســته وذا منصــب أكادميــي.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن شــهيدنا الفــارس إبراهيــم أنــه متيــز بعالقاتــه االجتامعيــة الواســعة مــع أقرانــه وجريانــه وأف ـراد أرستــه،
تقــول والــدة الشــهيد إنــه مميــز بتواضعــه وترفعــه عــن الصغائــر ،وهــذا مــا جعــل حولــه جمهــو ًرا واسـ ًعا مــن املحبــن
واملعجبــن بشــخصه.
تعل ــق قل ــب ش ــهيدنا املق ــدام إبراهي ــم من ــذ نعوم ــة أظاف ــره باملس ــاجد ،فالت ــزم بالعب ــادة فيه ــا وق ــى ج ــل وقت ــه
يف جنباته ــا يرت ــل الق ــرآن ويت ــرع بالدع ــاء إىل الل ــه ،أن ينع ــم ع ــى ه ــذا البل ــد بالس ــخاء والرخ ــاء وأن يح ــرره م ــن
دن ــس بن ــي صهي ــون.

تقــول شــقيقته رسيــن إنــه معــروف بطيبــة قلبــه وحبــه لآلخريــن ،وقــد تعلــق بــه الجميــع مــن الجـران واألقربــاء،
واألصدقــاء لدماثــة خلقــه وحســن مظهــره.
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مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد املجاهــد إبراهيــم إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ومــن ثــم التحــق يف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي قبــل استشــهاده بنحــو عــام .وعرفــه رفــاق دربــه بحســن أدبــه وتواضعــه ،وبأنــه
محــب جــدً ا لخدمــة إخوانــه.

ُعــرف عــن شــهيدنا املقــدام إبراهيــم أنــه مــن أرشس مقاتــي رسايــا القــدس يف مخيــم بالطــة ،ومتيــز بعقليتــه الخارقة،
وقــد قــام بالعديــد مــن عمليــات إلقــاء القنابــل عىل الجنــود واملســتوطنني.
تقــول والــدة الشــهيد إبراهيــم الــذي لُقــب مبلــك الكحتــات وهــو (نــوع مــن العبــوات املتفجــرة) إنــه كتــوم يرفــض
املباهــاة باألعــال الجهاديــة ضــد االحتــال.
موعد مع الشهادة

خــرج شــهيدنا الفــارس إبراهيــم كعادتــه إىل مدرســته يف  7أبريــل (نيســان) 2004م ،ويف منتصــف الــدوام املــدريس،
أخــره أحــد زمالئــه بــأن هنــاك اشــتباكًا مــع قــوات االحتــال بالقــرب مــن املدرســة .حينهــا خــرج الشــهيد الفــارس
إبراهيــم ومجموعــة مــن رفاقــه مــن املدرســة متجهــن إىل امليــدان حيــث إن املعلمــن مل يتمكنــوا مــن منعــه وقتئــذ
خصوصــا أنــه صاحــب عقليــة عنيــدة تربــت عــى الجهــاد وفضلــت شــهادة الجهــاد عــى شــهادة العلــم .لقــد أرص أن
ً
يخــرج وهــو يحمــل يف حقيبتــه قنابــل االنتقــام مــن العــدو املاكــر الــذي مل يفــرق يف اســتهدافه بــن طفــل وفتــى أو بــن
شــاب وعجــوز ،ولكنــه بطــل مــن خــرة أبطــال محافظــة نابلــس ومخيمهــا بالطــة الــذي عــرف بأصالــة أهلــه وبســالتهم
يف املقاومــة والتحــدي .وحينــا خــرج شــهيدنا الفــارس إبراهيــم مــع أصدقائــه مــن ســور املدرســة املهــدم باغتتــه قــوات
االحتــال بإطــاق النــار ،حينهــا قــام الفتيــة برشــقها بالحجــارة غــر أن شــهيدنا الفــارس إبراهيــم قــام عــى الفــور بإلقــاء
القنابــل صــوب الجنــود املتمركزيــن قبالتــه األمــر الــذي أدى إىل إصابتــه بطلــق نــاري اخــرق جســده الطاهــر أصابــه يف
مقتــل ،فاستشــهد بعــد نحــو أربــع ســاعات مــن النــزف املتواصــل.
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الشهيدة الطفلة إميان محمد خليل طلبة
حملت عىل أكتاف رفيقاتها فاختارتها رصاصة غارت من طهرها

مبالمحهــا الطفوليــة وعمرهــا الــذي مل تتجــاوز بــه بعــد الثانيــة
عــرة كانــت عصفــورة تبحــث يف فلســطني عــن الــدم والشــهادة،
تبــي لقوافــل الشــهداء املاريــن مــن أمــام منزلهــا لتعيــش وجــع
عوائلهــم كأن القضيــة التــي ولــدت معهــا جعلتهــا تعيــش العمــر
مرتــن ،فــا متلــك إال أن تقبــل بــدور الشــهيدة فتحملهــا رفيقاتهــا
باملدرســة قبــل موعــد استشــهادها بســاعات .إميــان وكأن العمــر
)(2004 - 1991
واللغــة يعجـزان أمــام جســد مل يكــن يحلــم إال بدميــة يحتضنهــا قبل
النــوم ووطــن يعيــش بســام .وحدهــا رصاصــة واحــدة وأخــرى عــى عجــل كانتــا كفيلتــن لترسقــا مالمــح الصغــرة إميــان
فتنــام عــى األرض نومــة الشــهداء كأن األرض بفلســطني ال تســتثني مــن جوفهــا أحــدً ا.
الميالد والنشأة

كوج ــه الب ــدر ج ــاءت العصف ــورة الش ــهيدة إمي ــان محم ــد طلب ــة بكــ ًرا لعائلته ــا يف  27ديس ــمرب (كان ــون األول)
1991م كأن الش ــهر ال ــذي ج ــاءت ب ــه ق ــد رس ــم حي ــاة طفل ــة يخل ــد اس ــمها يف س ــجل الذاكري ــن .العائل ــة تتك ــون
م ــن س ــبع أف ـراد تتقدمه ــم إمي ــان .مبنزله ــم البس ــيط عاش ــت طفولته ــا مبدين ــة خانيون ــس بعدم ــا ُه ِّج ــر جده ــا م ــن
قري ــة الربتق ــال والج ــال «ياف ــا».
درســت عــروس فلســطني الشــهيدة الطفلــة إميــان املرحلــة االبتدائيــة مبــدارس غــوث وتشــغيل الالجئــن ،وحصلــت
حينهــا عــى املرتبــة األوىل بالفصــل ،ثــم التحقــت باملرحلــة اإلعداديــة ،لكنهــا مل تعلــم حينهــا أن الشــهادة الكــرى
بانتظارهــا.
صفاتها وأخالقها

يف منــزل عائلتهــا جداريــة طويلــة تحتضــن صــورة الشــهيدة الطفلــة إميــان تتســع ملــن يســأل عنهــا فتختــر مبالمحهــا
بعضً ــا مــن صفــات الطهــر التــي مل تكــن إال ألطفــال فلســطني دون غريهــم.
والدتهــا التــي تســابق نفســها بالحديــث عــن الشــهيدة الطفلــة إميــان تنظــر للصــورة قلي ـاً وتبتســم ،ومــرة أخــرى
تبــي حــن تتجســد صفاتهــا أمــام ناظريهــا فهــي التــي تراهــا الصديقــة الصــدوق والطفلــة املطيعــة املجتهــدة يف دروســها
تشــعر باآلخريــن وال تجالــس مــن أقربائهــا إال الكبــار.
مشوارها الجهادي

بعمــر الزهــر مل تكــن تحمــل الصغــرة إال قلـ ًـا وكر ًاســا وبعضً ــا مــن ألــوان علــم فلســطني ،فتختــر بالرســم جــال
وطنهــا الــذي يغيــب بــن مالمــح طفولتهــا .ترســم برتقــال يافــا وعيــون والدتهــا التــي تتســع للوطــن وتبــي لتلــك
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الرصاصــات التــي اغتالــت أطفــاالً بعمــر الــورد ،تبــي فــارس وإميــان حجــو ومحمــد الــدرة فيشــتعل لهــب الحــزن
والحقــد والبــكاء حــن تــرى دماءهــم تســيل فلــم تكــن إميــان الشــهيدة متلــك أمــام الظلــم الــذي تشــاهده عــى التلفــاز
ســوى أن تبحــث عــن طريــق النجــاح والتميــز ،فتكــون محاميــة تدافــع عــن حقــوق الشــهداء وأطفــال املخيــم.
موعد مع الشهادة

يف العــام 2004م همســت الشــهيدة الطفلــة إميــان لوالدتهــا مؤكــدة بأنهــا ســتحصل عــى شــهادة مميــزة ،فتســألها
عــن املرتبــة التــي ســتحصل عليهــا ،لكــن الصغــرة تخربهــا بأنهــا ســتحصل عــى شــهادة لــن يتوقعهــا أحــد كأن نبضهــا
الــذي ينتفــض عــى الجهــة اليــرى يخيــل لهــا الشــهادة املباركــة.
وكعــادة الجميــات ارتــدت الشــهيدة الطفلــة إميــان زيّهــا املــدريس وصفَّفــت لهــا والدتهــا شــعرها عــى الرغــم مــن
أنهــا اعتــادت القيــام بذلــك بنفســها .وقبــل خروجهــا يف الســابعة رتبــت املنــزل ،لكــن والدتهــا كانــت تتأملهــا حتــى
تنبهــت الشــهيدة الطفلــة إميــان لذلــك وتســاءلت عــن الســبب ،لكــن األخــرة مل تتحــدث إال بابتســامة.

أمــا يومهــا األخــر يف املدرســة فلــم يختلــف عــن نظــرات والدتهــا .كانــت صديقاتهــا يلعــن أيضً ــا دور الشــهيد
فوقــع االختيــار حينهــا عــى زميلتهــم ،لكــن الشــهيدة الطفلــة إميــان أخربتهــم بأنهــا خفيفــة الــوزن فزفــت شــهيدة قبــل
استشــهادها بســاعتني ،وحــده التاريــخ مــن يشــهد بذلــك؛ ففــي  10أبريــل (نيســان) 2004م عــى مثــل عادتهــا دخلــت
املطبــخ وبــدأت بوضــع األطبــاق فــإذ برصاصــات طائشــة يطلقهــا جنــود االحتــال مــن مغتصبــة جينتــال بالقــرب مــن
منزلهــا غــرب مدينــة خانيونــس فســقطت عــى وجههــا وغــرق الخبــز والطعــام بــدم العصفــورة لتســتقبلها الجنــة مبائــدة
أكــر تتســع ألرواح الشــهداء.
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الشهيد املجاهد أحمد خالد أحمد حسان
صنع من املوت حياة

استشــهادي عشــق فلســطني بعــد أن ســكن القــرآن قلبــه وعــرف
أجــر املجاهديــن ،وأيقــن أن الواجــب الدينــي يحثــه عــى قتــال
الصهاينــة أعــداء اللــه وأعــداء اإلنســانية جمعــاء ،فقــرر أن يفتــت
جســده وأن يــروي بدمــه ت ـراب أرضــه ،فحمــل ســاحه وراح يطلــق
النــار مصد ًحــا بالتكبــر عــى الجنــود ،فرزقــه اللــه شــهادة يف ســبيله.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

يف اململكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ  7مــارس (آذار) 1987م ولــد الشــهيد الفــارس أحمــد خالــد حســان ألرسة
محافظــة تتكــون مــن شــقيقني هــا الشــهيد املجاهــد أحمــد وأخــوه وليــد الــذي يكــر أحمــد ،وشــقيقة واحــدة هــي
الصغــرة لديهــم إضافــة إىل الوالــد والوالــدة الكرميــن.
نشـــأ وترعـــرع بـــن أفـــراد تلـــك األرسة املجاهـــدة ،فعلمتـــه املواظبـــة عـــى الصـــاة والتـــزام املســـاجد وقـــراءة
الق ــرآن الكري ــم ،درس املرحلت ــن االبتدائي ــة واإلعدادي ــة يف مدرس ــة املل ــك عب ــد العزي ــز يف مدين ــة ج ــدة بالس ــعودية،
وأنه ــي دراس ــة الص ــف الثام ــن .وم ــا أن ع ــادت األرسة إىل أرض غ ــزة حت ــى ب ــدأ يبح ــث ع ــن عم ــل فامته ــن البن ــاء.
صفاته وأخالقه

تقــول شــقيقته« :بشــوش الوجــه خفيــف الظــل ،مــرح جــدً ا .هــذه صفــات شــقيقي الــذي أكــر مــا أذكــره أننــا كنــا
دامئًــا نتشــاجر م ًعــا ،ورسعــان مــا نعــاود اللعــب ســويًا .لقــد أحببتــه كثـرًا».

حظــي شــهيدنا الفــارس أحمــد بحــب أهلــه وجريانــه ،كــا أنــه أحــب القــرآن الكريــم ،يســتمع إىل قـراءت كثـرًا ،عهــد
كرميًــا طيــب القلــب ،عمــل يف البنــاء ،ومل يبخــل عــى أحــد مــن أهلــه.
تؤكــد شــقيقته أنــه تعــود أن يتــرع مبالــه للفقـراء واملحتاجــن ،يدخــر عــن نفســه حتــى يعطــى مــن يحتــاج ذاك املال
أكــر منــه ،ومتيــز بحســن الخلــق ،رحيــم يف أهلــه وشــديد عــى عــدوه.
وأضافــت األخــت التــي مل تعتــد غيابــه« :التــزم يف دينــه وحــرص عــى طاعــة والديــه ال ينقــص عليهــا شــي ًئا ،وحافــظ
عــى جميــع الصلــوات وحلقــات القــرآن ومجالــس العلــم والنــدوات الثقافيــة يف مســجد عــى بــن أىب طالــب القريــب
مــن منزلنــا يف حــي الزيتــون رشق مدينــة غــزة» ،وتابعــت« :مل يعتــد الخــروج لألفـراح لعــدم حبــه لهــا ،ولكنــه حــرص
كثـ ًرا عــى مشــاركة النــاس أحزانهــم».
مشواره الجهادي

هــي فلســطني تختطــف قلــوب املؤمنــن الذيــن جبلــوا برتابهــا ،عشــقوا رائحــة الزعفــران التــي تفــوح مــن بــن
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بســاتينها ،هــي التاريــخ واملجــد والحضــارة ،هــي قلــب األمــة النابــض ،هــي البوصلــة التــي ال ميكــن ألبنــاء الجهــاد أن
ينحرفــوا عنهــا ،وكذلــك هــو الشــهيد املجاهــد أحمــد الــذي أىب إال أن ينتمــي لهــذه الحركــة التــي قدمــت وال زالــت
الشــهداء واألرسى والجرحــى مــن أجــل اســتعادة فلســطني.
التــزم دين ًيــا منــذ صغــره وكأنــه يتجهــز استشــهاد ًيا .أحــب القــرآن وبيــوت اللــه التــي وجــد فيهــا مــاذه اآلمــن
ومتعــة املؤمــن الصــادق ،ومــا أن اشــتد عــوده حتــى التحــق بحركــة الجهــاد االســامي ،ثــم انضــم إىل جناحهــا العســكري
رسايــا القــدس الحامــل للــواء الجهــاد يف فلســطني ،عمــل يف وحــدة الربــاط لحراســة الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة كــا
عمــل أيضــا يف وحــدة الرصــد واالســتطالع التابعــة للرسايــا ،وكلــف بالعديــد مــن مهــات الرصــد ومتابعــة تحــركات
العــدو وتحصيناتــه الهشــة أمــام إميــان املجاهديــن.
حافــظ شــهيدنا املقــدام أحمــد عــى الرسيــة والكتــان يف عملــه؛ ألنــه منــذ اللحظــة األوىل التــي قــرر فيهــا أن
يدخــل رسايــا القــدس وهــو يفكــر بتفجــر جســده يف قلــب الكيــان الغاصــب ليعلــم العــدو أن الوجــع ســيقابل بالوجــع
واالنفجــار باالنفجــار.
وقــع االختيــار عــى شــهيدنا الفــارس أحمــد لينضــم إىل وحــدة االستشــهاديني حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات
العســكرية عــى فنــون القتــال ومهــارات امليــدان ،واالقتحامــات والتكتيــك ليصبــح جاه ـ ًزا ألي مواجهــة باتــت حتميــة
مــع جنــود االحتــال.
موعد مع الشهادة

 12أبريــل (نيســان) 2004م موعــد تنفيــذ العمليــة املشــركة بــن رسايــا القــدس وكتائــب القســام وكتائــب األقــى،
وبعــد رصــد ومتابعــة طويلــة وتدريــب مكثــف للمجاهديــن خــرج ثالثــة مجاهديــن متســلحني بإميــان عميــق بأنهــم
ســيالقون إحــدى الحســنيني :إمــا نــر أو استشــهاد.

توجــه املجاهــدون إىل مغتصبــة «نيتســاريم» وســط قطــاع غــزة ،ومــا أن اقرتبــوا وأخــذوا مواقعهــم حتــى بــدأ
االشــتباك بينهــم وبــن الجنــود املتحصنــن لتعلــو صيحــات التكبــر ويشــتد االشــتباك لينتهــي بارتقــاء االستشــهادي أحمــد
حســان مــن رسايــا القــدس واالستشــهادي إيــاد الطهـراوي مــن كتائــب القســام وانســحاب املجاهــد الثالــث مــن العمليــة
بســام ،واستشــهد الح ًقــا يف عمليــة أخــرى وهــو االستشــهادي طــارق ياســن مــن كتائــب األقــى.
يذكــر أن قــوات االحتــال احتجــزت جثــان الشــهيد املقــاوم أحمــد لتســع ســنوات انتهــت يف أبريــل (نيســان)
2013م ليســتلم أهلــه الجثــان الطاهــر كــا هــو باســتثناء وجهــه ،ولكــن لحيتــه كــا هــي مل تتغــر كــا تؤكــد شــقيقته.
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الشهيد املجاهد يارس سامر إسامعيل أبو حبيس
تعلّم قتل الصهاينة باحرتاف

بــدأ مشــوار جهــاده يف بكــور عمــره .يف بكــور العمــر يتعلــم النــاس
ويرتيضــون ويقبلــون عــى مــرات الحيــاة ،والفلســطيني يفتــح
عينيــه عــى آثــام االحتــال الصهيــوين ،فيبــادر إىل مواجهــة االحتــال
قاتــل الحيــاة والفــرح ،ومل يكــن للشــهيد املجاهــد يــارس إال أن يواجــه
الغاصــب الصهيــوين حتــى االستشــهاد.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1985

ولــد الشــهيد املجاهــد يــارس ســامر أبــو حبيــس يف  21يوليــو (متــوز) 1985م لعائلــة كرميــة مــن أصــل مقــديس مــن
قريــة «الشــيخ مونــس» التــي ُه ِّجــر أهلهــا غص ًبــا يف العــام 1948م إىل مــدن الضفــة والبــاد العربيــة املجــاورة ،فصــارت
هــذه العائلــة املســلمة منب ًعــا إلعــادة أرضهــا املقدســة ،فجعلــت مخيــم عســكر الجديــد قاعــدة جهــا ٍد لهــا فخرجــت
الشــهيد املجاهــد يــارس أبــو حبيــس.
درس شــهيدنا املجاهــد يــارس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف املــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث يف املخيــم ،ولكــن
حاجــة أهلــه للدخــل املــادي أجربتــه عــى تــرك الدراســة يف عمـ ِر ال يتجــاوز الســابعة عــرة ليتوجــه إىل ســاحة العمــل
حيــث تعلــم مــن أقاربــه حرفــة الطــاء عــى نيــة أن تكــون مهنتــه الرســمية يف هــذه الحيــاة ،ولكــن التيــار هــذه املــرة
انعطــف  180درجــة لتتحــول مهنتــه ح ًقــا إىل قتــل الصهاينــة.
صفاته وأخالقه

يف املســاجد وجــد مقــر هــذا الطفــل الــذي رسعــان مــا كــره الصهاينــة فــوق عمــره ،فاســتوطنوا طفولتــه ،ولكنــه
صــار أكــر مــن ذلــك ليصبــح أحــد شــباب املســجد الــذي داوم وواظــب عــى إتيانــه فــور أذان كل صــاة ،فصــار الشــاب
املتديــن املتمســك بقيــم اإلســام يف قولــه وفعلــه؛ فهــو البــار بوالديــه ،املحســن لهــا ،وهــو حســن العــرة مــع كل الناس
مــن جـران وأصدقــاء ومعــارف ،وهــو املشــارك يف كل عمــل ينفــع كل النــاس ،فاكتســب محبــة واحـرام الجميــع.
مشواره الجهادي

بعــد بــدء انتفاضــة األقــى توجــه شــهيدنا املجاهــد يــارس إىل كتائــب شــهداء األقــى جاعـ ًـا منهــا منطل ًقــا عســكريا؛ً
فحبــه للعمــل الجهــادي قــاده للتعــرف إىل القائــد يف كتائــب األقــى آنــذاك الشــهيد املجاهــد عــي العجــوري ،وهــو
املعلــم العســكري األول لشــهيدنا املجاهــد يــارس فأخــذ يتعلــم منــه حــب الجهــاد واملقاومــة.
أخــذ شــهيدنا املقــاوم يــارس ينفــذ مــا يتعلمــه يف أرض الواقــع ليكتــب التاريــخ كالمــه املتضمــخ بالــدم القــاين،
فرتســم أروع مالحــم العــزة عــى تلــة مخيــم عســكر الجديــد ،فينفــذ شــهيدنا املجاهــد يــارس أول عمــل لــه باالشــتباك
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مــع وحــدة عســكرية خاصــة تابعــة للجيــش الصهيــوين موق ًعــا إصابــات مبــارشة يف ســيارتهم ،ولكــن هــذا الشــاب الــذي
بــدا طموحــه أعــى مــن االشــتباكات واصــل طريقــه ،فتعــرف عــى الشــهيد املجاهــد أمــن فاضــل أحــد قيــادات كتائــب
القســام يف املحافظــة ،فأعطــاه علـ ًـا واسـ ًعا يف نظــم التفجـرات ،فــرع شــهيدنا الفــارس يــارس يف التطبيــق معل ًنــا بــدء
العمــل التفجــري حيــث اســتهل جهــاده بتفجــر أحــد الجيبــات العســكرية الصهيونيــة .ومل تقــف األمــور هنــا؛ ففضولــه
اإليجــايب أوصلــه للعمــل مــع أحــد قــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف شــال الضفــة،
وهــو القائــد األســر فهــد صوالحــي مــن مخيــم بالطــة املحكــوم  8مؤبــدات و 55عا ًمــا ،فصــار عمــل شــهيدنا املقــدام
يــارس معــه بدايــة ملشــواره مــع رسايــا القــدس داخـ ًـا صفهــا معل ًنــا أنــه لــن يقــر يف أداء واجبــه الدينــي تجــاه أبنــاء
شــعبه ،فدخــل صــف الرسايــا لريســم مــن (عبواتــه ورصاصــه) بســمة عــى شــفاه طفلــة قتــل الصهاينــة والدهــا .بــدأ
العمــل العســكري يف صــف الرسايــا باشــتباكه األول بعــد دخولــه فيهــا يف منطقــة البــاذان ،ثــم أتبعــه تفجــر جيــب
عســكري ،وتفجــر جيــب آخــر مــن نــوع همــر يف منطقــة حــوارة بنابلــس ،وتوالــت عــدة صفعــات يف الوجــه الصهيــوين
نفذتهــا رسايــا القــدس وخطــط لهــا شــهيدنا املجاهــد يــارس ابــن نابلــس.
مل يقــف شــهيدنا املجاهــد يــارس يف الصــف العســكري فحســب ،بــل إنــه أحــد الناشــطني الفعليــن لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف مخيــم عســكر الجديــد بنابلــس الــذي جعلتــه الحركــة أنشــط املناطــق عــى الصعــد االجتامعيــة والثقافيــة
والطالبيــة .يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد يــارس مــن الشــباب امللتزمــن حرك ًيــا؛ فهــو املتديــن رغــم مــا أصــاب املســلمني،
وهــو املجاهــد رغــم الجواســيس ،وهــو االجتامعــي رغــم ضيــق الوقــت ،وهــو العمــاق رغــم قزامــة الزمــن.
موعد مع الشهادة

ي ــوم الجمع ــة ي ــوم مب ــارك لدين ــا نح ــن املس ــلمني ،وي ــوم الجمع ــة ي ــوم اخت ــاط دم ــوع الف ـراق بدم ــاء الش ــهداء
ل ــدى أه ــل مخي ــم عس ــكر الجدي ــد .ه ــي تل ــك الجمع ــة الغامض ــة الت ــي وافق ــت  16أبري ــل (نيس ــان) 2004م .ليلته ــا
كان ش ــهيدنا الف ــارس ي ــارس أب ــو حبي ــس يعم ــل في ــا ي ــريض الل ــه .يق ــوم بإنت ــاج أح ــد أن ــواع املتفج ـرات املس ــتخدمة
يف العب ــوات .وحفاظً ــا ع ــى أم ــان م ــن حول ــه مــ ّوه عمل ــه يف أن تأج ــر إح ــدى املقاه ــي لعمل ــه الجه ــادي ،فحص ــل
م ــا حص ــل ،وانفج ــر م ــا م ــع ش ــهيدنا املجاه ــد ي ــارس يف املقه ــى مب ــا في ــه وم ــن في ــه ،ويرتق ــي ش ــهيدً ا فج ــر ي ــوم 17
أبري ــل (نيس ــان) 2004م.
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الشهيد املجاهد رأفت صبحي يوسف أبو حصرية
ترك أرسته وسار عىل درب االستشهاد

خيــارات املجاهديــن نــاد ًرا مــا تكــون عاديــة ســهلة .قــد يــرك
املجاهــد دراســته أو أرستــه الصغــرة ويســر عــى درب الجهــاد
واالستشــهاد مدفو ًعــا بقــوة اإلميــان بــأن اللــه تعــاىل ســرحم صغــاره
ويرزقهــم مــن حيــث ال يحتســب أحــد.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1976

ولــد شــهيدنا املجاهــد رأفــت صبحــي أبــو حصــرة (أبــو ســيف الديــن) يف مدينــة غــزة بتاريــخ  10أبريــل (نيســان)
1976م ألرسة بســيطة فعــاش بــن والديــه وإخوتــه وأخواتــه ،وهــو االبــن األكــر لوالديــه.
درس شــهيدنا املجاهــد رأفــت املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس دولــة اإلمــارات العربيــة ،ومل يتســن لــه
إكــال تعليمــه املــدريس.
عــاد شــهيدنا املجاهــد رأفــت إىل أرض الوطــن يف شــهر يونيــو (حزيــران) 1996م .تــزوج مــن رفيقتــه الصابــرة
املحتســبة يف العــام 1997م ،وأنجــب منهــا طفـ ًـا أســاه ســيف وثالثًــا مــن الزه ـرات هــن :أمــاين وروزان وهبــة .وقــد
تــرك الشــهيد زوجتــه حامـ ًـا يف الشــهر الســادس لتجــب طفلتــه الرابعــة رانيــة.
عمــل شــهيدنا الفــارس يف مطعــم للأمكــوالت داخــل املنطقــة الصناعيــة «إيــرز» شــال قطــاع غــزة .ثــم عمــل مبدينــة
غــزة يف تركيــب الســتائر والديكــورات.
قبــل شــهرين التحــق شــهيدنا الفــارس رأفــت للعمــل كمراســل يف وزارة املاليــة التابعــة للســلطة الفلســطينية تحــت
بنــد البطالــة.
صفاته وأخالقه

ُعهــد شــهيدنا املجاهــد رأفــت إنســانًا عظيـ ًـا طيــب النفــس ،مح ًبــا ألصدقائــه ،بســيطًا ومتســام ًحا ،دائــم التفقــد
إلخوانــه ويشــعر تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقــة ،يصــل رحمــه وال يقطعــه ،ذو شــخصية هادئــة ،يحــرص كل
الحــرص عــى رضــا الجميــع ،فأحبــه الجميــع .مل يتأخــر يو ًمــا قــط عــن أداء الواجــب يف أعـراس الشــهداء عــى اختــاف
توجهاتهــم وانتامءاتهــم السياســية.
مشواره الجهادي

ُعـــرف شـــهيدنا الفـــارس رأفـــت» بتدينـــه ،حيـــث التـــزم يف الصـــاة مبســـجد «عبـــد اللـــه بـــن عمـــر»
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(الســـويس) يف مخيـــم الشـــاطئ .والتحـــق بحركـــة الجهـــاد اإلســـامي يف فلســـطني ،خـــال انتفاضـــة األقـــى،
ثـــم تـــدرج بالعمـــل التنظيمـــي ومل يكتـــف بذلـــك فانضـــم إىل صفـــوف رسايـــا القـــدس الجنـــاح العســـكري
لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي.
نتيجــة للرسيــة التامــة التــي متتــع بهــا شــهيدنا املجاهــد رأفــت تــم اختيــاره مــن قبــل إخوانــه عض ـ ًوا يف الوحــدة
الهندســية التابعــة لرسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

خــرج شــهيدنا املقــدام رأفــت صبــاح يــوم  21أبريــل (نيســان) 2004م للمشــاركة يف التصــدي لقــوات االحتــال
الصهيــوين التــي اجتاحــت منطقــة أب ـراج النــدى شــال قطــاع غــزة ،وقــد استبســل يف املقاومــة وأصيــب بعيــار نــاري
بشــكل جانبــي يف خارصتــه اليمنــى ،فعــاد إىل منزلــه الســاعة الثانيــة ليـ ًـا.
لشــدة حبــه للجهــاد والشــهادة ،اســتيقظ رغــم جراحــه صبــاح األربعــاء ،وودع زوجتــه وأوالده وحمــل ســاحه
وتوجــه إىل أرض املعركــة ،وهنــاك أصيــب بعــدة رصاصــات حاقــدة أطلقتهــا القــوات الصهيونيــة املتوغلــة ،فارتقــى إىل
العــا شــهيدً ا كــا أحــب وأراد حيــث كــرر عــى زوجتــه أن أمنيتــه هــي الشــهادة يف ســبيل اللــه.

بعــد استشــهاد الشــهيد الفــارس رأفــت أعلنــت رسايــا القــدس أن الشــهيد مســئول عــن عمليــة قنــص الجنديــن
الصهيونيــن اللذيــن ُقتــا ليلــة االجتيــاح خــال تصــدي مجاهــدي رسايــا القــدس للقــوات الصهيونيــة ،وقبــل ربــع ســاعة
مــن استشــهاده ،أطلــق صارو ًخــا مضــا ًدا للــدروع عــى ناقلــة جنــد صهيونيــة مــا أدى إىل تدمريهــا بالكامــل.
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الشهيد املجاهد محمد عبد املطلب عبد الحميد العجوري
«سأموت كام أمتنى»

ي ــا م ــن تركت ــم الجه ــاد واالستش ــهاد يف س ــبيل الل ــه ،وتثاقل ــت
هممكـــم إىل األرض! هـــا هـــو الفـــارس املقـــدام املجاهـــد العابـــد
الزاه ــد محم ــد العج ــوري يرت ــدي ث ــوب الجه ــاد ويصع ــد إىل صه ــوة
ج ــواده ليجاه ــد ويداف ــع ع ــن أبن ــاء ش ــعبه وأرض ــه ووطن ــه مقب ـ ًـا
غ ــر مدب ـ ًرا ،ت ــاركًا الدني ــا بنعيمه ــا وزخرفه ــا م ــن أج ــل جن ــة عرضه ــا
الســـموات واألرض! إنـــه الشـــهيد الفـــارس محمـــد العجـــوري ابـــن
الس ــابعة ع ــرة وال ــذي استش ــهد أثن ــاء التوغ ــل الصهي ــوين ملنطق ــة
أبــراج الن ــدى ش ــال قط ــاع غ ــزة.

)(2004 - 1987

الميالد والنشأة

يف  19ديس ــمرب (كان ــون األول) 1987م ب ــدا م ــروع بي ــت الهي ــا ع ــى موع ــد م ــع إطالل ــة جن ــدي عني ــد يداف ــع
ع ــن ث ــرى أرض ــه ،فب ــزغ الش ــهيد املجاه ــد محم ــد عب ــد املطل ــب العج ــوري .ول ــد يف أرسة فلس ــطينية مكون ــة م ــن
تس ــعة أفــرادُ ،ه ِّج ــرت كش ــأن الكث ــر م ــن العائ ــات الفلس ــطينية م ــن قري ــة «نج ــد» بفع ــل اإلجــرام واإلره ــاب
الصهي ــوين املدع ــوم دول ًي ــا وال ــذي يخ ــوض حربً ــا اس ــتئصالية ب ــا ه ــوادة ض ــد ش ــعب فلس ــطني األع ــزل .وعرف ــت أرسة
ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد بال ــورع والتق ــوى م ــا جع ــل ش ــهيدنا يتلق ــى تربي ــة إمياني ــة وجهادي ــة.
تلقــي شــهيدنا املجاهــد محمــد دراســته يف مــدارس وكالــة الغــوث مبخيــم جباليــا ،فــرز طال ًبــا متفو ًقــا يف دراســته،
فأكمــل املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور ابــن رشــد االبتدائيــة «ج» ،ومــن ثــم املرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة ذكــور
جباليــا اإلعداديــة «ج» لالجئــن وواصــل شــهيدنا رحمــه اللــه مســرته يف املرحلــة الثانويــة يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن
الج ـراح الثانويــة «أ» للبنــن وقــد استشــهد محمــد وهــو يف الســنة الثانيــة مــن املرحلــة الثانويــة ،فافتقــده أصحابــه
وزمــاؤه يف الفصــل ،وتــرك فرا ًغــا كب ـ ًرا بينهــم.

صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بشــخصيته الهادئــة واملتواضعــة والكاظمــة للغيــظ والعافيــة عــن النــاس واألنيقــة يف
ملبســها ومظهرهــا .حافــظ عــى صــاة الجامعــة يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام خاصــة صــاة الفجــر منهــا .كــا
داوم عــى صيــام يومــي االثنــن والخميــس ،وعــى صــاة قيــام الليــل.

كــا حافــظ شــهيدنا املقــدام محمــد عــى حضــور حلقــات القــرآن ودورات الفقــه والتفســر داخــل املســجد إىل
جانــب التزامــه أيضً ــا يف الفــرق الرياضيــة داخــل املســجد كلعبــة الكراتيــه.
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مشواره الجهادي

عمــل شــهيدنا الفــارس محمــد يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وإطارهــا الطــايب الرابطــة اإلســامية يف مــروع
بيــت الهيــا منــذ صغــره وكذلــك شــارك يف العديــد مــن النشــاطات الدعويــة عــى اختــاف أمناطهــا.
أراد أن يبــدأ مشــواره ويكمــل نهجــه الجهــادي حيــث التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي ،وعمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطالع يف شــال غــزة .ويُذكــر أنــه خــرج م ـرات لصــد العديــد مــن
التوغــات التــي اســتهدفت مخيــم جباليــا وبلــدة بيــت الهيــا.
موعد مع الشهادة

بعــد صــر وثبــات عــى املحــن واالبتــاءات جــاء موعــد الشــهيد الفــارس محمــد مــع الشــهادة والتضحيــة بالنفــس
يف ســبيل اللــه؛ ففــي يــوم األربعــاء  21أبريــل (نيســان) 2004م توغلــت قــوات االحتــال الصهيونيــة مدعومــة بعـرات
الدبابــات بالقــرب مــن حــي النــدى شــال قطــاع غــزة .نهــض شــهيدنا املقــاوم محمــد واســتعد ملواجهــة العــدو ،فتوجــه
لتلــك املنطقــة ذاتهــا مود ًعــا أخــاه وكأنــه يعلــم أنهــا الكلــات األخــرة قائــا« :ســأموت كــا أمتنــى» فتقــدم الصفــوف
ليواجــه دبابــات العــدو بجســده الطاهــر إال أن قناصــات العــدو أطلقــت عليــه رصاصتــن ،فأصيــب يف قلبــه ونقــل
ملستشــفى الشــهيد كــال عــدوان لريتقــي هنــاك شــهيدً ا ،ويلحــق بكوكبــة الشــهداء الخمســة عــر الذيــن ارتقــوا خــال
عمليــة التوغــل الصهيــوين ملنطقــة أب ـراج حــي النــدى شــال قطــاع غــزة .وشــيع جثــان الشــهيد الفــارس محمــد مــع
ثالثــة مــن إخوانــه استشــهدوا يف اليــوم نفســه يف عــرس شــهادة مهيــب بعــد الصــاة عليهــم يف مســجد العــودة وســط
مخيــم جباليــا.
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الشهيد املجاهد إبراهيم محمد أحمد حامد
جندل الصهاينة مبغتصبة «كيسوفيم»

إىل الذيــن امتطــوا صهــوة زماننا الزائــف ليصنعوا لألمــة أمجا ًدا ال
تغيــب ،إىل الذيــن حطمــوا القيــود والســدود واقتحمــوا ليلنــا الحالك
ليمضــوا نحــو ضيــاء الصبــاح ،إىل مــن ارتــدوا عبــاءة املجــد وتركونــا
يف عــامل الوهــم والزيــف ،إىل الذيــن صنعــوا مــن أشــائهم املباركــة
را لتعــر فوقــه جيــوش النــر القادمــة رغــم حرقــة االنتصــار.
جـ ً
كــم مــن النجــوم ميكــن أن تضعوهــا عــى أكتافكــم ليــرب لكــم
)(2004 - 1984
النــاس تعظيــم ســام؟ أم هــي أعــال ال تبتغــون منهــا إال مرضــاة
رب العاملــن لتوضــع لكــم يف ميـزان حســناتكم؟ أنتــم الرقــم الصعــب يف هــذا الزمــن الصعــب .طريقكــم ال يســلكه إال
املؤمنــون الصابــرون واملجاهــدون .إليكــم نصــوغ كلامتنــا الباليــة لعلنــا نقــرب منكــم ونقتبــس مــن وهــج ضيائكــم
ونلتمــس دربكــم .نخــط ســرتكم لتكــون نرب ًاســا لنــا يهدينــا إىل طريــق العــزة والكرامــة والنــر بــإذن اللــه.
الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم محمــد حــاد النــور بتاريــخ  4مــارس (آذار) 1984م يف تــل الســلطان مبدينــة رفــح،
ويرجــع أصــل الشــهيد إىل بلــدة «عـراق ســويدان» التــي تقــع بالقــرب مــن قريــة الفالوجــة.
درس شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،ثــم انتقــل إىل
املرحلــة الثانويــة يف مدرســة كــال عــدوان للبنــن يف العــام 2002م.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم بالتزامــه وإميانــه العميــق ،فمنــذ صغــره الزم املســاجد وحلقــات تحفيــظ القــرآن
الكريــم ،ثــم أصبــح مسـ ً
ـئول عــن مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم مبدينــة رفــح.
متيــز شــهيدنا الفــارس إبراهيــم ببشاشــة وجهــه ،وبأخالقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة ،كــا عــرف بشــجاعت ِه وإقدامــه
وحبــه للجهــاد ونيــل الشــهادة يف ســبيل اللــه عــز وجــل.
اتســم الشــهيد املجاهــد إبراهيــم بهــدوء شــخصيته ،وتواضعــه ،وتأثــره بالشــهداء واملجاهديــن ،وتعلــق قلبــه
باملســاجد.

مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم بصفــوف الجهــاد اإلســامي يف فــرة مبكــرة ،وحمــل الفكــر وانطلــق ليطبــق الفكرة،
وأدرك الشــهيد الفــارس إبراهيــم أن مقارعــة املحتــل ال تــأيت إال بإحيــاء النفــوس وتوعيتهــا فكريًــا ودين ًيــا وعقائديًا.
140

موسوعة شهداء من فلسطين

يع ــد الش ــهيد املجاه ــد إبراهي ــم م ــن أه ــم املرشف ــن البارزي ــن يف منطقت ــه ع ــى النش ــاطات السياس ــية واإلعالمي ــة
الهام ــة إضاف ــة إىل اإلرشاف املب ــارش ع ــى مراك ــز تحفي ــظ الق ــرآن الكري ــم للعدي ــد م ــن املجموع ــات .ش ــهيدنا املجاه ــد
إبراهي ــم نع ــم الش ــاب اإلس ــامي امللت ــزم بعمل ــه ،وه ــذا جان ــب م ــن حيات ــه وم ــا كش ــفت عن ــه معامل ــة الن ــاس
مع ــه ،لكن ــه أيضً ــا امت ــاز بالرسي ــة رحم ــه الل ــه وامتش ــق س ــاح الع ــز ،س ــاح رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري
لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي.
موعد مع الشهادة

ارتقــى الشــهيد املجاهــد إبراهيــم إىل العــا شــهيدً ا هــو ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد فيصــل أبــو نقــرة مــن لجــان
املقاومــة الشــعبية بتاريــخ  2مايــو (أيــار) 2004م يف عمليــة الــرق الصاعــق االستشــهادية النوعيــة مبغتصبــة «كيســوفيم»
انتقا ًمــا وثــأ ًرا لــروح الشــهيد املجاهــد أحمــد ياســن والتــي أســفرت عــن مقتــل أربعــة جنــود صهاينــة وإصابــة آخريــن؛
ففــي عمــل نوعــي مميــز نفذتــه مجموعــة مشــركة مــن ألويــة النــارص صــاح الديــن ،ورسايــا القــدس مكونــة مــن
املجاهديــن االستشــهاديني :الشــهيد املجاهــد إبراهيــم محمــد حــاد مــن رسايــا القــدس والشــهيد املجاهــد فيصــل
محمــد أبــو نقــرة مــن ألويــة النــارص صــاح الديــن ،وقــد حــرت طائ ـرات عموديــة لنقــل القتــى والجرحــى .كــا
هرعــت إىل املــكان وحــدات مــن جيــش العــدو ،وبعــد اشــتباك بطــويل مــرف أبــى فيــه مجاهدونــا بــاء حسـ ًنا وأوقعــوا
يف العــدو خســائر مؤملــة ارتقــت إىل العــا أرواحهــم الطاهــرة بعــد أن شــفى اللــه عــى أيديهــم صــدور قــوم مؤمنــن.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد جميل وليد محمد أبو مصطفى
عندما يرتقى الشهيد

يف وداع الشــهيد ،اهــدؤوا جميعكــم وأنصتــوا ملــا يقولــه! متعنــوا
ً
طويــا بعينــه ،بلــون دمــه! فــا تفهمونــه منــه اآلن ،أبلــغ مــن أي
وعــظ كان قــد أفنــى عمــره يف ســبيله.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

يف  26ديســمرب (كانــون األول) 1987م ،ولــد الشــهيد املجاهــد جميــل وليــد أبــو مصطفــى يف محافظــة خانيونــس
جنــوب قطــاع غــزة ،منــا وترعــرع وســط عائلــة بســيطة ألرسة تتكــون مــن ثالثــة أشــقاء وخمــس شــقيقات إضافــة إىل
الوالديــن .تقطــن األرسة بي ًتــا بســيطًا يف حــي األمــل غــرب املحافظــة.
تعــود أصــول الشــهيد املجاهــد جميــل إىل مدينــة «بــر الســبع» التــي ُه ِّجــروا منهــا يف العــام 1948م بعــد أن احتلتهــا
العصابــات الصهيونيــة وقتلــت العديــد مــن أهلهــا .درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة وكذلــك الثانويــة يف مــدارس
املحافظــة ،وأظهــر نشــاطا بــارزًا خــال مراحــل دراســته.
الجديــر ذكــره أن العائلــة قدمــت العديــد مــن الشــهداء واألرسى والجرحــى فــدا ًء لإلســام وفلســطني؛ فهــي كــا
الكثــر مــن العائــات الفلســطينية أدركــت الواجــب وزرعــت يف نفــوس أبنائهــا حــب الجهــاد واالســتعداد للتضحيــة.

صفاته وأخالقه

والــد الشــهيد املجاهــد جميــل وصــف ابنــه بالشــاب الشــجاع الغيــور عــى دينــه وكذلــك وطنــه ،واشــتهر الشــهيد
بالــركات كــا أنــه عــاش حيــاة بســيطة ،ورافــق الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس فــادى أبــو مصطفــى الــذي لقــب
بــركات الرسايــا.

تحدث ــت وال ــدة الش ــهيد املجاه ــد جمي ــل مس ــتذكرة أصع ــب اللحظ ــات بع ــد كل ه ــذا الغي ــاب امل ــر« :أثن ــاء
إلقـــايئ نظـــرة الـــوداع عليـــه فاحـــت منـــه رائحـــة املســـك وشـــممتها تخـــرج مـــن جســـده ،واســـتقبلت جثامنـــه
بالزغاريـــد».
كــا نــوه أهلــه بــأن الشــهيد املجاهــد جميــل داوم عــى زيــارة أرحامــه وأقاربــه ،وأشــار والــده أنــه اجتهــد يف
دراســته وحصــل عــى معــدالت مرتفعــة خــال مراحــل دراســته.
مشواره الجهادي

مــا أن اندلعــت االنتفاضــة الثانيــة يف العــام 2000م حتــى بــدأ شــهيدنا الفــارس جميــل يشــعر بــرورة العمــل بــكل
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الوســائل املتاحــة ملقاومــة هــذا املحتــل الغاصــب .آمــن بخيــار اإلســام ومــروع الشــقاقي ،فالتحــق بصفــوف حركــة
مخلصــا يف صفــوف رسايــا القــدس.
الجهــاد اإلســامي ،ثــم مــا لبــث أن أثبــت نفســه جنديًــا
ً
صاحــب الشــهيد القائــد فــادى أبــو مصطفــى والزمــه يف أغلــب األعــال العســكرية ضــد العــدو ،كــا شــارك يف
العديــد مــن عمليــات الرصــد واالســتطالع لتحــركات قــوات االحتــال بتكليــف مــن الشــهيد املجاهــد فــادى وكذلــك
تأمــن الطــرق للمقاومــن يف منطقــة ســكناه.
ســاهم شــهيدنا الفــارس جميــل يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة التــي تكــررت عــى محافظــة
خانيونــس آنــذاك ،كــا يشــار إىل أن شــهيدنا املقــدام جميــل تلقــى العديــد مــن التدريبــات العســكرية يف بدايــة التحاقــه
برسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

يف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف مــن صبــاح يــوم الثالثــاء  4مايــو (أيــار) 2004م ،اســتهدف الط ـران املروحــي
مجموعــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس بالقــرب مــن مدرســة الخالديــة للبنــات غــرب محافظــة خانيونــس مــا أدى إىل
ارتقــاء اثنــن مــن املجاهديــن هــا الشــهيد املجاهــد جميــل أبــو مصطفــى والشــهيد املجاهــد بــال حمــدان ،وأصيــب
عــدد آخــر.

يف ظهــر اليــوم ذاتــه اســتقبلت والــدة الشــهيد ابنهــا بالزغاريــد والــورود إللقــاء نظــرة الــوداع عليــه ،وشــيعت جامهري
غفــرة مــن محافظــة خانيونــس جثامنــه الطاهــر انطال ًقــا مــن املســجد الكبــر وســط املحافظــة إىل مثــواه األخــر ملالقــاة
ربــه .فتــح بيــت عــرس للشــهيد املجاهــد جميــل غــرب املحافظــة ملــدة ثالثــة أيــام شــارك خاللــه عمــوم عائلــة أبــو
مصطفــى وأبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي ،وكذلــك رفاقــه وأبنــاء الحــي الــذي يســكن فيــه.
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الشهيد املجاهد ذاكر خريي عبد الفتاح أبو نارص
شهيد معركة مخيم نور شمس آثر نعيم اآلخرة عىل نعيم الدنيا

مــن النــاس مــن تغريــه الحيــاة الدنيــا عــى هزالهــا بــن يديــه،
ومنهــم مــن يزهــد فيهــا عــى كــرة مغرياتهــا بــن يديــه ،ومــن النــوع
الثــاين الشــهيد املجاهــد ذاكــر أبــو نــارص فــارس مــن فرســان رسايــا
القــدس يف طولكــرم.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1977

ولــد الشــهيد املجاهــد ذاكــر خــري أبــو نــارص يف قريــة زيتــا الشــعراوية مبحافظــة طولكــرم يف  30يوليــو (متــوز)
1977م وعــاش يتيـ ًـا مل يــر والــده ،وتــرىب بــن أحضــان أمــه وأخوالــه يف جــو إميــاين وأرسة متدينــة بســيطة وســعيدة
ربتــه عــى القيــم اإلســامية واألخــاق الحميــدة منــذ الصغــر ،وهــو وحيــد أمــه يف الذكــور واإلنــاث ،وكان متفو ًقــا يف
الدراســة .درس يف مــدارس زيتــا األساســية وأكمــل تعليمــه ســنتني يف كليــة الخضــوري بطولكــرم يف مجــال املحاســبة ،ومــن
ثــم التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة حيــث تخصــص يف مجــال الرتبيــة اإلســامية .وتفــوق يف حفــظ القــرآن الكريــم
حيــث نشــأ وترعــرع يف قريــة زيتــا مــع أمــه وأخوالــه ،وميلــك الشــهيد املجاهــد ذاكــر مــن الخـرات والعقــارات الكثــر.
وعمــل مزار ًعــا وعمــره  27عا ًمــا.

صفاته وأخالقه

أهــم الصفــات التــي يحملهــا الشــهيد املجاهــد ذاكــر أنــه متديــن كث ـرًا منــذ الصغــر معتــاد الذهــاب إىل املســجد،
ومــن حفظــة القــرآن الكريــم ،وكثــر االطــاع عــى كتــب األحاديــث ،كثــر الجلــوس مــع شــباب البلــدة لحثهــم عــى
الصــاة ،ومــن اآلمريــن باملعــروف .وكثــر النفقــة عــى املحتاجــن وحســن النيــة وطيــب القلــب وميلــك شــخصية قويــة
وشــديد الــذكاء وشــجاع يف مواقــف الشــدة .عاشــق لقمــم الجبــال ومــن هــواة بعــد النظــر ،وأشــهر مــا يهــوى الســباحة
والرياضــة مبجملهــا .ومــن أشــهر أصحابــه مــن زيتــا الشــهيد املجاهــد خالــد أبــو العــز ،والشــهيد املجاهــد ســائد مصيعــي
وأخــذ يتــرب الفكــر الجهــادي املقــاوم لحركــة الجهــاد اإلســامي عــن طريــق الشــهيد املجاهــد خالــد حيــث انضــم
للحركــة قبــل انتفاضــة األقــى.
مشواره الجهادي

مــع انــدالع انتفاضــة األقــى ارتقــى شــهيدنا املجاهــد ذاكــر إىل النشــاط العســكري يف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وعمــل عــى تزويــد املجاهديــن بالعتــاد ونقلهــم والتنســيق بينهــم قبــل مطاردتــه.
وبعــد استشــهاد الشــهيد املجاهــد خالــد أبــو العــز مــن زيتــا ورحيــل الشــهيد املجاهــد ســائد مصيعــي عــن بلــده بــدأت
نــار االنتقــام تتنامــى وتتصاعــد مــع تصاعــد وتــرة العنــف واالحتــال الصهيــوين بجميــع أشــكاله .زهــد يف الدنيــا واعتــى
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صهــوة جــواده والتحــق برفيقــه الشــهيد املجاهــد ســائد إىل مخيــم نــور شــمس مــع أبطــال الرسايــا ليســطروا أروع صــور
املقاومــة والجهــاد .وأثــار هــذا العمــل كلــه ضبــاط املخاب ـرات الصهيونيــة ،فقامــت بطلبــه أكــر مــن مــرة والضغــط
عــى أمــه ومل ينقــص ذلــك مــن عزميتــه ،وأرص عــى االســتمرار يف املقاومــة .وكانــت أســمى أمنيتــه الشــهادة ومكــث يف
مخيــم نــور شــمس ســنتني ونصفــا اســتطاع أن يذيــق العــدو الويــات بتوجيــه الرضبــات املؤملــة واملوجعــة مــع رفاقــه
وأبــدى بســالته وشــجاعته يف املواقــف الهجوميــة ودهــاءه الحــريب يف املشــاركة يف الهجــوم والرسعــة وتنفيــذ الخطــة
بدقــة والخــروج مــن املنطقــة .رأينــا هــذا يف الطــرق االلتفافيــة حيــث قــام مــع إخوانــه املجاهديــن بتنفيــذ عمليــة عــى
إحــدى املســتوطنات قــرب قريــة بزاريــا وأكــر مــن هجــوم نوعــي يف تلــك املنطقــة حيــث كان يســر مــع إخوانــه ســاعات
طويلــة س ـرًا عــى األقــدام مــن أجــل الهجــوم .تعلــم تجهيــز األحزمــة الناســفة وزرع العبــوات وشــارك يف الكثــر مــن
الهجــات قــرب الخــط األخــر يف منطقــة الشــعراوية وأوقــع الخســائر بالعــدو.
موعد مع الشهادة

شــهيدنا املجاهــد ذاكــر مل يكــن مــن املتمســكني بالدنيــا رغــم غنــاه وبإمكانــه ولديــه ثــروة كبــرة للعيــش بشــكل
آخــر ومنــط يختلــف حيــث الوظيفــة والزراعــة ومدلـ ًـا .كانــت أمــه تعــرض عليــه الــزواج ،ولكنــه ال يريــد الــزواج مــن
نســاء الدنيــا .كان يحــرص عــى أن يلقــى اللــه مرض ًجــا بدمائــه ،ممز ًقــا جســمه مــن األمــام (أي مــن بطنــه) مقبـ ًـا غــر
مدبــر ،ويف الســاعة الثانيــة والنصــف مــن صبيحــة يــوم الجمعــة  7مايــو (أيــار) 2004م حــارصت قــوة كبــرة مــن الجنــود
واآلليــات العســكرية مدعومــة بالطائـرات املنطقــة املوجــود بهــا عــدد مــن املجاهديــن مــن رسايــا القــدس وهــم الشــهيد
املجاهــد فــاح مشــارقة والشــهيد املجاهــد ســائد مصيعــي والشــهيد املجاهــد ذاكــر وآخــرون وتشــدد الحصــار عــى
املنــزل الــذي كانــوا يتحصنــون فيــه وأرغمــوا العائلــة عــى الخــروج مــن البيــت وطلبــوا مــن صاحــب املنــزل إخـراج مــن
يف داخــل البيــت وتســليمهم ،وأرص املجاهــدون عــى الشــهادة وبايعــوا أنفســهم عليهــا هــذا طبــع فرســان الرسايــا ال
يعرفــون االستســام أبــدً ا ورد عليهــم الشــهداء بلغــة البنــادق وحدثــت معركــة ســجلها التاريــخ الفلســطيني دامــت أكــر
مــن ســت ســاعات يف قــوة غــر متكافئــة اســتعمل الجيــش الصهيــوين فيهــا كافــة األســلحة الخفيفــة والقنابــل اليدويــة
والقذائــف اســتطاع املجاهــدون أن يوقعــوا القتــى والجرحــى مــن الجنــود وإرغامهــم عــى الرتاجــع لفــرة طويلــة وكانت
صيحــات تكبريهــم متــأ األرض أعــى مــن صــوت البنــادق ونتيجــة لنفــاد ذخــرة املجاهديــن وقصــف املنــزل بالصواريــخ
ســقط الشــهيد املجاهــد ذاكــر ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد ســائد مصيعــي شــهداء عنــد ربهــم وروت دماؤهــم الزكيــة
شــجرة الجهــاد الــذي هــو مــاض إىل يــوم القيامــة .واســتطاع الشــهداء أن يقومــوا بعمليــة تغطيــة نوعيــة وفنيــة للشــهيد
فارســا
املجاهــد فــاح مشــارقة وإرغامــه عــى االنســحاب رغــم تأكــد الجيــش أنــه يف املنــزل .وهكــذا ســقط شــهيدنا ً
مقاو ًمــا ومجاهــدً ا ليلحــق بقافلــة النبيــن والشــهداء درب األحيــاء الذيــن هــم عنــد ربهــم يرزقــون فهني ًئــا لــك الشــهادة
يــا فــارس الرسايــا وهني ًئــا لفلســطني.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشــجعان كالمهــم فعــل .قــال شــهيدنا املجاهــد ســائد كلمتــه،
وأثبــت بدمــه الطاهــر أنهــا يف قــوة الفعــل وســطوته ،ويف ذلــك قــدوة
مضيئــة لنــا مــن بعــده.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1976

ولــد الشــهيد املجاهــد ســائد إبراهيــم مصيعــي يف قريــة زيتــا القريبــة مــن مدينــة طولكــرم يف  12أغســطس (آب)
1976م يف أرسة فلســطينية الجئــة جــاءت مــن بلــدة قيســارية التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م ،وهــي أرسة
بســيطة عــرف عنهــا االلت ـزام الخلقــي والدينــي واالجتامعــي .وكان والــده عامـ ًـا يف الزراعــة ولــه ثالثــة أبنــاء .أكمــل
الشــهيد املجاهــد ســائد دراســته الثانويــة يف مــدارس البلــدة حيــث حصــل عــى شــهادة الصناعــة وصاحــب مهنــة
الكهربــاء (كهربــايئ منــزيل).
نشــأ شــهيدنا الفــارس ســائد وترعــرع يف قريــة زيتــا حتــى بلــغ عمــره  28عا ًمــا .ويف أحضــان عائلتــه التــي ربتــه عــى
التواضــع واألخــاق اإلســامية والشــجاعة ،وربتــه عــى حــب اللــه وحــب الجهــاد وحــب الوطــن والنــاس .وكان رفيــق
دربــه الشــهيد املجاهــد ذاكــر أبــو نــارص الــذي أىب إال أن يرافقــه ويبقــى معــه يف الدنيــا ،ويكــون رفيقــه يف الجهــاد وكانــا
مثـ ً
ـال لألخــوة والصداقــة وصدقهــا مــع اللــه ومــع نفســيهام.
صفاته وأخالقه

مــن أهــم صفــات الشــهيد املجاهــد ســائد كونــه متدي ًنــا كثــر الســجود للــه؛ الســبب الــذي دفعــه الختيــار طريــق
الجهــاد واملقاومــة .وهــو شــجاع وتلــك الصفــة الزمتــه منــذ صغــره يف انتفاضــة الحجــارة .وعرفــه الجميــع مجاهــدً ا
صل ًبــا وصاد ًقــا يف كلمتــه وحســن النيــة وطيــب القلــب ال ينظــر إىل الحـرام وكثــر الصــوم وكثــر التحمــل والصــر عــى
االبتــاءات واملحــن التــي تنصــب عليــه مــن كل ناحيــة .وشــهيدنا املجاهــد ســائد يعشــق الحريــة والتجــوال بــن كــروم
العنــب والزيتــون.
مشواره الجهادي

بــدأ الشــهيد املجاهــد ســائد مقاومتــه لالحتــال الصهيــوين منــذ الصغــر يف االنتفاضــة األوىل عــام1987م حيــث صــار
عضـ ًوا بــارزًا يف مجموعــات األشــبال مــن أبطــال الحجــارة والزجاجــات .ومــع انــدالع انتفاضــة األقــى انخــرط يف صفوفهــا
وهــو مــدرك أن الجهــاد هــو الســبيل الوحيــد لتحريــر فلســطني مقار ًعــا جنــوده ودباباتــه ومســتوطنيه بإمكانياتــه
البســيطة ،وبــكل مــا أويت مــن قــوة ويفــرغ غلــه وحقــده عــى هــذه الرشذمــة مــن القتلــة الصهاينــة.
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تــرب الشــهيد املجاهــد ســائد فكــر الجهــاد اإلســامي قبــل بــدء االنتفاضــة املباركــة عــن طريــق أحــد اإلخــوة .ومل
يتحمــل الصمــت حيــث انخــرط يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع مجموعة من الفرســان
وجميعهــم قضــوا شــهداء .وقــام بعــدة عمليــات قنــص للجنــود واملســتوطنني عــى الطــرق االلتفافيــة إضافــة إىل زرع
العبــوات الناســفة عــى طــرق الجيبــات والجنــود حيــث كان يوقــع يف العــدو الكثــر مــن الخســائر يف الجنــود والعتــاد.
تعلــم شــهيدنا املجاهــد ســائد تجهيــز األحزمــة وإعــداد املتفج ـرات وعندمــا اعتقــل معظــم املجاهديــن واستشــهد
بعضهــم بــدأت تكشــف أوراق الشــهيد الفــارس ســائد لــدى أجهــزة املخابـرات الصهيونيــة وقامــوا مبطاردتــه ومالحقتــه
ويف الضغــط عــى أرستــه باعتقــال والــده وإخوانــه إال أن هــذا كلــه مل يهــد مــن عزميتــه ،وعــرف أن قريتــه زيتــا مل تعــد
مكانًــا آم ًنــا بالنســبة لــه حيــث خــرج منهــا ليكمــل مشــواره الجهــادي مــع فرســان الرسايــا عــن طريــق الشــهيد املجاهــد
خالــد أبــو العــز إىل مخيــم نــور شــمس عنــد الشــهيد القائــد فــاح مشــارقة .ومل يســتطع رفيقــه الشــهيد املجاهــد ذاكــر
أبــو نــارص العيــش بــدون رفيقــه حيــث لحــق بــه إىل أرض املخيــم ،فمكثــا فيــه أكــر مــن ثــاث ســنوات ،ويف خــال
هــذه الفــرة اســتطاعا أن يذيقــا االحتــال الرضبــات املؤملــة .ونجحــا يف الكثــر مــن العمليــات الهجوميــة عــى املواقــع
والســيارات الصهيونيــة الخاصــة باملســتوطنني.
ومــن أشــهر كالمــه« :ال أريــد أن أستشــهد مــن الخلــف» (أي يف ظهــري أريــد أن أقتــل يف األمــام أي بطنــي)؛ فقــد كان
أســدً ا ومقدا ًمــا ال يعــرف الخنــوع والــذل ،كيــف ال وهــو أســد معركــة مخيــم نــور شــمس هــو والشــهيد املجاهــد ذاكــر
أبــو نــارص .ومعظــم أيامــه كانــت سلســلة مــن البطــوالت وأحـراش مخيــم نــور شــمس تشــهد لــه مــع الشــهيد القائــد
فــاح مشــارقة حيــث كانــوا يختبئــون فيــه ويقومــون بحراســة املنطقــة وتنبيــه املجاهديــن يف حالــة وجــود القــوات
الخاصــة .وكثـ ًرا مــا أفشــلوا وأحبطــوا اقتحامهــم وكمينهــم بفضــل اللــه.

موعد مع الشهادة

يف الســاعة الثانيــة والنصــف مــن صبيحــة يــوم الجمعــة  7مايــو (أيــار) 2004م حــارصت قــوة كبــرة مــن الجنــود
واآلليــات مدعومــة بالطائـرات املنــزل الــذي يتحصــن فيــه مجموعــة مــن املجاهديــن يف مخيــم نــور شــمس الــذي كان
فيــه الشــهيد املجاهــد فــاح مشــارقة والشــهيد املجاهــد ذاكــر أبــو نــارص والشــهيد املجاهــد ســائد مصيعــي وجميعهــم
قضــوا شــهداء .وطلــب الجيــش مــن املوجوديــن الخــروج مــن املنــزل وخرجــت العائلــة املوجــودة صاحبــة البيــت ورفــض
فرســان الرسايــا الخــروج .وأرص الفرســان الثالثــة عــى الشــهادة وعــدم االستســام .وبــدأت املعركــة غــر املتكافئــة.
وكانــت تكبـرات املجاهديــن ترتفــع أعــى مــن صــوت البنــادق والقذائــف واســتمرت املعركــة أكــر مــن ســت ســاعات
اســتطاعوا أن يوقعــوا الخســائر بالعــدو والجرحــى مــن الجنــود الــذي رأينــا دماءهــم يف مــكان متركزهــم حيــث اســتعمل
الجيــش كافــة األســلحة الخفيفــة والصواريــخ إضافــة إىل القنابــل اليدويــة ،ونتيجــة الســتمرار القصــف بشــكل كثيــف
ونفــاد الذخــرة لــدى املجاهديــن ســقط الشــهيد املجاهــد ســائد مصيعــي ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد ذاكــر أبــو
نــارص شــهيدين لريتقيــا إىل عليــاء املجــد والخلــود مــع النبــن والشــهداء .واســتطاع الشــهداء أن يقومــوا بعمليــة تغطيــه
النســحاب بعــض املجاهديــن مــن قلــب الحصــار بطريقــة فنيــة ونوعيــة حيــث نجحــوا بإخ ـراج الشــهيد القائــد فــاح
مشــارقة عنــوة رغــم تأكــد الجيــش مــن وجــوده معهــم.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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اغتالته قوات االحتالل جري ًحا

مـــن مبـــادئ الحـــرب أن الجريـــح يســـعف ولـــو مـــن جنـــود
الع ــدو .الع ــدو الصهي ــوين يخ ــرج ع ــى ه ــذا املب ــدأ ويغت ــال الجري ــح
ع ــوض إس ــعافه .يكره ــون الحي ــاة للفلس ــطيني؛ ألنه ــم ي ــرون حيات ــه
موتً ــا له ــم.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1981

ولــد شــهيدنا املجاهــد ناهــض محمــد أبــو هــداف يف بلــدة الق ـرارة رشق مدينــة خانيونــس بتاريــخ  28ديســمرب
(كانــون األول) 1981م ،وتــرىب الشــهيد وترعــرع يف أرستــه املكونــة مــن والديــه وثالثــة مــن اإلخــوة ،وخمــس مــن
األخــوات ،وترتيبــه الثــاين بــن إخوتــه.

درس شــهيدنا املجاهــد ناهــض يف مــدارس مدينــة خانيونــس ،فــدرس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة املعــري ،واملرحلــة
اإلعداديــة والثانويــة مبدرســة خالــد الحســن وســط املدينــة ،ثــم انتقــل إىل املرحلــة الجامعيــة حيــث درس الحاســوب
وحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة األزهــر.
عمــل شــهيدنا املجاهــد ناهــض يف مراكــز الحاســوب مبدينــة خانيونــس ضمــن برامــج البطالــة التــي تخرجهــا وزارة
العمــل ،وذلــك ملــدة ســتة شــهور حيــث لــه معرفــة فنيــة باملجــال التكنولوجــي عامــة والحاســوب خاصــة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد ناهــض حرصــه الشــديد عــى أن ينــال رضــا والديــه ،وإن كلفــه ذلــك كل مالــه ،وتدينــه
الشــديد كــا كان أصدقــاؤه يتقربــون منــه كث ـ ًرا ملــا يلمســون فيــه مــن أخــاق حســنة؛ ألنــه مخلــص للــه عــز وجــل،
ومدافــع عــن دينــه ،ومتيــز بحبــه الشــديد إلخوانــه وأصدقائــه حيــث يســاعدهم ويبــادر لعمــل أي أمــر يحتاجونــه .وهــو
رجــل خــر ومثــال لإلنســان الصالــح وشــجاع جــدً ا ،يُشــهد لــه بأنــه هــادئ يف طبعــه ،صلــب يف املواقــف ال يعــرف الحقــد
وال الكراهيــة ،يحــب الجميــع ويحســن لهــم ،ويقــدم املصلحــة العامــة عــى املصلحــة الخاصــة.
متيــز شــهيدنا املجاهــد ناهــض بأنــه مــن أكــر الشــباب يف بلدتــه ح ًبــا للعلــم والتعلــم .يبحــث عــن كل يشء يســتفيد
منــه يف مجــال حياتــه وعلمــه ،مهتــم بق ـراءة الكتــب يف شــتى العلــوم الحياتيــة ،ومتيــز كذلــك بحبــه الكبــر لالســتامع
للربامــج التعليميــة الدينيــة املفيــدة.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد ناهــض بحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2001م أثنــاء دراســته الجامعيــة ،حيــث تعــرف عــى
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إخــوان لــه يف الحركــة ،وتعلــم منهــم أمــور دينــه والجهــاد يف ســبيل اللــه ،باإلضافــة إىل إقبالــه عــى املســاجد يف البلــدة
هــو ومجموعــة مــن إخوانــه املجاهديــن يف الحركــة ملناقشــة األفــكار الجهاديــة باإلضافــة إىل الــدروس الدينيــة التــي
تزيدهــم قــوة وثباتًــا وصمــو ًدا يف املعــارك ضــد االحتــال الصهيــوين الغاصــب ،وعــن الفــوز بالفــردوس األعــى ،حيــث
رضا ومشــاركًا إلخوانــه يف جميــع الفعاليــات واملياديــن الجهاديــة.
تجــده حــا ً
وتقــول والــدة الشــهيد املجاهــد ناهــض إنــه اعتــاد أن ينتفــض عندمــا يســمع نبــأ اقتحــام قــوات االحتــال للبلــدة،
فيــرع بأخــذ معداتــه ويتوجــه حيــث االجتيــاح ال يخــاف وال يهــدأ لــه بــال إال عندمــا يتجــه إىل ذلــك املــكان ليحــارب
الجنــود بــكل بســالة وشــجاعة حتــى ارتدادهــم إىل الخلــف لشــدة مــا يجدونــه مــن مقاومــة مــن املجاهديــن يف البلــدة.
عمــل شــهيدنا الفــارس ناهــض يف الربــاط مــع إخوانــه املرابطــن عــى الثغــور ليـاً دفا ًعــا عــن البلــدة ومواجهــة أي
قــوة صهيونيــة غــادرة ،يطلــق الصواريــخ ويرصــد تحــركات الجنــود عــى الســياج الحــدودي للبلــدة.
قبــل استشــهاده بشــهرين داهمــت قــوات االحتــال منــزل عائلتــه للبحــث عنــه وعــن إخــوة لــه ،فلــم تجدهــم يف
املنــزل؛ ألنهــم تركــوه قبــل وصــول الجنــود بدقائــق قليلــة ،فاشــتد غضــب الصهاينــة فقامــوا بهــدم وتجريــف املنــزل
بالكامــل دون إعطــاء مهلــة للعائلــة بــأن تخــرج شــي ًئا مــن أثاثهــا مــن داخــل البيــت.
منــذ تلــك اللحظــة اشــتد غضــب الشــهيد الفــارس ناهــض فوعــد نفســه بــكل مــا ميلــك أن يأخــذ الثــار لعائلتــه مــن
الجرميــة الحقــرة التــي قــام بهــا جنــود االحتــال الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

يف عــر يــوم األحــد  9مايــو (أيــار) 2004م رجــع الشــهيد املجاهــد ناهــض مــن عملــه وتنــاول غــداءه ،ثــم هــم
بالخــروج مــن املنــزل ،ويف طريقــه وجــد والدتــه فســألته إىل أيــن هــو ذاهــب؟ فــرد عليهــا وهــو ميــي بــكل قــوة
وشــجاعة :عنــد الشــباب يف املنطقــة .وانطلــق يف مســره فــإذا بصــوت قذائــف ورصــاص يطلــق مــن قبــل الجنــود
الصهاينــة عــى املواطنــن أثنــاء قيامهــم بحصــاد أراضيهــم الزراعيــة.
توجــه الشــهيد املجاهــد ناهــض ومجموعــة مــن رفاقــه إىل املــكان ،وواجهــوا الجنــود وقاتلوهــم بــكل قــوة وصمــود مل
يوقفهــم تقــدم الدبابــات ،ودارت املعركــة وق ًتــا طويـاً حتــى أذان املغــرب ،فأصيــب شــهيدنا الفــارس ناهــض يف البدايــة
بســاقه اليمنــى وبقــى ينــزف تحــت شــجرة .وتقــول والدتــه إنهــم عندمــا شــعروا بالخطــر وتأخــر ابنهــم اتصلــوا بهاتفــه
فــإذ بــه يــرد عليهــم بصــوت منخفــض جــدً ا ،ويقــول لهــم إنــه اليســتطيع أن يتحــدث كثـرًا وأقفــل الهاتــف ،ومــن ثــم
اقرتبــت قــوات االحتــال إليــه وعندمــا وجدتــه مل يفــارق الحيــاة أطلقــت رصاصــات عــى رأســه بعــد أن تأكــدت مــن
هويتــه ،فارتقــى شــهيدً ا عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد أحمد سامل حمد السويريك
مبتسم
ودع الحياة شهيدً ا
ً

الشــهداء لهــم خصــال خاصــة بهــم ،ويرتكــون خلفهــم الكثــر مــن
هــذه الصفــات التــي جعلــت لهــم رون ًقــا يتميــز بــه كل منهم ،الشــهيد
أحمــد ســامل حمــد الســويريك تعــددت الخصــال التــي متيــز بهــا ،فأهــم
مــا مييــزه ابتســامته التــي يســيطر بهــا عــى جميــع الحارضيــن حتــى
وهــو مغطــى بكفنــه ظلــت تلــك االبتســامة حــارضة عــى وجهــه
البشــوش الطاهــر الــريء.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

ولــد الشــهيد الفــارس أحمــد ســامل الســويريك يف مدينــة غــزة (حــي الشــجاعية) يف  3أبريــل (نيســان) 1987م وهــو
العــام الــذي انطلقــت فيــه انتفاضــة الحجــر املباركــة _االنتفاضــة األوىل_ ،ونشــأ وترعــرع يف أرسة مســلمة ومجاهــدة كــا
كل األرس الفلســطينية التــي عاشــت املعانــاة والوجــع بفعــل وحضــور الغاصــب املحتــل.
يــأيت ترتيــب شــهيدنا املجاهــد أحمــد الســادس بــن إخوانــه البالــغ عددهــم عــرة مــن البنــن والبنــات ،التحــق
أحمــد باملؤسســة التعليميــة بدايــة املرحلــة األساســية الدنيــا مبدرســة ديــر الالتــن ،ثــم مدرســة يافــا اإلعداديــة ،ومدرســة
عبــد الفتــاح حمــود واستشــهد وهــو بالصــف الثــاين الثانــوي ،وبشــهادة الجميــع متيــز شــهيدنا الفــارس أحمــد باجتهــاده
وتفوقــه ،ولوحــظ هــذا يف أواخــر أيامــه حــن بــدأ يســتعد لالمتحانــات النهائيــة.
شــاركت مــدارس غــزة يف تهذيبــه وغــرس مالمــح الرجولــة والفضيلــة والعــزة والوفــاء والصــدق يف نفســه ،واتســعت
مداركــه بــن إخوانــه يف مســجد الــدار قطنــي بحــي الشــجاعية.
صفاته وأخالقه

يقــول شــقيق الشــهيد حاتــم الســويريك« :أحمــد بســيط يف طبعــه مثــل األرض يف بســاطتها وهــي تــأيت ألهلهــا طو ًعــا
بــكل مواردهــا وخرياتهــا ،ومثــل الجبــال الشــم الراســخات وهــي تحمــي أهلهــا حص ًنــا مني ًعــا».

ويضيــف« :بــار بوالديــه محبــوب لجميــع إخوتــه ،مثــل املــاء يفيــض خـرًا ،ومثــل نخلــة شــامخة تحمــل مثارهــا بــكل
اســتواء ،ابتســامته برســمها مرشقــة ،هــو حبيــب القلــوب».
مشواره الجهادي

ليســت البدايــة لحظــة الشــهادة وإمنــا مســرته منــذ الطفولــة حيــث أحــب حالــة املواجهــة مــع العــدو وخاصــة
مــع اشــتداد عــوده ومنــو تفكــره وانطــاق انتفاضــة األقــى يف جهــاد املحتلــن بالحجــر ،ثــم صنــع املتفجـرات املحليــة
البســيطة واملولوتــوف ليكــون تأثريهــا أعمــق وأكــر فينطلــق إىل كل ميــدان خاصــة املنطــار يك يشــارك ويســاهم ويتطــور
بقدراتــه رغبــة يف أن يكــون لــه شــان يف الجهــاد ،ويثخــن يف العــدو الوجــع والقتــل بــإذن اللــه.
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ترعــرع شــهيدنا املجاهــد أحمــد منــذ نعومــة أظافــره يف املســاجد ،وداوم يف حلقــات الذكــر الحكيــم ،أحــب الجهــاد
واملقاومــة  ،وتــرك بصمتــه يف مســاعدة املرابطــن عــى الثغــور واملقاومــن لصــد أي اجتيــاح يف أي منطقــة بغــزة.
موعد مع الشهادة

أصيــب الشــهيد املجاهــد أحمــد أكــر مــن مــرة إصابــات طفيفــة ومتوســطة برصــاص االحتــال خــال انتفاضــة األقىص
املباركــة ،ولكــن فجــر الثالثــاء املوافــق  11مايــو (أيــار) 2004م ،أصابتــه رصاصــة يف قلبــه مــن قنــاص حاقــد يف محاولــة
للنيــل منــه؛ ففــي صبــاح هــذا اليــوم انطلــق شــهيدنا أحمــد إىل املدرســة ،فلــم يجــد إال صــوت الرصــاص والتفجـرات،
فعــاد بحقيبــة املدرســة إىل البيــت وانطلــق ليشــاهد الجرميــة التــي يتعــرض لهــا أهــل الزيتــون بعــد اجتيــاح العــدو
الصهيــوين ملنطقــة الزيتــون كعادتــه يف كل اجتيــاح ،فبــادر شــهيدنا مبســاعدة املجاهديــن يف حمــل األســاك خــال زرع
العبــوات الناســفة .وعندمــا متكــن القنــاص الصهيــوين مــن الصعــود عــى بعــض البنايــات املرتفعــة بــدأ يوجــه رصاصاتــه
نحــو صــدور الشــباب .ويف آخــر لحظــة تحركــت دبابــة ويف انتظارهــا صــاروخ موجــه ،ويف تلــك اللحظــة اخرتقــت رصاصــة
القنــاص الغــادر صــدر شــهيدنا املجاهــد أحمــد الطاهــر ،فنطــق الشــهادة وفارقــت روحــه جســده الطاهــر النقــي.
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الشهيد املجاهد فوزي مصباح أحمد املدهون
مفجر ناقلة الجند يف حي الزيتون

تســر قوافــل الشــهداء وتتــواىل ،لرتســخ لــدى شــعبنا حــب الجهــاد
واملقاومــة ،وتؤصــل يف نفــوس أبنائــه التجــذر يف األرض ،والتمــرس
يف خنادقهــم ملواجهــة العــدو ولجــم عدوانــه .وإذ ميــي املجاهــدون
ـق الكرامــة والتحريــر يربهنــون بصــدق انتامئهــم،
شــهداء عــى طريـ ِ
وبعبــق مدادهــم ،وبضيــاء أجســادهم عــى عــزم الشــعب الفلســطيني
وحيويتــه يف مجابهــة املحتلــن وصــد قرصنتهــم والــرد عــى جرامئهــم.

)(2004 - 1972

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد فــوزي مصبــاح املدهــون (أبــو مصبــاح) يف مخيــم جباليــا بتاريــخ  30يوليــو (متــوز) 1972م
ألب مــن مدينــة «عســقالن» يدعــى مصبــاح أحمــد املدهــون هــذا األب الــذي تــوىل قيــادة الحركــة الكشــفية يف جنــوب
فلســطني مــن عســقالن وحتــى رفــح ،وأحــد الثــوار الذيــن قاتلــوا االنتــداب الربيطــاين يف فلســطني حيــث قــام بقتــل أحــد
جنــود اإلنجليــز يف مدينــة عســقالن ،وقــد ألقــي القبــض عليــه وصــدر الحكــم بإعدامــه رم ًيــا بالرصــاص ،ولكــن القائــد
املجاهــد اســتطاع الهــروب مــن الســجن وطــارده اإلنجليــز والصهاينــة حتــى هاجــر مــن مدينــة عســقالن عــام 1948م
كــا هاجــر أهــل فلســطني ،وتــزوج هــذا األب وأنجــب طفـ ًـا وأرص عــى تســميته فــوزي وذلــك تيمنــا بالشــهيد القائــد
فــوزي القاوقجــي أحــد قــادة مقاومــة االحتــال االنجليــزي.
دخ ــل ش ــهيدنا املجاه ــد ف ــوزي الس ــجون الصهيوني ــة وه ــو ال يتج ــاوز الخامس ــة ع ــرة م ــن عم ــره حي ــث اعتق ــل
بتاريــخ  22نوفمــر (ترشيــن ثــاين) 1987م وحكــم عليــه بالســجن ملــدة ثالثــة ســنوات بتهمــة حــرق ســيارة مســتوطن
صهي ــوين أم ــام مدرس ــة الزه ـراء الثانوي ــة ،ق ــى ه ــذه امل ــدة يف س ــجن غ ــزة املرك ــزي (الرساي ــا) حي ــث خ ــرج بعده ــا
أك ــر عنفوانًــا ليواص ــل رحل ــة جه ــاده يف صف ــوف حركت ــه املجاه ــدة حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني.
تلقى شــهيدنا املجاهد فوزي تعليمه االبتدايئ واإلعدادي يف مدرســة الفالح لالجئني ،ثم أتم املرحلة الثانوية يف مدرســة
يافــا ،وحصــل بعدهــا عــى دبلــوم ســكرتارية .تزوج شــهيدنا ولــه ثالثة أبنــاء أكربهم مصبــاح ،واآلخران هام طــارق وخالد.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو مصبــاح بالغــرة الشــديدة عــى دينــه ،ومتتــع بحــب كبــر إلخوانــه املجاهديــن ،وامتلــك
رو ًحــا وطنيــة عاليــة ،وهمــة جهاديــة ليــس لهــا مثيــل تحركــه بشــكل دائــم لخدمــة أبنــاء شــعبنا املجاهــد يف شــتى
املجــاالت الســيام الســهر عــى راحــة أبنــاء شــعبنا املجاهــد وقيــادة مجموعــات املرابطــن عــى ثغــور حــي الزيتــون .وقــد
متتــع بعالقــات اجتامعيــة واســعة للغايــة إضافــة إىل أنــه محبــوب مــن جميــع أهــل املنطقــة وخارجهــا حيــث مل يتأخــر
عــن تقديــم يــد العــون واملســاعدة لــكل مــن يحتاجهــا وإن مل يعرفــه مــن قبــل.
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مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا الفــارس فــوزي بحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره حيــث ُعــدّ مــن أوائــل مــن انخرطــوا
يف فعاليــات االنتفاضــة األوىل 1987م ،وشــارك بقــوة يف املواجهــات العنيفــة مــع قــوات االحتــال الصهيــوين ،وقــد عــاىن
مــن محنــة الســجن ملــدة ثــاث ســنوات قضاهــا يف ســجن غــزة املركــزي وخــرج بعدهــا أكــر قــوة وعنفوانًــا .ويف انتفاضــة
األقــى التحــق شــهيدنا برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وتــدرج يف الســلم التنظيمــي حتــى
وصــل إىل رتبــة قائــد ميــداين يف رسايــا القــدس يف منطقــة الزيتــون حيــث كان قــاد مجموعــات املرابطــن مــن أبنــاء
الرسايــا الســاهرين عــى حاميــة أمــن شــعبهم املجاهــد مثلهــم كمثــل غريهــم مــن أبطــال املقاومــة الفلســطينية ،كــا
أنــه مثــل رسايــا القــدس يف غــرف العمليــات املشــركة مــع باقــي الفصائــل املجاهــدة يف العديــد مــن العمليــات النوعيــة.

موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق  12مايــو (أيــار) 2004م تحــت جنــح الظــام تســللت مجموعــة مــن الوحــدات
الخاصــة الصهيونيــة إىل حــي الزيتــون البطــل وقامــوا بالتمركــز عــى أســطح بعــض البنايــات املرتفعــة بغــرض إطــاق
النــار عــى املواطنــن اآلمنــن يف منازلهــم وعــى املجاهديــن الذيــن يخرجــون لصــد العــدوان عــن شــعبهم املرابــط ،ومــا
هــي إال لحظــات حتــى انتــرت الدبابــات الصهيونيــة وناقــات الجنــد يف شــوارع وأزقــة هــذا الحــي املجاهــد ،وخــرج
املجاهــدون جمي ًعــا ص ًفــا ص ًفــا لــرد العــدوان وصــد املحتلــن ،ودارت اشــتباكات عنيفــة بــن رجــال املقاومــة وجنــود
العــدو الصهيــوين حتــى متكــن املجاهــدون أخـ ًرا مــن تحديــد األماكــن التــي تتمركــز فيهــا دبابــات وآليــات العــدو ،وعــى
الفــور أبلغــت مجموعــات الرصــد التابعــة لرسايــا القــدس بــأن معظــم الدبابــات وناقــات الجنــد تقــف عــى شــارع
صــاح الديــن بالقــرب مــن «مســجد الرحمــن» وبجانــب «عــارة دولــة» ،فتوجــه الشــهيد املقــدام فــوزي وبرفقــة ثالثــة
مــن أفـراد مجموعتــه األبطــال إىل تلــك املنطقــة حتــى وصلــوا إىل بيــت مهجــور يقــع عــى الطريــق العــام وال يبعد ســوى
عــدة أمتــار عــن منطقــة تواجــد اآلليــات الصهيونيــة ،ويف مهمــة وصفــت باالستشــهادية تقــدم أحــد أف ـراد املجموعــة
زاح ًفــا عــى األرض تكلــؤه عــن اللــه وترعــاه وبحوزتــه عبــوة ناســفة تــزن خمســن كيلوغرامــا مــن املــواد شــديدة
االنفجــار وقــام بــزرع العبــوة عــى رأس شــارع مســجد الرحمــن وعــاد بحمــد اللــه ليعانــق الشــهيد املجاهــد فــوزي
وإخوانــه بعــد أن وفقــه اللــه إلمتــام هــذا العمــل الجــريء والبطــويل ،وانســحب أفـراد املجموعــة إىل الخطــوط الخلفيــة،
وبقــى الشــهيد املجاهــد فــوزي ومجاهــد آخــر ينتظــرون قــدوم اآلليــات إىل حيــث يزرعــون عبوتهــم ،ومــا هــي إال
لحظــات حتــى تقدمــت ناقلــة جنــد مدرعــة تابعــة لوحــدة الهندســة وبتوفيــق مــن اللــه متركــزت فــوق العبــوة مبــارشة،
وعــى الفــور قــام الشــهيد الفــارس فــوزي الــذي كان ينظــر ويراقــب مــن خــال فتحــة شــباك صغــرة يف البيــت املهجــور
بتفجــر العبــوة الناســفة التــي بدورهــا فجــرت حــوايل طــن مــن املتفجـرات كان يحملــه الغـزاة لتفجــر بيوتنــا ومحالتنــا
وذلــك كلــه حســب اعـراف العــدو وتناثــرت قطــع الناقلــة إىل مســافة  800مــر وتناثــرت معهــا أشــاء الجنــود الصهاينــة
وأصبحــت كالدمــى يف أيــدي أبنــاء املقاومــة األبطــال الذيــن قامــوا بجمــع بعضهــا وفاوضــوا عليهــا األعــداء وأجربوهــم
عــى االنســحاب مــن حــي الزيتــون يجــرون أذيــال الخيبــة والهزميــة ألول مــرة يف تاريــخ هــذا الجيــش الــذي ال يقهــر.
وقد استشهد بعد هذه العملية البطولية الشهيد املجاهد فوزي املدهون برصاص قناص غادر من قبل القوات املتمركزة
على أحـد البيـوت باملنطقـة لريتقـي على إثرهـا ً
مقبل غري مدبـر بعـد أن أذاق العدو كأس املنـون .رحمك الله يا شـهيدنا!
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد محمد حسن عيل ياسني
فارس ترىب عىل موائد القرآن

عندمــا هتــف الشــاعر الفلســطيني هــارون هاشــم رشــيد :أنــا لــن
أخــاف مــن العواصــف وهــي تجتــاح املــدى .ومــن األعاصــر التــي
ترمــي دمــا ًرا أســودا .أنــا يل غــد ،وغــدً ا ســأزحف ثائ ـ ًرا متمــردا؛ فإمنــا
عــر مبك ـ ًرا عــا فعلــه مجاهــدو فلســطني الذيــن مل يولــدوا عندمــا
هتــف هــارون بتلــك األبيــات التــي تكشــف مــا يف النفــس الفلســطينية
مــن قــوة وصالبــة إرادة .الشــهيد املجاهــد محمــد ياســن كان رم ـ ًزا
ح ًيــا لتلــك النفــس.

)(2004 - 1985

الميالد والنشأة

1أغســطس (آب) 1985م ،ميعــاد بــزوغ مجاهــد يف حــي الزيتــون بغــزة لعائلــة محافظــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا
ووطنهــا تنجــب األبنــاء وتقدمهــم لفلســطني فــداء ،وهــو الشــهيد املجاهــد محمــد حســن ياســن.

درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة صفــد ،واملرحلــة اإلعداديــة والثانويــة يف مدرســة تونــس،
ثــم توقــف مشــواره التعليمــي ليكــون يف الجنــان شــهيدً ا؛ فنــداء اللــه أحــق أن يلبــى والعمــل عنــده ال يضيــع.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املقــدام محمــد ياســن بأخالقــه العاليــة وحبــه وتعلقــه باملســاجد حيــث تــرىب عــى موائــد القــرآن
وحلقــات العلــم .عهــد مح ًبــا للخــر يســاعد النــاس قــدر اســتطاعته ،ال يزعــج أحــدً ا ،هــادئ الطبــاع كالنســمة التــي متــر
عــى اآلخريــن فرتســم ابتســامة ورديــة عــى شــفاههم .هكــذا خلقــه خلــق مــن تحــى بالتـزام دينــي وتــرىب يف املســجد
وداوم عــى الصــاة.
ُعرف عن شهيدنا املجاهد محمد اإلكثار من صالة النوافل والسنن ،وصيام االثنني والخميس من كل أسبوع.
مشواره الجهادي

انتم ــى ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني م ــع بداي ــة انتفاض ــة األق ــى املبارك ــة ع ــام
2000م ،وعم ــل يف الجن ــاح العس ــكري رساي ــا الق ــدس يف الع ــام 2002م ،وش ــارك يف العدي ــد م ــن امله ــات الجهادي ــة
منهـــا العمـــل يف وحـــدة املرابطـــن وتنفيـــذ مهـــات الرصـــد واالســـتطالع ،كـــا شـــارك يف إطـــاق الصواريـــخ عـــى
البل ــدات واملغتصب ــات الصهيوني ــة املحاذي ــة لقط ــاع غ ــزة .إضاف ــة إىل تصدي ــه للعدي ــد م ــن االجتياح ــات الصهيوني ــة
ل ــأرايض الفلس ــطينية ،وكان ل ــه دور ممي ــز يف تفج ــر ناقل ــة الجن ــد الصهيوني ــة خ ــال االجتي ــاح الصهي ــوين لح ــي
الزيت ــون ع ــام 2004م برفق ــة املجاهدي ــن الش ــهيدين ف ــوزي املده ــون وح ــازم إرحي ــم.
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موسوعة شهداء من فلسطين

موعد مع الشهادة

كان شــهيدنا املجاهــد محمــد ياســن عــى موعــد مــع الشــهادة خــال توغــل صهيــوين اســتهدف حــي الزيتــون حيــث
شــارك شــهيدنا الفــارس محمــد يف تفجــر ناقلــة جنــد صهيونيــة مــع الشــهيد القائــد حــازم رحيــم والشــهيد فــوزي
املدهــون بتاريــخ  12مايــو (أيــار) 2004م قتــل فيهــا ســتة جنــود مــن ســاح الهندســة الصهيــوين ،فاســتهدفته قناصــة
صهيونيــة لتصيبــه ويرتقــي إىل عليــاء املجــد والخلــود شــهيدً ا.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد إيهاب جامل عيل يوسف
عشق الوطن واتخذ اإلسالم ً
سبيل لغاياته

ال يعــرف العشــاق أيــن ســيلتقون؛ يف الســجن أم يف املــوت أم يف
ظــل وردة .هــو قمــر مــن أقــار الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ومدافع
صلــب عــن أزقــة املخيــم .ومثــل إخوانــه وأبنــاء جيلــه تــرىب عــى حــب
الوطــن وعشــق الشــهادة ،وأخــذ االســام طري ًقــا لــه يك يســتطيع أن
يصــل يف النهايــة إىل منزلــة العظــاء واألوفيــاء لألمــة واإلســام م ًعــا.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1985

ولــد الشــهيد املجاهــد إيهــاب جــال يوســف بتاريــخ  29مايــو (أيــار) 1985م يف أرسة فاضلــة مــن مخيــم يبنــا
لالجئــن مكونــة مــن الوالديــن وســبعة أبنــاء ذكــور أحدهــم الشــهيد إيهــاب ،وبنتــن .وقــد ربــت األرسة أبناءهــا عــى
القيــم اإلســامية والوطنيــة وحــب العلــم والجــد يف ســبيله .وللشــهيد املجاهــد إيهــاب شــقيق اســمه حســام استشــهد
بتاريــخ  28فربايــر (شــباط) 2014م.
درس شــهيدنا املجاهــد إيهــاب املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة غــوث الالجئــن ،ثــم درس الثانويــة
مبدرســة بــر الســبع وبعــد نجاحــه يف الثانويــة العامــة التحــق بكليــة العلــوم والتكنولوجيــا ،وكل هــذا مل يوقفــه عــن
البحــث عــن الشــهادة والعمــل يف ســبيل اللــه.
صفاته وأخالقه

اتصــف الشــهيد البــار إيهــاب مبحاســن األخــاق مــن صغــره ،والتــزم مســجد الهــدى يف رفــح يصــي فيــه الصلــوات
الخمــسُ .عهــد بــا ًرا بوالديــه مل يغضبهــا أبــدً ا .ومتيــز بحســن العــرة لســانًا ويــدً ا ،فأحبــه كل مــن عرفــه ،تعلــق قلبــه
باللــه فأكــر مــن قـراءة القــرآن الكريــم والعمــل مبــا فيــه مــن قيــم وتوجيهــات تســعد مــن يتبعهــا يف الدنيــا واآلخــرة.
ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد إيهــاب أنــه كان خطاطًــا ورســا ًما بــارع لــه العديــد مــن اللوحــات الجهاديــة والفنيــة
والتــي تعــر عــن مقاومــة وجهــاد أبنــاء شــعبه ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين.
مشواره الجهادي

عمــل شــهيدنا املجاهــد إيهــاب يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي ،ونشــط يف توزيــع
النـرات وتعليقهــا خاصــة بعدمــا أصبــح مــن رواد مســجد أتبــاع املصطفــى حيــث تابــع اللوحــات والنــدوات األســبوعية،
ثــم انضــم إىل الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رسايــا القــدس قمــة طموحــه حيــث انتظــر تلــك اللحظــة
طويـ ًـا ،ليصبــح مجاهــدً ا يدافــع عــن األمــة وفلســطني وكان لــه مــا أراد.
عم ــل الش ــهيد املجاه ــد إيه ــاب يف وح ــدة الرص ــد واالس ــتطالع التابع ــة لرساي ــا الق ــدس ،ك ــا خ ــاض العدي ــد م ــن
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امله ــات الجهادي ــة ض ــد الع ــدو م ــن بينه ــا التص ــدي للتوغ ــات الت ــي كان ــت تس ــتهدف مدين ــة رف ــح ،والرب ــاط ع ــى
الثغ ــور لحراس ــة أبن ــاء ش ــعبنا م ــن غ ــدر الق ــوات الصهيوني ــة املتس ــللة ،وكذل ــك زرع العب ــوات الناس ــفة.
تع ــرض من ــزل ش ــهيدنا املق ــاوم لله ــدم بش ــكل كام ــل ع ــى أي ــدي ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين يف الع ــام 2004م،
وكذل ــك ت ــرر أرضا ًرا كب ــرة يف الع ــدوان ع ــى غ ــزة يف األع ــوام 2008م و2014م.
موعد مع الشهادة

بع ــد انتص ــاف ليل ــة  13ماي ــو (أي ــار) 2004م كان ش ــهيدنا املجاه ــد إيه ــاب ع ــى موع ــد م ــع نهاي ــة الرائع ــن
الخالدي ــن عندم ــا كان ــت طائ ـرات األبات ــي الصهيوني ــة تحل ــق ع ــى ارتف ــاع منخف ــض يف محافظ ــة رف ــح بغط ــاء م ــن
طائــرات ( ،)F16وفي ــا الدباب ــات الصهيوني ــة تواص ــل حش ــودها ع ــى ط ــول الرشي ــط الح ــدودي يف منطق ــة (بل ــوك
 )Oع ــى مح ــور ص ــاح الدي ــن (الح ــدود الفلس ــطينية املرصي ــة) ،وكان ش ــهيدنا املجاه ــد إيه ــاب اندف ــع لي ــذود ع ــن
أهل ــه ويدف ــع الع ــدوان وبين ــا كان ي ــزرع عب ــوة ناس ــفة م ــع ع ــدد م ــن املجاهدي ــن فاجأته ــم طائــرات األبات ــي
بإطالقه ــا صاروخ ــن تجاهه ــم م ــا أدى إىل استش ــهاده م ــع اثن ــن م ــن رف ــاق درب ــه وه ــا الش ــهيد املجاه ــد حس ــن
عواج ــة والش ــهيد املجاه ــد ف ــؤاد أب ــو هاش ــم ومجموع ــة م ــن املواطن ــن ليس ــطروا بدمه ــم الطاه ــر أروع آي ــات
التح ــدي والصم ــود والعنف ــوان والبطول ــة.
يق ــول وال ــده األس ــتاذ ج ــال يوس ــف« :الحم ــد لل ــه ال ــذي رشفن ــي باستش ــهاده ،وأق ــول للع ــدو الصهي ــوين إن
القت ــل ل ــن يخيفن ــا وس ــنواصل درب املقاوم ــة وننتق ــم لدم ــاء الش ــهداء ،والدني ــا دول ي ــوم ل ــك وي ــوم علي ــك».
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الشهيد املجاهد حسن خرض حسن عواجة
حارس الثغور وفارس امليدان

مــن عــزم الرجــال خــرج حســن ،ومــن منبــع األبطــال والشــهداء،
مــن مخيــم يبنــا طــل الفــارس املغــوار بهمــة املجاهديــن .تقــدم نحــو
الخــط األمامــي وبدعــاء متواصــل نــال العاشــق الشــهادة وســجل
ملحمــة جهاديــة .غابــت مالمحــه وتناثــرت أشــاؤه ،ولكنــه تــرك
صــورة جميلــة يف قلــوب أهلــه وأحبائــه .إنــه الشــهيد املجاهــد حســن
خــر عواجــة ابــن رسايــا القــدس مدرســة املجاهديــن.

)(2004 - 1986

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد حســن خــر عواجــة يف مخيــم يبنــا لالجئــن يف مدينــة رفــح بتاريــخ  9يوليــو (متــوز) 1986م،
وتــرىب يف أحضــان أرسة فلســطينية الجئــة تعــود جذورهــا إىل بلــدة «يبنــا» يف أرض فلســطني املحتلــة عــام 1948م.
تتكــون أرستــه مــن  6أف ـراد (ثالثــة أوالد وثــاث بنــات) جمعــت بينهــم عالقــة مــودة واح ـرام متبــادل.
ترعــرع شــهيدنا املجاهــد حســن بــن ربــوع املخيــم وشــباب مســجد الهــدى وعــاش عاشـقًا للجهــاد واملقاومــة ،درس
املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس رفــح لالجئــن ،واستشــهد وهــو يســتعد لتقديــم امتحــان الثانويــة العامــة يف
مدرســة بــر الســبع.
صفاته وأخالقه

يقــول والــد الشــهيد املجاهــد حســن مفتخ ـ ًرا بشــهادة ولــده« :أحــب الجهــاد يف ســبيل اللــه وصــار يخــرج بالليــل
ليكــون عي ًنــا ســاهرة تحــرس ثغــور الوطــن».
وأضــاف« :أنــا فخــور جــدً ا باستشــهاده والحمــد للــه الــذي رشفنــي باستشــهاده ،فالصــاروخ أصــاب جســده الطاهــر
مبــارشة وغابــت مالمحــه بعدمــا تحــول إىل أشــاء ومل نســتطع توديعــه وال تقبيــل جبينــه ،ولكننــا نقــول إنــا للــه وإنــا
إليــه راجعــون» .أمــا والــدة الشــهيد التــي تلقــت الخــر بصــر املؤمنــن فقالــت« :الحمــد للــه عــى استشــهاده .لقــد
متنــى حســن الشــهادة بصــدق وكان يدعــو اللــه أن يرزقــه إياهــا يف جــوف الليــل فصدقــه اللــه».
مشواره الجهادي

عمــل الشــهيد املجاهــد حســن يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني،
فشــكل منوذ ًجــا للشــاب املجاهــد املثابــر ،ثــم التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد اإلســامي
حيــث أُوكلــت لــه عــدة مهــام عســكرية نفذهــا عــى أكمــل وجــه مــن بينهــا مهمــة زرع عبــوات أثنــاء الحشــودات
الصهيونيــة تحسـ ًبا الجتيــاح إحــدى مناطــق محافظــة رفــح.
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ُعــرف الشــهيد الفــارس حســن صاحــب همــة ونشــاط وحيويــة ،يعمــل بصمــت وتفــان ويحــث إخوانــه عــى الجهــاد
يف ســبيل اللــه مل يخــش يف اللــه لومــة الئــم.
موعد مع الشهادة

بعــد انتصــاف ليلــة  13مايــو (أيــار) 2004م ،كان موعــد شــهيدنا مــع نهايــة الرائعــن املجاهديــن .محافظــة رفــح
تتعــرض لهجمــة صهيونيــة رشســة .تحليــق مكثــف للطائـرات املروحيــة الصهيونيــة عــى ارتفــاع منخفــض إضافــة إىل عدد
مــن طائ ـرات ( ،)F16والدبابــات الصهيونيــة تواصــل حشــودها عــى طــول الرشيــط الحــدودي يف منطقــة بلــوك «»O
عــى محــور صــاح الديــن (الحــدود الفلســطينية املرصيــة) ،فأعلنــت رسايــا القــدس االســتنفار يف صفــوف مجاهديهــا
ليدافعــوا عــن أهــل املدينــة ويصــدوا العــدوان .وبينــا شــهيدنا املقــدام حســن يدافــع عــن ثــرى رفــح مــع عــدد مــن
إخوانــه فاجأتهــم طائـرات األباتــي بصاروخــن مــا أدى إىل استشــهاده ورفــاق دربــه يف رسايــا القــدس الشــهيد املجاهــد
إيهــاب جــال يوســف والشــهيد املجاهــد فــؤاد خالــد أبــو هاشــم ومجموعــة مــن املواطنــن ليســطروا بدمهــم الطاهــر
أروع آيــات التحــدي والصمــود والعنفــوان والبطولــة.

يــروي شــقيقه اللحظــات األخــرة يف حيــاة شــهيدنا الفــارس حســن حيــث توجــه إليــه وهــو يحــرس املخيــم كعادتــه
ومعــه مجموعتــه وقــال« :أتيــت حســن وزمــاءه بالطعــام ،وقــال يل :اآلن مهمتــك انتهــت فرفضــت الذهــاب إىل البيــت
ومــع إلحاحــه الشــديد ذهبــت متثاقـ ًـا ،ومــا ابتعــدت عنــه عــدة أمتــار حتــى ســقط الصــاروخ عــى بعــد أمتــار منــي
فطــرت يف الهــواء وأصبــت يف قدمــي وشــاهدين جرياننــا يف املستشــفى حتــى ظنــوا أننــي الشــهيد؛ ألن أخــي حســن تحـ ّول
جســده الطاهــر إىل أشــاء وغابــت مالمحــه» .رحــم اللــه شــهيدنا وأســكنه فســيح جنانــه.
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الشهيد املجاهد فؤاد خالد عبد الله أبو هاشم
قرر تنفيذ عمل استشهادي

مــن فرســان املقاومــة والتصــدي يف رفــح ،وعلــم مجاهــد بــن
إخوانــه ،تــراه كمــاك ميــي عــى األرض ابتســامته تســحر القلــوب
وقلبــه األبيــض ينبــض باإلميــان ويجعــل كل مــن حولــه يتعلــق بــه
تــراه عنــد االقتحامــات الصهيونيــة ألرضنــا الفلســطينية يتحــرك
بنشــاط وحيويــة ،ال يــكل وال يستســلم ،رجــل أحــب الشــهادة ،شــديد
البــأس عــى األعــداء ،قــاوم بشــجاعة للدفــاع عــن املخيــم واستشــهد
يف ميــدان املعركــة يف رفــح.

)(2004 - 1987

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد فــؤاد خالــد أبــو هاشــم يف مخيــم يبنــا لالجئــن يف مدينــة رفــح ،بتاريــخ  5أغســطس (آب)
1987م ،وتــرىب يف أحضــان أرسة متدينــة محافظــة تعــود جذورهــا إىل بلــدة يبنــا يف أرض فلســطني املحتلــة عــام 1948م،
وتتكــون مــن الشــهيد فــؤاد وثالثــة أشــقاء وســت فتيــات اثنتــان منهــن متزوجتــان .والــده متوســط الحــال فهــو كان
يعمــل يف ورش البنــاء.
ترعــرع الشــهيد املجاهــد فــؤاد بــن ربــوع املخيــم الــذي خــرج منــه العديــد من قــادة وجنــود املقاومــة الفلســطينية،
فنشــأ شــهيدنا الفــارس محمــد نشــأة الرجــال ،وتــرىب تربيــة األبطــال ،وهــو مــن شــباب مســجد الهــدى وعــاش يبحــث
عــن الشــهادة ،ومــن اقتحــام إىل اقتحــام حتــى تعــرف عــى املجاهديــن ،وعــاش يرســم خطواتــه عــى وقــع الشــهداء
ويبحــث عــن الشــهادة ويتمناهــا .درس املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس رفــح لالجئــن ،ثــم التحــق مبدرســة
بــر الســبع الثانويــة لدراســة الثانويــة العامــة.
صفاته وأخالقه

عــرف الشــهيد املجاهــد فــؤاد مبحاســن أخالقــه يف عائلتــه ومــع جريانــه وكل مــن عــارشه مــن األصدقــاء واملعــارف.
وحافــظ عــى صالتــه يف املســجد وأكــر مــن ق ـراءة الذكــر الحكيــم عامـ ًـا بأوامــره ومجتن ًبــا لنواهيــه ،فأحبــه النــاس
ووثقــوا بــه ،وح ًقــا تلــك هــي صفــات املجاهــد الــذي مل يــردد يف التضحيــة بحياتــه دفا ًعــا عــن دينــه وأرضــه وأمتــه.
مشواره الجهادي

شــهيدنا الفــارس فــؤاد التحــق منــذ نعومــة أظافــره بصفــوف الجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني ســابقًا ،وألــح دامئًــا للقيــام بعمليــة استشــهادية ،ولكــن صغــر ســنه جعلــه يواجــه دامئًــا بالرفــض
حتــى متكــن مــن االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث أوكلــوا لــه مهمــة
زرع العبــوات يف الليــل عندمــا يتناهــى إليهــم أخبــار بوجــود حشــود صهيونيــة الجتيــاح إحــدى مناطــق محافظــة رفــح.
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عمــل الشــهيد الفــارس فــؤاد يف عــدة مجــاالت خــال انتفاضــة األقــى حيــث عمــل يف اللجــان الشــعبية واللجنــة
اإلعالميــة والثقافيــة واالجتامعيــة وغريهــا مــن اللجــان التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني .أحبــه الجميــع
إلخالصــه يف عملــه وبذلــه مجهــودات خارقــة مــن أجــل إنجــاز مــا يــوكل لــه.
متيــز شــهيدنا الفــارس فــؤاد بأخالقــه الرفيعــة ومحبــة املحيطــن بــه وتفوقــه يف دراســته وتفانيــه يف طاعــة والديــه،
ورضب مثـ ً
ـال يحتــذى بــه يف العطــاء والتضحيــة والفــداء مــن أجــل الوطــن وشــعبه كــا يقــول شــقيقه خــر ،ويضيــف:
«لقــد كان الشــهيد متفان ًيــا يف خدمــة اآلخريــن معطــاء بــا حــدود وخجـ ً
ـول» .ويف مدرســته بــر الســبع الثانويــة للبنــن
حيــث كان يــدرس يف الصــف الحــادي عــر أحبــه مدرســوه قبــل زمالئــه .وقبــل أيــام مــن استشــهاده أخــذ شــهيدنا يــزور
شــقيقاته وأقاربــه ويوصيهــم بعــدم البــكاء عليــه ،بــل اســتقباله بالزغاريــد وهــو مــا حــدث لــدى توديعــه يف منزلــه
مبخيــم يبنــا لالجئــن.
موعد مع الشهادة

بعــد انتصــاف ليلــة  13مايــو (أيــار) 2004م كان شــهيدنا املجاهــد فــؤاد عــى موعــد مــع نهايــة الرائعــن الخالديــن
عندمــا كانــت طائـرات األباتــي الصهيونيــة تحلــق عــى ارتفــاع منخفــض يف محافظــة رفــح بغطــاء مــن طائـرات (،)F16
وفيــا الدبابــات الصهيونيــة تواصــل حشــودها عــى طــول الرشيــط الحــدودي يف منطقــة (بلــوك  )Oعــى محــور صــاح
الديــن (الحــدود الفلســطينية املرصيــة) ،وكان شــهيدنا املجاهــد فــؤاد اندفــع ليــذود عــن أهلــه ويدفــع العــدوان وبينــا
كان يــزرع عبــوة ناســفة مــع عــدد مــن املجاهديــن فاجأتهــم طائـرات األباتــي بإطالقهــا صاروخــن تجاههــم مــا أدى
إىل استشــهاده مــع اثنــن مــن رفــاق دربــه وهــا الشــهيد املجاهــد حســن عواجــة والشــهيد املجاهــد إيهــاب يوســف
ومجموعــة مــن املواطنــن ليســطروا بدمهــم الطاهــر أروع آيــات التحــدي والصمــود والعنفــوان والبطولــة.
يقــول والــد الشــهيد« :امتــاز ابنــي فــؤاد بالصفــات األخالقيــة الحميــدة منهــا :اإلخــاص ،الهمــة العاليــة ،خدمــة
الجميــع ،العطــف عــى الفق ـراء ،حــب الشــهادة .ومــع بدايــة هبــة انتفاضــة األقــى أرص عــى االنضــام لصفــوف
الجهــاد واملقاومــة ،وكان رجـ ًـا بطـ ًـا أحــب الشــهادة حيــث إن الشــهيد خــاض العديــد مــن املواجهــات مــع قــوات
االحتــال».
وأضــاف« :إننــي فخــور جــدً ا باستشــهاده والحمــد للــه الــذي رشفنــي باستشــهاده وهــذا مــن فضــل اللــه ســبحانه
وتعــاىل».
أمــا والــدة الشــهيد التــي تلقــت الخــر بحرقــة وأمل فقالــت والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا« :حســبنا اللــه ونعــم
الوكيــل» ،ورددتهــا ثــاث مـرات ،وأضافــت« :كنــا نشــعر يف البيــت أن منيتــه قريبــة وأجلــه قــد اقــرب مــن شــدة النــور
الــذي يشــع مــن وجهــه ،وكانــت أمنيتــه التــي يرددهــا« :اللهــم ارزقنــي الشــهادة بصــاروخ ميزقنــي قط ًعــا يف ســبيل
اللــه!» ،وكان لــه مــا أراد».
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فـــوزان ينتظـــران املجاهـــد :النـــر املبـــن أو جنـــة عرضهـــا
الس ــموات واألرض .إذن أم ــره كل ــه خ ــر ،وه ــذا م ــا يطم ــن قل ــوب
املجاهديـــن ويدفعهـــم لالندفـــاع إىل أهـــوال الخطـــر.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1983

 2ديســمرب (كانــون األول) 1983م موعــد فلســطني مــع ميــاد الشــهيد املجاهــد محمــود ســعدي جمعــة أحــد
فرســان البطولــة والفــداء .عــاش وتــرىب يف أرسة فلســطينية ميســورة الحــال ،عاشــت تحــت نــر االحتــال ،وتجرعــت
مـرارة الهجــرة والتــرد عــن بلدتهــم «حتــا» عــام 1948م ،فصــرت واحتســبت معاناتهــا يف ســبيل اللــه ،وعملــت عــى
تربيــة أبنائهــا الرتبيــة اإلســامية ،فطــاب غراســها وخرجــت ثالثــة شــهداء ،نحســبهم كذلــك وال نــزيك عــى اللــه أحــدا،
فنشــأ شــهيدنا بــن أحضــان عائلتــه املكونــة مــن والديــه و 7أشــقاء وشــقيقتني .خطــب شــهيدنا املجاهــد محمــود إحــدى
الفتيــات وجهــز لعرســه يف الدنيــا ،ولكــن شــاء اللــه تعــاىل أن يتــزوج حــور العــن.
درس الشــهيد املجاهــد محمــود املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة العمريــة التابعــة لوكالــة الغــوث ،وبعدهــا
انتقــل إىل مدرســة الشــهيد كــال عــدوان الثانويــة بحــي تــل الســلطان غــرب مدينــة رفــح ليتخــرج منهــا ،ويلتحــق
بجامعــة األزهــر ليكمــل مســرته التعليميــة ويــدرس تخصــص املــواد االجتامعيــة ،ولكــن مل يكمــل دراســته؛ ألن القــدر
ســبق ،فاستشــهد وهــو طالــب يف الســنة الثالثــة مــن الجامعــة.

صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد محمــود محافظًــا عــى صلــة األرحــام باســتمرار ،مطي ًعــا لوالديــه بــا ًرا بهــا حيــث إنــه أحــب
إخوانــه إليهــا ،وحافــظ عــى صــاة الجامعــة يف مســجد الصالحــن وخاصــة صــاة الفجــر ،حتــى إنــه قبــل استشــهاده
أوىص إخوانــه الشــباب بصــاة الفجــر.
شــهيدنا املجاهــد محمــود حســن الخلــق اتصــف بالــورع والتقــوى ،صلــب جــدً ا يف الحــق ثابــت عليــه ،ال يخــى يف
قــول الحــق لومــة الئــم.
يق ــول محم ــد األخ األك ــر للش ــهيد« :إن ــه اخت ــار طري ــق الع ــزة والفخ ــار طري ــق الش ــهادة ليك ــون يف علي ــن ،وه ــو
ت ــوأم روح ــي وأع ــز إنس ــان ع ــى قلب ــي ،وعندم ــا فقدت ــه ش ــعرت أين فق ــدت قطع ــة م ــن جس ــدي؛ ألن ــه ش ــاركني يف
جمي ــع أم ــور الحي ــاة».
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وتؤكــد والدتــه أنــه محبــوب جــدً ا مــن قبــل الجميــع ،يتعامــل مــع جريانــه وأهلــه وأصدقائــه وجميــع أهــايل البلــدة
بالــروح املرحــة ،مضيفــة« :محمــود لطيــف جــدً ا حســن الســرة والســلوك صــادق قنــوع أمــن تقــي حيــث النــاس
يصفونــه بصقــر الليــل ملرابطتــه الدامئــة يف الليــل عــي الحــدود».
مشواره الجهادي

انخــرط شــهيدنا املجاهــد محمــود يف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايا القــدس يف عــام 2001م حيث
انتظــم مــع الشــهيد املجاهــد يــارس أبــو العيــش يف العديــد مــن الــدورات العســكرية ومــن أبرزهــا دورة االقتحامــات
والقنــص ،فصــار شــهيدنا يوم ًيــا يعــد عتــاده ويخــرج بالليــل لريابــط عــى الحــدود ويراقــب تحــركات آليــات االحتــال
الصهيــوين ويقــوم بإخبــار املجاهديــن عــن تلــك التحــركات ،وقــد شــارك يف إطــاق القذائــف عــى بــرج زعــرب وزرع
العبــوات الناســفة يف مســتوطنة «رفيــح يــام» ،ويف العديــد مــن فعاليــات الحركــة وتشــييع شــهداء مدينــة رفــح.
موعد مع الشهادة

يف يــوم الجمعــة املوافــق  14مايــو (أيــار) 2004م ُقــدر لشــهيدنا الفــارس محمــود أن يكــون عــى موعــد مــع الشــهادة
واالنتقــام لفلســطني الذبيحــة حيــث ذهــب كاملعتــاد لصــاة الفجــر يف مســجد الصالحــن ،وتوجــه _حيــث أراد لــه اللــه
الشــهادة التــي طاملــا انتظرهــا وعشــقها وأكــر الحديــث عنهــا_ باملــواد املتفجــرة والعبــوات الناســفة إىل مغتصبــة «رفيــح
يــام» مــع ثالثــة مــن رفــاق دربــه ليتمكنــوا مــن زرع العبــوات يف طريــق اآلليــات ،فرصدتهــم طائـرات االحتــال فقصفت
املــكان الــذي تواجــدوا فيــه فاستشــهد شــهيدنا لرتتقــي روحــه إىل عنــان الســاء الســاعة الخامســة فجـ ًرا.

زُف شــهيدنا املجاهــد محمــود إىل حــور العــن مــن أمــام مســجد العــودة يف مســرة جامهرييــة جابــت شــوارع مدينــة
رفــح مشــددة عــى التمســك بخيــار الجهــاد واملقاومــة.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

163

الشهيد املجاهد إبراهيم جهاد محمد القن
قُتل ليس ليشء سوى أنه أسعف الجرحى

شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم القــن نجــم ريــايض حقــق أربــع بطوالت
لفلســطني ،أحــب وطنــه وتقــدم الصفــوف إلســعاف الجرحــى ،ومــا أن
عــاد إىل بيتــه حتــى الحقتــه رصاصــة قنــاص حاقــد فارتقــى شــهيدً ا يف
املجــزرة البشــعة التــي ارتكبتهــا قــوات االحتــال الصهيــوين يف رفــح يف
مايــو (أيــار) 2004م التــي راح ضحيتهــا  62شــهيدً ا وأصيــب فيهــا .280
الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم جهــاد القــن يف تــل الســلطان غــرب مدينــة رفــح بتاريــخ  9مــارس (آذار) 1987م
ألرسة متدين ــة تع ــود جذوره ــا إىل بل ــدة «إس ــدود» الت ــي احتل ــت يف الع ــام 1948م بع ــد أن ُه ِّج ــر أهله ــا منه ــا م ــن
قب ــل العصاب ــات الصهيوني ــة .نش ــأ ب ــن أحض ــان أرست ــه املكون ــة م ــن مثاني ــة أفــراد ترتيب ــه الراب ــع بينه ــم ،فتعل ــم
ح ــب الوط ــن.
درس شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس رفــح لالجئــن ،ثــم انتقــل للمرحلــة
الثانويــة حتــى استشــهد يف الصــف األول الثانــوي يف مدرســة كــال عــدوان الثانويــة بتــل الســلطان.
يعتــر شــهيدنا الفــارس إبراهيــم أحــد نجــوم الرياضــة يف رفــح حيــث التحــق مبك ـ ًرا بنــادي خدمــات رفــح وحصــل
عــى أربــع بطــوالت لفلســطني ضمــن فريــق ألعــاب القــوى.
صفاته وأخالقه

يتحــدث والــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم عــن ولــده فيقــول« :عــاش بطـ ًـا واستشــهد بطـ ًـا حيــث إنــه مــن أبطــال
الرياضــة يف فلســطني وحــاز عــى أعــى الجوائــز الرياضيــة وأحــرز عــدة بطــوالت».
أمــا والدتــه فحمــدت اللــه كث ـرًا وبكتــه بــكا ًء م ـ ًرا وتجمعــت النســوة مــن حولهــا يواســينها وقالــت« :لقــد عشــنا
معــه ســنوات جميلــة قبــل أن يحرمنــا االحتــال منــه».

مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم بشــباب مســجد الصالحــن ومســجد النــور وشــارك يف الكثــر مــن الفعاليــات
اإلســامية والحركيــة والتــزم جلســات الذكــر وموائــد القــرآن .و ُيذكــر أن التزامــه اشــتد كثـ ًرا يف آخــر شــهر مــن حياتــه.
شــارك شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم إخوانــه يف العمــل الدعــوي واالجتامعــي والجامهــري .وأهــم مــا ميــزه صدقــه
وكرهــه للخــداع.
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موعد مع الشهادة

صبــاح  18مايــو (أيــار) 2004م موعــد شــهيدنا الفــارس إبراهيــم مــع قــدره حينــا حــورص يف منزلــه بحــي تــل
الســلطان كباقــي ســكان الحــي عندمــا كانــت الطائــرات املروحيــة الصهيونيــة تحلــق عــى ارتفاعــات منخفضــة يف
محافظــة رفــح والدبابــات الصهيونيــة تواصــل إحــكام ســيطرتها عــى حــي تــل الســلطان.

وت ــواىل القص ــف العش ــوايئ م ــا أوق ــع جرح ــى يف صف ــوف املواطن ــن فخ ــرج ش ــهيدنا املجاه ــد إبراهي ــم م ــن منزل ــه
إلس ــعافهم وم ــا أن ع ــاد إىل منزل ــه حت ــى اقتنصت ــه ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين فاستش ــهد ع ــى الف ــور .ارتق ــى ش ــهيدً ا
يف املج ــزرة الصهيوني ــة البش ــعة الت ــي ارتكبته ــا ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين يف رف ــح والت ــي راح ضحيته ــا  62ش ــهيدً ا
وأصي ــب فيه ــا .280
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الشهيد املجاهد زياد حسني شحادة شبانة
أىب أن يرتك سالحه رغم استشهاده

حــن تســتنجد األرض واألرواح يف عصــف املــوت والخطــر يــرع
الشــجعان الفرســان يجيبــون النــداء ،وال يرتكــون ســاحة القتــال إال إذا
دحــروا العــدو أو استشــهدوا .هــذا مــا فعلــه الشــهيد املجاهــد زيــاد.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1982

ولــد شــهيدنا املجاهــد زيــاد حســن شــبانة يف مخيــم كنــدا لالجئــن يف مدينــة رفــح املرصيــة بتاريــخ  10أبريــل
(نيســان) 1982م حيــث تــرىب يف أحضــان أرسة متدينــة محافظــة تعــود جذورهــا إىل بلــدة «حتــا» يف أرض فلســطني
املحتلــة عــام 1948م ،وتتكــون أرستــه مــن  10أف ـراد وترتيبــه الثالــث بينهــم.
درس شــهيدنا املجاهــد زيــاد املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس مخيــم كنــدا لالجئــن ،وأنهــى الثانويــة العامــة
يف مدرســة كــال عــدوان بحــي تــل الســلطان ،وكان طال ًبــا يف جامعــة القــدس املفتوحــة قســم إدارة  ،متفو ًقــا يف دراســته
حتــى لحظة استشــهاده.
صفاته وأخالقه

يقــول والــد الشــهيد املجاهــد حســن« :لقــد منــح اللــه ابنــي زيــاد صفــات عاليــة منهــا األمانــة واالحـرام والشــجاعة
والرجولــة يف األوقــات الصعبــة».

وأضــاف« :ابنــي متنــى الشــهادة ،وكنــت أقرأهــا يف عيونــه ،وإننــي فخــور جــدً ا باستشــهاده .والحمــد للــه الــذي
رشفنــي باستشــهاده ،وهــذا مــن فضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل».
أمــا والــدة الشــهيد أم زيــدان التــي تلقــت الخــر بحرقــة وأمل فقالــت والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا« :الحمــد للــه عــى
استشــهاده ويكفينــي رش ًفــا أن يكــون لنــا شــفي ًعا ،وموعدنــا بــإذن اللــه يف الجنة».
أمــا أخــوه زيــدان الــذي وقــف شــامخًا فر ًحــا باستشــهاد أخيــه فقــال« :الحمــد اللــه طلبهــا فنالهــا ،وســيبقى يف
ذاكرتنــا مــا حيينــا».
مــن جهتهــا تقــول والدتــه الحاجــة أم زيــدان« :كــم كنــت أراه شــهيدً ا وهــو ال يـزال ح ًيــا بيننــا! لطاملــا عرضــت عليــه
الــزواج والتعليــم بالخــارج لكنــه رفــض بشــدة آب ًيــا إال أن يبقــى متمس ـكًا بخيــار الجهــاد عــى أرضــه ،تالزمــه ذكــرى
رفاقــه الشــهداء يف كل لحظــة أمثــال الشــهيد مجــدي الخطيــب قائــد كتائــب شــهداء األقــى مبدينــة رفــح والشــهيد
القائــد يــارس أبــو العيــش وغريهــا ممــن ســبقوه».
166

موسوعة شهداء من فلسطين

وأضافــت« :يف ليلــة استشــهاده طلبــت منــه مغــادرة املنــزل والذهــاب إىل منطقــة «البلــد» لشــعوري بــأن شــي ًئا مــا
ســيحصل ،فلــم يأخــذ املوضــوع بجديــة نظـ ًرا لحالــة الهــدوء التــي كانــت تشــهدها املنطقــة ،وأخذتنــي غفــوة بســيطة
مــن النــوم ،واســتيقظت فجــأة مــن فـرايش عــى صــوت ضجيــج بالخــارج وكـــأن قلبــي شــاعر باستشــهاد ابنــي زيــاد؛ فــا
كانــت إال دقائــق حتــى وصلنــي نبــأ استشــهاده».
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد الفــارس زيــاد مبك ـ ًرا بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ومتكــن مــن االلتحــاق برسايــا القــدس
الجنــاح العســكري للحركــة حيــث شــارك يف مهــات زرع العبــوات يف طريــق قــوات االحتــال الصهيــوين كــا عمــل
مرابطًــا وعي ًنــا ســاهرة يف ســبيل اللــه.
وأصيــب الشــهيد املجاهــد زيــاد ثــاث مــرات عــى أيــدي قــوات االحتــال الصهيــوين :األوىل يف بدايــة انتفاضــة
األقــى ،والثانيــة يف رقبتــه يــوم استشــهاد الشــهيد املجاهــد مجــدي الخطيــب قائــد كتائــب شــهداء األقــى يف رفــح،
والثالثــة ثــاين أيــام عيــد األضحــى املبــارك مــن العــام 2003م.
املجاهــد أبــو ريــاض أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس ورفيــق درب الشــهيد املجاهــد زيــاد قــال« :كنــت أرى زيــاد قائــدً ا
عنيــدً ا ال يقبــل الضيــم أبــدً ا ،وأحببــت فيــه صمتــه وتأثرت كثـ ًرا بكرمه وجوده ،ومن شــدة عشــقه لخيار الجهاد يف ســبيل
اللــه وإخالصــه يف عملــه كان ينــام مرتد ًيــا لباســه العســكري حتــى يبقــى عــى جهوزيــة تامــة حــن اســتدعائه لعمــل ما».
ومــن أبــرز العمليــات واملهــام الجهاديــة التــي شــارك فيهــا الشــهيد املجاهــد زيــاد شــبانة :عمليــة مغتصبــة رفيــح
يــام التــي متكــن فيهــا مــن قنــص أحــد الجنــود الصهاينــة أثنــاء ترجلــه مــن آليتــه العســكرية إلصــاح الســياج الحــدودي
وأصابــه بشــكل مبــارش .كــا متكــن برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــد عــدوان مــن زرع عبــوة ناســفة مبنطقــة بلــوك «»G
اســتهدفت ناقلــة جنــد فأصيــب فيهــا  6جنــود صهاينــة حســب اع ـراف العــدو .وشــارك أيضً ــا يف إطــاق العديــد مــن
قذائــف الهــاون عــى املغتصبــات املحاذيــة لقطــاع غــزة عــى طــول الحــدود.
موعد مع الشهادة

بعــد انتصــاف ليلــة  18أيــار (مايــو) 2004م كان الشــهيد املجاهــد زيــاد عــى موعــد مــع نهايــة الرائعــن عندمــا
كانــت طائـرات األباتــي الصهيونيــة تحلــق عــى ارتفــاع منخفــض يف محافظــة رفــح وفيــا الدبابــات الصهيونيــة تواصــل
حشــودها عــى حــي تــل الســلطان .اندفــع شــهيدنا املجاهــد زيــاد ليــذود عــن أهلــه ويدفــع العــدوان ،ميســك برشاشــه
ويلهــب جنــود االحتــال بزخــات مــن رصاصــه املبــارك .وفجــأة انطلقــت عــدة رصاصــات حاقــدة مــن قنــاص صهيــوين
يعتــى أحــد أســطح املنــازل أصابــت جســد شــهيدنا الفــارس زيــاد الطاهــر فســقط عــى األرض وســاحه بيمينــه ورفــض
أن يرتكــه ،وظــل متشــبثًا بــه حتــى إنــه بــات ينــزف عــى األرض طيلــة ســاعات الليــل ،ويــرخ بأعــى صوتــه وينطــق
بالشــهادتني .وبــات عــى هــذه الحــال حتــى استشــهد .ولقــد وثقــت وســائل اإلعــام املرئيــة أعظــم مشــهد للشــهيد
الفــارس زيــاد املقاتــل وضابــط اإلســعاف يحــاول إخــاءه مــن املــكان ،ولكنــه ظــل قابضً ــا عــى ســاحه رغــم استشــهاده.
وهكــذا رحــل الشــهيد املقــدام زيــاد ليســطر بدمــه الطاهــر أروع آيــات التحــدي والصمــود والعنفــوان والبطولــة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد محمد جارس أحمد الشاعر
عرف أن الصدق مع الله هو الطريق إىل الخلود

ســجل رفــح يف منازلــة العــدو الصهيوين حافــل ببطــوالت وتضحيات
فريــدة .مل تنــس جرميتــه يف عــدوان 1956م حــن قتــل مئــات األبريــاء
يف مجــزرة شــهرية .وبعــد االحتــال يف 1967م بــدأ تاريــخ جديــد يف
رصاعهــا مــع جرامئــه ووحشــيته .قتل وجــرح وأبعد مــن أبنائهــا اآلالف،
لكنهــا اســتطاعت مبوجــات متعاقبــة مــن مجاهديهــا األســطوريني أن
تنتقــم منــه وتوجعــه يف صميــم روحــه الدمويــة الطافحــة باإلجـرام.

)(2004 - 1986

الميالد والنشأة

يف  27فربايــر (شــباط) 1986م ،ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد جــارس الشــاعر عــى أرض مدينــة رفــح جنــوب قطــاع
غــزة .عــاش وتــرىب يف أرسة فلســطينية ميســورة الحــال ،عاشــت تحــت نــر االحتــال ،وتجرعــت مـرارة الهجــرة والتــرد
عــن بلدتهــا «كرتيــا» عــام 1948م ،فصــرت واحتســبت معاناتهــا يف ســبيل اللــه ،وعملــت عــى تربيــة أبنائهــا الرتبيــة
اإلســامية ،فطــاب غراســها وخرجــت ثالثــة شــهداء نحســبهم كذلــك ،وال نــزيك عــى اللــه أحــدا ،فنشــأ شــهيدنا املجاهــد
محمــد بــن أحضــان عائلتــه املكونــة مــن والديــه ومثانيــة أشــقاء وشــقيقتني.

تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد دراســته للمراحــل األساســية واإلعداديــة يف مدرســة العمريــة التابعــة لوكالــة الغــوث
لتشــغيل الالجئــن مبدينــة رفــح ،وبعدهــا انتقــل إىل مدرســة الشــهيد كــال عــدوان ليكمــل مشــواره التعليمــي ،ولكــن
شــاء القــدر أن يستشــهد قبــل حصولــه عــى شــهادة الثانويــة العامــة.
زفــت العائلــة إىل حــور العــن عــدة شــهداء؛ فقــد استشــهد شــقيقه الشــهيد املجاهــد أحمــد يف اجتيــاح تــل الســلطان
يف العــام 2004م وشــقيقه الدكتــور إيهــاب وعمــه يــارس وابــن عمــه هيثــم يف الحــرب األوىل عــى غــزة (.)2009/2008
صفاته وأخالقه

حافــظ شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى الصــاة ،والتــزم يف مســجد بــال بــن ربــاح الــذي خــرج املجاهديــن
واالستشــهاديني ،ومتيــز مبحافظتــه عــى صــاة الفجــر يف الســطر األول ،ثــم يجلــس ليقــرأ القــرآن ،كــا حافــظ عــى
أداء بعــض النوافــل كصــاة الضحــى وقيــام الليــل ،وصيــام يومــي االثنــن والخميــس والخــروج مــع رجــال الدعــوة إىل
املســاجد املنتــرة يف القطــاع لتعليــم النــاس أمــور دينهــم.

متيــز شــهيدنا الفــارس محمــد بحســن أخالقــه وبشــخصيته املحبوبــة لــدى الجميــع؛ فهــو دائــم البســمة يرســمها عــى
محيــاه ،يحــرم الكبــر ويعطــف عــي الصغــر ،ويشــارك والــده يف زيــارة األرحــام.
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والــد الشــهيد يتحــدث عــن كرامــة نجلــه التــي ربطــت قلبــه« :بعــد ســبعة أيــام مــن استشــهاده ووضعــه يف ثالجــة
املــوىت داخــل مستشــفى أبــو يوســف النجــار مبدينــة رفــح إال أن رائحــة املســك ظلــت تفــوح مــن جســده الطاهــر،
والدمــاء تنــزف مــن رأســه».
ال ت ـزال والــدة الشــهيد تذكــر اللحظــات التــي قضتهــا معــه يف صالــة املنــزل« :تحــدث معــي بكلــات مل أشــعر
بعمقهــا وتأثريهــا عــى قلبــي إال بعــد استشــهاده ،فكنــت ألــح عليــه بــأن يــدرس الختبــارات الثانويــة العامــة ،وعندمــا
أراه يلهــو هنــا أو هنــاك أقــول لــه :ادرس يــا محمــد؛ فالشــهادة ســاح يــا ولــدي ،فيقــول شــهادة اآلخــرة هــي الباقيــة».
ومضــت تقــول وهــي تحــاول إخفــاء دموعهــا« :يف آخــر أيامــه أكــر مــن الحديث عــن الشــهادة ووداع الدنيــا ،وفاجأين
بســؤايل« :لــو استشــهدت ســوف تبكــن عــى رحيــي»؟ ،فأخربتــه إننــي ســأبيك فر ًحــا باستشــهادك ،ومــن لحظتهــا شــعرت
بأنــه يفكــر بالرحيــل عــن الدنيا».
بعيــون يســيل مــن جفنيهــا الدمــوع قــال والــد الشــهيد« :قبــل استشــهاده بدقائــق معــدودة أعــدَّ لنــا القهــوة
لنرشبهــا ،فســمع صــوت انفجــار قريــب مــن منزلنــا فخــرج مهـ ً
ـرول لينقــذ املصابــن ،لكنــه مل يعــد».
عبــد اللــه أحــد أصدقائــه املقربــن قــال« :يف اليــوم الرابــع مــن استشــهاد محمــد رأيتــه يف منامــي يركــض برسعــة مــن
مســافة بعيــدة فر ًحــا ،فقلــت لــه :لقــد استشــهدت فمــن أرجعــك إىل الدنيــا؟ فقــال يل :أريــد أن أمــوت مــرة أخــرى يف
ســبيل اللــه حتــى أنعــم بالجنــة؛ ألين رأيــت فيهــا أشــياء مل أرهــا قبــل ذلــك».
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا الفــارس محمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي لتكــون نقطــة االنطــاق نحــو الهــدف الســامي
والنبيــل ،فقــد تلقــى جلســات دعويــة يف املســجد مــع إخوانــه يف الحركــة كــا تــرب فكــر معلمهــا الشــهيد الدكتــور
فتحــي الشــقاقي ،فآمــن باألطروحــات التــي قدمهــا وعــرف أن نهــج الجهــاد الــذي خطــه الشــقاقي وأثبــت صدقــه بدمــه
البــد لــه أن يســتمر .وشــارك يف العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد االســامي يف مدينــة رفــح
كــا شــارك أيضــا يف تشــييع الشــهداء وتقديــم الواجــب يف أعراســهم.
موعده مع الشهادة

اقتحمــت قــوات االحتــال الصهيــوين حــي تــل الســلطان غــرب مدينــة رفــح  ،فاقــرب موعــده مــع الشــهادة ،ففــي 18
مايــو (أيــار) 2004م ،خــرج شــهيدنا الفــارس محمــد لينقــذ الشــهيد املجاهــد طــارق شــيخ العيــد فــإذ بطائــرة اســتطالع
تقصفــه بصــاروخ أدى إىل استشــهاده.
ومــن الجديــر ذكــره أن الشــهيد املجاهــد أحمــد شــقيق الشــهيد املجاهــد محمــد قــد استشــهد يف حــي كنــدا مبحافظة
رفــح بجــوار مســجد ســعد وذلــك يف نفــس اليــوم الــذي استشــهد فيــه الشــهيد املجاهــد محمد.
شــيعت جامهــر رفــح الشــهداء مــن أمــام مســجد بــال بــن ربــاح إىل مثواهــم األخــر وســط هتافــات غاضبــة نــددت
بجرائــم االحتــال وجابــت جميــع شــوارع مدينــة رفح.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد خليل حسني جميل أبو سعد
براءة دمائه الطاهرة ستبقى لعنة تطارد الصهاينة

اعت ــاد الفلس ــطينيون ع ــى جرائ ــم القت ــل الت ــي يرتكبه ــا االحت ــال
الصهي ــوين م ــذ احت ــل األرض يف الع ــام 1948م وحت ــى يومن ــا ه ــذا.
الطفـــل واملـــرأة والشـــيخ والشـــاب جلهـــم يف دائـــرة االســـتهداف،
وإن س ــألت م ــا الذن ــب؟ س ــتجد اإلجاب ــة أنه ــم فلس ــطينيون ،ف ــاذا
س ــيفعل الش ــباب س ــوى مقارع ــة ه ــذا الع ــدو حت ــى إجالئ ــه ع ــن
كاف ــة األرايض املحتل ــة؟
الميالد والنشأة

)(2004 - 1970

ولــد شــهيدنا املجاهــد خليــل حســن أبــو ســعد (أبــو حســن) بتاريــخ  23نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1970م مبدينــة
رفــح جنــوب قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية متواضعــة اتخــذت اإلســام دي ًنــا والجهــاد سـ ً
ـبيل .تعــود أصولهــا إىل بلــدة
«بطــاين الغــريب» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف عــام النكبــة 1948م ،ليســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة طويلــة مــع
املعانــاة والتــرد يف أحــد مخيــات اللجــوء املمتــدة عــى طــول قطــاع غــزة وعرضــه .عــاش وترعــرع يف كنــف أرستــه
املكونــة مــن والديــه وأربعــة أشــقاء ،وشــاء القــدر أن يكــون بكــر هــذه العائلــة.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد خليــل دراســته للمراحــل األساســية واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن
مبدينــة رفــح إال أن ظــروف الحيــاة املريــرة جعلتــه يــرك املدرســة ويتوجــه لســوق العمــل ليســاعد والــده يف مواجهــة
مـرارة الفقــر ،فعمــل يف البنــاء ،ثــم تــزوج مــن فتــاة محافظــة أنجــب منهــا ســبعة أبنــاء.
صفاته وأخالقه

الطاعــة والصــر والثبــات صفــات متيــز بهــا شــهيدنا املقــدام خليــل ،فاالبتســامة مل تفــارق وجهــه الحســن حتــى يف
استشــهاده حيــث أكرمــه اللــه بــأن ظــل مبتسـ ًـا وعينــاه مفتوحتــان حتــى وارى جثامنــه الــرى وكأنــه جالــس مــع أحبابه
يســامرهم ويتبســم يف وجوههــم .حظــي بحــب النــاس؛ ألنــه يعطــف عــى صغريهــم ويحــرم كبريهــم ،كــا حافــظ عــى
صالتــه وعبادتــه يف املســجد ،فتميــز بحبــه الشــديد وحرصــه عــى مصلحــة اإلســام واملســلمني ،يســابق يف عمــل الخـرات،
قلبــه مفعــم بالحيويــة والنشــاط مــا دفعــه لتقديــم املزيــد مــن العطــاء والتضحيــة تجــاه اإلســام وفلســطني .حــرص
أيضــا عــى زيــارة أرحامــه وأقاربــه واالعتنــاء بوالدتــه منــذ صغــره.
زوجتــه الصابــرة تحدثــت مســتذكرة مــا ســلف لزوجهــا« :زوجــي رجــل حنــون يســامح الجميــع وال يغضــب مــن
أحــد ،وأذكــر قبيــل استشــهاده خــال االجتيــاح الغاشــم أننــا كنــا نجلــس عنــد والدتــه نتســامر معهــا فنطــق بآخــر
كلامتــه موجهــة لوالدتــه« :اللــه يــرىض عنــك يــا أمــي» وذهــب ليضــع الطعــام للحــام وغــاب ملــدة ســاعة فافتقدتــه،
وذهبــت أبحــث عنــه فوجدتــه ملقــى بجــوار قفــص الحــام شــهيدا».
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أمــا ابنــه األكــر حســن فقــال« :منــذ صغــري اعتــدت عــى الذهــاب مــع والــدي إىل املســجد وزيــارة أقاربنــا أيضً ــا،
ودامئًــا يحثنــي عــى القـراءة واالجتهــاد يف مدرســتي ،ح ًقــا هــو نعــم األب الحنــون املحافــظ عــى أبنائــه».
مشواره الجهادي

التــزم شــهيدنا املجاهــد خليــل باإلســام ،وعلــم يقي ًنــا أن الجهــاد يف فلســطني فــرض عــن عــى كل مســلم ومســلمة
مــا دفعــة ليــؤدي هــذا الفــرض ،ومــن بــن الفصائــل اختــار حركــة الجهــاد اإلســامي إلميانــه بصوابيــة نهجهــا املقــاوم
ومتســكها بالثوابــت ولبعدهــا عــن أي طريــق قــد ينحــرف عــن بوصلــة فلســطني كل فلســطني.
شــارك شــهيدنا املقــدام خليــل يف العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة واملهرجانــات التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد
وخصوصــا مدينــة رفــح كــا حــرص عــى حضــور جنــازات الشــهداء يف منطقــة رفــح.
اإلســامي يف قطــاع غــزة،
ً
موعد مع الشهادة

يف شــهر مايــو (أيــار) 2004م تعرضــت منطقــة تــل الســلطان الواقعــة إىل الغــرب مــن مدينــة رفــح الجتيــاح صهيــوين
غاشــم اســتهدف كل مــا هــو عــى أرض املنطقــة مــن إنســان ومســاكن وحتــى األشــجار مل تســلم مــن بطــش االحتــال
وتوحــش آلتــه العســكرية .صعــد شــهيدنا املجاهــد خليــل إىل ســطح منزلــه إلطعــام الحــام الــذي اعتــاد االعتنــاء بــه،
ولكنهــا القناصــة الحاقــدة التــي تعــودت عــى قتــل املدنيــن باغتتــه برصاصــة أصابــت رأســه أدت الستشــهاده عــى
الفــور يف  19مايــو (أيــار) 2004م ،وخرجــت جامهــر رفــح لتشــييعه مــن مســجد العــودة يف موكــب جنائــزي مهيــب
مندديــن بجــرم العــدو الصهيــوين.

الجديــر ذكــره أن حصيلــة هــذا العــدوان الغاشــم الــذي ارتقــى خاللــه شــهيدنا املجاهــد أبــو حســن هــي ارتقــاء قرابة
خمســة وخمســن شــهيدً ا وإصابــة مئــة وأربعــة وأربعــن آخريــن بجــروح متفاوتة.
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الشهيد املجاهد صابر أحمد محمد أبو لبدة
من عائلة أكرمها الله بكوكبة من أبنائها الشهداء

كث ــرة ه ــي العائ ــات الفلس ــطينية الت ــي وهب ــت الوط ــن أك ــر
م ــن ش ــهيد ،وس ــمت ف ــوق أمل رحيله ــم ثق ــة بعظ ــم أج ــر الش ــهداء
عن ــد الل ــه س ــبحانه؛ ألنه ــم يف زم ــرة األنبي ــاء والصديق ــن ،وحس ــن
أولئ ــك رفيق ــا.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1989

ولــد شــهيدنا املجاهــد صابــر أحمــد محمــد أبــو لبــدة بتاريــخ  25نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1989م بحــي تل الســلطان
غــرب مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت مــن تعاليــم اإلســام منها ًجــا لرتبيــة أبنائهــا.
تعــود أصولهــا إيل بلــدة «يبنــا» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف عــام النكبــة 1948م ،ليســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة
طويلــة مــع املعانــاة والتــرد يف أحــد مخيــات الالجئــن وبالتحديــد يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة.

عــاش شــهيدنا املجاهــد صابــر وترعــرع يف كنــف أرستــه املكونــة مــن والديــه وعــرة أشــقاء ،وشــاء القــدر أن يكــون
أصغــر أشــقائه سـ ًنا حيــث حظــي بــدالل كبــر .وتلقــى دراســته للمرحلــة األساســية واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث
لتشــغيل الالجئــن مبدينــة رفــح إىل أن عاجلــه القــدر فلــم يكمــل مســرته التعليميــة.
قدمــت أرستــه شــهيدين مــن أشــقائه عــى طريــق الجهــاد واملقاومــة ،فاستشــهد شــقيقه عائــد يف االنتفاضــة األوىل
وشــقيقه يوســف يف اجتيــاح حــي تــل الســلطان غــرب املدينــة ،وقدمــت العائلــة أيضً ــا العديــد مــن الشــهداء.
صفاته وأخالقه

منــذ نعومــة أظافــره أحــب الصــاة ،وصــار يذهــب مــع والــده إىل مســجد بــال بــن ربــاح القريــب مــن منزلهــم،
وحــرص عــى االلتحــاق مبجالــس الذكــر وتحفيــظ القــرآن الكريــم ،كــا واظــب عــى تعلــم أمــور دينــه من خالل جلســات
العلــم يف املســجد ،شــارك أيضً ــا يف العديــد مــن النشــاطات الدعويــة واالجتامعيــة مــع رواد املســجد واملســاجد املحيطــة.

التــزم شــهيدنا البــار صابــر بالصيــام وزيــارة األرحــام ومشــاركة الجـران باألفـراح واألتـراح األمــر الــذي جعلــه يحظــى
بحــب واحـرام كل مــن عرفــه أو ســمع عنــه.
مشواره الجهادي

الشــهيد املقــاوم صابــر كغــره مــن أبنــاء فلســطني مل يــرض الــذل أو الهــوان ،كــا أن مجــازر االحتــال الدوريــة بحــق
أبنــاء شــعبه وأرضــه املحتلــة جعلــت قلبــه مفعـ ًـا بحــب الجهــاد ودفعتــه ليمــي يف طريــق ذات الشــوكة إميانًــا منــه
باملقاومــة سـ ً
ـبيل وحيــدً ا الســتعادة الحــق املســلوب.
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شــارك شــهيدنا املجاهــد صابــر يف إلقــاء الحجــارة عــى دوريــات االحتــال رغــم ســنه الصغــرة .ومــع يقينــه ببســاطة
حجــره إال أنــه أقــى مــا ميلــك ليعــر عــن رفضــه لظلــم وبطــش االحتــال ،فشــهيدنا وأمثالــه أثبتــوا للعــامل أجمــع أن
الكــف ميكــن أن تهــزم املخــرز .كــا شــارك يف العديــد مــن الفعاليــات التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف مدينــة
رفــح جنــوب قطــاع غــزة ،كــا حــرص أال يــرك جنــازة شــهيد دون أن يهتــف فيهــا وال عــرس عريــس زف إىل الحــور دون
أن يــوايس أهلــه وذويــه.
موعد مع الشهادة

استشــهد شــهيدنا يف اجتــاح قــوات االحتــال الصهيــوين ملنطقــة تــل الســلطان غــرب مدينــة رفــح يف  19مايو(أيــار)
2004م حــن ارتكــب العــدو أبشــع املجــازر يف املنطقــة مــا أدى إىل ارتقــاء قرابــة  55شــهيدً ا و 144إصابــة مــن املواطنــن.
شــهيدنا املجاهــد صابــر خــرج مــع شــقيقه الشــهيد املجاهــد يوســف لجلــب بعــض مــن مــاء الــرب للعائلــة ،لكــن
القنــاص الصهيــوين باغتهــم بعــدة رصاصــات أصابتهــم بشــكل مبــارش أدت إىل استشــهادهم عــى الفــور .وقــد خرجــت
جامهــر رفــح لتشــيع جثامــن الشــهداء يف موكــب مهيــب مــن مســجد العــودة إىل مثواهــم األخــر.
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الشهيد املجاهد عالء مسلم إسامعيل الشيخ عيد
خرج ملب ًيا بالطعام للمحارصين وعاد شهيدً ا وسط رفاقه

ح ــن تت ــازج اإلنس ــانية بأرواحه ــم الطاه ــرة تس ــتأذنهم الجن ــة
بزيـــارة أبديـــة فتســـتعجلهم بالرحيـــل ،وحـــن كانـــوا يرصخـــون
بحناجره ــم امل ــوت للكي ــان ويحمل ــون بعضً ــا م ــن الخب ــز وامل ــاء
للمحارصي ــن يف ح ــي ت ــل الس ــلطان مبدين ــة رف ــح زغ ــردت أطي ــاف
الشــهادة يف املدينــة وكأن رضيبــة الحيــاة ال تــأىت إال بخبــز وكرامــة
أش ــاء لتتزي ــن بطري ــق املخي ــم ورو ًدا تض ــج وج ًع ــا ألم ــة تناس ــت
مس ــتضعفي األرض .ع ــى الرغ ــم م ــن اخت ــاف أعامره ــم إال أنه ــم
كبـــا ًرا بالهـــم وصغـــا ًرا للمـــوت يبتســـمون ،وكأن أمنيـــة صغـــرة
تس ــتعجلهم بإيص ــال الخب ــز أو الش ــهادة!

)(2004 - 1984

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء مســلم شــيخ العيــد فجــر  13ينايــر (كانــون الثــاين) 1984م لعائلــة تتكــون مــن خمــس
أشــقاء وثــاث شــقيقات اســتقرت مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة بعدمــا تذوقــت مـرارة الغربــة والهجــرة مــن مدينــة
«بــر الســبع» حالهــا كبقيــة العوائــل الفلســطينية الصابــرة .وعــى الرغــم مــن ســوء األوضــاع االقتصاديــة إال أن التعليــم
ظــل جــز ًءا ال يتجــزأ مــن حيــاة أرستــه حيــث حــرص والدهــم عــى إمتامهــم التعليــم مبراحلــه املختلفــة.
درس الشــهيد املجاهــد عــاء االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث ،وأكمــل دراســته بالقســم األديب مبدرســة
بــر الســبع ،ومــن ثــم التحــق بدراســة تخصــص معلــم صــف بجامعــة األقــى وأنهــى املســتوى الثــاين قبــل استشــهاده.
مشواره الجهادي

انتفاضــة األقــى تــزداد حدتهــا يف بدايــة ســنواتها وكبقيــة شــباب املخيــم الذيــن يحملــون هــم الوطــن ورســالته
التــزم الشــهيد املجاهــد عــاء بيــوت اللــه وحلقــات العلــم مبســجد العــودة مبدينــة رفــح حيــث بــدأت نواتــه األوىل
فيهــا فــرىب عــى موائــد الرحمــن محافظًــا عــى فروضــه ،ينتفــض كلــا غــاب طيــف أحــد رفاقــه ويثــأر لهــم بالحجــر
والزجاجــات الحارقــة كلــا تقدمــت قــوات االحتــال يف أي منطقــة ،فلــم متنعــه ســنوات عمــره وزهورهــا مــن إدراكــه
ملعنــى الجهــاد الحقيقــي بالكلمــة والبندقيــة والدعــوة.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا الفــارس عــاء بجــال روحــه كثـرًا مــا اختلــف عــن أشــقائه ومــن هــم بعمــره .تقــول شــقيقته مريــم التــي
ودعتــه وهــي يف الثالثــة عــرة مــن عمرهــا إنهــا رأت بــه مالمــح رجــل يكــر قبــل أوانــه ،فتجــى حليـ ًـا صبــو ًرا يتواضــع
للجميــع ،لكــن أكــر مــا ميــزه أنــه جيــد اإلنصــات للجميــع يســتمع لنصائــح مــن هــم أصغــر منــه ،وحــرص عــى رضــا
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والديــه لدرجــة أنــه يطمــن عــى والدتــه قبــل النــوم ويخــى حزنهــا وهمهــا ،فصــار البلســم الشــايف لهــا قبــل موتهــا
والــروح التــي تعطــي دون أن تنتظــر أي مقابــل.
موعد مع الشهادة

وحدهــم الشــهداء مــن تختلــف حكايــات املــوت لديهــم وكأن لــكل منهــم ثوبًــا يختــاره كــا يرغــب؛ ففــي صبــاح
 19مايــو (أيــار) 2004م انتفضــت رفــح نــرة للجوعــى يف حــي تــل الســلطان باملدينــة أثنــاء مــا يســمى بعمليــة «قــوس
قــزح» تلــك الجرميــة التــي ارتكبهــا الكيــان الصهيــوين بحــق أهلنــا يف الجنــوب.

حمــل شــهيدنا املجاهــد عــاء روحــه فــدا ًء إلخوتــه املحارصيــن ألربعــة أيــام دون توافــر أبســط مقومــات الحيــاة
لهــم .شــهيدنا املقــدام عــاء أحــد املنتفضــن يحتضــن الخبــز والطعــام ويهتــف بصوتــه العرشينــي «يحيــا املخيــم ..منــوت
فــدا ًء للمحارصيــن» .وكأن شــبح مدفعياتهــم اســتجاب لهــم بعدمــا وصلــت الجمــوع إىل دوار زعــرب حيــث الدبابــات
الصهيونيــة لهــا باملرصــاد ،ففتحــت ن ـران رشاشــاتها ومدفعيتهــا الثقيلــة تجــاه املســرة فارتقــى فيهــا قرابــة األربعــن
شــهيدً ا بــدوا جميعهــم عــى موعــد مــع عــرس جامعــي وأقــار يتوســطها الشــهيد الهــام عــاء تــزف لحــور العــن.
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الشهيد املجاهد فؤاد خميس موىس السقا
سطر شوقه لربه بدمه فلبى مناه

جميلــة هــي اللحظــات التــي تــرق فيهــا أرواحنــا حــن نكمــل
تجهيــز أعـراس الشــهداء بعدمــا تنــزف دماؤهــم عــى أرض فلســطني
العطــى كأن ال يشء يليــق بفلســطني ســوى أثــواب الشــهداء
املترسبلــة بدمائهــم رضيبــة تليــق ألرض الربــاط لتشــهد عــى رجــال
صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه ،فصدقهــم بجنــة عرضهــا الســموات
واألرض أعــدت للشــهداء الصادقــن .وعــى موعــد مــع طريــق آخــر
)(2004 - 1972
عــزم الشــهيد فــؤاد الرحيــل بكرامــة إحيــا ًء للمحارصيــن يف حــي تــل
الســلطان كأن املــوت ال يليــق إال بهــذه األرواح الثائــرة .الخبــز بيــده واملــاء ،وعــزم الرجــال يســبق خطواتــه ملب ًيــا ألهلــه
حتــى عــاد بكفــن الشــهداء.
الميالد والنشأة

كعــادة الشــمس حــن تــرق بجاملهــا وروعتهــا كان الحــاج خميــس عــى موعــد مــع اســتقبال صغــره فــؤاد خميــس
الســقا (أبــو زيك) بتاريــخ  24مــارس (آذار) 1972م مبنزلــه البســيط مبخيــم الشــابورة يف مدينــة رفــح بعدمــا ُه ِّجــرت
العائلــة مــن مدينــة الربتقــال «يافــا» .بــن أربعــة أشــقاء وثــاث شــقيقات عــاش شــهيدنا املجاهــد فــؤاد ،التحــق مبــدارس
وكالــة الغــوث لالجئــن يف املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة ،ومتكــن مــن دراســة الثانويــة العامــة مبدرســة بــر الســبع
للبنــن حتــى منعتــه الظــروف االقتصاديــة مــن إكــال دراســته الجامعيــة ،فاتجــه للعمــل املهنــي مبجــال البنــاء ليســاعد
والديــه ويعــول بقيــة إخوتــه حتــى تــزوج قبــل استشــهاده بعــام.
صفاته وأخالقه

متتــع شــهيدنا الفــارس فــؤاد بأخــاق اإلســام العظيــم ،كيــف ال وهــو أحــد أركان ورواد مســجد العــودة مبدينــة رفــح؟
طيــب النفــس ،محــب ألصدقائــه ،بســيط ومتســامح ،حنــون ورحيــم مبــن هــم أصغــر منــه لدرجــة أنــه اعتــاد أن ميــازح
صغــار الحــي ويلعــب برفقتهــم حتــى إن االبتســامة مل تفــارق وجهــه كــا تقــول والدتــه وتكمــل« :هــو شــاب محبــوب
لــدى الجميــع ،كثــر العطــاء للمحتاجــن والفقـراء ،بــار بوالديــه كثـرًا مــا ســاعدنا وقــدم لنــا مــا كنــا نطلبــه».
مشواره الجهادي

رائــع بأخالقــه حتــى خــط طريقــه للمســجد ،وبــدأ يتلقــى الــدروس داخــل األرس بحلقــات مســجد العــودة ،ويتســابق
مــع أشــقائه للصــاة بالســطر األول .ومــن شــدة حبــه للجهــاد واملقاومــة أخــد بالبحــث عــن العمــل يف صفــوف املقاومــة
منــذ صغــر ســنه يزاحــم صغــار الحــي عــى رشــق الجيبــات العســكرية بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة حتــى اعتقلتــه
قــوات االحتــال لعــدة أســابيع ،فشــكلت هــذه اللحظــات تكوي ًنــا آخــر يف شــخصية الشــهيد املجاهــد فــؤاد جعلتــه
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ينتفــض حقــدً ا عــى املحتــل الغاصــب الســيام يف بدايــة انتفاضــة األقــى ،وبــدأ يشــعر مبعانــاة الشــعب املغلــوب عــى
أمــره حينــا هدمــت قــوات االحتــال منــازل رفاقــه.
موعد مع الشهادة

حاجيــات األطفــال وبعــض مــن حليــب الرضــع آخــر مــا حملــه فــؤاد بعدمــا توضــأ وخــرج مــن منزلــه متج ًهــا
للمســرة الســلمية التــي اتجهــت لفــك الحصــار عــن املعذبــن بحــي تــل الســلطان بعــد اشــتداد الحصــار عليهــم أثنــاء
مــا يســمى بعمليــة قــوس قــزح.

أدرك حج ــم املعان ــاة الت ــي يعيش ــها أبن ــاء ش ــعبه فاخت ــار لنفس ــه حي ــاة تلي ــق بأصح ــاب القضي ــة .يف  19ماي ــو
(أي ــار) 2004م لب ــوا الدع ــوة إىل التضام ــن بالتجم ــع يف دوار الع ــودة وس ــط املدين ــة حت ــى تنطل ــق إىل ت ــل الس ــلطان.
وبع ــد ص ــاة الظه ــر انطلق ــت املس ــرة وس ــط هتاف ــات وتكبــرات من ــددة مب ــا يرتكب ــه االحت ــال م ــن جرائ ــم حت ــى
ب ــدأت وحش ــية االحت ــال ت ــزداد ح ــن س ــقطت صواري ــخ الحق ــد ،وزف حينه ــا الش ــهيد املجاه ــد ف ــؤاد برفق ــة أربع ــن
ش ــهيدً ا ومئ ــات الجرح ــى تس ــتقبلهم فلس ــطني بع ــرس يش ــهد ج ــرم االحت ــال وبش ــاعته ،وغ ــاب طي ــف آخ ــر ليبتس ــم
لألحي ــاء ويخربه ــم ب ــأن رضيب ــة الكرام ــة تنت ــر ب ــإرادة الش ــهداء.
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الشهيد املجاهد محمد طالل حسني أبو شعر
انتفض ليفك الحصار عن تل السلطان فارتقى شهيدً ا

أحســن إىل النــاس منــذ طفولتــه ،مل يحبــذ أن يــرى أحــدً ا يريــد
املســاعدة وال يســاعده ،حالــه كحــال الشــباب املســلم الذيــن
أحســن اللــه خلقهــم وأخالقهــم ،وبجانــب عملــه العســكري ورباطــه
يف الخطــوط املتقدمــة لصــد أي عــدوان صهيــوين مل ينــس عالقاتــه
االجتامعيــة وحــرص عــى الوقــوف بجانــب املحتاجــن.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1984

يفــرح ينبــوع فلســطني إلضافــة مجاهديــن رســموا طريــق املجــد بخطاهــم ،يف منطقــة حــي الربازيــل برفــح ،الحــاج
أبــو محمــد عــى موعــد مــع إطاللــة لرصخــة طفــل لحــن بأوتــار صوتــه أنشــودة املقاومــة الفلســطينية ،حــن جــاء ابنــه
البكــر الشــهيد املجاهــد محمــد ليــرىب يف أحضــان عائلــة متدينــة ،لينطــق منــذ صغــره بــن أعمــدة املســاجد يرتكــز
عليهــا ليتلــو كتــاب اللــه.
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد طــال حســن أبــو شــعر يف  20ديســمرب (كانــون األول) 1984م ،لعائلــة تعــود ملدينــة
«بــر الســبع» قبــل نكبــة 1948م .تلقــى تعليمــه يف االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس الوكالــة التابعــة لألونــروا ،وانتقــل
للمرحلــة الثانويــة يف مدرســة طــه حســن برفــح.
تأثــر شــهيدنا املجاهــد محمــد بعائلتــه التــي ينتمــي الكثــر مــن أبنائهــا لحركــة الجهــاد اإلســامي ليبــدأ حيــاه
جديــدة بانضاممــه لصفــوف املجاهديــن يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
صفاته وأخالقه

متي ــز الش ــهيد الف ــارس محم ــد بالتزام ــه الدين ــي واألخالق ــي ،حن ــون ع ــى إخوت ــه ،يعام ــل الن ــاس معامل ــة حس ــنة،
ق ــوي الش ــخصية ،ذو مس ــئولية عالي ــة لبيت ــه وأرست ــه ،ك ــا ع ــرف عن ــه الرسي ــة والكت ــان ،عه ــد ش ــجا ًعا مقدا ًم ــا
من ــذ صغ ــره.

يقــول والــده« :كنــا أنــا ووالدتــه نســر يف الشــارع لزيــارة قريــب لنــا ،ومعنــا محمــد ،وعمــره  6ســنوات فقــط ،رأى
جنــود االحتــال ،فشــتمهم بصــوت عــالٍ  ،فالتفتــوا إلينــا ،فلــم أصــدق حينهــا أن الكلمــة قــد خرجــت مــن ابنــي الطفــل».
مشواره الجهادي

يف أحضــان مخيــات اللجــوء مبدينــة رفــح تــرىب الشــهيد املجاهــد محمــد ،وترعــرع عــى حــب الجهــاد واملقاومــة،
وانضــم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي بعــد إميانــه بفكرهــا القائــم عــى اإلميــان والوعــي والثــورة ليلتحــق بعــد ذلــك
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بصفــوف رسايــا القــدس ليحمــل الســاح وميــي عــى خطــا املجاهديــن الســابقني ،عشــق الربــاط يف ســبيل اللــه ،وجهــز
نفســه وحمــل روحــه عــى كفيــه ،فلــم يتأخــر عــن مقاومــة املحتلــن وصــد توغــات قــوات االحتــال املتكــررة.
تقــول والدتــه« :اجتاحــت دبابــات االحتــال حــي الســلطان ،ومــن خــوف والــده عليــه أخــذ الســاح وأغلــق بــاب
الخزانــة عليــه بالقفــل ،أرص محمــد أن يخــرج ليصــد هــذا االجتيــاح ،فكــر القفــل وأخــذ ســاحه وودعنــا وانطلــق».
وأكملــت األم« :طيلــة فــرة خروجــه مــن البيــت ونحــن ندعــو لــه ،لقــد متنــى الشــهادة ،فنالهــا والحمــد اللــه».
موعد مع الشهادة

مل يتحمــل شــهيدنا املقــدام محمــد أن يــرى إخوانــه املحارصيــن يف منطقــة تــل الســلطان غــرب مدينــة رفــح أثنــاء
اجتياحهــا مــن قبــل اآلليــات الصهيونيــة لعــدة أيــام ،فخــرج عــن صمتــه كباقــي الشــباب الصاعــد ،ال مــاء وال كهربــاء
وال مــواد غذائيــة ،نــداءات املواطنــن تعالــت يف اإلذاعــات املحليــة ،فلــم تجــد آذانًــا ســوى آذان املجاهديــن الذيــن
انتفضــوا لــردوا الضيــم عــن أبنــاء شــعبهم ،ومــن بينهــم شــهيدنا الفــارس محمــد الــذي خــرج مــن بيتــه برفقــة جمــوع
مــن الشــباب واألطفــال يف مســرة ســلمية متوجهــة ملخيــم تــل الســلطان لفــك الحصــار عنهــم ،فباغتتهــم طائــرة أباتــي
صهيونيــة وأطلقــت عليهــم عــدة صواريــخ لريتقــي شــهيدً ا للعــا بتاريــخ  19مايــو (أيــار) 2004م برفقــة مثانيــة شــهداء
آخريــن ليكــون مجمــوع شــهداء رفــح يف ذلــك الوقــت قرابــة  63شــهيدً ا زفــوا لحــور العــن.
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الشهيد املجاهد محمود طارق محمود منصور
أحب الحياة للمحارصين ،لكن الشهادة انتظرته

مل يتج ــاوز الثاني ــة ع ــرة م ــن عم ــره ،لكن ــه أدرك أن فلس ــطني
ال تتزيـــن إال بدمـــاء الشـــهداء ،تخـــى عـــن ألعابـــه املناســـبة ملثـــل
س ــنه وألن فلس ــطني ال تتس ــع للصغ ــار ،يبتس ــم بلط ــف ح ــن ت ــردد
ع ــى مس ــامعه أناش ــيد الث ــورة وحكاي ــا املقاوم ــة كأنه ــا إكس ــر حي ــاة
ألمثال ــه .رصخ الجوع ــى بع ــد حظ ــر التج ــوال فتس ــاءل ب ـراءة طف ــل
وجـــال رجـــل كيـــف يصبـــح عصفـــو ًرا يطـــر فينقذهـــم ويحمـــل
الخب ــز إليه ــم حت ــى ج ــاءت ل ــه الب ــرى مبظاه ــرة س ــلمية ،فب ــدأ
الصغ ــر يتق ــدم البقي ــة!

)(2004 - 1991

الميالد والنشأة

يف  20يوليــو (متــوز) 1991م ُقــدِّ ر للشــهيد الشــبل محمــود أن يكــون عــى موعــد مــع الحيــاة ،ويف مخيــم يحــاىك
صــورة الوجــع الفلســطيني ســمعت رصختــه األوىل مبخيــم الشــابورة مبدينــة رفــح بعدمــا ُه ِّجــرت عائلتــه مــن قريــة
«قســطينة» بــن خمســة أشــقاء وثــاث شــقيقات.
أكمــل شــهيدنا الشــبل محمــود دراســته االبتدائيــة مبــدارس وكالــة الغــوث وحصــل حينهــا عــى درجــة االمتيــاز كــا
قالــت جدتــه التــي ربتــه بعدمــا توفيــت والدتــه وهــو يف السادســة مــن عمــره.
صفاته وأخالقه

عــى الرغــم مــن عــدد ســنواته القليلــة إال أنــه اختلــف عــن رفاقــه وأصدقائــه فتميــز بالــذكاء والفطنــة .يبتســم
والــده وهــو يتذكــر أول يــوم أحــر بــه جهــاز الحاســوب ومــن عشــقه لإللكرتونيــات بــدأ بتفكيــك الجهــاز وإعــادة
تركيبــه ملعرفــة تقنياتــه.
ُعــرف حنونًــا عــى أشــقائه وكأنــه رجــل بالبيــت ،ولديــه أفــكاره وآراؤه التــي يتميــز بهــا عــن غــره .اعتــاد أن يقــوم
ببعــض األعــال املنزليــة وأن ينظــم البيــت أثنــاء العطلــة الصيفيــة.
مشواره الجهادي

مبنزلــه الصغــر املتواضــع تلقــى الشــهيد الشــبل محمــود عــن والــده االلتـزام ،فخــط طريقــه للمســجد وبــدأ يتلقــى
الــدروس داخــل األرس بحلقــات مســجد العــودة ،يتســابق مــع أشــقائه للصــاة بالســطر األول فحفــظ عــد ًدا مــن أجـزاء
القــرآن وشــارك أفـراد الحلقــة باملناســبات االجتامعيــة وكأنــه ابــن العرشيــن ربي ًعــا ،لكنــه حينهــا مل يتجــاوز إال نصفهــا.
عــى الرغــم مــن املســافة الفاصلــة بــن منزلهــم والرشيــط الحــدودي إال أنــه اعتــاد أن يذهــب مــع أصدقائــه فيشــهد
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هنــاك جــرم االحتــال حــن يتكاثــف الرصــاص والغــاز املســيل للدمــوع عــى الشــبان ،فيعــود لوالــده وكأنــه يرغــب
را.
بانتقــام يليــق بهــم ويتمنــى لــو أنــه يعــود لقريتــه منتـ ً

موعد مع الشهادة

حــن ينــادى الواجــب ينتفــض املخيــم ،هكــذا تعلــم الشــهيد الشــبل محمــود حتــى أدرك معنــى الكرامــة واإلنســانية
والحيــاة إضافــة للحــق املســلوب وحــق العــودة الــذي ال يعــود إال بدمــاء تختــار طريــق الحــق والكرامــة وتبتســم يف
وجــه املــوت حــن يزورهــا.

يــوم  19مايــو (أيــار) 2004م اختلــف عــن ســابقيه .وحدهــا حكايــة املجــزرة كانــت حــارضة بــأرواح الشــهود حينــا
حمــل الصغــر محمــود املــاء كــا أخــر شــهود العيــان والــده ووقــف مــع مئــات املتظاهريــن الذيــن جــاءوا بالطعــام
وحليــب األطفــال وبعــض األدويــة للمحارصيــن بحــي تــل الســلطان باملدينــة بعدمــا وصلــت الجمــوع إىل دوار زعــرب
وقفــت الدبابــات الصهيونيــة لهــا باملرصــاد ،وفتحــت ن ـران رشاشــاتها ومدفعيتهــا الثقيلــة تجــاه املســرة فســقط فيهــا
قرابــة األربعــن شــهيدً ا.
ب ــن الش ــهداء ن ــام الش ــهيد الش ــبل محم ــود ك ــا الطي ــور بعدم ــا اختل ــط بع ــض م ــن جس ــده بدم ــاء الش ــهداء
اآلخري ــن وكأن ــه يحم ــل رس ــالة لش ــعوب الع ــامل أجم ــع ب ــأن أطف ــال فلس ــطني يك ــرون قب ــل األوان ويحمل ــون ه ــم
الوط ــن ك ــا الكب ــار.
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الشهيد املجاهد وائل محمد أحمد أبو جزر
أىب االنتظار وسابق الزمن للرحيل شهيدً ا

يغيــب طيــف البطــل ،لكــن ذك ـراه ال تغيــب ،تقــر عينــه وتنــام
لكــن مواقفــه النبيلــة تبقــى مســتيقظة يف ذاكرتنــا ال تنــام .كثــرة هــي
الــدروس التــي ترتكهــا فينــا روح الشــهيد وهــي تصعــد إىل خالقهــا،
ولعــل أهمهــا أن العمــر ال يقــاس بالســنوات التــي يعيشــها اإلنســان
ولــو أن العمــر باإلنجــاز يقــاس لصــار هــذا الفتــى الــذي مل يتجــاوز
الســبعة عــر مــن عمــره أكــر كث ـ ًرا مــن عمــره الحقيقــي.

)(2004 - 1987

الميالد والنشأة

يف  7أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م ولــد شــهيدنا املجاهــد وائــل محمــد أبــو جــزر مبدينــة رفــح إىل الجنــوب مــن
قطــاع غــزة يف أرسة بســيطة تنتمــي لإلســام العظيــم وتحــرص كل الحــرص عــى تربيــة أبنائهــا عــى طاعــة اللــه وحــب
فلســطني ،وتــزرع يف نفوســهم االســتعداد للتضحيــة مــن أجــل كرامــة األوطــان.

تتكــون أرسة شــهيدنا مــن الوالديــن الصابريــن وثالثــة أبنــاء ،وتعــود جذورهــا إىل مدينــة «بــر الســبع» املحتلــة منــذ
العــام 1948م بعــد أن َه َّجــرت العصابــات الصهيونيــة أهلهــا وقتلــت مــن قتلــت أمــام مــرأى ومســمع العــامل الظــامل
ودعــاة الحريــة الصفـراء .درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن وأظهــر متيـ ًزا
وتفو ًقــا خــال املرحلتــن لحبــه للعلــم ،لكنــه االحتــال املجــرم قتلــه قبــل أن يكمــل املرحلــة الثانويــة ليــرك يف قلــب
أهلــه غصــة وجــع ال تنتهــي وكأنــه انتــزع أرواحهــم وتركهــم أجســا ًدا.
صفاته وأخالقه

هكــذا هــم الشــهداء األكــرم منــا جمي ًعــا ،يتــوارى جثامنهــم داخــل ال ـراب ،لكــن ذكرياتهــم العطــرة تبقــى عالقــة
يف أذهــان كل مــن عرفهــم ،ففــي وصــف الشــهيد املجاهــد وائــل تقــول جدتــه التــي الزالــت تتــأمل عــى فراقــه« :وائــل
متديــن وبــار بوالديــه ومحبــوب بــن النــاس يســتطيع تحمــل املســؤولية رغــم صغــر ســنه ،كــا متيــز بحنانــه عــى إخوتــه
حتــى إنــه يفضلهــم عــى نفســه».
مشواره الجهادي

جرائــم االحتــال التــي ترتكــب صبــاح مســاء ،مــن قتــل وتدمــر وقصــف وتوغــل هنــا وهنــاك تدفــع الفلســطينيني
لالنتقــام مــن هــذا العــدو حتــى منــذ مصغرهــم ،فتجــد الطفــل الفلســطيني يكــر وهــو يحلــم بــأن يصبــح مقاو ًمــا يــرد
الضيــم عــن أبنــاء شــعبه ويذيــق العــدو مـرارة الــكأس التــي يجرعهــا الفلســطينيني.
شــهيدنا الفــارس وائــل الــذي مــى للجنــان قبــل أن يتــم الســبعة عــر ربي ًعــا مل مينعــه صغــر ســنه مــن االنخـراط
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يف العمــل الجهــادي حيــث قــام بتصنيــع (األكــواع) وقذفهــا عــى جنــود االحتــال املتمركزيــن عــى املناطــق الحدوديــة
كــا أنــه كث ـ ًرا مــا ســاعد املجاهديــن أبنــاء رسايــا القــدس يف التصــدي لقــوات االحتــال خــال توغالتهــا يف مدينــة
رفــح ،ورغــم ذلــك إال أنــه حــرص عــى إخفــاء مشــاركته يف األعــال الجهاديــة خشــية مــن خــوف أهلــه عليــه الــذي قــد
يدفعهــم ملنعــه مــن مواصلــة مســرته.
تتحــدث جدتــه بحــزن مجبــول بالفخــر« :لقــد تفاجأنــا حــن علمنــا أن وائــل يعمــل باملقاومــة ،لكنــه قدرنــا أن نقــدم
فلــذات أكبادنــا عــى طريــق التحريــر».
وتابع ــت« :هك ــذا ه ــم الش ــهداء يب ــدون لن ــا كصفح ــة بيض ــاء ،لكنه ــم ح ــن يرحل ــون ،يُدفن ــون و يُدف ــن رسه ــم
معه ــم أيضً ــا».
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  20مايــو (أيــار) 2004م ســاء رفــح انتظــرت موعــدً ا مــع أرواح طاهــرة رفضــت الظلــم والخنــوع أو
االستســام لواقــع مريــر تحــت ســطوة الصهاينــة .تعــرض حــي تــل الســلطان غــرب مدينــة رفــح الجتيــاح غاشــم ومجــزرة
تضــاف لــذاك الســجل الصهيــوين األســود .جرميــة راح ضحيتهــا قرابــة الســتني شــهيدً ا وأكــر مــن مئــة جريــح ،فاشــتعل
جســد شــهيدنا املقــدام وائــل ثــورة وغض ًبــا وانتفــض للــرد عــى مجــازر املحتــل الغاشــم بحــق أبنــاء شــعبه مــن خــال
مســاعدة رجــال املقاومــة يف التصــدي لغطرســة املحتــل ،لكــن صاروخــا غــاد ًرا اخــرق جســده مــع صديقــه الشــهيد
املجاهــد محمــود األخــرس أدى إىل متزيــق جســديهام الطاهريــن ،وكــا تشــابكت أيديهــا يف الحيــاة الدنيــا امتزجــت
دماؤهــا وأشــاؤهام م ًعــا عنــد رحيلهــا إىل جــوار ربهــا.
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الشهيد املجاهد أحمد خالد أحمد الشوربجي
عنيد يف قتال األعداء

رجــل ســطر مــن اســمه أســمى معــاين التضحيــات ،عشــق الوطــن
فاتخــذ عهــدً ا عــى نفســه أن يعمــل مــن أجله الكثــر ،فكانت فلســطني
جــل همــه وتحريرهــا مبتغــاه ،ترجــم حبــه للوطــن عــن طريــق أفعالــه
التــي أربكــت مضاجــع العــدو وســاحاته.
الميالد والنشأة
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يف  9أكتوبــر (ترشيــن األول) 1979م ،عمــت الزغاريــد منطقــة الفاخــورة التــي يســكن فيهــا وبالتحديــد بيــت أهلــه
فرحــن بقــدوم قمريــن توأمــن أحمــد ووليــد خالــد الشــوربجي ،ولــدا م ًعــا وتربيــا يف كنــف عائلــة ُمه َّجــرة تنحــدر
أصولهــا مــن بلــدة «زرنوقــة» ،فالعائلــة احتضنــت الوطــن ورجاالتــه ،ومــن نعومــة أظافــره زُرع بــه حــب الوطــن
والتضحيــة مــن أجلــه.
استشــهد ومــن بعــده زف شــقيقه وليــد شــهيدً ا ليلحــق بــه ،فروحاهــا تعلقتــا ببعضهــا يف الدنيــا وأبتــا إال أن
تتعانقــا يف الجنــان ســويًا.
تتك ــون عائل ــة الش ــهيد م ــن خمس ــة أش ــقاء منه ــم أحم ــد وولي ــد ،وث ــاث ش ــقيقات .درس ش ــهيدنا املجاه ــد
أحم ــد املرحل ــة االبتدائي ــة يف إح ــدى م ــدارس وكال ــة الغ ــوث لالجئ ــن ،ومل يكم ــل بعده ــا باق ــي املراح ــل فق ــد ش ــغل
الوط ــن تفك ــره.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أحمــد كــا قالــت والدتــه والصــر ســمة روحهــا رغــم آالمهــا عــى فـراق فلــذة كبدهــا بقوتــه
الجســانية والكــرم والجــود ،وبأنــه حنــون يخــدم النــاس ،محبــوب عنــد مــن عرفــه.

حدثن ــا وال ــده والدم ــوع حبيس ــة مقلت ــه الت ــي أب ــت أن تف ــرش األرض« :أحم ــد رج ــل ب ــكل م ــا تحمل ــه الكلم ــة
م ــن معن ــى ،فه ــو صاح ــب عقلي ــة ف ــذة ك ــا املفكري ــن واملخطط ــن .متت ــع بش ــدة ال ــذكاء ،ش ــجاع مل يع ــرف الخ ــوف
يف قلب ــه مكانً ــا».
مشواره الجهادي

عمــل الشــهيد املجاهــد أحمــد بالجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي الــذي عــرف ســابقًا باســم القــوى
اإلســامية املجاهــدة (قســم) ،بعــد انضاممــه للســلطة الفلســطينية يف العــام 1996م ليخفــي أعاملــه الجهاديــة ضــد
العــدو ،ومتكــن مــن تنفيــذ الكثــر مــن العمليــات الفرديــة ضــد االحتــال بســبب معرفتــه العميقــة مبــدن الضفــة الغربية
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التــي ذهــب إليهــا بعــد انضاممــه للســلطة وعــاش فيهــا حتــى استشــهاده .لقــب واشــتهر بالضفــة بعــدة أســاء منهــا
الزعيــم والوحــش.
يف كل مــرة يزعــزع أمــن االحتــال مــن خــال عمليــات القنــص واالشــتباك مــع دوريــات االحتــال .تعــرض لالعتقــال
يف ســجون الســلطة مــن قبــل العميــد الــذي عمــل مراف ًقــا لــه خو ًفــا مــن اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــال التــي مل متــل
مــن مالحقتــه ،فقــد بقــي مطــار ًدا مــدة ثــاث ســنوات.
حــرص شــهيدنا املجاهــد أحمــد عــى زمالئــه وإخوانــه يف حركــة الجهــاد وحــركات املقاومــة ،فحــن يتعــرض أحــد
رسا لتقديــم املســاعدة لهــم.
منهــم لالعتقــال يف ســجون الســلطة يتســلل إليهــم ً

موعد مع الشهادة

كان شــهيدنا املجاهــد أحمــد معتقـاً مــن قبــل الســلطة يف ســجن أريحــا عــى خلفيــة أعاملــه ضــد العــدو الغاشــم،
واتهــم بالتخطيــط لتنفيــذ عمليــة بطوليــة ،فحــن حــاول الهــرب كــا زعــم مديــر الســجن وأحــد الســجانني الــذي ادعــى
أن الشــهيد املقــاوم أحمــد رضبــه ليحــاول الهــرب مــن الســجن ومــى مســافة  400مــر مــن الغرفــة التــي يقطــن فيهــا
وصــوالً إىل بوابــة الســجن فــإذ برصاصــات غــادرة يطلقهــا عــدد مــن أف ـراد تابعــن لجهــاز الوقــايئ أصابتــه إحداهــا يف
ظهــره أدت إىل استشــهاده يــوم الجمعــة  28مايــو (آيــار) 2004م.

زُف شــهيدنا املجاهــد أحمــد شــهيدً ا مــن مســجد القســام مبــروع بيــت الهيــا بجنــازة عســكرية مــن قبــل املخابـرات
التابعــة للســلطة ومــن قبــل حركــة الجهــاد اإلســامي ،كــا خرجــت مخابـرات الســلطة بجنــازة شــبيهه يف الضفــة تكرميًــا
لروحــه .أثنــاء الجنــازة ومــن فــوق النعــش توعــد أخــوه التــوأم وليــد بأخــذ ثــأره ،فحــاول الدخــول لــأرايض املحتلــة
ثــاث م ـرات ،ولكــن مل يفلــح ففــي كل مــرة متســكه قــوات االحتــال وتعيــده إىل غــزة .واستشــهد شــقيقه وليــد يف
الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008خــال الرضبــة الجويــة األوىل.
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الشهيد املجاهد أمين خميس جميل حسنني
عشق الشهادة ،فنالها بصمت

كث ــر م ــن الرج ــال تل ــوا آي ــات الق ــرآن الكري ــم ،ق ــرؤوا قول ــه
تع ــاىل :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [آل عم ـران ، ]140 :لك ــن قلي ــل
منه ــم م ــن فه ــم ه ــذه اآلي ــة وس ــلك طري ــق الجه ــاد املحفوف ــة
بالشـــوك ،فبـــاع نفســـه رخيصـــة يف ســـبيل اللـــه ،لينـــال رضـــا
ـن يف قول ــه وعمل ــه ،ع ــرف أن فلس ــطني تس ــتحق التضحي ــة،
الرحم ـ ِ
فق ــدم أغ ــى م ــا ميل ــك دم ــه وروح ــه ف ــداء للوط ــن.
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قب ــل أي ــام م ــن استش ــهاده ق ــال لعم ــه« :إين أمتن ــى الش ــهادة م ــن كل قلب ــي» .ف ــرد علي ــه« :إن كن ــت تتمناه ــا
بص ــدق فس ــوف تناله ــا ول ــو كن ــت ع ــى فراش ــك ،اس ــأل الل ــه أن يرزق ــك إياه ــا» ،أي ــام قليل ــة فصدق ــه الل ــه.
الميالد والنشأة

مــع إرشاقــة شــمس يــوم جديــد ،والتــي تطــل بأشــعتها الذهبيــة عــى أرض فلســطني ،ومــع إطاللــة ألحــب األيــام إىل
اللــه العــر األواخــر مــن رمضــان عمــت الفرحــة أرجــاء بيــت أبــو أميــن حســنني بقــدوم ولــده البكــر أميــن ،الــذي مل
يعلــم وقتهــا أن هــذا الرضيــع ســيصبح أســدً ا.

ولــد شــهيدنا املجاهــد أميــن خميــس حســنني يــوم الجمعــة املوافــق  17أغســطس (آب) 1979م ،وترعــرع يف كنــف
أرسة متدينــة عرفــت الطريــق إىل ربهــا ،عانــت وذاقــت ويــات االحتــال الصهيــوين مثــل باقــي العائــات الفلســطينية
التــي ُه ِّجــرت مــن أراضيهــا عــام 1948م حيــث يعــود أصلهــا لقريــة «يبنــا» الفلســطينية.
درس الشــهيد املجاهــد أميــن املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة العمريــة (أ) التابعــة لوكالــة الغــوث األونــروا ،يف حــي تــل
الســلطان ليتعلــم املجــد واإلبــاء بجانــب دروســه ،وانتقــل للمرحلــة اإلعداديــة ،لكنــه مل يكمــل بســبب ظــروف عائلتــه
االقتصاديــة الصعبــة ،واتجــه للعمــل ليســاعد يف مصاريــف البيــت ،مــا جعلــه أهـ ًـا للمســئولية منــذ صغــره.
رضــع حليــب املعانــاة واألمل فشــق طريقــه منــذ نعومــة أظافــره مقاتـ ًـا مناهضً ــا للظلــم وأعوانــه وهــو يف العــارشة
مــن عمــره ،تقــول والدتــه« :يف أحــد األيــام ،ذهــب ليلقــي الحجــارة عــى الجيبــات الصهيونيــة التــي تســر يف شــوارع
مدينــة رفــح ،فتمكــن الجيــش الصهيــوين مــن إلقــاء القبــض عليــه وأخــذوه يف الجيــب واحتجــزوه ســاعات طويلــة مكبــل
اليديــن ،ومل يتكلــم بكلمــة واحــدة عــا حــدث معــه .عرفنــا ذلــك مــن أصدقائــه».
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أميــن بنبــل أخالقــه وبســرته العطــرة ،وبحســن معاملتــه وبــره لوالديــه ،وصلــة رحمــه الدامئــة،
واحرتامــه لجريانــه وأهلــه ومشــاركته إياهــم أتراحهــم وأفراحهــم ،وهــو صاحــب قلــب صــاف ،فشــكل مثـ ً
ـال لإلنســان
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الصالــح الــذي ُيشــهد لــه بالهــدوء يف طبعــة ،والصالبــة يف املواقــف .مل يعــرف الحقــد أو الكراهيــة ،يحــب الجميــع
ويحســن لجميــع النــاس ،طيــب القــول وحســن اللفــظ مــع الجميــع ،يحــب تربيــة العصافــر مبختلــف أنواعهــا.
مشواره الجهادي

الشــهيد املقــدام أميــن املفعــم بالنشــاط ،مل يــرق لــه أن يــرى دمــاء إخوتــه يف فلســطني وميــي هكــذا ،بــل أرص عــى
أن يســلك طري ًقــا ينتقــم فيهــا مــن أعــداء اللــه ،والعالقــة الطيبــة بــن خنســاء فلســطني والــدة محمــد الشــيخ خليــل
ووالــدة الشــهيد املجاهــد أميــن ،هــي التــي أســهمت يف أن يلتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صغــره ،حيـ ُ
ـث
التــزم يف مســجد بــال بــن بــاح يف املخيــم الغــريب.
ُعــرف بالشــبل النشــيط ،فلــم يتغيــب عــن أي جلســة دعويــة ،ثــم التحــق بالجنــاح العســكري لرسايــا القــدس وعمــره
 17عا ًمــا دون علــم أهلــه ،وتقــول والدتــه« :مل نعلــم بأنــه يرابــط مــع املجاهديــن يف رسايــا القــدس ،يخــرج يف الليــل
ويعــود قبــل صــاه الفجــر بســاعات ،يقــرأ القــرآن ،ثــم يذهــب إىل املســجد».
ويشــر والــده إىل أن أختــه هــي فقــط مــن تعلــم برباطــه مــع مجاهــدي رسايــا القــدس ،فقــد كتــب ورقــة صغــرة
وأعطاهــا إياهــا قبــل استشــهاده بفــرة بســيطة ،وقــال لهــا« :عندمــا أستشــهد أعطــي هــذه الورقــة لوالــدي ،وحينــا
فتحناهــا وجدنــاه كتــب فيهــا أنــه منضــم لصفــوف رسايــا القــدس».
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  18مايــو (أيــار) 2004م اجتاحــت دبابــات االحتــال املدعمــة بطائراتــه منطقــة تــل الســلطان لثامنيــة أيــام
متتاليــة خبــأ أحدهــا موعــدً ا لشــهيدنا الفــارس أميــن مــع الشــهادة التــي متناهــا ،يقــول والــده« :صعــد أميــن فــوق ســطح
املنــزل أول مــرة وتعــرض إلطــاق نــار مــن قبــل الجنــود ،فصعــد مــرة أخــرى لريصــد املنطقــة إلخوانــه املجاهديــن،
ويســتدل عــى وجــود القناصــة ،لكــن شــاءت األقــدار أن تباغتــه رصاصــة قنــاص مــن نــوع متفجــر يف منطقــة البطــن
بتاريــخ  20مايــو (أيــار) 2004م ،وظــل ينــزف ألكــر مــن ســاعة بســبب الحصــار املفــروض عــى املنطقــة وعــدم متكــن
اإلســعاف مــن الوصــول إلينــا» .وتابــع الوالــد املحتســب حديثــه« :طــوال هــذه الفــرة ظــل يــردد صيحــات التكبــر
وينطــق بالشــهادة ،وهــو ينــزف بجانبنــا».
ونقــل إىل املستشــفى لتلقــي العــاج ،وبقــى أليــام مل يحــرك ســاك ًنا ،يعيــش عــى أجهــزة اإلنعــاش ،يخيــم الصمــت
عــى املــكان إال مــن صــوت جهــاز قيــاس دقــات القلــب ،لكــن إرادة اللــه تجلــت بتاريــخ  28مايــو (أيــار) 2004م لتصعــد
روحــه للســاء بصمــت تشــتيك ظلــم وجــروت االحتــال الصهيــوين وأعوانــه.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد مؤمن نافذ أحمد امللفوح
استشهد يف غزة ،ودفن يف أرض األجداد

«ال يوج ــد يشء أصع ــب ع ــى األم م ــن احتج ــاز جث ــان فل ــذة
كبده ــا وحرمانه ــا إلق ــاء نظ ــرة ال ــوداع علي ــه ،ومن ــذ س ــنوات مل
يغم ــض يل جف ــن وأن ــا انتظ ــر جثامن ــه لدفن ــه ولتق ــر عين ــي برؤي ــة
ق ــره ك ــا كل الش ــهداء» بتل ــك الكل ــات املفعم ــة ب ــكل أل ــوان
وأش ــكال األمل ب ــدأت وال ــدة الش ــهيدين املجاهدي ــن مؤم ــن ورائ ــد
نافـــذ امللفـــوح حديثهـــا عـــن حيـــاة نجلهـــا مؤمـــن الـــذي نفـــذ
)(2004 - 1985
عملي ــة فدائي ــة ض ــد ق ــوات االحت ــال في ــا كان يع ــرف مبغتصب ــة
«دوغي ــت» يف الع ــام  ،2004وال يــزال االحت ــال حت ــى يومن ــا ه ــذا يرف ــض اإلفــراج ع ــن جثت ــه.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مؤمــن نافــذ امللفــوح يف  8أبريــل (نيســان) 1985م يف مــروع بيــت الهيــا ألرسة فلســطينية
مجاهــدة تتكــون مــن اثنــي عــر فــر ًدا :األبــوان ،وســتة أوالد ،وأربــع بنــات .تعــود جــذور عائلــة امللفــوح إىل بلــدة
«نعليــا» قضــاء غــزة.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد مؤمــن وترعــرع عــى طاعــة اللــه وريــادة املســاجد يقــرأ القــرآن ويصــي الصلــوات الخمــس
جامعــة خاصــة صــاة الفجــر ،فالتــزم يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام الكائــن مبــروع بيــت الهيــا ،فنــال إعجــاب
شــباب املســجد وحبهــم .تلقــى دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن مبخيــم جباليــا ،ومــن
ثــم أكمــل مراحلــه الثانويــة يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الج ـراح ،وحصــل عــى الشــهادة الثانويــة ليلتحــق بجامعــة
األقــى ويــدرس يف كليــة اإلعــام حيــث امتــاز بتفوقــه الــدرايس امللحــوظ يف ذلــك القســم .وقــد استشــهد يف الســنة
الثانيــة قبــل أن ينهــي تعليمــه.
صفاته وأخالقه

وخــال حديثهــا عــن صفــات الشــهيد املقــدام مؤمــن مل تجــد أم رائــد مــن الكلــات مــا ميكــن أن تصــف بهــا أخالقــه
حريصــا عــى قـراءة وحفــظ كتــاب اللــه ،متميـ ًزا
لتقــولُ « :عــرف شــا ًبا مطي ًعــا هادئًــا ملتز ًمــا يف صالتــه مبســجد القســام
ً
مخلصــا يف جهــاده ،زاهــدً ا يف الدنيــا،
بــن أقرانــه بأخالقــه العاليــة الرفيعــة ،ومشــاركًا ألهلــه وجريانــه أحزانهــم وأفراحهــمً ،
راغ ًبــا فيــا وعــد اللــه عبــاده املجاهديــن األطهــار» الفتــة إىل مــا متتــع بــه الشــهيد مــن روح مرحــة وابتســامة غ ّيبهــا
استشــهاده باإلضافــة إىل متيــزه بالجــرأة واإلرصار عــى تحقيــق أهدافــه مهــا بلغــت الصعوبــات والتحديــات.
أم رائــد حتــى وإن أبــدت ألهــل بيتهــا ولزوجهــا أنهــا تعيــش حياتهــا االعتياديــة إال أنهــا تعيــش لحظــات عصيبــة
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شــاردة الذهــن بانتظــار اللحظــة التــي ســيتم فيهــا اإلف ـراج عــن جثــان نجلهــا الشــهيد الفــارس مؤمــن للصــاة عليــه
ودفنــه يف مقابــر املســلمني.
مشواره الجهادي

ملعرفــة املزيــد عــن خبايــا الشــهيد الفــارس مؤمــن ودوره املميــز يف العمــل الجهــادي املقــاوم البــد مــن وقفــة مــع
أحــد رفاقــه يف رسايــا القــدس وهــو (أبــو حمــزة) الــذي أوضــح أن جرائــم االحتــال البشــعة بحــق األطفــال والشــيوخ
وتدنيــس املجــرم شــارون لباحــات املســجد األقــى الدافــع الرئيــس وراء اندفــاع الشــهيد الفــارس مؤمــن نحــو مــروع
الجهــاد واالستشــهاد ،ولفــت أبــو حمــزة إىل أن الشــهيد املجاهــد مؤمــن حــرص منــذ اللحظــات األوىل النضاممــه إىل
حركــة الجهــاد عــى الرسيــة والكتــان مش ـ ًرا إىل دور الشــهيد يف الكثــر مــن الفعاليــات الخاصــة بالحركــة.

موعد مع الشهادة

مــع بــزوغ فجــر يــوم الخميــس  24يونيــو (حزيـران) 2004م ،كان الشــهيد الفــارس مؤمــن ورفيقــه الشــهيد املجاهــد
حســني الهــي مــن كتائــب شــهداء األقــى عــى موعــد مــع الشــهادة حينــا كمنــا ملــدة يــوم كامــل داخــل األحـراش
قبــل اقتحامهــا مســتوطنة دوغيــت» ،لتبــدأ املعركــة بعــد تســلل املجاهديــن إىل أقــرب نقطــة مــن موقــع جنــود
االحتــال الصهاينــة مســتغلني حالــة الضبــاب الــذي كســا املــكان لتحقيــق عنــر املباغتــة.
واســتمرت املعركــة ألكــر مــن نصــف ســاعة ك ّبــد خاللهــا املجاهــدان العــدو خســائر فادحــة مل يفصــح عنهــا االحتــال
ليضطــر بعــد يومــن لإلعــان عــن غــرق أربعــة مــن جنــوده يف بحــرة «دوغيــت».
ـكل شــهي ٍد
وأكــدت األم الصابــرة أنهــا لــن تســريح أو يهــدأ لهــا بــال إال بدفــن ابنهــا يف مســقط رأســه .وكــا أن لـ ّ
فلســطيني حكاياتــه مــع حــب الوطــن وعشــق مقدســاته فــإن ملؤمــن ورائــد حكاياتهــم الخاصــة كــا توضــح والدتهــم أم
رائــد فتقــول« :بالنســبة لولــدي مؤمــن فقــد كــره االحتــال منــذ نعومــة أظافــره ،فرغــم قلــة اإلمكانيــات لــدى املقاومــة
يف حينــه إال أنــه مل يتــوان عــن املشــاركة يف فعاليــات انتفاضــة األقــى بالحجــارة قبــل أن يلتحــق بصفــوف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي» مشــيدة بــدور نجلهــا الشــهيد املجاهــد رائــد يف مقاومــة االحتــال مــن
خــال عملــه يف الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرسايــا القــدس.
أمــا أبــو رائــد والــد الشــهيد املجاهــد مؤمــن الــذي منــذ استشــهد نجلــه حمــل عــى عاتقــه مــع بعــض األخــوة قضيــة
شــهداء مقابــر األرقــام فأكــد أن دولــة االحتــال ال تـزال تحتجــز جثامــن املئــات مــن الشــهداء الذيــن قضــوا يف مواجهــات
واشــتباكات عســكرية مــع قــوات االحتــال موض ًحــا أنــه مثــل مئــات األرس الفلســطينية والعربيــة واإلســامية بانتظــار
عــودة جثامــن أبنائهــم عــى أحــر مــن الجمــر لدفنهــم يف مقابــر املســلمني.
رضا يف وجــدان ابنــه الشــهيد املجاهــد مؤمــن مؤكــدً ا أنــه حــاول
وأوضــح أبــو رائــد أن مــروع الشــهادة ظــل حــا ً
مـرا ًرا وتكـرا ًرا إبعــاد ابنــه عــن هــذا الطريــق املعبــد باألشــواك مثــل كل أب يخــاف عــى ابنــه ،ولكــن محاوالتــه بــاءت
بالفشــل عندمــا قــرر مؤمــن االستشــهاد والثــأر البــن عمــه محمــد وكل ضحايــا االحتــال الصهيــوين.
وأضــاف بصــوت متقطــع وحزيــن« :بعــد استشــهاده بعــدة أيــام علمــت مــن رفاقــه أنــه اشــرى لنفســه قـرًا .وقــد
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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اضطررنــا خــال الحــرب املســعورة _الحــرب األوىل عــى غــزة ( _)2009/2008ونظ ـرا لشــدة القصــف لدفــن شــقيقه
رائــد فيــه ،واشــرينا قـ ًرا آخــر لــه بانتظــار اللحظــة التــي ســنتمكن فيهــا مــن الحصــول عــى جثامنــه لدفنــه كــا كتــب
يف وصيتــه» مؤكــدً ا أنــه ناشــد العديــد مــن املؤسســات اإلنســانية والدوليــة الســتعادة جثــان نجلــه ،ولكــن محاوالتــه
كافــة بــاءت بالفشــل بســبب تعنــت العــدو الصهيــوين.
د .نبيــل الطهـراوي أســتاذ الشــهيد مؤمــن يف كليــة اإلعــام يتحــدث عــن مفارقــة أثــارت اســتغرابه حدثــت بينــه وبــن
الشــهيد مؤمــن قبــل أيــام مــن استشــهاده ،قائـ ًـا« :جــاءين مؤمــن قبــل يومــن مــن استشــهاده ملراجعتــي يف عالمتــه
مطال ًبــا بإعــادة تصحيــح ورقتــه ألتفاجــأ بعــد يومــن بنبــأ استشــهاده يف عمليــة جهاديــة» ،مش ـ ًرا إىل املفارقــة التــي
عاشــها االستشــهادي بــن حرصــه عــى النجــاح ورغبتــه يف الحصــول عــى أعــى العالمــات ،ويف ذات الوقــت يعــد العــدة
ويجهــز نفســه للقيــام بعمــل استشــهادي يف ســبيل اللــه.

190

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد فادي بسام محمود بهتي
أسد مغوار يرتصد العدو

هــم الشــهداء يزرعــون يف األرض لــي يجبــل الــدم بالـراب فيصــب
عــا ًرا وخيانــة عــى كل مــن يفــرط بقطــرة دم أو موطــئ قــدم عــى
هــذه األرض .عشــت يــا شــهيدنا املجاهــد فــادي بطـ ًـا واستشــهدت
ً
مقاتــا تعشــق اإلســام وتحــب الوطــن وجند ًيــا وف ًيــا يف صفــوف
الرسايــا ،هني ًئــا لــك الجنــة!
الميالد والنشأة

)(2004 - 1979

ولــد الشــهيد املجاهــد فــادي بســام بهتــي (الشــيخ إبراهيــم) يف  5مــارس (آذار) 1979م يف قريــة شــويكة مبحافظــة
طولكــرم ،ترعــرع يف تلــك القريــة البســيطة الرتكيــب يف عائلــة محافظــة مكونــة مــن أحــد عــر فــر ًدا مــن ذكــور وإنــاث
وترتيبــه الخامــس .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ والثانــوي يف مدرســة شــويكة الثانويــة للبنــن حيــث أنهــى فيهــا تعليمــه
الســنة تلــو األخــرى حتــى شــارف عــى شــهادة الثانويــة العامــة فقطــع طريقــه للعمــل والكــد والتعــب لعــدة ســنوات،
ومــن ثــم إىل طريــق الكفــاح والجهــاد.

صفاته وأخالقه

أحبــه كل مــن عــارشه ،ســاعد الشــيوخ وحمــى وحافــظ عــى النســاء ورعــى الصغــار وداعبهــم ،فلــم يخــل بيــت
مــن اســم شــهيدنا املجاهــد فــادي أو روحــه وصوتــه .أحبــه اللــه وحبــب جميــع خلقــه فيــه ،حمــوه وأعانــوه ،أســقوه
وأطعمــوه ورعــوه.
مشواره الجهادي

منــا جســد الشــهيد املجاهــد وروحــه الطاهــرة عــى غضــب ومقــت وحقــد دفــن لقــوات االحتــال الغاشــمة التــي
حرمتــه مــن رؤيــة أخيــه الشــهيد الشــبل أنــور ابــن الثالثــة عــر ربي ًعــا يف  31ديســمرب (كانــون األول) 1988م الــذي
استشــهد جـراء عيــار نــاري يف الــرأس أقعــده مــدة  25يو ًمــا يف مستشــفى املقاصــد حتــى تغمده اللــه برحمته واستشــهد.
تفجــرت ثورتــه وزاد حقــده وغضبــه ،فبــدأ كفاحــه ونضالــه كغــره مــن أقرانــه :رشــق الجيبــات العســكرية واآلليــات
املدرعــة ونصــب الكامئــن الصغــرة ورمــى العبــوات الحارقــة ليثبــت رفضــه لهــذا العــدو الغاشــم حتــى منــت طموحاتــه
وقــرر توســيع عملياتــه .قــام بفتــح محــل لبيــع قطــع املركبــات املســتوردة .كــد الكثــر إىل أن بــدأ هــذا العمــل يــؤيت
مثــاره وجنــى منــه مــا جنــى فصــار هدفــه الوحيــد وأملــه الوليــد أن يبتــاع قطعــة مــن الســاح يطفــئ بهــا نــار قلبــه
وحقــده الدفــن عــى مــن عــذب أشــقاءه الشــهيد منهــم واألســر واملعــذب والســقيم.
فــذاك أخــوه البكــر البالــغ مــن العمــر  32عا ًمــا حرمتــه قــوات االحتــال مــن حياتــه الزوجيــة فاعتقلتــه قبــل زواجــه
بفــرة وجيــزة مكبـ ًـا مغمــى ،ولكــن بكرامــة وعــزة بتهمــة رشيفــة ترفــع الــرؤوس ،وحكــم عليــه أربــع ســنوات.
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داهمــت قــوات االحتــال منــزل شــهيدنا املقــدام فــادي م ـرات عديــدة تدمــر ،تعتقــل ،وتــرب وتخــرب وتهــدد
وتتوعــد ذاك األســد ،تــارة مــن أبيــه أو أمــه وأخيــه أو أختــه بــأن يســلم شــهيدنا املجاهــد فــادي نفســه ،ذاك شــقيقه
أميــن رضب رض ًبــا مرب ًحــا وســعادة ســجن كأخيــه أميــن وأهــن الصغــر أنــور .وفشــلوا هــم وعيونهــم يف الوصــول لــه قبــل
أن يريــد لــه الخالــق ذلــك.
نــزع شــهيدنا الفــارس فــادي جســده مــن قريتــه وذهــب إلغاثــة أمتــه املظلومــة يف جنــن ومخيمهــا فرافقــه رفــاق
دينــه ودربــه ،فهنــاك شــيخنا الشــهيد الشــيخ ريــاض بديــر والشــهيد املجاهــد أســعد دقــة والشــهيد املجاهــد محمــود
طوالبــة.
بقــي الشــهيد املجاهــد فــادي يرتصــد العــدو مــن قريــة ألخــرى ومــن مدينــة ألخــرى حتــى طلبتــه يــد العــون
واإلغاثــة يف نابلــس والبلــدة القدميــة .أصيــب بأمـراض عديــدة منهــا جـراء الجــوع ومنهــا مــن التلــوث ورائحــة الجثــث
املتعفنــة واألوســاخ ومنهــا مــن اإلصابــات والشــظايا والعيــارات.
أصيــب شــهيدنا املقــاوم فــادي بتكــر يف قدمــه أفقــده صحتــه ،ولكــن رعتــه أمهــات نابلــس جمي ًعــا حتــى عــادت
صحتــه واســرجع قوتــه ،فأصيــب وبقــي ح ًيــا يقــاوم إىل أن أصيــب بطلقــات ناريــة دمــرت ســاقه اليــرى وأعطبتهــا،
فنقــل عــى إثرهــا إىل مشــفى رفيديــا يف نابلــس ،فقــرر أحــد األطبــاء بــر ســاقه ،فبــدا األمــر كالحكــم عليــه باإلعــدام،
فرفــض وأبقــى عــى ســاقه ،لكنــه اســتبدل أج ـزاء منهــا بأخــرى بالتينيــة وعــكاز خشــبي.
موعد مع الشهادة

بقــي عــى حالــه ســتة أشــهر مل ترتكــه قــوات الغــدر فيهــا يرتــاح فقامــت بنــر بيــان تقــول فيــه ألهــل نابلــس
والقــرى املجــاورة إنهــم يريدونــه ح ًيــا أو مي ًتــا .مــر ذاك اليــوم املحفــور يف ذاكــرة نابلــس  26يونيــو (حزيـران) 2004م
عــى شــهيدنا املقاتــل فــادي وهــو يحتمــي بأحــد األنفــاق بالبلــدة القدميــة بنابلــس ،وبالتحديــد يف منطقــة البســتاين
وقــوات االحتــال تحــارص املنطقــة دون أن تعلــم مــكان اختبــاء شــهيدنا املقــاوم فــادي وإخوانــه املجاهديــن.
طلــب املجاهــدون مــن أحدهــم أن يخــرج ليجلــب لهــم الطعــام ،فخــرج دون أن يعلــم مبــا ينتظــره يف الخــارج،
وتفاجــأ بقــوات االحتــال التــي تحــارص املــكان ،فطاردتــه وهــرب وعــاد إىل النفــق؛ فانكشــف أمــر املجاهديــن .قامــت
قــوات االحتــال بإلقــاء القنابــل داخــل النفــق ،ثــم قصفــه حتــى ارتقــى املجاهــدون وهــم :شــهيدنا املجاهــد فــادي
بهتــي أحــد قــادة رسايــا القــدس ،والشــهيد املجاهــد نايــف أبــو رشخ القائــد العــام لكتائــب شــهداء األقــى يف فلســطني،
والشــهيد املجاهــد جعفــر املــري القائــد امليــداين لكتائــب عــز الديــن القســام ،والشــهيد املجاهــد عمــر املســار،
والشــهيد املجاهــد وجــدي القدومــي ،والشــهيد املجاهــد ســامر عكوبــة .وهــم مــن كتائــب شــهداء األقــى.
هني ًئــا لــك مــا طلبــت ومــا متنيــت يــا شــيخنا املجاهــد فــادي! هني ًئــا لــك ولصحبــك! هني ًئــا لكــم الجنــة! أنتــم فيهــا
خالــدون إن شــاء اللــه.
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الشهيد املجاهد مصلح سامل داود عبد العال
يأىب الراحلون إال أن تبقى ذكرياتهم وج ًعا يف القلوب

اشــتاقت الجنــة فنادتــك :قــد أرهقتــك الحيــاة يــا شــهيد! فامســح
عــن جبينــك كــدح الســنني ووجعهــا واســتعد لراحــة أبديــة؛ فحياتــك
اليــوم حــان وقــت قطافهــا ،نــم يف ســام!

الميالد والنشأة

)(2004 - 1955

ولــد الشــهيد املجاهــد مصلــح ســامل عبــد العــال (أبــو محمــد) يف  30ديســمرب (كانــون األول) 1955م يف عائلــة تعــود
جذورهــا إىل بلــدة «بــر الســبع» املحتلــة التــي رشدت قــوات االحتــال ســكانها عــام 1948م حتــى اســتقر بهــم الحــال
يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد مصلــح مــن والديــه وخمــس أخــوات ،وهــو الولــد الوحيــد يف عائلتــه .تــزوج وأنجــب
مــن البنــات ثالثًــا ومــن األوالد مثانيــة رباهــم عــى حــب الوطــن والتضحيــة ،فلحــق بــه ابنــه زايــد شــهيدً ا بعــد أربــع
ســنوات مــن استشــهاده.
عــاش الشــهيد املجاهــد مصلــح يتيـ ًـا حيــث استشــهد والــده وهــو يبلــغ مــن العمــر اثنــي عــر عا ًمــا يف نكســة
يونيــو (حزي ـران) التــي هزمــت فيهــا الجيــوش العربيــة مقابــل الجيــش الصهيــوين عــام 1967م ونجــم عنهــا احتــال
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،وســيناء يف مــر ،والجــوالن يف ســوريا ،واستشــهاد املئــات مــن الفلســطينيني والعــرب
أيضً ــا .أنهــى املرحلــة االبتدائيــة ،ومل يكمــل تعليمــه بســبب ســوء األوضــاع املعيشــية لــدى عائلتــه واضطــر للعمــل منــذ
الصغــر ليــرف عــى العائلــة.
قــى شــهيدنا املجاهــد مصلــح حــوايل اثنــي عــر عا ًمــا مــن عمــره يف األرس ،وبعدمــا خــرج عمــل ســائقًا لشــاحنة
واســتمر يف عملــه حتــى قصفتــه قــوات االحتــال عــام 2004م.
صفاته وأخالقه

ال تتع ــب الجن ــة م ــن اس ــتقبال الش ــهداء ،تختاره ــم ،تصطفيه ــم كـ ــحبات ل ــوز .م ــرت س ــنوات ع ــى استش ــهاده،
وعب ــره وذك ـراه مازال ــت تراف ــق أرست ــه الت ــي م ــا نس ــيته فه ــو م ــن زرع فيه ــا الص ــر وح ــب العط ــاء ه ــذا م ــا أكدت ــه
زوج ــة الش ــهيد املجاه ــد مصل ــح يف وصف ــه وتابع ــت« :طي ــب القل ــب ،مع ــروف بالس ــمعة الحس ــنة عن ــد كل م ــن
عرف ــه ومحب ــوب م ــن الجمي ــع».
وأردف ــت الزوج ــة املحتس ــبة« :ألن ــه ع ــاش يتي ـ ًـا تعل ــم أن يتحم ــل املس ــئولية من ــذ صغ ــره فخ ــرج م ــن املدرس ــة
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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بع ــد أن أنه ــى الص ــف الس ــادس االبت ــدايئ ل ــي يعم ــل و ي ــرف ع ــى والدت ــه وأش ــقائه ،ع ــاش كرميً ــا مل يبخ ــل ع ــى
أح ــد من ــا ب ــيء».
مشواره الجهادي

كل مرحلــة مــن مراحــل االعتــداءات الصهيونيــة املتكــررة تركــت آثـ ًرا يف نفــس الشــهيد املجاهــد مصلــح عبــد العــال.
كيــف ال ووالــده استشــهد يف حــرب حزي ـران وتركــه وحيــدً ا يرعــى أشــقاءه؟ فشــهد االنتفاضــة األوىل وجرائــم املحتــل
بحــق شــعبنا ودفــع الثمــن مــن حريتــه حيــث أرس قرابــة االثنتــي عــرة ســنة علمتــه العزميــة والصــر ،فصــار القــرآن
ســنده ورفيقــه ،واســتمر يف التزامــه بعــد خروجــه مــن الســجن حيــث واظــب عــى الــردد عــى املســاجد ليأنــس بصحبــة
الصالحــن ودروســهم.
عشــق الشــهيد املجاهــد مصلــح املقاومــة ورجالهــا ،وصــار دائــم الدعــاء لهــم بالثبــات والتمكــن ،و ُعــرف بحبــه
لحركــة الجهــاد اإلســامي.
موعد مع الشهادة

«رف الحــام األبيــض فــوق ســطح البيــت فشــعرت بالقلــق وعلمــت أن أحــد أفـراد عائلتــي سيستشــهد ،لكننــي مل
أكــن أعلــم أن زوجــي مصلــح هــو املقصــود»  ،بهــذه الكلــات بــدأت زوجــة الشــهيد املجاهــد مصلــح حديثهــا حــن
ســألناها عــن استشــهاده.
يف  28يونيــو (حزي ـران) 2004م اســتقبلت عائلــة الشــهيد املجاهــد مصلــح خــر استشــهاده بعدمــا فتحــت قــوات
االحتــال نـران رشاشــاتها عــى الشــاحنة التــي عمــل ســائقًا لهــا عنــد حاجــز أبــو هــويل بعــد عمليــة للمقاومــة متكــن
املجاهــدون خاللهــا مــن االنســحاب بعدمــا قتلــوا وأصابــوا العديــد مــن الصهاينــة فــا كان مــن االحتــال املتخبــط إال
االعتــداء عــى املواطنــن العــزل ليــرد ن ـران خســائره.
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الشهيد املجاهد ثائر حلمي محمد رمضان
مل يهو القيد فذهب ح ًرا إىل الجنان

روح ــه كان ــت ح ــرة ال ته ــوى القي ــد ،ل ــذا آث ــر أن يس ــلمها لبارئه ــا
بـ ً
ـدل م ــن أن يس ــلمها لعدوه ــا .إن ــه الش ــهيد الف ــارس ثائ ــر رمض ــان
ابـــن نابلـــس مدرســـة الجهـــاد وفخـــر املجاهديـــن .حمـــل شـــهيدنا
روحـــه عـــى كفـــه وراح خلـــف ســـور املغتصبـــة يقاتـــل .مل يأبـــه
الرص ــاص أو امل ــوت ،فعل ــم أن الش ــهادة تحت ــاج التضحي ــة والوط ــن
يحت ــاج الف ــداء ،فق ــدم روح ــه رخيص ــة ف ــداء ل ــأرض.

)(2004 - 1969

الميالد والنشأة

تقــول أم عصــام زوجــة شــهيدنا املجاهــد ثائــر حلمــي رمضــان (أبــو عصــام) إنــه ولــد يف مدينــة الزرقــاء باململكــة
الهاشــمية األردنيــة يف  2فربايــر (شــباط) 1969م ،ثــم انتقــل مــع عائلتــه إىل قريــة تــل جنــوب مدينــة نابلــس بعــد
أحــداث أيلــول األســود حيــث تلقــى تعليمــه االبتــدايئ والثانــوي فيهــا ،وهــو األخ الخامــس إلخوتــه التســعة.
وتضيــف« :اتصــف رحمــه اللــه منــذ صغــره بهــدوء النفــس وعطفــه وحنانــه عــى الجميــع ،وهــو صامــت ال يحــب
كــرة الحديــث ،قلبــه معلــق مبســجد القريــة حيــث يلتزمــه يف كل صــاة ،ويذهــب للقبــور باســتمرارية يك ال يتعلــق
قلبــه بهــذه الحيــاة الفانيــة .بعــد تخرجــه مــن الثانويــة العامــة عــام 1989م التحــق بجامعــة النجــاح الوطنيــة ليــدرس
الرشيعــة اإلســامية وتخــرج منهــا يف العــام 2001م ،والســبب يف ذلــك اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــال الصهيونيــة
والســلطة الفلســطينية لعــدة م ـرات وذلــك لنشــاطه املقــاوم يف حركــة الجهــاد اإلســامي وإطارهــا الطــايب الجامعــة
اإلســامية يف جامعــة النجــاح».
صفاته وأخالقه

بالكلــات والصفــات الجميلــة وبــرأس مرفــوع يف األعــايل افتخــا ًرا واعت ـزازًا بالشــهيد املقــدام ثائــر وبقلــب مؤمــن
بقضــاء اللــه تعــاىل وقــدره بــدأت زوجتــه أم عصــام بالحديــث عــن صفاتــه« :الشــهيد ثائــر قلبــه معلــق باملســاجد،
كريــم ويــده ســخية ،كثــرة زيارتــه للقبــور حتــى ال يتعلــق قلبــه بالدنيــا .كنــت قبــل أيــام قليلــة مــن ارتقائــه إىل الرفيــق
األعــى ألــح عليــه كثـرًا مــن أجــل أن يســلم نفســه لالحتــال الــذي يطــارده يف كل مــكان ،فيقــول رحمــه اللــه يل :سأســلم
روحــي لخالقهــا ولــن أســلم نفــي لهــم».
تشــر زوجــة الشــهيد املجاهــد ثائــر إىل أنــه مبثابــة أب لهــا وزوج وشــقيق ،فقــد كان حافظًــا للقــرآن الكريــم ،بــا ًرا
بوالديــه ومح ًبــا لهــا ،حنونًــا عــى أوالده وإخوتــه ناص ًحــا لهــم وغيــو ًرا عليهــم وعــى مصلحتهــم ،كتو ًمــا للغايــة ،قليــل
الــكالم ال يحــب كرثتــه.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

يشـار إىل أن الشـهيد املجاهـد ثائـر هـو شـقيق الشـهيد املجاهـد مصطفـى رمضـان الـذي استشـهد يف مطلـع انتفاضة
األقصى املباركـة عـام 2000م يف منطقـة قبر النبـي يوسـف مبدينـة نابلـس أثناء قيامـه بواجبـه الجهـادي والوطني.
تقــول زوجــة ثائــر« :أبــو عصــام عــى عالقــة طيبــة مبصطفــى حيــث تأثــر باستشــهاده كثـرًا ،لكــن يف الوقــت نفســه
فــرح الستشــهاده ونيلــه الشــهادة حيــث قــال :استشــهد وهــو مقبــل غــر مدبــر وثوابــه عنــد ربــه».
أصيــب شــهيدنا الفــارس ثائــر يف بدايــة انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م برصــاص الحقــد والغــدر الصهيــوين الحــي يف
فخــذه اليمنــى ،ومــن ثــم اعتقــل ملــدة عامــن ،ثــم خــرج يف العــام 1993م ،وعــاودت قــوات االحتــال اعتقالــه إداريًــا 6
مـرات ملــدة ثــاث ســنوات وخــرج يف العــام 1998م مــن غياهــب ســجون االحتــال.
وخلال هـذه السـنوات اعتقلتـه السـلطة الفلسـطينية وزجـت به يف سـجونها مرتني املـرة األوىل مدة عـام كامل واملرة
الثانيـة سـتة أشـهر .حياتـه رحمـه اللـه مليئة باملتاعـب والهموم والصعـاب ،لكنه احتسـب هذا عنـد رب العاملني.
تذكــر زوجــة الشــهيد« :ثائــر عــى عالقــة جهاديــة طيبــة مــع الشــهداء إيــاد الخـراز والشــهيد فــادي البهتــي وكثــر
مــن الشــهداء اآلخريــن» مشــرة إىل أنــه أصيــب يف العــام 2002م قبــل بــدء عمليــة الســور الواقــي الصهيونيــة واجتيــاح
مــدن الضفــة الغربيــة وبعــد أن تعــاىف قــال لزوجتــه «كيــف ســندخل الجنــة دون بــذل وعطــاء؟».
ويف إحــدى املـرات قــال لهــا أيضً ــا« :أنــا شــبعت مــن عمــري ،فاســتغربت مــن كالمــه هــذا ،أيضً ــا مهــد يل دامئًــا بأنــه
ســيفعل شــي ًئا ،لكننــي مل أكــن أفهمــه يف وقتهــا».
موعد مع الشهادة

يف حديثهــا عــن األيــام االخــرة يف حيــاة الشــهيد املقــدام ثائــر قالــت أم عصــام« :قبــل استشــهاده بخمســة أيــام
وهــو يــوم عيــد ميــاد ابنتنــا شــيامء بتاريــخ  29يونيــو (حزيـران) 2004م اقتحــم االحتــال منزلنــا بطريقــة همجيــة غــر
أخالقيــة وال متــت بــأي صلــة لألخــاق ،وعاثــوا فيــه فســا ًدا وخرابًــا وهــددوين بــأن يرحلــوين لــأردن؛ ألننــي ال أحمــل
هويــة فلســطينية ،وهــددوين أيضً ــا بهــدم املنــزل إذا مل يســلم ثائــر نفســه لهــم حيــث هــددوا بقتلــه أينــا وجــدوه،
وبعــد يومــن اقتحمــوا املنــزل مــرة أخــرى فــكان الســيناريو نفســه».

وتضيــف« :رفــض ثائــر طلبــي لــه بتســليم نفســه لقــوات االحتــال مبحادثــة هاتفيــة متــت بينــي وبينــه يف األيــام
األربعــة األخــرة وقــال :سأســلم الــروح لخالقهــا ولــن أســلم نفــي لهــم».
ويف فجـر يـوم األحـد  4يوليـو (متـوز) 2004م نفـذ الشـهيد املجاهد أبو عصـام عملية استشـهادية بطوليـة يف مغتصبة
«براخـا» جنـوب نابلـس حيـث جـرت االشـتباكات املسـلحة بينـه وبني جيـش االحتلال وحـرس املغتصبة لسـاعات طويلة
انتهـت بالتحاقـه إىل جـوار ربـه إىل جانـب النبيين والصديقين والصالحين والشـهداء ،ومبقتـل ضابـط صهيـوين وإحـدى
املجنـدات وإصابـة العديـد مـن املسـتوطنني والجنود الصهاينة ،وهكذا سـبقهم شـهيدنا املقدام أبو عصام قبـل أن يغدروا
بـه ويقومـوا باغتيالـه .قالتهـا أم عصـام بـكل فخـر واعتـزاز بزوجها االستشـهادي الـذي ل ّبى نداء ربـه بالجهـاد والتضحية.
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الشهيد املجاهد عامر عبد الغفار موىس الجدبة
مجاهد ذيك مقدام

الــذكاء ورسعــة البديهــة والتــرف الحكيــم يف املواقــف الصعبــة
املفاجئــة صفــات البــد منهــا للمجاهــد الــذي يتعقبــه العــدو بــكل
مكائــده وحيلــه وخربتــه .تلــك كانــت بعــض صفــات الشــهيد املجاهــد
عــار الجدبــة إضافــة إىل جــرأة دفعتــه القتحــام موقــع كيســوفيم
الصهيــوين مــع الشــهيد املجاهــد إبراهيــم عبــد الهــادي.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1984

ولــد الشــهيد املجاهــد عــار عبــد الغفــار الجدبــة (أبــو أنــس) يف  18ينايــر (كانــون الثــاين) 1984م يف حــي الزرقــاء
مبنطقــة التفــاح مبدينــة غــزة ألرسة مجاهــدة مؤمنــة بربهــا ،لــه اثنــان مــن اإلخوة وســت مــن األخــوات ووالــداه الصابران
املحتســبان ،اللــذان ربيــاه عــى حــب الشــهادة وحــب فلســطني فحفــظ الفــارس الوصيــة إىل أن ارتقــى للعليــاء شــهيدً ا.
درس شــهيدنا املجاهــد عــار املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة صــاح الديــن االبتدائيــة ،وانتقــل للمرحلــة اإلعداديــة
يف مدرســة يافــا ،ثــم التحــق مبدرســة عبــد الفتــاح حمــودة الثانويــة ،واستشــهد يف الفصــل الــدرايس الثالــث بجامعــة
األزهــر ،كليــة الدراســات املتوســطة قســم الصحافــة والعالقــات العامــة.
صفاته وأخالقه

لفارســنا الشــهيد البــار أبــو أنــس صفــات كثــرة ،فقــد ُعــرف رحمــه اللــه مح ًبــا ألرضــه ووطنــه ،مداف ًعــا عنــه يف كل
املواقــف واألماكــن واألزمــان ،رافضً ــا أن يعيــش تحــت وطــأة الظلــم الواقــع عــى شــعبه وأهله وأرضــه الرشيفــة الطاهرة.
عهــد مثـ ً
ـال للشــاب املؤمــن املخلــص املجاهــد الكتــوم ألرساره عامـ ًـا بقــول رســولنا الكريــم ﷺ« :اســتعينوا عــى
قضــاء حوائجكــم بالكتــان».
حــرص بشــدة عــى جلســات الذكــر والعلــم ،تجــده أول الحارضيــن وآخــر املغادريــن ،ومتيز باإلخــاص يف عملــه املوكل
إليــه خاصــة مــن ذويــه وأهلــه ومــن حركتــه املجاهــدة حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس.
أبــو أحمــد أحــد املقربــن مــن االستشــهادي يصــف عــار بـ»الدينامــو» الــذي ال يتوقــف مــن شــدة إخالصــه وتفانيــه
يف إنجــاز عملــه بأحســن الصــور وبــأرسع األوقــات فــا يــكل وال ميــل مــن الدعــوة يف ســبيل اللــه عــز وجــل.

يضيــف أبــو أحمــد« :متيــز بالحــس األمنــي الواســع ،وابتعــد عــن الحديــث يف أي كالم ميكــن أن يســاهم يف كشــف
شــخصيته العســكرية والجهاديــة ،حتــى إن أقــرب املقربــن منــه مل يعلمــوا بعملــه يف رسايــا القــدس إال بعــد أن اتصلــت
املخابــرات الصهيونيــة مبنــزل ذويــه قائلــن لهــم إن ابنكــم عــار مــن «املخربــن» ومــن أعضــاء الجهــاد اإلســامي،
ويجــب أن توقفــوه فــو ًرا وإال ســيخرب عليكــم».
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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انتمــى شــهيدنا الفــارس عــار لصفــوف حركــة الجهاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضة األقىص عــام 2000م ،فعشــق فكر
الجهــاد ،وتــردد عــى مســجدي الرحمــة والتوحيد وبعد أن الحــظ عليه مجاهدو رسايــا القدس االلتزام والتدين الشــديدين
قــرروا أن يضمــوه للرسايــا ليســاهم يف صــد االجتياحــات املتكــررة عــى غــزة وشــالها الصامــد حيــث أوكلــت إليــه عــدة
مهــات عســكرية قــام بهــا عــى أكمــل وجه مــن بينهــا زرع العبوات الناســفة يف نقــاط التامس مــع العــدو الصهيوين ،كام
لشــهيدنا املجاهــد عــار بصــات جليــة عــى الصواريــخ القدســية التــي أمطــرت مغتصبــات العــدو وأرعبت مســتوطنيه.
يذكــر أن شــهيدنا عــار شــارك يف صــد العديــد مــن التوغــات الصهيونيــة عــدا الربــاط يف ســبيل اللــه ،ورصــد
واســتطالع تحــركات العــدو عــى الرشيــط الحــدودي مــع شــال غــزة.
بعي ــون ميلؤه ــا الع ــزة والش ــموخ والكربي ــاء يتح ــدث وال ــد االستش ــهادي ع ــار الح ــاج عب ــد الغف ــار الجدب ــة ع ــن
مطــاردة املخاب ـرات الصهيونيــة البنــه حيــث يتذكــر تلــك املــرة التــي اتصــل بــه ضابــط مخاب ـرات صهيــوين فيهــا ،فــأىت
شــهيدنا الفــارس عــار مرس ًعــا وأخــذ ســاعة الهاتــف مــن والــده ووضــع عليهــا ورقــة وتحــدث مــع الضابط الــذي نصحه
بــأن يضغــط عــى ابنــه عــار مــن أجــل أن يســكت وأن يلــزم بيتــه ويــرك عملــه املقــاوم ،ومل يكــن ضابــط املخابـرات
الصهيــوين يعلــم أن الــذي عــى الهاتــف مــن الجهــة األخــرى هــو نفســه الثائــر يف ســبيل اللــه ،املجاهــد عــار الجدبــة.
ويف قصــة أخــرى يرويهــا شــقيق الشــهيد املجاهــد عــار األســتاذ خــر مــدرس التاريخ أنــه كان يف رحلة عــاج البنه يف
جمهوريــة مــر العربيــة ،برفقة والدته فأجلســه ضابط مخابرات صهيوين ناص ًحا إياه بأن ميارس الضغط عىل شــقيقه عامر
بــأن يــرك حركــة الجهــاد اإلســامي وأن يــرك املقاومــة وينتبــه لحياته الخاصــة ،فرد خرض عــى ضابط املخابـرات الصهيوين
بالرفــض لــكل كالمــه مــا أثــار غضــب الضابــط الــذي قــرر أن مينــع خــر وابنه مــن العــاج يف مــر .يذكــر أن املخابرات
الصهيونيــة اتصلــت كثـ ًرا مبنــزل ذويــه محــذر ًة أهله مــن أن يقوم بعملية استشــهادية تخطــط لها حركة الجهاد اإلســامي.
موعد مع الشهادة

لطامل ــا اش ــتاق ش ــهيدنا الف ــارس ع ــار له ــذه اللحظ ــة الت ــي ينق ــض فيه ــا ع ــى أعدائ ــه وأع ــداء دين ــه وس ــالبي
أرضـــه ومنتهـــي عـــرض شـــعبه ،فأقبـــل شـــاه ًرا ســـاحه الرشـــاش يـــوم الثالثـــاء املوافـــق  6يوليـــو (متـــوز) 2004م
تج ــاه موق ــع «كيس ــوفيم» الصهي ــوين الجاث ــم ع ــى أرايض أهلن ــا يف املنطق ــة الوس ــطى م ــن قط ــاع غ ــزة ،م ــع رفي ــق
درب ــه وحبيب ــه االستش ــهادي املجاه ــد إبراهي ــم رفي ــق عب ــد اله ــادي م ــن س ــكان مخي ــم الربي ــج اب ــن كتائ ــب ش ــهداء
األق ــى ،لريتقي ــا إىل الع ــا.
ويف تفاصيــل عمليــة استشــهاد املجاهــد عــار أنــه متكــن مــع املجاهــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم عبــد الهــادي مــن
الوصــول إىل مغتصبــة «كيســوفيم» الصهيونيــة وإطــاق النــار والقنابــل اليدويــة عــى ثــاث ســيارات للمســتوطنني مــن
نــوع ســوبارو ورينــو وشــاحنة حيــث أصابتهــم رصاصــات بنــادق املجاهديــن وقنابلهــا اليدويــة إصابــات مبــارشة ،ومــن
ثــم تحصــن مجاهدانــا خلــف املكعبــات األســمنتية ونصبــا كمي ًنــا للقافلــة العســكرية التــي جــاءت تعزي ـ ًزا للمــكان،
واشــتبكا معهــا بأســلحتهام وقنابلهــا اليدويــة حتــى ارتقيــا إىل الجنــان.
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الشهيد املجاهد حامد أحمد عبد العزيز أبو عودة
عطاء بال حدود

هكــذا هــم أبنــاء الشــقاقي الذيــن آمنــوا بفلســطني قضيــة مركزيــة
لألمــة اإلســامية .هــم الذيــن عرفــوا أن الزنــاد الطاهــر الواثــق بنــر
اللــه ال بــد أن ينتــر .حامــد أبــو عــودة تضحيــة وفــداء .شــهيد
معركــة لســان حالــه يقــول :ال تحــزين يــا فلســطني مســتعدون لتقديــم
الدمــاء واألشــاء حتــى آخــر قطــرة دم يف آخــر جنــدي طاهــر يف رسايــا
القــدس ..لبيــك يــا قــدس! أبنــاء رسايــاك قادمــون.

)(2004 - 1977

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد حامــد أحمــد أبــو عــودة (أبــو عبــد اللــه) يف بلــدة بيــت حانــون يف  7فربايــر (شــباط) 1977م
وســط أرسة مجاهــدة بســيطة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا.

أنهــى الشــهيد املجاهــد حامــد أبــو عــودة تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بيــت حانــون ،ثــم التحــق بالكليــة
الزراعيــة ببيــت حانون.
ُيذكر أن شهيدنا تزوج ورزقه الله أربعة أبناء حرص عىل تربيتهم عىل منهج اإلسالم.

صفاته وأخالقه

الش ــهيد املجاه ــد حام ــد ب ــار بوالدي ــه وأهل ــه لدرج ــة أن ــه أخف ــي عنه ــم عمل ــه الجه ــادي خش ــية ع ــى ش ــعور
أهل ــه بالخ ــوف والقل ــق علي ــه .متي ــز بأخالق ــه الحمي ــدة وعالقات ــه الطيب ــة م ــع الجمي ــع ،واتص ــف باله ــدوء وش ــدة
الحي ــاء وع ــرف باإلخ ــاص والتدي ــن .ح ــرص ع ــى العب ــادة والتهج ــد فع ــرض ع ــى الش ــباب فك ــرة قي ــام ليل ــة الجمع ــة
م ــن كل أس ــبوع يف مس ــجد الن ــر ،فكان ــت االس ــتجابة م ــن جمي ــع الش ــباب لتك ــون نظا ًم ــا أس ــبوع ًيا مس ــتم ًراُ .ع ــرف
بصمت ــه وفك ــره الوح ــدوي يدف ــع باتج ــاه وح ــدة ش ــعبه يف املناقش ــات ويح ــرص ع ــى إبع ــاد الخصوم ــة السياس ــية
ع ــن الص ــف الفلس ــطيني.
متتــع الشــهيد املجاهــد حامــد بالســرة العطــرة يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وباقــي الفصائــل ،فأصبــح رمـ ًزا
حقيق ًيــا للمقــاوم الحــر بالرغــم مــن كل األحــداث التــي عصفــت بالســاحة الفلســطينية ،لكنــه مل يخــض يف أي جــدال ومل
يتحــزب ألحــد ،بــل حــرص عــى فلســطني رغــم الواقــع الصعــب والتحديــات الكبــرة.
مشواره الجهادي

ت ــرب ش ــهيدنا الف ــارس حام ــد فك ــر الش ــقاقي ال ــذي زرع يف نف ــوس أبنائ ــه ح ــب املقاوم ــة وعش ــق الجه ــاد،
فأفن ــى حيات ــه يف صف ــوف حرك ــة الجه ــاد من ــذ الع ــام 2001م .آم ــن بأفكاره ــا ونهجه ــا املق ــاوم وت ــدرج يف عمل ــه
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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حت ــى التح ــق يف صف ــوف رساي ــا الق ــدس ال ــذراع العس ــكري للحرك ــة .وظ ــل عط ــاؤه متواص ـ ًـا حت ــى أصب ــح قائ ــدً ا
ميدان ًي ــا لرساي ــا الق ــدس يف بي ــت حان ــون ،وش ــارك يف ع ــدد م ــن امله ــات الجهادي ــة الت ــي نفذته ــا رساي ــا الق ــدس ض ــد
الع ــدو يف ش ــال قط ــاع غ ــزة.
موعد مع الشهادة

يف صبـــاح يـــوم الخميـــس  8يوليـــو (متـــوز) 2004م تقدمـــت قـــوة صهيونيـــة خاصـــة أرادت التســـلل إىل بلـــدة
بي ــت حان ــون ،لك ــن ش ــهيدنا املجاه ــد حام ــد ورفاق ــه الضاغط ــن ع ــى الزن ــاد يف رساي ــا الق ــدس كان ــوا له ــا باملرص ــاد،
فارتق ــى إىل العلي ــاء بع ــد اش ــتباك عني ــف أوق ــع يف صف ــوف الوح ــدة الصهيوني ــة قت ــى وجرح ــى حس ــب اعرتاف ــات
الع ــدو.

200

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد نعامن طاهر صادق طحاينة
شهيد صلب مل تكرسه بشاعة االحتالل

ُعــرف عنــه فطنتــه وذكاؤه؛ فقــد كان ُمنظّــ ًرا ومفكــ ًرا يف عــامل
اختلطــت فيــه األلــوان وتباينــت الــرؤى والتحليــات ،فــكان ً
رجــا
يعشــق الــدم املقــاوم كــا أراد لــه والــده أن يكــون ،فســاه نعــان.
إنــه الشــهيد القائــد نعــان طاهــر صــادق طحاينــة ،صديــق
الكتــاب والبندقيــة ،صاحــب اإلبــداع الفكــري .نعــم الرجــل الصامــت
أنــت مــن أجــل مــروع إســامي نهضــوي تجديــدي.

)(2004 - 1971

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد نعــان طاهــر طحاينــة (أبــو الحســن) يف قريــة ســيلة الحارثيــة قضــاء جنــن بتاريــخ  14مــارس
(آذار) 1971م ،ونشــأ عــى مائــدة القــرآن يف مســاجد البلــدة ومتيــز بــذكاء خــاص يف دراســته؛ فقــد أنهــى الثانويــة العامــة
يف الفــرع العلمــي بتقديــر جيــد جــدً ا مــع أنــه كان مطــار ًدا لالحتــال وقتهــا.
تــزوج مــن شــقيقة األســر القائــد ثابــت املــردواي املحكــوم  21مؤبــدً ا ملشــاركته يف معركــة جنــن أبريــل (نيســان)
2002م ،ورزق منهــا طفلــن هــا الحســن وفاطمــة الزه ـراء ،يقطــن بعائلتــه يف مخيــم جنــن.
صفاته وأخالقه

عــرف عــن الشــهيد القائــد نعــان الخلــق الحســن وقــوة الحجــة وســامة املنطــق وصالبــة الشــخصية والشــكيمة
العاليــة .درس يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يف قســم الصحافــة واإلعــام وصــار أمـرًا للجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب
لحركــة الجهــاد اإلســامي وقتئــذ فيهــا ،وهــزت كلامتــه الرنانــة أرجــاء جامعــة النجــاح لتكشــف للقــايص والــداين حقيقــة
صاحبهــا بأنــه رجــل ســيايس ومفكــر ومنظــم ألبعــد الدرجــات ،ذو ثقافــة عاليــة موســوعية يرافقــه الكتــاب يف حلــه
وترحالــه ،ولكــن تلبيتــه لنــداء الواجــب الجهــادي املقــدس أوجــب عليــه تــرك جامعــة النجــاح والدراســة يف جامعــة
القــدس املفتوحــة ،ولكــن القــدر مل يســعفه مبواصلــة تحصيلــه الجامعــي؛ فقــد وصــف بأنــه مكتبــة متــي عــى األرض
فخــال فــرة مطاردتــه الطويلــة والتــي تجــاوزت الخمســة عــر عا ًمــا كان يتنقــل حامـ ًـا حقيبــة مالبــس صغــرة وحقيبــة
كتــب كبــرة ملواصلــة الق ـراءة يف كل الظــروف.
مشواره الجهادي

ـى صغــر مل يتجــاوز الثانيــة عــرة مــن العمــر
انضــم الشــهيد املقــدام نعــان إىل حركــة الجهــاد اإلســامي وهــو فتـ ً
حيــث بدايــات مــروع الحركــة اإلســامي .والشــهيد الدكتــور األمــن فتحــي الشــقاقي يطــوف البــاد يبحــث عمــن
يحمــل الهــم والواجــب فحــط رحالــه يف ســيلة «األح ـرار» ،حيــث وجــد األنصــار يشــاطرونه الهــم املقــدس ،وبــدؤوا
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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يبــرون بالحلــم الجديــد فصــار شــهيدنا الفــارس نعــان مــن أوائــل امللتزمــن بهــذا الخــط ،وتحــول إىل أبــرز املنظريــن
داخــل هــذا املــروع فقــد متتــع بقــدرات عاليــة يف التفكــر واإلبــداع وبــرزت عليــه عالمــات العبقريــة.
شــهد لــه العــدو الصهيــوين برباعتــه وذكائــه مــن خــال مــا فعلــه مــن عمليــة تبــادل معقــدة التخطيــط ،حيــث متكــن
مــن تهريــب الشــهيد الشــيخ صالــح طحاينــة مــن حكــم ظــامل ثالثــن عا ًمــا مــن املقــرر أن يقضيهــا يف الســجن مــن خــال
بقائــه يف الســجن ودفــع الشــهيد الشــيخ صالــح للخــروج يف وقــت اإلف ـراج عنــه بحيــث خــرج وبقــي هــو يف الســجن
مسـ ً
ـتغل ذكائــه وغبــاء الســجانني.
موعد مع الشهادة

للشــهيد القائــد نعــان جــوالت وصــوالت مــع محــاوالت االعتقــال واالغتيــال حتــى وصــل األمــر إىل كمــن نصبتــه
الوحــدات الصهيونيــة الخاصــة املتخفيــة بالــزي املــدين يف  13يوليــو (متــوز) 2004م فباغتتــه عقــب مغادرتــه املشــفى يف
حــي الزهـراء يف جنــن حيــث يتلقــى العــاج.
وقــال شــهود العيــان« :إن الوحــدات الخاصــة حــارصت الشــهيد املجاهــد نعــان وأطلقــت النــار عليــه مبــارشة ومــن
جميــع االتجاهــات مــا أدى الستشــهاده وإصابــة واعتقــال مرافقيــه».

يؤكــد الشــهود أن قــوات االحتــال قصــدت تصفيــة الشــهيد القائــد نعــان طحاينــة حيــث بــدا مــن املمكــن اعتقالــه،
ولكنهــم أصابــوه بأكــر مــن عرشيــن عيــا ًرا نار ًيــا.
وهكــذا مــى الشــهيد املجاهــد إىل ربــه ملب ًيــا بعــد أن أدى واجبــه الجهــادي رغــم قلــة اإلمكانــات؛ فقــد ظهــر مبثابــة
اله ّمــة التــي أحيــت األمــة مــن بعــده ،فكتــب عنــه الكثــرون مــن الزمــاء اإلعالميــن ،وتجــى لــه األثــر العظيــم يف طلبــة
جامعــة النجــاح الذيــن مل يعرفــوه ،ولكنهــم عشــقوا ،فكــره وثقافتــه.
شــهيدنا املقــدام نعــان قائــد إعالمــي بــارع كتــب قلمــه للشــهداء وملعركــة مخيــم جنــن التــي ســطرها أبطــال رسايــا
القــدس بدمائهــم إىل جانــب إخوانهــم يف جميــع التشــكيالت العســكرية املقاومــة ،وقــد أصــدر مركــز األقــى للدراســات
واإلعــام يف جنــن كتابًــا طويـ ًـا عــن شــخصيته ومســرته الجهاديــة بعنــوان (نعــان طحاينــة ،مــن رحــاب الكتــاب إىل
جــذع البندقيــة شــهادة بالفكــر والــدم).
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الشهيد املجاهد حازم يارس محمد إرحيم
أذل الصهاينة واحتجز أشالء جنودهم

شــمس الحريــة أرشقــي عــى ربــوع بــادي الحبيبــة وألقــي أشــعة
الشــموخ والعــزة عــى أبنــاء الجهــاد وهــم يقفــون أمــام قــوة البغــي
الصهيونيــة بصدورهــم الفوالذيــة ويرضبــون أروع األمثــال يف القتــال
واملقاومــة ويف الحــب والعطــاء أيضً ــا! شــهيدنا املقــاوم حــازم إرحيــم
أذل الصهاينــة ومــرغ أنفهــم بال ـراب ومــزق أجســادهم وجعلهــم
يبحثــون عــن أشــائهم عندمــا فجــر مــع إخوانــه املجاهديــن ناقلــة
)(2004 - 1980
جنــد صهيونيــة يف حــي الزيتــون بغــزة ،فقتــل ســتة جنــود صهاينــة
حيــث دمــرت الناقلــة بشــكل كامــل وتطايــرت أشــاء الجنــود الصهاينــة ،واحتجــز شــهيدنا حــازم أشــاءهم.
الميالد والنشأة

الشــهيد املجاهــد حــازم يــارس إرحيــم (أبــو حذيفــة) ولــد يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة يف  8ينايــر (كانــون الثــاين)
1980م ألرسة مجاهــدة تعــرف حقــوق اللــه عليهــا وتنحــدر مــن عائلــة إرحيــم املجاهــدة التــي قدمــت العديــد مــن
أبنائهــا األبـرار يف ســبيل اللــه مــن أجــل تحريــر فلســطني ومنهــم :الشــهيد املجاهــد رامــي خليــل إرحيــم الــذي استشــهد
بتاريــخ  2أبريــل (نيســان) 2004م ،واالستشــهادي املجاهــد محمــد يــارس إرحيــم شــقيق الشــهيد حــازم ،واستشــهد
بتاريــخ  19أبريــل (نيســان) 2002م بعمليــة استشــهادية ،والشــهيد املجاهــد ســامي محمــد إرحيــم ،واستشــهد بتاريــخ
 29ديســمرب(كانون األول) 1988م ،والشــهيد املجاهــد ماهــر محمــد إرحيــم الــذي استشــهد يف العــام 1969م.
تتكــون أرسة الشــهيد املجاهــد حــازم مــن والديــه األكرمــن ،وســتة مــن اإلخــوة وأربــع أخــوات ،وقــدر اللــه أن يكــون
الشــهيد املجاهــد حــازم الثالــث بــن إخوتــه .تلقــى تعليمــه يف مدرســة صفــد ،فحصــل عــى االبتدائيــة ،وأكمــل دراســته
اإلعداديــة يف مدرســة اإلمــام الشــافعي ،وأنهــى دراســته الثانويــة يف مدرســة عبــد الفتــاح حمــود (يافــا ســابقًا) ،ثــم عمــل
مــع والــده يف مهنــة «صناعــة الطــوب» ،وكذلــك يف مهنــة «الزراعــة» للمســاعدة يف إعالــة أرستــه الصابــرة.
واصــل شــهيدنا املجاهــد حــازم تعليمــه الجامعــي ،فالتحــق بكليــة الرشيعــة يف الجامعــة اإلســامية ،لكنــه مل يُكمــل
تعليمــه بســبب مالحقــة قــوات االحتــال الصهيــوين وأجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية لــه.
صفاته وأخالقه

نشــأ شــهيدنا املجاهــد حــازم يف مســجد صــاح الديــن بحــي الزيتــون ،وعــرف محافظًــا عــى جميــع صلواتــه يف
هــذا املســجد حتــى أصبــح أحــد أعمدتــه املرشقــة ،وســاهم يف تربيــة األشــبال الناشــئة حيــث ُيلقــي عليهــم النــدوات
واملحــارضات يف املســجد ،كــا التــزم بالصــاة يف مســجد الشــهيد حســن البنــا القريــب مــن ســكناه حتــى لحظــة
استشــهاده.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

عم ــل ش ــهيدنا الف ــارس أب ــو حذيف ــة حين ــا كان طال ًب ــا يف املدرس ــة والجامع ــة يف صف ــوف الرابط ــة اإلس ــامية
اإلطـــار الطـــايب لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي يف فلســـطني ،وعمـــل أمـــرًا للرابطـــة اإلســـامية يف الجامعـــة اإلســـامية،
رئيس ــا لكتل ــة الش ــهيدين أن ــور الشــراوي وعب ــد الل ــه
وخ ــاض انتخاب ــات مجل ــس الطلب ــة يف الع ــام 1998م ،وص ــار ً
املده ــون الطالبي ــة.

عم ــل ش ــهيدنا املجاه ــد ح ــازم مس ـ ً
رئيس ــا ملكتبه ــا حت ــى
ـئول ع ــن الجامع ــة اإلس ــامية مبنطق ــة الزيت ــون فعم ــل ً
بداي ــات انتفاض ــة األق ــى املبارك ــة يف الع ــام 2000م .وكان يكت ــب يف صحيف ــة «االس ــتقالل» أش ــعا ًرا وخواط ــر ،وعم ــل
مرشف ــا ع ــى إص ــدار مجل ــة «الفرس ــان» الطالبي ــة يف ح ــي الزيت ــون ،وكذل ــك «ص ــوت الرباني ــن» املجل ــة العس ــكرية
يف «رساي ــا الق ــدس».
ش ــارك ش ــهيدنا املجاه ــد أب ــو حذيف ــة يف فعالي ــات املواجه ــات م ــع الع ــدو الصهي ــوين يف انتفاض ــة األق ــى ،وه ــو
م ــن األوائ ــل الذي ــن توجه ــوا إىل مف ــرق الش ــهداء (البولي ــس الح ــريب) ق ــرب مغتصب ــة نيتس ــاريم حي ــث استش ــهد
الش ــهيد الطف ــل محم ــد ال ــدرة ،فألق ــى الحج ــارة واملولوت ــوف ع ــى الجن ــود الصهاين ــة ،وأصي ــب وقتئ ــذ يف رقبت ــه،
ولكن ــه مل يــ ِكل ومل يثن ــه ذل ــك ع ــن مواصل ــة املش ــوار م ــن جدي ــد.
قـــام الشـــهيد الفـــارس أبـــو حذيفـــة بتأســـيس رسيـــة االقتحـــام واالنتقـــام ،وهـــي إحـــدى مجموعـــات «رسايـــا
الق ــدس» معاه ــدً ا الل ــه ع ــى االنتق ــام لدم ــاء الش ــهداء األبــرار ،ومقتح ـ ًـا بامل ــوت ع ــى بن ــي صهي ــون م ــا دام ح ًي ــا
ي ــرزق.
يُســجل لشــهيدنا املقــدام أبــو حذيفــة املســئولية عــن تفجــر عبــوة ناســفة لألف ـراد بجانــب مغتصبــة «نيتســاريم»
يف ش ــهر رمض ــان املب ــارك انتقا ًم ــا للش ــهيد القائ ــد إي ــاد صوالح ــة م ــا أدى إىل مقت ــل ضاب ــط صهي ــوين وإصاب ــة جن ــدي
آخــر بتاريــخ  6نوفمــر (ترشيــن ثــاين) 2002م.
اعتق ــل ش ــهيدنا املجاه ــد ح ــازم مــرات عدي ــدة يف س ــجون الس ــلطة الفلس ــطينية ،امل ــرة األوىل وعم ــره  14عا ًم ــا
ع ــى خلفي ــة نش ــاطه الح ــريك يف الجه ــاد اإلس ــامي وأف ــرج عن ــه لصغ ــر عم ــره ،ث ــم أعي ــد اعتقال ــه مــرات عدي ــدة
وكان منه ــا اعتقال ــه عن ــد جه ــاز املخاب ـرات بعدم ــا نُص ــب ل ــه كم ــن عن ــد مس ــجد اإلم ــام الش ــافعي ومل يخل ــوا س ــبيله
إال بعدم ــا تع ــرض الس ــجن لقص ــف م ــن الطائــرات الصهيوني ــة ،ث ــم اعتق ــل م ــرة ثالث ــة عن ــد جه ــاز األم ــن الوق ــايئ
بع ــد استش ــهاد أخي ــه املجاه ــد محم ــد ال ــذي جه ــزه القتح ــام مغتصب ــة «نيتس ــاريم» ،ك ــا ت ــم أيضً ــا اعتقال ــه عن ــد
جهــاز األمــن الوقــايئ أثنــاء قيامــه برصــد أحــد املواقــع الصهيونيــة خــال انتفاضــة األقــى ،فتعــرف يف الســجن عــى
الش ــهيد القائ ــد جه ــاد العامري ــن مؤس ــس كتائ ــب ش ــهداء األق ــى يف قط ــاع غ ــزة.
ُيعت ــر الش ــهيد املجاه ــد ح ــازم م ــن الق ــادة امليداني ــن البارزي ــن يف رساي ــا الق ــدس ،وق ــد خط ــط للعدي ــد م ــن
العملي ــات الجهادي ــة واالستش ــهادية الت ــي كان ــت تنفذه ــا رساي ــا الق ــدس ،ك ــا ش ــارك بنفس ــه يف تنفي ــذ بعضه ــا،
وأرشف ع ــى تصني ــع العب ــوات وزرعه ــا أيضً ــا وكذل ــك إط ــاق الصواري ــخ.
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بعــد العمليــة البطوليــة التــي نفذهــا مجاهــدو رسايــا القــدس األبطــال يف حــي الزيتــون أثنــاء االجتيــاح يف  12مايــو
(أيــار) 2004م حــن متكــن الشــهيد املجاهــد فــوزي املدهــون مــن تفجــر ناقلــة الجنــد الصهيونيــة وبــإرشاف مبــارش مــن
الشــهيد القائــد حــازم إرحيــم تلــك العمليــة التــي ُقتــل فيهــا ســتة جنــود مــن ســاح الهندســة الصهيــوين ،وقــام بعدهــا
الشــهيد املقــدام حــازم باحتجــاز رأس جنــدي صهيــوين وبعــض األشــاء للجنــود الصهاينــة أعلــن العــدو الصهيــوين بعدهــا
عــن اســم الشــهيد املجاهــد حــازم بأنــه مطلــوب ح ًيــا أو مي ًتــا ،وأنــه لــن يفلــت مــن العقــاب عــى حــد تعبــره.
ويف مســاء الخميــس  22يوليــو (متــوز) 2004م وشــهيدنا القائــد حــازم إرحيــم يســتقل ســيارته وبرفقتــه الشــهيد
املجاهــد رأفــت أبــو عــايص باغتتهــا الطائـرات الصهيونيــة يف منطقــة الزيتــون ،وأطلقــت عليهــا صاروخــن األمــر الــذي
أدى إىل استشــهادهام عــى الفــور.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد رأفت محمد رأفت أبو عايص
أسد يف ميادين الجهاد

الش ــهداء ش ــعل مضيئ ــة ع ــى طري ــق الحري ــة والن ــر والتحري ــر
تق ــول لش ــعبهم :وللحري ــة الحمــراء ب ــاب ب ــكل ي ــد مرضج ــة ي ــدق.
دق رأف ــت ب ــاب حريتن ــا بي ــده املرضج ــة بدم ــه ال ــزيك؛ فه ــا رسن ــا
ع ــى طريق ــه!
الميالد والنشأة

)(2004 - 1986

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد رأف ــت محم ــد أب ــو ع ــايص (أب ــو إس ــام) يف ح ــي الزيت ــون مبدين ــة غ ــزة يف  11ديس ــمرب
(كان ــون األول) 1986م .نش ــأ يف أرسة بس ــيطة مؤمن ــة بالل ــه تتك ــون م ــن والدي ــه وخمس ــة م ــن األبن ــاء وبنت ــن ،وق ــدر
الل ــه أن يك ــون الش ــهيد رأف ــت ه ــو الث ــاين ب ــن الجمي ــع.
تعلـــم شـــهيدنا املجاهـــد رأفـــت يف مـــدارس حـــي الزيتـــون ،فحصـــل عـــى االبتدائيـــة مـــن مدرســـة الحريـــة،
واإلعداديـــة مـــن مدرســـة الشـــافعي ،والثانويـــة مـــن مدرســـة تونـــس.
ويعترب شهيدنا الفارس رأفت أبو عايص الشهيد األول يف عائلته املجاهدة الصابرة.

صفاته وأخالقه

الت ــزم ش ــهيدنا الف ــارس رأف ــت بالصل ــوات الخم ــس يف مس ــجد عب ــاد الرحم ــن ،وعرف ــه الجمي ــع متواض ًع ــا ،ول ــه
عالق ــات اجتامعي ــة واس ــعة ،وكان محبوبً ــا ج ــدً ا م ــن والدي ــه إذ عه ــد مطي ًع ــا له ــا وش ــديد الق ــرب م ــن وال ــده.
كث ـرا م ــا أثن ــى الش ــهيد املجاه ــد ح ــازم إرحي ــم ع ــى الش ــهيد املجاه ــد رأف ــت لجه ــاده وعمل ــه وصدق ــه ومتس ــكه
بإس ــامه.
كان فارســنا املجاهــد رأفــت يصــل رحمــه ،ويــزور املــرىض يف املستشــفيات ،وينــام عنــد إخوانــه الجرحــى ،ويحمــل
همهــم يف املستشــفى ،وتربطــه عالقــات حميمــة بالشــهداء :محمــد إرحيــم ،محمــود شــلدان ،أحمــد حســان .واشــتد
تعلق ــه بالش ــهيد املجاه ــد ح ــازم رحي ــم بال ــذات حي ــث عم ــا جن ًب ــا إىل جن ــب ،وتعاه ــدا ع ــى الش ــهادة يف س ــبيل
الل ــه ،فص ــدق كل منه ــا وصدقه ــا الل ــه.
مشواره الجهادي

تفتحــت عينــاه عــى انتفاضــة شــعبه ضــد االحتــال .تلــك االنتفاضــة األوىل التــي مل يتــح لــه املشــاركة فيهــا لصغــر
فارســا يتحــرق شــو ًقا ملالقــاة األعــداء.
ســنه ،لكنهــا زرعــت يف قلبــه حــب املقاومــة والجهــاد ،فأزهــرت ً
206

موسوعة شهداء من فلسطين

عم ــل الش ــهيد املجاه ــد رأف ــت م ــع الرابط ــة اإلس ــامية اإلط ــار الط ــايب لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني
حي ــث تع ــرف ع ــى الش ــهيد القائ ــد ح ــازم ي ــارس إرحي ــم ال ــذي وجه ــه ورع ــاه .وت ــردد كثــ ًرا ع ــى مكت ــب الرابط ــة
اإلســامية القريــب مــن ســكناه ،وشــارك يف كثــر مــن املناســبات واالحتفــاالت التــي أقامتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي
ك ــا ش ــارك يف جن ــازات الش ــهداء وأعراس ــهم ،واعت ــاد أن يتوج ــه إىل مع ــر املنط ــار للمش ــاركة يف املواجه ــات الت ــي
تندل ــع ب ــن ش ــبان الحج ــارة والجن ــود الصهاين ــة ،وق ــد أصي ــب يف إح ــدى املــرات برصاص ــة يف بطن ــه.
التح ــق الش ــهيد الف ــارس رأف ــت بصف ــوف رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف الع ــام
فارس ــا استش ــهاد ًيا لرساي ــا الق ــدس .ش ــارك يف التص ــدي للق ــوات الصهيوني ــة أك ــر م ــن م ــرة أثن ــاء
2004م ،فتج ــى ً
اجتياحه ــا ملدنن ــا وقران ــا وعدوانه ــا الهمج ــي ض ــد ش ــعبنا خاص ــة الع ــدوان ع ــى ح ــي الزيت ــون يف النص ــف األول م ــن
الع ــام 2004م حي ــث استبس ــل يف املقاوم ــة.
ش ــارك ش ــهيدنا رأف ــت يف العدي ــد م ــن عملي ــات رص ــد األه ــداف العس ــكرية وعم ــل ع ــى توصي ــل االستش ــهاديني
إىل أماك ــن األه ــداف الصهيوني ــة املخت ــارة ك ــا ش ــارك يف تصني ــع وإط ــاق قذائ ــف اله ــاون ،كذل ــك زرع العب ــوات
يف طري ــق اآللي ــات الصهيوني ــة .ودرج ع ــى أن يض ــع اللث ــام ع ــى وجه ــه أثن ــاء رباط ــه وحراس ــته ملدنن ــا وقران ــا وال
حرص ــا من ــه ع ــى رسي ــة العم ــل ملواصل ــة الطري ــق.
يكش ــف ع ــن وجه ــه ألح ــد أيً ــا كان ً
شـــارك الشـــهيد املجاهـــد رأفـــت يف عمليـــة تفجـــر ســـيارة الهـــال املموهـــة عـــى طريـــق «كارين–نيتســـاريم»
بتاريـــخ  15يونيـــو (حزيـــران) 2004م يف عمليـــة مشـــركة مـــع كتائـــب األقـــى.
موعد مع الشهادة

يف مســاء الخميــس املوافــق  22يوليــو (متــوز) 2004م بينــا شــهيدنا القائــد حــازم إرحيــم يســتقل ســيارته ومعــه
مرافق ــه ومس ــاعده الش ــهيد املجاه ــد رأف ــت أب ــو ع ــايص باغتته ــا الطائ ـرات الحربي ــة الصهيوني ــة م ــن ط ـراز ()F16
يف منطق ــة الزيت ــون ،وأطلق ــت عليه ــا صاروخ ــن األم ــر ال ــذي أدى إىل استش ــهاد املجاهدي ــن ح ــازم إرحي ــم ورأف ــت
أب ــو ع ــايص.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد زاهر عيىس عيل أشقر
قتل ضابطني صهيونيني قبل أن يرتقي شهيدً ا

إن مــن عظمــة هــذه األرض املباركــة إنجــاب الشــهداء والقــادة
العظــام الذيــن يعطــون كل مــا ميلكــون يف ســبيل إعــاء كلمــة الحــق
خفاقــة فــوق كل الجبابــرة والطغــاة .هــؤالء الشــهداء يتقدمــون
بدمهــم ليكــون شــاهدً ا عــى القضيــة واملصــر.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1977

ولــد الشــهيد املجاهــد زاهــر عيــى أشــقر يف  13فربايــر (شــباط) 1977م يف قريــة صيــدا مبحافظــة طولكــرم ،وترتيبــه
الثــاين بــن إخوتــه ،وعــادت عائلتــه مــن الكويــت بعــد حــرب الخليــج إىل قريــة صيــدا مبحافظــة طولكــرم وأكمــل دراســته
يف مــدارس القريــة ،فأنهــى املرحلــة الثانويــة فيهــا ،والتحــق بجهــاز البحريــة الفلســطينية ،ولكنــه مل يســتمر طويـ ًـا حيــث
اســتقال وانضــم إىل والــده ليعمــل معــه يف الحــدادة ليســاعده يف تحمــل األعبــاء.

صفاته وأخالقه

شــهيدنا املجاهــد زاهــر فطــن رسيــع البديهــة ،واســع التقــوى ،قــارئ للقــرآن وعامــل مبــا فيــه ،محافــظ عــى صالتــه
يف املســجد ،كتــوم لنشــاطه الجهــادي كر ًهــا للشــهرة واملباهــاة وتوق ًيــا لعيــون العــدو التــي تتصيــده يف كل مــكان .محــب
للوالديــن ،مطيــع لهــا .ال يــرى الخــر خـ ًرا إال إذا شــمل الجميــع.
مشواره الجهادي

تعلــق الشــهيد املجاهــد زاهــر منــذ نعومــة أظافــره بحــب فلســطني ،وحلــم باليــوم الــذي يصبــح فيــه رجـ ًـا قــاد ًرا
عــى حمــل الســاح ليأخــذ دوره يف الدفــاع عــن كرامــة املســلمني .ومــع انــدالع انتفاضــة األقــى انضــم شــهيدنا الفــارس
زاهــر إىل حركــة الجهــاد اإلســامي وأخــذ يشــارك يف فعاليــات االنتفاضــة ويف املشــاركة باملس ـرات وجنائــز الشــهداء،
ومــع استشــهاد الشــهيد القائــد أســعد دقــة أثــر وداع القائــد يف نفســه فــأرص عــى االنضــام إىل رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فوافــق اإلخــوة يف الرسايــا عــى هــذا الطلــب ملــا يتمتــع بــه مــن فطنــة ورسعــة
بديهــة حيــث كانــت أمــارات القيــادة ظاهــرة عــى شــخصيته ،فــكان مثــال الجنــدي املســلم الــذي بــاع نفســه رخيصــة يف
ســبيل اللــه ،فشــارك مــع إخوانــه الشــهداء أنــور عبــد الغنــي وأحمــد عجــاج ولــؤي الســعدي يف العديــد مــن العمليــات
واالشــتباكات ،وتعــرف عــى الشــهيد القائــد إيــاد صوالحــة وتعلــم منــه الكثــر يف اإلعــداد والتخطيــط.
ُعــرف الشــهيد املجاهــد زاهــر مثـ ً
ـال للعمــل الــري حيــث بقــي نشــاطه العســكري بالــر حتــى عــن أقــرب النــاس
إىل أن اعتقــل أحــد أفـراد مجموعتــه حيــث وطــن الشــهيد القائــد زاهــر نفســه بالتقــوى واإلميــان ملثــل هــذه اللحظــة،
هاجســا قو ًيــا للعــدو الصهيــوين.
وابتــدأ حيــاة جديــدة ،فأصبــح مــن أكــر املطلوبــن الذيــن يشــكلون
ً
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يف  12مــارس (آذار) 2003م داهمــت قــوات كبــرة مــن قــوات االحتــال قريــة صيــدا مدعومــة بالطائـرات والدبابــات،
فقامــت مجموعــة مــن مجاهــدي الرسايــا مبهاجمــة القــوة فقتــل الشــهيد املجاهــد زاهــر األشــقر ضابطــن صهيونيــن
وأصــاب آخــر ،واستشــهد الشــهيد املجاهــد رامــي األشــقر يف املعركــة ومتكنــت قــوات االحتــال مــن اعتقــال األســر
القائــد أحمــد فنــي .واســتمرت الحملــة عــى القريــة ثالثــة أيــام بلياليهــا فتشــت فيهــا قــوات االحتــال جميــع البيــوت
واحتجــزت األهــايل يف مدرســة القريــة بح ًثــا عــن املطارديــن وعــى رأســهم الشــهيد املجاهــد زاهــر األشــقر .وملــا مل تصــل
إىل نتيجــة قامــت بهــدم منــزل الشــهيد املجاهــد زاهــر انتقا ًمــا مــن ذويــه .وبعــد انســحاب قــوات االحتــال مــن القريــة
خــرج جميــع األهــايل يف تشــييع جثــان الشــهيد رامــي األشــقر ومواســاة والــد الشــهيد املجاهــد زاهــر الــذي هــدم بيتــه
يف ذلــك اليــوم .ومــع وصــول الشــهيد املجاهــد زاهــر برفقــة إخوانــه املجاهديــن وانضاممهــم إىل موكــب التشــييع تحلــق
األهــايل حولهــم وحملوهــم عــى األكتــاف واخــذوا يهتفــون« :يــا رسايــا ويــن الــرد ..للمســتعمر حطــي حــد ،يــا جهــاد
عيــد عيــد ...ديزنغــوف وبيــت ليــد» ،حيــث عاهــد الشــهيد القائــد زاهــر الشــهيد املجاهــد رامــي األشــقر عــى الثــأر
لدمائــه الطاهــرة ولتتعــاىل أصــوات التكبــر مــع زخــات الرصــاص.
مل تكــن هــذه هــي املــرة الوحيــدة التــي حاولــت فيهــا اعتقالــه أو اغتيالــه فبتاريــخ  17نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
2002م ،تســللت القــوات الصهيونيــة الخاصــة إىل قريــة صيــدا وقامــت مبحــارصة أحــد البيــوت ســاعة اإلفطــار يف محاولــة
منهــا العتقــال الشــهيد املجاهــد زاهــر هــو وإخوانــه املجاهديــن ،ولكــن بفضــل اللــه متكــن املجاهــدون مــن االنســحاب
بســام ،واستشــهد يف العمليــة الشــهيد املجاهــد محمــد عبــد الغنــي فــارس الجامعــة اإلســامية يف جامعــة القــدس
املفتوحــة.
موعد مع الشهادة

يــوم الخميــس  29يوليــو (متــوز) 2004م وبعــد منتصــف الليــل مل يكــن شــهيدنا املجاهــد زاهــر قــد استســلم للنــوم،
وبــات قامئًــا يف مح ـراب اللــه يقــوم الليــل ويتبتــل إليــه تبتيـ ًـا ،يدعــو ربــه بعيــون دامعــة ،وقــد تنبــه إىل حركــة غــر
طبيعيــة ،فأيقــظ إخوانــه املجاهديــن وأمرهــم بأخــذ الحيطــة والحــذر ،وعنــد التأكــد مــن وجــود أعــداء اللــه أرص
عــى أن يقــوم بالتغطيــة عــى إخوانــه أثنــاء انســحابهم ،فعانقهــم العنــاق األخــر بعــد أن أوصاهــم مبواصلــة الجهــاد،
وواعدهــم عــى اللقــاء عنــد املصطفــى عــى حــوض الكوثــر ،وأطلــق العنــان لرصاصــه لينهمــر فــوق رؤوس الغ ـزاة
كاملطــر ،وتعالــت تكبرياتــه يف األفــق ،فأصــاب مــن الصهاينــة العديــد كــا أفــاد شــهود العيــان ،وأخــذ الجنــود يرصخــون
خو ًفــا مــن الرصــاص املبــارك ،واســتمر االشــتباك لعــدة ســاعات مل تســتطع قــوات الصهاينــة النيــل مــن شــهيدنا إال بعــد
قصــف املنــزل لتصيبــه بجـراح وتقــوم بتصفيتــه بإطــاق الرصــاص بفمــه عــن قــرب .وترجــل الفــارس عــن جــواده ولســان
حالــه يقــول« :وعجلــت إليــك رب لــرىض» .وزفــت رسايــا القــدس الشــهيد القائــد زاهــر وشــيعت الجامهــر الغفــرة
جثامنــه بالهتافــات املطالبــة بالثــأر واالنتقــام.
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الشهيد املجاهد محمد رياض محمود عدوان
رحلة عطاء وجهاد طويلة

ســام عليــك يف العليــن محمــد ريــاض عــدوان الشــهيد ابــن
الشــهيد ورحلــة الكــدح التــي مل تبــدأ بعــودة أبيهــم مــن زنازيــن
ً
محمــول عــى األعنــاق شــهيدً ا .وقتهــا كان يف الحاديــة
املــوت
عــرة مــن عمــره  ،ولــن تنتهــي بعودتــه وهــو بقايــا جســد مزقتــه
قذيفــة دبابــة وهــو ذاهــب لزراعــة عبــوة الغضــب والقهــر قربانًــا
للــه وفلســطني .ســبع ســنوات بــن رحيــل األب ورحيــل االبــن،
)(2004 - 1984
هــي كافيــة لتختــر حالــة الشــعب الفلســطيني وتحــي حكايتــه
للجميــع .ومنــذ ســنوات االحتــال األوىل كان لفلســطني حالــة ترحــال مــن مجــزرة إىل مجــزرة ومــن منفــى إىل منفــى.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد ريــاض عــدوان يف مخيــم رفــح حيــث املعانــاة والكــدح والجهــاد يــوم  15أكتوبــر
(ترشيــن األول) 1984م ،وتأثــر باالنتفاضــة األوىل يف شــوارع املخيــم ،درس يف مدرســة «أ» االبتدائيــة ومدرســة «ب»
اإلعداديــة وتخــرج مــن مدرســة بــر الســبع الثانويــة للبنــن القســم العلمــي ثــم التحــق بجامعــة األقــى ودرس علــوم
الكمبيوتــر ،ووصــل الســنة الثانيــة .استشــهد والــده الشــهيد املجاهــد ريــاض أحــد قيــادات حركــة الجهــاد اإلســامي يف
ســجون االحتــال بتاريــخ  12ينايــر (كانــون الثــاين) 1997م والــذي كان يقــي محكوميتــه والتــي بلغــت  24عا ًمــا عــى
خلفيــة طعــن  3جنــود أمــام مبنــى اإلدارة املدنيــة يف رفــح يف  27مــن شــهر رمضــان عــام 1991م ،وتشــفري مديــر رشطــة
ســجن الرملــة يف عــام 1992م والتــي أدت إىل عزلــه يف ســجن بــر الســبع حتــى الشــهادة.
مل يســتطع شــهيدنا املجاهــد محمــد تقبيــل والــده إال مــن وراء الشــباك والحديــد ،وقــد استشــهد والــده وهــو يف
الصــف الســادس.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد محمــد بصفــات حميــدة اعــرف بهــا وأثنــى عليهــا كل مــن عرفــه ،وأبــرز تلــك الصفــات
شــجاعته الفريــدة التــي جعلتــه يقــدم عــى أعــال يف منتهــى الجــرأة ضــد أفـراد العــدو املحتــل يف مختلــف املواقــف
واملواقــع  ،وعــرف بحســن العالقــات مــع أف ـراد أرستــه وكل مــن عارشهــم مــن الج ـران واألصدقــاء.
مشواره الجهادي

انتم ــى الش ــهيد الف ــارس محم ــد إىل حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي من ــذ نعوم ــة أظاف ــره ،وكان ــت عش ــق حيات ــه ف ــكان
الش ــبل الراس ــخ اإلق ــدام الواع ــي املتدف ــق ث ــورة وجه ــا ًدا .والتح ــق بصف ــوف رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة
الجه ــاد اإلس ــامي م ــع بداي ــات انتفاض ــة األق ــى ،وص ــار يق ــود س ــيارة العملي ــات لوح ــدة التفجــرات ويقتح ــم
210

موسوعة شهداء من فلسطين

املواق ــع ماهــ ًرا يف الك ــر والف ــر مبد ًع ــا يف الخ ــروج م ــن امل ــآزق ملتز ًم ــا بقوان ــن امله ــات الجهادي ــة ،ف ــرك بصامت ــه
يف كل عملي ــة نفذه ــا بالعب ــوات الناس ــفة ع ــى الح ــدود يف م ــر ،وت ــدرج يف العم ــل العس ــكري حي ــث كل ــف بداي ــة
فمهندس ــا ميدان ًي ــا ي ــزرع عب ــوات
حارس ــا
ً
بأع ــال الرص ــد وتقيي ــم األه ــداف ،ث ــم ش ــارك يف العملي ــات س ــائقًا ،ث ــم ً
الرع ــب يف قل ــوب األع ــداء حي ــث أصب ــح قائ ــدً ا ميدان ًي ــا يف ف ــرة  4س ــنوات أثب ــت خالله ــا جدارت ــه الت ــي ت ــرىب عليه ــا،
وأصب ــح بح ــق ممث ـ ًـا لجي ــل أس ــامة ب ــن زي ــد ال ــذي يتدف ــق عط ــاء ف ــا ي ــكل وال مي ــل .ومن ــذ التنق ــل ب ــن املواق ــع
عم ــل جن ًب ــا إىل جن ــب م ــع زميل ــه الش ــهيد املهن ــدس أحم ــد نعي ــم حس ــان يف العم ــل التقن ــي اللوجس ــتي فأصب ــح
خبــ ًرا يف تصني ــع العب ــوات بجمي ــع أنواعه ــا ،وس ــاهم أيضً ــا يف تطوي ــر املقذوف ــات الصاروخي ــة ،وقب ــل استش ــهاده
بثامني ــة ش ــهور أج ــرى تطويــ ًرا ع ــى ص ــاروخ ق ــدس  ،2وتجرب ــة إطالق ــه ع ــى مغتصب ــة «س ــديروت» حي ــث نج ــح
نجا ًح ــا باهــ ًرا يف إصاب ــة هدف ــه .وش ــارك يف إط ــاق الصواري ــخ ع ــى مغتصب ــات نيتس ــاريم وكارين وإي ــرز ونتس ــر
ح ـزاين ،وشــارك يف تدريــب مجموعــات ميدانيــة ويف التخطيــط والتنفيــذ لعــدد مــن العمليــات ضــد الكيــان الغاصــب
يف املنطق ــة الجنوبي ــة.
موعد مع الشهادة

يف مـرات عديــدة نجــح الشــهيد املجاهــد محمــد يف الهــروب مــن بــن أيــدي الجنــود عــى حاجــز أبــو هــويل وبتاريــخ
 29يوليــو (متــوز) 2004م ارتقــى بجســده وارتفــع بروحــه كــا متنــى عــى ربــه أن يتناثــر أشــاء وشــظايا وهــو يــزرع
عبــوة ذكيــة قــرب مغتصبــة نتســر ح ـزاين حيــث إنــه وضــع عبــوة موجهــة مســافة  2مــر عــن حــدود املغتصبــة يف
طريــق مــرور جيــب هامــر برفقــة الشــهيد املجاهــد يونــس العبادلــة مــن كتائــب شــهداء األقــى ،فأبرصتهــم دبابــة
ورضبتهــم بقذيفــة وانفجــرت وتناثــرت أشــاء الشــهيدين واختلطــت الدمــاء إرضــاء للــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد عيل موىس محمد سمور
«الجنة ليست ملن سبق بل ملن صدق»

الشـهداء هـم قادتنـا وسـادتنا والسـابقون أبـدً ا إىل مرضـاة اللـه
ومجـد األمـة وكرامـة األجيـال ،فهم من يسـتحقون أن ند ّون أسماءهم
ومواقـف ع ّزهـم ورجولتهـم لنصنـع منهـا سـجالً لحيـاة األمـة ،ووسـام
الكرامـة والبسـالة ألبنائهـا وبناتها ،وأولئك هم شـهداء فلسـطني الرجال
الذيـن مل يراودهـم الزمـن يف ليـل املحنة ،ومل يسـاوموا عىل رشف األمة،
واقتحمـوا مياديـن القتـال الصعـب ودروب املواجهـة الوعـرة ،إىل أن
بلغـوا بأجسـادهم مرتقـى الشـهادة وسـدّ ة املجـد والتضحية.

)(2004 - 1982

الميالد والنشأة

بعيــدً ا عــن أرض فلســطني املباركــة بــزغ فجــر ميــاد الشــهيد الفــارس عــي مــوىس ســمور يف اململكــة العربيــة
الســعودية يــوم  4ديســمرب (كانــون األول) 1982م حيــث عملــت والدتــه مدرســة ،بينــا عمــل والده يف مجال اإلنشــاءات
والبنــاء .لقــد حلــم كثـ ًرا بــذاك اليــوم الــذي ســيعود فيــه إىل وطنــه وإىل بيــت أرستــه يف مخيــم اللجــوء حيــث تعيــش
عائلتــه امله ّجــرة يف البيــوت ذات األســقف «الكرميديــة» واألزقــة الضيقــة ،يحدوهــم األمــل صبــاح مســاء يف العــودة إىل
قريتهــم «نعليــا» الســاحرة الخالبــة بأشــجارها وكرومهــا التــي هجـ ّروا منهــا عنــوة .وتتكــون أرستــه البســيطة مــن والديــه
وأربعــة مــن اإلخــوة وثــاث األخــوات ،وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه الثــاين.
درس شــهيدنا املجاهــد عــي املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ثــم أكمل دراســته للمرحلــة اإلعدادية
يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن مبخيــم الشــاطئ بعــد عودتــه إىل أرض الوطــن ،ثــم اجتــاز املرحلــة الثانويــة
بنجــاح ليلتحــق بعدهــا بالجامعــة اإلســامية يف «كليــة العلــوم ،تخصــص جيولوجيــا» ،فاستشــهد وهــو يف الســنة الثالثــة.
صفاته وأخالقه

ببســاطة وكل وضــوح عــاش ملتز ًمــا بدينــه يعــرف ربــه حــق معرفــة ،ويشــهد لــه كل مــن عرفــه بالتقــوى والصــاح
واإلخــاص؛ فقــد حــرص عــى أن يكــون أول الداخلــن لصــاة الفجــر يف املســجد وآخــر الخارجــن منــه ،كــا واظــب عــى
أداء الصلــوات الخمــس جامعــة باملســجد األبيــض يف مخيــم الشــاطئ ،ويف ذات الســياق يضيــف والــده أبــو محمــد:
«كث ـرًا مــا كنــت أســتيقظ يف الليــل عليــه وهــو يقــرأ القــرآن ويقيــم الليــل ،فأشــفق عليــه وأدعــوه للنــوم برهــة مــن
الوقــت؛ ألن أمامــه يو ًمــا دراس ـ ًيا شــا ًقا».
مل تجــد والدتــه أم محمــد خــال حديثهــا عــن صفــات الشــهيد عــي يف جعبتهــا مــن الكلــات مــا ميكــن أن تصــف بها
ـب أبنائهــا إىل قلبهــا لتقــول بصوتهــا الخافــت الحزيــن« :منــذ طفولتــه اتصــف بالهــدوء والطاعــة والتهــذب،
أخــاق أحـ ّ
ومتيــز بــن أقرانــه بأخالقــه العاليــة الرفيعــة وذكائــه وفطنتــه؛ مــا جعلــه محبوبًــا مــن الجميــع».
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وتكمــل الوالــدة الصابــرة حديثهــا« :كثـرًا مــا ســاعدين وشــقيقه البكــر محمــد يف أعــال البيــت ،ورشاء الخــروات
وكل مــا يلزمنــا مــن الســوق» ،الفتـ ًة إىل مــا متتــع بــه الشــهيد مــن روح مرحــة وابتســامة غيبهــا استشــهاده باإلضافــة إىل
متيــزه بالجــرأة واإلرصار عــى تحقيــق أهدافــه مهــا بلغــت الصعوبــات والتحديــات.
بينــا أكــد شــقيقه البكــر محمــد أن فراقــه صع ًبــا للغايــة عليــه ،قائـاً« :لقــد تــرك فرا ًغــا كبـرًا يف حيــايت وجر ًحــا غائـ ًرا
لــن تشــفيه تقلبــات األيــام والســنني» .وأشــار محمــد إىل مــا امتلكــه الشــهيد املجاهــد عــي مــن قــدرة عــى اإلقنــاع عــى
مســتوى الحــوارات والنقاشــات مــع والــده وأشــقائه وزمالئــه يف الجامعــة ،مســتذك ًرا بعــض الكلــات التــي كان يرددهــا:
«الجنــة ليســت ملــن ســبق ولكــن ملــن صــدق».
مشواره الجهادي

كــا أن لــكل شــهيد فلســطيني حكاياتــه مــع حــب الوطــن وعشــق مقدســاته فــإن لشــهيدنا الفــارس عــي حكاياتــه
الخاصــة كــا يوضــح رفيقــه يف رسايــا القــدس أبــو يوســف حيــث يقــول« :تســابق الشــهيد عــى العمــل الجهــادي وكثـ ًرا
مــا كان يرصــد ويخطــط وينفــذ بنفســه الخطــط العســكرية بعــد إقرارهــا مــن قيادتــه».
وأضــاف« :منــذ التحاقــه بصفــوف رسايــا القــدس مل يضيــع يو ًمــا واحــدً ا دون أن يشــارك يف عمــل جهــادي ضــد
االحتــال» .أمــا عــن أهــم األعــال التــي شــارك فيهــا الشــهيد املجاهــد عــي فأكــد أبــو يوســف أن ســجله الجهــادي
حافــل بالعمليــات الجهاديــة متمثلـ ًة يف قصــف املغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ ،ورصــد تحــركات آليــات العــدو عــى
طــول الحــدود ،وتنفيــذ عــدد مــن العمليــات الهجوميــة ضــد أهــداف االحتــال ،باإلضافــة إىل املشــاركة الفاعلــة يف صــد
االجتياحــات والتوغــات.
وأوضـح أبـو يوسـف أن الشـهيد الفـارس عيل مـن أبرز الشـخصيات الجهادية التي تعـرف عليها خالل عملـه الجهادي،
مشيرًا إىل مـدى حـرص الشـهيد منذ اللحظـات األوىل النضاممه لصفـوف حركة الجهاد على الرسية والكتامن.
وقــال أبــو يوســف« :الشــهيد عــي هــو مــن رصــد لعمليتــه األخــرة ،ووضــع خطــة الهجــوم التــي أقرهــا املجلــس
العســكري الــذي ترأســه وقتهــا الشــهيد القائــد بشــر الدبــش» ،مؤكــدً ا أن خلـاً فن ًيــا غــر متوقــع حــدث خــال التنفيــذ
ســاهم بشــكل مــا يف تغيــر مســار العمليــة.
موعد مع الشهادة

فجــر يــوم االثنــن  2أغســطس (آب) 2004م الشــهيد املجاهــد عــي ورفيقــه الشــهيد املجاهدمحمــد مطــر ابــن
كتائــب شــهداء األقــى ينتظـران إحــدى الحســنيني ،النــر أو الشــهادة حينــا نصــب الشــهيدان مجموعــة مــن العبــوات
األرضيــة يف طريــق رتــل لآلليــات الصهيونيــة التــي متــر متوجهــة ملغتصبــة «نتســانيت» شــال قطــاع غــزة غــر أن خلـاً
فن ًيــا حــدث بعــد االنتهــاء مــن نصــب العبــوات الناســفة كشــف االستشــهاديني ألحــد املواقــع العســكرية ،لتــدور معركــة
عنيفــة شــاركت فيهــا املدرعــات الصهيونيــة والطائـرات الحربيــة التــي قصفــت املنطقــة بكثافــة ،لريتقــي الشــهيدان بعــد
نصــف ســاعة مــن االشــتباك إىل العليــاء مــع الشــهداء والصديقــن ،وقــد اعــرف العــدو مبقتــل أحــد جنــوده وإصابــة
ســبعة آخريــن.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيدة املجاهدة نعمة إبراهيم سليامن أبو سحلول
مل مينعها كرب السن من تأدية واجبها

الشـــهيدة نعمـــة مثـــال رفيـــع مـــيء للمـــرأة الفلســـطينية
بنخوته ــا االجتامعي ــة والوطني ــة الت ــي تش ــعر بأنه ــا أم ل ــكل مح ــب
للوط ــن مض ــح يف ال ــذود عن ــه ،وصائ ــن لقي ــم الش ــهامة والرجول ــة
الفلســطينية املوروثــة .رحمــك اللــه أيتهــا األم وأثابــك عليــا الجنــان!
الميالد والنشأة

)(2004 - 1942

ول ــدت الش ــهيدة الحاج ــة نعم ــة إبراهي ــم أب ــو س ــحلول (أم فاي ــز) يف ب ــر الس ــبع يف الع ــام 1942م ،هاج ــرت م ــع
عائلته ــا بع ــد النكب ــة يف الع ــام 1948م واس ــتقر املق ــام به ــم يف محافظ ــة خانيون ــس جن ــوب قط ــاع غ ــزة ،تزوج ــت
وهـــي يف ســـن الخامســـة والعرشيـــن ،ولديهـــا تســـعة أبنـــاء :ولـــدان وســـبع بنـــات ،لهـــا ثالثـــة أشـــقاء وشـــقيقة،
واستشــهد أحــد أشــقائها يف االنتفاضــة األوىل ،وأصيــب ابناهــا االثنــان خــال املواجهــات يف انتفاضــة األقــى املباركــة،
ك ــا استش ــهدت حفيدته ــا غدي ــر مخيم ــر بع ــد أن أصيب ــت بالرص ــاص داخ ــل مدرس ــتها.
صفاتها وأخالقها

متي ــزت الش ــهيدة الحاج ــة نعم ــة بالج ــرأة وق ــوة القل ــب والحن ــان والش ــعور باآلخري ــن ،مل ته ــب امل ــوت ،صاب ــرة
محتس ــبة يف الــراء ،ش ــاكرة يف الــراء .بع ــد وف ــاة ابنته ــا قام ــت برتبي ــة أطفاله ــا الذي ــن تركته ــم تربي ــة إس ــامية
لينتف ــع به ــم اإلس ــام والوط ــن.
مشوارها الجهادي

عان ــت الش ــهيدة الحاج ــة نعم ــة آالم الهج ــرة والترشي ــد؛ فق ــد ع ــارصت تل ــك األي ــام الصعب ــة حين ــا احتل ــت
الق ــوات الصهيوني ــة بالده ــا وهجرته ــم منه ــا ،وظل ــت متمس ــكة مبفت ــاح الع ــودة ع ــى أم ــل الرج ــوع إىل فلس ــطني ،ومل
تفق ــد ذاك الحل ــم حت ــى رحل ــت ش ــهيدة.
تحدث ــت أم محم ــد ج ــارة الش ــهيدة فقال ــت« :اعت ــادت الحاج ــة نعم ــة أن تجم ــع س ــيدات الح ــي لتقدي ــم واج ــب
العــزاء للش ــهداء الذي ــن يرتق ــون دفا ًع ــا ع ــن تــراب املخي ــم ،ك ــا تق ــوم مبس ــاعدة املقاوم ــن املرابط ــن بجان ــب
منزلهـــا بالقـــرب مـــن حاجـــز التفـــاح غـــرب محافظـــة خانيونـــس تعـــد لهـــم الشـــاي والطعـــام وكل مـــا ميكـــن أن
يطلب ــوه منه ــا .لق ــد فتح ــت بيته ــا للمجاهدي ــن ووضعت ــه تح ــت ترصفه ــم».
موعد مع الشهادة

قبــل ثالثــة أيــام مــن استشــهادها تحدثــت إىل زوجهــا وطلبــت منــه أن يســامحها فســألها عــن الســبب فقالــت لــه:
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«أشــعر بــأين ســوف أستشــهد قري ًبــا ،وأيامــي يف هــذه الدنيــا قليلــة» ،طلبــت ابنهــا األكــر وأبلغتــه ذلــك وأعلمتــه مبــا
متلــك مــن مــال يخصهــا واملــال الــذي يخــص أبنــاء بنتهــا األيتــام حتــى ال تضيــع األمانــة بعــد موتهــا.
استشــهدت الحاجــة نعمــة أبــو ســحلول بتاريــخ  2أغســطس (آب) 2004م بعــد تقــدم عــدد مــن اآلليــات مــن
حاجــز التفــاح القتحــام املدينــة ،فتصــدت املقاومــة الفلســطينية لآلليــات ،وطلــب أحمــد مــن والدتــه تحضــر الشــاي
للمقاومــن الذيــن يرابطــون بجانــب املنــزل ،فجهــزت الشــاي وفتحــت الشــباك لتحــر بعــض النعنــع فأصيبــت يف هــذه
اللحظــة بعيــار نــاري ثقيــل يف رأســها مــا أدى إىل استشــهادها عــى الفــور.
تبنــت حركــة الجهــاد اإلســامي الشــهيدة املجاهــدة نعمــة أبــو ســحلول تقديـ ًرا لجهدهــا وعطائهــا ملــا قدمتــه مــن
خدمــة للمجاهديــن وال ســيام مجاهــدي رسايــا القــدس .وشــيع جثامنهــا مــن املســجد الكبــر وســط محافظــة خانيونــس
إىل مثواهــا األخــر يف مقــرة الشــهداء واكتظــت الجنــازة باملشــيعني حيــث شــارك فيهــا العديــد مــن قــادة الفصائــل
الفلســطينية الوطنيــة واإلســامية.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد جهاد سامي محمد البس
نال ما متنى

حــرارة انبعثــت تداعــب األرض ،تلهــب القلــوب يف حامســة،
رشا ضيــاءه نرب ًاســا للفضائــل ،شــمس بــرزت إىل العــا
ونــور ســطع نــا ً
وهاجــة ،واســتقرت وســط الســاء فعمــت املــكان ،وصلــت األرض
بشــعاع ذهبــي كلــا احرتقــت أرست غريهــا يف رحابهــا؛ فالربيــق
أصيــل ال مخــادع ،والنجــم الهــادي تتبعــه كواكــب ســيارة .فريتقــي
الشــهداء إىل العليــاء ،وترتقــي الدمــاء التــي طاملــا ضختهــا قلوبهــم
)(2004 - 1985
ألجســادهم يك تكــون شــعلة مــن النشــاط يف ســبيل اللــه ،وترتــوي
األرض بدمائهــم فتزهــر كالربيــع مجاهديــن أشــداء ،يســرون عــى درب مــن قبلهــم وعــى ذات النهــج يك تكــون كلمــة
الذيــن كفــروا الســفىل وكلمــة الذيــن آمنــوا يف العليــاء.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد جهــاد ســامي البــس يف  19ســبتمرب (أيلــول) 1985م مبدينــة رفــح التــي كانــت آخــر رحلــة
اللجــوء والتــرد التــي عانتهــا أرستــه ج ـراء الهجــرة األوىل يف العــام 1948م مــن مدينتهــم األصليــة «يافــا».

تــرىب الشــهيد املجاهــد جهــاد بــن أحضــان أرستــه املجاهــدة ،فتــرب الجلــد والصــر والتحمــل ،وترعــرع عــى موائــد
القــرآن الكريــم وقصــص البطولــة التــي جســدها صحابــة رســول اللــه ﷺ.
درس الشــهيد املجاهــد جهــاد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة دار الفضيلــة وأكمــل املرحلــة الثانويــة يف
مدرســة بــر الســبع الثانويــة ،وحصــل عــى معــدل علمــي أهلــه لاللتحــاق بكليــة دار الدعــوة والعلــوم اإلنســانية.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا البــار جهــاد رحمــه اللــه صاحــب عالقــة قويــة مــع والديــه ،مثـ ً
ـال لالبــن البــار الــذي يســاعد والديــه
يف البيــت وال يرفــض لهــا طل ًبــا ،ويطيعهــا يف كل أمــور البيــت .بينــا ربطتــه عالقــة مميــزة بإخوانــه فقــد كان
دامئًــا يســاعدهم يف أعاملهــم ،ويتحــدث معهــم يف مواضيعهــم ويبادلهــم النقــاش ،وكثـرًا مــا يحثهــم عــى طاعــة اللــه
وااللت ـزام بأوامــره.
مشواره الجهادي

خــرج الشــهيد املجاهــد جهــاد مــن أحضــان أرسة مؤمنــة مجاهــدة فــكان مــن الطبيعــي أن يتجــه نحــو طريــق
املســاجد ،ليكــون مــن الســباقني يف االنضــام لحركــة الجهــاد اإلســامي إبــان انتفاضــة األقــى املبــارك.
بــدأ الشــهيد الفــارس جهــاد نشــاطه الحــريك بجهــد ونشــاط كبرييــن ،فعــرف عنــه التزامــه الشــديد بصــاة الفجــر يف
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املســجد .وشــارك يف الكثــر مــن الفعاليــات التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي ،ليــس هــذا فحســب بــل ظــل يحــث
باقــي إخوانــه عــى املشــاركة يف تلــك الفعاليــات.
انضــم شــهيدنا املقــاوم جهــاد إىل صفــوف رسايــا القــدس مــع إخوانــه املجاهديــن ليلبــي نــداء اللــه وبــاع نفســه
رخيصــة يف ســبيل اللــه رغــم صغــر ســنه ،فأوكلــت إليــه عــد ًدا مــن املهــام والتــي أمتهــا عــى أكمــل وجــه حيــث
خــاض العديــد مــن االشــتباكات املســلحة مــع قــوات االحتــال املتوغلــة يف املدينــة آنــذاك ،وشــهد لــه إخوانــه
بإقدامــه وشــجاعته يف مجابهــة العــدو رغــم قلــة اإلمكانــات.
موعد مع الشهادة

انتظــر شــهيدنا املجاهــد جهــاد الشــهادة طويـ ًـا حتــى جــاء اليــوم املوعــود  4أغســطس (آب) 2004م عندمــا أقدمــت
قــوة صهيونيــة غاشــمة عــى اجتيــاح حــدود مدينــة رفــح ،فانطلقــت مجموعــات رسايــا القــدس يف خطــة محكمــة
للتصــدي لتلــك القــوة ،وأثنــاء اشــتباكات دارت بــن املجاهديــن والقــوة الصهيونيــة أصيــب الشــهيد املقــدام جهــاد
رحمــه اللــه وارتقــى شــهيدً ا مرض ًجــا بدمائــه.
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الشهيد املجاهد سليم عمر سليم كوسا
متنى الشهادة وأقنع والديه بأن يصربا

خــرج الشــهيد املجاهــد ســليم عــن هدوئــه املعهــود وأضــاف إىل
حياتــه قــد ًرا مــن الوقــت ملواجهــة االحتــال وانضــم مــع الفرســان
الذيــن ســطروا مالحــم بطوليــة رائعــة .شــارك يف هــذه املواجهــات
ومــع إدراكــه التــام بأنــه رمبــا يعــود جري ًحــا أو شــهيدً ا إال أنــه مل يأبــه
بذلــك ،بــل متنــى الشــهادة بصــدق ،فــا مــن مواجهــة إال وتـراه يتقــدم
األبطــال بعنفــوان مميــز فجــاءت شــهادته مســك الختــام.

)(2004 - 1986

الميالد والنشأة

الش ــهيد املجاه ــد س ــليم عم ــر كوس ــا رأت عين ــاه ن ــور ه ــذه الدني ــا يف  21نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 1986م ألرسة
فلس ــطينية مس ــلمة محافظ ــة رب ــت أبناءه ــا ع ــى ح ــب الوط ــن ،وغرس ــت يف نفوس ــهم ال ــروح الوطني ــة.درس املرحل ــة
االبتدائي ــة يف م ــدارس نابل ــس وأنه ــى الس ــنة األوىل م ــن املرحل ــة اإلعدادي ــة ،ث ــم ت ــرك الدراس ــة ليبح ــث ع ــن عم ــل
يعي ــل ب ــه نفس ــه ويس ــاعد أرست ــه.

صفاته وأخالقه

يف حدي ــث ألم س ــليم وال ــدة الش ــهيد املجاه ــد س ــليم ع ــن صف ــات ابنه ــا« :الش ــهيد متي ــز بالج ــرأة والش ــجاعة
باإلضاف ــة إىل رسع ــة البديه ــة وذكاء ال ح ــدود ل ــه» .وأكمل ــت حديثه ــا« :طي ــب القل ــب أح ــب وطن ــه كثــ ًرا .يح ــرم
األكــر منــه ويعطــف عــى مــن هــم أصغــر منــه حتــى إن الجميــع أحبــوه واحرتمــوه كــا متيــز بالنخــوة والحامســة،
ال يع ــرف الك ــذب أو الخ ــداع ومتي ــز بالص ــر وتحم ــل الصع ــاب».
مشواره الجهادي

ش ــارك ش ــهيدنا الف ــارس س ــليم يف كاف ــة فعالي ــات االنتفاض ــة الثاني ــة رغ ــم حداث ــة س ــنه وللحدي ــث ع ــن املواق ــف
الرجولي ــة الت ــي مي ــزت ه ــذا املجاه ــد الج ــريء الش ــجاع ال ــذي متن ــى الش ــهادة بش ــغف وعم ــل م ــن أجله ــا حت ــى
ح ــدث والدت ــه بأمنيت ــه يف الف ــوز به ــا .وهن ــا أم س ــليم تح ــي ع ــن حل ــم الش ــهيد« :لق ــد متن ــى أن ي ــزف ش ــهيدً ا.
أخ ــذ ي ــويص ب ــأن ال نح ــزن ع ــى فراق ــه وأن نص ــر ،ويف آخ ــر أيام ــه حدثن ــي كث ـ ًرا ع ــن الش ــهادة وق ــال يل :أمتن ــى ي ــا
أم ــي أن أم ــوت ش ــهيدً ا وتك ــروا ص ــوريت وتعمل ــوا يل ع ــرس ش ــهيد ،فكن ــت أرد علي ــه قائل ــة الل ــه يرحم ــك ويعطي ــك
الش ــهادة ،وأحيانً ــا أق ــول ل ــه كف ــى كال ًم ــا مث ــل ه ــذا».
ش ــاء الع ــي القدي ــر أن ينج ــو فارس ــنا م ــن ع ــدة إصاب ــات محقق ــة ،ومل يكت ــف الش ــهيد املجاه ــد س ــليم به ــذا
الــدور البطــويل الرائــع ،بــل أضــاف إىل ســجله أداء الواجــب يف أع ـراس الشــهادة والشــهداء .فــا مــن عــرس للشــهداء
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رضا في ــه يس ــاعد يف إع ــداد بي ــوت الع ـزاء ورف ــع األع ــام واليافط ــات القامش ــية وتنس ــيق
أقي ــم إال وتج ــد الش ــهيد ح ــا ً
األكالي ــل وتزيينه ــا بص ــور الش ــهيد ،وتج ــده دامئً ــا مندف ًع ــا بج ــد ونش ــاط.
موعد مع الشهادة

عبــد الشــقيق األصغــر للشــهيد املجاهــد ســليم تحــدث عــن حادثــة استشــهاد شــقيقه قائـ ًـا« :قبــل استشــهاد أخــي
كنــا نشــاهد املواجهــات التــي دارت داخــل البلــدة القدميــة يف نابلــس .وأىب أخــي ســليم إال أن يشــارك يف املواجهــات
التــي اندلعــت يف حــي القصبــة وأخــذ يرشــق جنــود االحتــال بالحجــارة ،فــردوا عليــه بالنــار وأصابــوه يف صــدره برصاصــة
قاتلــة ،ورأينــا دمــاءه وهــي تنــزف عــى األرض .وتجمــع معظــم أصدقــاء أخــي حولــه يف محاولــة إلنقــاذه ونقلــوه إىل
مشــفى رفيديــا ،ولكنــه فــارق الحيــاة يف  10أغســطس (آب) 2004م .وحزنــت نابلــس عليــه وبكــت األمهــات وتحــول
تشــييع نعشــه إىل مظاهــرة وطنيــة شــارك فيهــا العديــد مــن القــوى الوطنيــة واإلســامية».
تضيــف والدتــه الصابــرة« :رحــل وكــم متنــى هــذا الرحيــل إىل اللــه! رحــل وتــرك جرحــا عمي ًقــا .آه يــا ســليم أحببنــا
فيــك عنــادك وشــجاعتك وجرأتــك .صعــب علينــا أن نحتمــل فراقــك فالصــر ثقيــل جــدً ا».
مــن منــا يصــدق أن هــذا املجاهــد الباســم الهــادئ ســيغيب عنــا بابتســامته وهدوئــه تحــت الــرى بعــد عمــر قصــر؟
رحــل تــاركًا خلفــه حزنًــا عمي ًقــا .أو مــن ذا الــذي يــدري أن هــذا املجاهــد مــر مــن دنيانــا إىل الــدار اآلخــرة تــاركًا فينــا
ذكرياتــه الرائعــة الجميلــة التــي ال تنــى؟
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الشهيد املجاهد برهام أحمد برهام الجعربي
مقاتل عنوانه الشهادة

يف رسايــا القــدس يتعلــم املقاتلــون حــب الشــهادة ،شــهادة
هــي ســبيل حيــاة كرميــة ألجيــال الحقــة .هــم رجــال عرفــوا معنــى
التضحيــة والجهــاد يف ســبيل اللــه ،وأن فلســطني لــن تعــود إال بشــال
مــن دمائهــم ،فتســابقوا يف البــذل مقاتـ ًـا تلــو اآلخــر معلنــن بأشــائهم
مرحلــة جديــدة مــن العطــاء متوجــة باللــون األحمــر القــاين.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1984

الشــجاعية تلــك املنطقــة الواقعــة رشقــي مدينــة غــزة بالتأكيــد لهــا نصيــب أيضً ــا كــا كل فلســطني مــن تخريــج
املقاتلــن ،فهــا هــو  27يونيــو (حزيـران) 1984م يــأيت يو ًمــا جديــدً ا مــن أيامهــا يولــد فيــه مجاهــد لرسايــا القــدس اســمه
برهــام أحمــد الجعــري .نشــأ وترعــرع يف أرسة محافظــة علمتــه معــاين الجهــاد وحلتــه بأخــاق اإلســام .تتكــون مــن
الوالديــن وســتة إخــوة وأختــن كان برهــام أكربهــم س ـ ًنا.
تعلــم شــهيدنا املجاهــد برهــام املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــن ،واإلعداديــة يف مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز،
واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة جــال عبــد النــارص ،ثــم التحــق بجامعــة األقــى التــي درس فيهــا حتــى نــال الشــهادة
العليــا قبــل أن ينــال شــهادة الدنيــا منهــا.

صفاته وأخالقه

اشــتهر الشــهيد املجاهــد برهــام بأخالقــه العاليــة ووده مــع النــاس؛ فقــد عهــد خجـ ً
ـول متدي ًنــا ملتز ًمــا يف صلواتــه
الخمــس يف مســجد التوفيــق بحــي الشــجاعية.

ُعــرف شــهيدنا برهــام بأدبــه الشــديد يف تعاملــه مــع والديــه ،كــا ظفــر بحــب أف ـراد أرستــه ،ومعاملتــه إلخوانــه
قامئــة عــى االح ـرام والصداقــة .كان شــديد التواضــع مــع أصحابــه ،وذا شــخصية هادئــة يكســوها الوقــار ،ومتلؤهــا
الســكينة ،فهــو املخلــص الصــادق املحبــوب.
يذكر أن شهيدنا الفارس برهام أتقن لعبة الكراتيه ،وقام بفتح نادي تدريب لألشبال.
مشواره الجهادي

التح ــق الش ــهيد الف ــارس بره ــام برساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف الع ــام 2002م،
وكان م ــن الش ــباب امللت ــزم الحري ــص ع ــى دين ــه ووطن ــه وأرض ــه ،أولئ ــك الذي ــن يبيت ــون حر ًاس ــا يف س ــبيل الل ــه ع ــى
الثغــور املقدســة ،إضافــة إىل أنــه عمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطالع يف رسايــا القــدس حيــث يقطــن يف منــزل قريــب
م ــن الح ــدود م ــع األرايض املحتل ــة ،ك ــا ش ــارك يف ع ــدة مه ــات جهادي ــة تتمث ــل يف إط ــاق الن ــار ص ــوب نق ــاط
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مترك ــز الجن ــود الصهاين ــة وإط ــاق قذائ ــف اله ــاون ع ــى الثكن ــات العس ــكرية .وجدي ــر بالذك ــر أن الش ــهيد املجاه ــد
بره ــام ش ــارك يف ص ــد العدي ــد م ــن التوغ ــات الصهيوني ــة ملنطق ــة الزيت ــون والش ــجاعية.
موعد مع الشهادة

رسا وجه ـ ًرا أن يعطيــه هــذه املنزلــة
عشــق الشــهيد الفــارس برهــام الشــهادة ،فحــرص عــى أن ينالهــا داع ًيــا اللــه ً
وهــذه املكانــة العظيمــة ،فجــاء  17أغســطس (آب) 2004م يو ًمــا خبــأ يف طيــات فجــره حزنًــا شــديدً ا أدمــع عيــون
الشــجاعية حينــا ســمعت بفاجعــة مفادهــا استشــهاد املقاتــل الــذي تــريب يف أحضانهــا ،ولالطــاع أكــر عــى التفاصيــل
نــرك الحديــث لشــقيقه ليقــول وهــو يحبــس الدمــوع يف عينيــه« :ذهــب برهــام إىل منــزل الشــهيد حســن الجعــري يك
يعطيــه نقــو ًدا كانــت مســتحقة عليــه أجــرة للحافلــة ،وكان يســر عجــل الخطــا وكأنــه يســر إىل قــدر مكتــوب ،ومــا أن
وصــل املنــزل حتــى طــرق البــاب وإذ بزوجــة القائــد العــام لكتائــب القســام أحمــد الجعــري (أبــو محمــد) تفتــح البــاب
وتقــول لــه إن أبــا محمــد وشــقيقه حســن موجــودان يف الداخــل فقــال لهــا برهــام لقــد اشــتقت أليب محمــد ،ودخــل
البيــت وســلم عليهــم فقــال لهــم مرافــق أبــو محمــد إن الشــهادة تبــدو يف عينــي برهــام ،ويف تلــك اللحظــة أطلقــت
طائــرة صهيونيــة صارو ًخــا عــى البيــت فجــرح أبــو محمــد ومرافقــه واستشــهد أيضً ــا شــقيقاه فتحــي وحســن وابنــه
محمــد وزوج ابنتــه صــاح الحيــة ومرافقــه عــاء الرشيــف وبرهــام الجعــري».
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الشهيد املجاهد شادي سمري محمد أبو غراب
استشهد أثناء تصديه الجتياح صهيوين

يواجهــون العــدو بصدورهــم التــي جعلــوا منهــا درو ًعــا ،وال
ينكصــون ،فيكــون االستشــهاد .هــذا مــا فعلــه شــهيدنا الفــارس شــادي
ابــن ديــر البلــح الــذي استشــهد شــامخًا شــموخ نخيلهــا حــن ميــوج يف
الريــح الحاملــة ألصــداء بحرهــا.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1986

يف  3ينايــر (كانــون الثــاين) 1986م ولــد شــهيدنا املجاهــد شــادي ســمري أبــو غ ـراب يف ديــر البلــح منطقــة الربكــة
لعائلــة محافظــة عــى الديــن اإلســامي .لــه مــن اإلخــوة مثانيــة .ترتيبــه الثــاين بينهــم.
درس شــهيدنا املجاهــد شــادي املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة عبــد اللــه بــن رواحــة يف منطقــة الربكــة لكنــه أرص عــى
تــرك مقاعــد الدراســة ليســاعد والــده يف تحمــل أعبــاء أرستــه الكبــرة فعمــل بالزراعــة.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا الفــارس شــادي الشــاب الجــريء مل يخــف املــوت التــزم الصــاة يف مســجد النــور القريــب مــن بيتــه ،حظــي
برضــا والديــه وحــب أشــقائه.

أرادت والدتــه أن تفــرح بــه وقــررت بعــد مشــيئة اللــه أن يتــم ذلــك يف العــام التــايل الستشــهاده ،لكــن إرادة اللــه
تجلــت ليتــزوج الفــارس مــن حــور العــن بعــد أن يلقــى اللــه شــهيدً ا.
عشــق فلســطني وأحــب لقــاء اللــه شــهيدً ا عندمــا عــرف بتوغــل اآلليــات يف منطقــة أبــو عريــف بديــر البلــح وســط
القطــاع اغتســل ولبــس أجمــل مــا عنــده مــن مالبــس وتطيــب ،وخــرج ليلقــى اللــه بأفضــل صــورة.
مشواره الجهادي

أحــب شــهيدنا املقــاوم شــادي حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ طفولتــه بعــد أن آمــن بــأن الحــق املســلوب لــن يعــود
إال بســواعد املجاهديــن فقــرر أن يلتحــق بهــذه الحركــة التــي مل تحــرف بوصلتهــا التــي تشــر وســتظل نحــو فلســطني.

عمــل برسيــة تامــة فلــم يخــر أحــدً ا حتــى أهلــه وذويــه ،ومــن شــدة حبــه ملقاتــي رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي راح يســاعدهم يف أعاملهــم العســكرية ويســهل لهــم الكثــر مــن مهامهــم.
موعد مع الشهادة

يــوم الخميــس املوافــق  2ســبتمرب (أيلــول) 2004م اقتحمــت قــوات االحتــال مدعمــة باآلليــات منطقــة أبــو عريــف
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يف ديــر البلــح مــن جهــة مســتوطنة كفــار داروم ،واعتلــت املنــازل العاليــة باملنطقــة واندلعــت اشــتباكات بينهــم وبــن
األجهــزة العســكرية للفصائــل الفلســطينية يف مقدمتهــا رسايــا القــدس.
شــارك شــهيدنا الفــارس شــادي إخوانــه يف رسايــا القــدس يف صــد االجتيــاح حتــى صعــد جنــدي حاقــد مــن أعــى
البنايــة وصــوب نحــو الشــهيد املجاهــد شــادي فأصابــه بعيــار نــاري يف قلبــه ،فتدخلــت ســيارات اإلســعاف ،لكــن قــوات
االحتــال عرقلــت طريقهــا وأطلقــت النــار صــوب املســعفني حتــى تدخــل الصليــب األحمــر وقــام بالتنســيق إلنقــاذ
الجريــح شــادي وبعــد مــرور  30دقيقــة عــى إصابتــه متكنــت ســيارة اإلســعاف مــن الدخــول للمنطقــة ونقــل إىل
مستشــفى شــهداء األقــى بديــر البلــح ،ولصعوبــة وضعــه الصحــي ،نقــل إىل مستشــفى الشــفاء فتجلــت الشــهادة
وفــارق الحيــاة قبــل أن يصلهــا.
عــر مك ـرات الصــوت نعــت مســاجد ديــر البلــح شــهيدنا املجاهــد شــادي ،وتوجهــت حركــة الجهــاد اإلســامي
وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس ملستشــفى شــهداء األقــى لتشــيع الشــهيد .انطلقــت الجنــازة مــن مستشــفى شــهداء
األقــى إىل بيــت ذويــه .وبعــد توديعــه والصــاة عليــه دفــن يف مقــرة ديــر البلــح.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الشهيد املجاهد وسام محمد عيل أبو زرقة
الباحث عن الشهادة

ولــد يف أرض الحرمــن ،واستشــهد يف أرض أوىل القبلتــن وثالــث
الحرمــن الــذي دافــع عنــه ضــد غاصبيــه ومحــاويل تهويــده .وكان
مولــده يف ســنة االنتفاضــة األوىل ،ومــا أن بلــغ مبلــغ الجهــاد حتــى
ً
مقاتــا يف صفــوف حركــة الجهــاد
ســار عــى درب تلــك االنتفاضــة
اإلســامي .نعــم الحركــة ونعــم الشــهيد.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد وس ــام محم ــد أب ــو زرق ــة (أب ــو محم ــد) يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية يف  27فرباي ــر
(شــباط) 1987م ألرسة فلســطينية بســيطة وملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف تعــود أصولهــا إىل بلــدة «بــر الســبع»
الت ــي ُه ِّج ــر أهله ــا منه ــا عن ــوة يف الع ــام 1948م ليس ــتقر به ــا املق ــام بع ــد رحل ــة طويل ــة م ــن املعان ــاة والش ــتات
مبخي ــم خانيون ــس الش ــاهد الح ــي ع ــى جرمي ــة بن ــي صهي ــون بح ــق ش ــعب بأكمل ــه ،وتتك ــون األرسة م ــن والدي ــه
وس ــبعة أوالد وث ــاث بن ــات  .وش ــاء الق ــدر أن يك ــون ترتيب ــه الراب ــع م ــن الذك ــور.
درس شــهيدنا املجاهــد وســام مرحلتــه االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس اململكــة العربيــة الســعودية ،وكان مــن
الطلبــة املتفوقــن يف جميــع املراحــل ،وبعــد عــودة األرسة ألرض الوطــن أنهــى املرحلــة الثانويــة بتفــوق ونجــاح ،وســجل
لاللتحــاق بالجامعــة اإلســامية غــر أن استشــهاده حــال دون إكــال مشــواره التعليمــي.
صفاته وأخالقه

كان الشــهيد البــار وســام يتمتــع بشــخصية وبنيــة جســدية قويــة ،وبأخــاق حميــدة ،محبوبًــا بــن أهلــه وأصحابــه
وجريانــه وأشــبال مســجد الشــافعي .وكان مــن الشــباب امللتــزم بالصــاة وخاصــة صــاة الفجــر.
مشواره الجهادي

مــال الشــهيد الفــارس وســام إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف بدايــة عــام 1998م ،والتزم مبســجد الشــافعي
التزا ًمــا واض ًحــا مــا أهلــه إىل اختيــاره مجاهــدً ا ومقاتـ ًـا يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف منتصــف عــام 2002م.

تــدرب شــهيدنا املجاهــد وســام وفــق اإلمكانــات املتوفــرة لــدى رسايــا القــدس يف ذلــك الوقــت حيــث بــرع يف تصنيــع
القنابــل اليدويــة والعبــوات األرضيــة التــي طاملــا اســتخدمها ضــد االحتــال الصهيــوين.
والشــهيد املجاهــد وســام _كام أشــار رفيقه أبو عبيــدة_ كان معروفًا بني زمالئه بالعناد يف مقارعــة االحتالل ،وكان دو ًما
مرابطًــا عــى ثغــور الوطــن وحاميــا للمــروع الوطنــي واإلســامي ومداف ًعــا عــن مخيم خان يونــس العيص عــى االحتالل.
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يقول والده (أبو حسام)« :لقد منح الله ابني وسام صفات عالية منها األمانة واالحرتام والشجاعة والصرب».
وأضــاف« :كان ابنــي يتمنــى الشــهادة وكنــت أقرؤهــا يف عينيــه ،وإننــي فخــور جــدً ا باستشــهاده ،والحمــد للــه الــذي
رشفنــي باستشــهاده ،وهــذا مــن فضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل».
موعد مع الشهادة

يف فجــر يــوم االثنــن املوافــق  30أغســطس (آب) 2004م أرصت عائلــة الشــهيد املجاهــد وســام أبــو زرقــة مثــل
الكثــر مــن العائــات الفلســطينية عــى البقــاء داخــل منازلهــا غــر آبهــن باالعتــداءات الصهيونيــة املتواصلــة بحقهــم،
والخطــر الــذي كان يتهددهــم ليــل نهــار بســبب قربهــم مــن مغتصبــة غــوش قطيــف وســط قطــاع غــزة التــي تــم
تحريرهــا ودحــر االحتــال منهــا حيــث أصيــب الشــهيد املجاهــد وســام يف تلــك الليلــة بشــظية لغــم فجــره جنــود
االحتــال عــى مقربــة مــن منــازل املواطنــن ،فاخرتقــت إحــدى الشــظايا ســقف منــزل عائلــة الشــهيد الفــارس وســام
املســقوف باألسبســت واســتقرت يف رأســه لرتتقــي روحــه إىل العليــاء يف مجمــع الشــفاء الطبــي بعــد ســتة أيــام مــن
إصابتــه وذلــك يــوم الســبت  4ســبتمرب (أيلــول) 2004م ،نحســبه إن شــاء اللــه شــهيدً ا وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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ثالث شهداء أرسته

كثـــرات هـــن األمهـــات الفلســـطينيات الـــايت ضحـــن بأكـــر
مـــن ابـــن .وعنـــد كل تضحيـــة تســـيل الدمـــوع غزيـــرة ،وال تلبـــث
أن تتص ــر األم محتس ــبة فل ــذة غالي ــة م ــن ذاته ــا عن ــد رب كري ــم
أحس ــن _س ــبحانه_ جــزاء الش ــهداء .رغ ــم األمل والوج ــع الس ــاكن يف
القلـــب جـــراء الفـــراق إال أن تلـــك املكلومـــة علمـــت أن اللـــه لـــن
يخل ــف وع ــده للصابري ــن بعظ ــم األج ــر فآث ــرت أن تحتس ــب حت ــى
ل ــو قدم ــت نفس ــها وعائلته ــا يف س ــبيله.

)(2004 - 1988

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد يوســف أحمــد أبــو لبــدة بتاريــخ  27مــارس (آذار) 1988م يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة
ألرسة تجرعــت مـرارة العيــش والقهــر كباقــي األرس الفلســطينية تعــود أصولهــا إيل بلــدة «يبنــا» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا
عنــوة يف عــام النكبــة 1948م ليســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة طويلــة مــع املعانــاة والتــرد يف أحــد مخيــات مدينــة
رفــح إىل الجنــوب مــن قطــاع غــزة.
عــاش شــهيدنا املجاهــد يوســف وترعــرع يف أرسة مســتورة الحــال ،تحمــل الهــم الفلســطيني بــن أضلعهــا ،مكونــة
مــن والديــه وعــرة أشــقاء .مــى يف مســرته التعليميــة يف حــي تــل الســلطان الــذي يســكن فيــه حيــث درس املرحلــة
االبتدائيــة لينتقــل إىل املرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة العمريــة ،ثــم توقــف عــن التعليــم ليلتحــق بســوق العمــل ليســاعد
أرستــه ،فعمــل يف بيــع الحديــد.
زفــت األرسة إىل حــور العــن عــدة شــهداء؛ فقــد استشــهد شــقيقه عائــد يف االنتفاضــة األوىل وشــقيق آخــر يف أحــد
توغــات االحتــال غــرب املدينــة ،وقــد قدمــت العائلــة العديــد مــن الشــهداء.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا الفــارس يوســف بصفــات جعلتــه محبوبًــا مــن قبــل الجميــع منهــا االبتســامة الدامئــة ،ومســاعدة
اآلخريــن ،والجميــع يشــهد لــه بذلــك ،وهــو بــار بوالديــه محــب إلخوانــه ،يحــرم الصغــر ويوقــر الكبــر ،مخلــص يف كل
مــا يقــوم بــه محافــظ عــى زيــارة أرحامــه وأقاربــه.
مشواره الجهادي

مشــهد القاتــل شــارون وهــو يدخــل باحــة املســجد األقــى مل يغــب مــن مخيلتــه وســيالن الــدم الــذي روى األرض
مــن أجــل األقــى مل يكــن عابـ ًرا يف نفــس شــهيدنا املجاهــد يوســف بــل شــكل نقطــة تحــول هامــة يف حياتــه وبــدأ يشــق
طريقــه مــع إخوانــه يف حركــة الجهــاد االســامي ماض ًيــا يف خطاهــا.
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شــارك شــهيدنا الفــارس يف إلقــاء الحجــارة عــى دوريــات االحتــال خــال املواجهــات التــي اندلعــت يف العديــد
مــن املحافظــات الفلســطينية إضافــة إىل صناعتــه للزجاجــات الحــارق وإلقائهــا عــى دوريــات االحتــال اآلمثــة .وشــارك
إخوانــه يف حركــة الجهــاد العديــد مــن الفعاليــات التــي نظمتهــا يف مدينــة رفــح ،كــا مل يــرك جنــازة شــهيد أو عــرس
ألحــد األقــار إال وتجــده أول الهاتفــن بالســر عــى ذات الــدرب.
موعد مع الشهادة

بعــد رحلــة مــن العــذاب واملعانــاة التــي عاشــها شــهيدنا جـراء إصابتــه يف اجتيــاح تــل الســلطان بشــظايا يف القلــب
مــن قذيفــة دبابــة صهيونيــة قــدرت لــه الشــهادة يف  7ســبتمرب (أيلــول) 2004م وهــو يف طريقــه للعــاج يف مــر
الشــقيقة وكأن الشــهادة آثــرت أن تحتضنــه بــن ضلوعهــا لتنقلــه مــن دار الفنــاء إىل املســتقر عنــد اللــه تعــاىل.
مــن أمــام ميــدان العــودة خرجــت جامهــر رفــح تحمــل جثــان الشــهيد الفــارس يوســف عــى أكتافهــا وتزفــه كــا
العريــس بعــد أن تزيــن بدمــه األحمــر وجابــت بــه شــوارع املدينــة قبــل أن يــوارى جثامنــه الــرى.
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إن حيــاة املجاهديــن ال تتوقــف عنــد مرحلــة معينــة ،وال تعيقهــا
السالســل والقيــود ،فكيــف مبــن عاهــد اللــه أن ال يتأخــر عــن الذيــن
صدقــوا الوعــد وهــو ميــل االنتظــار؟ هكــذا كانــت حكايــة األســر
املجاهــد فــواز.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1974

ولــد الشــهيد املجاهــد فــواز ســعيد حســان يف  18ديســمرب (كانــون األول) 1974م يف قريــة عتيــل قضــاء طولكــرم
حيــث تلقــى تعليمــه يف مدارســها .أرسة الشــهيد تألفــت مــن والديــه وتســعة إخــوة وأربــع أخــوات حــرص الوالــدان عــى
تربيتهــم عــى القيــم اإلســامية الصحيحــة وحــب الوطــن.
صفاته وأخالقه

ُعهــد الشــهيد املجاهــد فــواز محبوبًــا مــن الجميــع ،ولعــل مــا مييــز شــخصيته ابتســامته ووجهــه البشــوش ،ونشــأ
وترعــرع يف ظــل أرسة ملتزمــة ،فــرىب منــذ نعومــة أظافــره عــى ارتيــاد املســاجد ،ويف ظــال الرحمــن تعــرف عــى
الشــهيد القائــد أســعد دقــة وانتمــى عــى يديــه إىل حركــة الجهــاد االســامي يف فلســطني.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد فــواز منــذ نعومــة أظافــره إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فبــدا شــعلة مــن
النشــاط والحيويــة بالرغــم مــن صغــر ســنه وحداثتــه .وشــارك يف كل الفعاليــات مــا جعلــه عرضــة لالعتقــال عنــد
الصهاينــة أكــر مــن مــرة حيــث قامــوا باعتقالــه مرتــن ،وقــى يف ســجونهم أكــر مــن عامــن.
إال أن ذلــك كلــه مل يفــت يف عضــده ،وجعلــه مصمـ ًـا أكــر عــى املــي يف طريــق ذات الشــوكة .ومــع حمــات
االعتقــاالت التــي كانــت تشــنها الســلطة عــى املجاهديــن صــار عرضــة لالعتقــال يف ســجون الســلطة أكــر مــن مــرة
حيــث تــم اعتقالــه ثــاث مـرات ليقــي يف ســجون الســلطة الفلســطينية عــدة شــهور .ومــع انطــاق انتفاضــة األقــى
املباركــة انضــم الشــهيد املجاهــد فــواز إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،ونفــذ
برفقــة إخوانــه يف الرسايــا العديــد مــن العمليــات واملهــات الجهاديــة الصعبــة ،ومل يكــن يــردد يف تنفيــذ أي مهمــة
جهاديــة تــوكل إليــه مهــا كانــت خطورتهــا.
يف  20يوليــو (متــوز) 2002م أرس شــهيدنا املقــدام فــواز حــن حــارصت منزلــه قــوات صهيونيــة كبــرة وقامــت
باعتقالــه ليخضــع لجــوالت مــن التحقيــق القــايس ،ولكنــه أىب أن يبــوح لســجانيه بكلمــة واحــدة ،وحكمــت املحكمــة
الصهيونيــة عليــه بالســجن  8ســنوات.
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موعد مع الشهادة

يف  16ســبتمرب (أيلــول) 2004م ،ومنــذ الصبــاح بــدأ الشــهيد املجاهــد فــواز يشــعر بــأمل يف الصــدر ،ولكــن عنــد قيــام
طبيــب الســجن بالكشــف عليــه قــال لــه إنــك ال تشــكو مــن يشء وقــام بإعطائــه حبــة مســكن لــأمل ،ولكــن حالتــه
أخــذت تــزداد ســو ًءا .وبعــد مطالبــة األرسى بحضــور الطبيــب قــام املمــرض بالحضــور وأعطــاه حبــة أخــرى مــن مســكن
األمل إال أن حالتــه كانــت تــزداد ســو ًءا ،وبالرغــم مــن اســتغاثات األرسى الحثيثــة مل تقبــل إدارة الســجن بنقــل األســر
املجاهــد فــواز إىل املستشــفى .وبعــد صــاة العــر ازدادت حالتــه ســو ًءا ،وأخــذ يــرخ مــن شــدة األمل مــا جعــل
األرسى يســتنفرون وتجمعــوا يف الســاحات وأخــذوا يف التكبــر وهــز الشــباك حتــى اســتجابت إدارة الســجن ونقلــت
الشــهيد املقــدام فــواز إىل املستشــفى ،ولكــن كان قــد فــارق الحيــاة قبــل أن ينقــل.
وبعــد خمســة أيــام مــن استشــهاد الشــهيد املجاهــد فــواز قامــت القــوات الصهيونيــة بتســليم جثامنــه إىل الصليــب
األحمــر الــذي ســلمه بــدوره اىل ذويــه ،وكان اآلالف بانتظــاره وســارت الجمــوع الغاضبــة يف جنــازة الشــهيد تهتــف
مطالبــة بالثــأر واالنتقــام.
طوىب لك يا شهيدنا الفارس فواز لقد فزت ورب األقىص .مباركة لك الفردوس ورفقة االنبياء.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الشهيد املجاهد رامي عبد الكريم حامد أبو لحية
عزمية ال تلني

رامــي يــا مــن كنــت علـ ًـا شــامخًا بــن إخوانــك وأحبابــك ،مــا زلــت
يف الذاكــرة شــعا ًعا ينــر لنــا الطريــق ،فخطواتــك تشــق الطريــق يف
عزميــة وإرادة ومضــاء ،وروحــك الزكيــة يســكنها األمــل رغــم الصعــاب
متفائــا ،كنــت ً
ً
رجــا شــجا ًعا فرحلــت إىل
والعقبــات .كنــت دامئًــا
الجنــان ،ولكــن طيفــك ال ي ـزال يســطع أمــام أعيننــا؛ فأنــت شــمس
لــن تغيــب .قلوبنــا تــن بعــد فراقــك األليــم .إنــه الشــهيد رامــي عبــد
الكريــم أبــو لحيــة ابــن رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.

)(2004 - 1978

الميالد والنشأة

يف  26ديســمرب (كانــون األول) 1978م أرشقــت شــمس شــهيدنا املجاهــد رامــي عبــد الكريــم أبــو لحيــة (أبــو محمــد)
يف مخيــم جباليــا شــال قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية تتكــون مــن خمســة أفـراد .تعــود جــذوره إىل مدينــة «بــر الســبع»
املحتلــة مــن قبــل الصهاينــة يف العــام 1948م .تــزوج شــهيدنا مــن فتــاة محتســبة ،أنجــب منهــا ثالثــة أطفــال :أســاء،
إميــان ،محمــد.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد رامــي تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبــدارس املخيــم حيــث درس املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة
ذكــور جباليــا ،ثــم اإلعداديــة مبدرســة ذكــور جباليــا اإلعداديــة «هـــ» ،ومل يكمــل دراســته بســبب الظــروف املعيشــية
الصعبــة التــي مــر بهــا قبــل استشــهاده مــا دفعــه إىل االتجــاه نحــو العمــل املهنــي.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املقــاوم رامــي بعالقــة واســعة وكبــرة بــن أهلــه وســكان الحــي الــذي يعيــش فيــه اشــتد أثرهــا بــن
أصدقائــه وإخوانــه مــن أبنــاء املخيــم الســيام دور املســجد الهــام يف ذلــك حيــث التــزم مبصــى عــي بــن أيب طالــب وســط
املخيــم .وتذكــر زوجــة الشــهيد املجاهــد رامــي أنــه كث ـرًا مــا حثهــا عــى تعليــم أبنائهــا الصــاة رغــم صغــر ســنهم،
وتذكــر موق ًفــا قبــل استشــهاده بســاعات أخــرة قائلــة« :طلــب منــى أن أصــي ركعتــن يك أدعــو لــه بالتوفيــق يف عملــه
الــذي ســوف يقــوم بــه».
ُعــرف شــهيدنا الفــارس رامــي شــابًا محبوبًــا ،ضحــوكًا ،االبتســامة مل تفــارق وجهــه البشــوش ،حنونًــا عــى أبنائــه
الصغــار .تقــول زوجتــه عــن وداعــه لعائلتــه قبــل خروجــه لتنفيــذ العمليــة« :قبــل خــروج رامــي و ّدع جميــع أبنائــه
وبناتــه الصغــار بعــد أن احتضنهــم لدقائــق معــدودة ،ثــم ذهــب ليغتســل ويصــي صــاة العــر يف بيتــه لينطلــق نحــو
هدفــه الســامي والنبيــل ،نحــو طريــق الجهــاد والشــهادة لتكــون هــي بدايــة الطريــق».
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مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد املجاهــد رامــي إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ثقــة يف صحــة نهجهــا الــذي حــدد الهــدف وهــو مرضــاة
اللــه تعــاىل ،وتحريــر فلســطني .اعتقلــه االحتــال يف العــام 1997م النتامئــه لحركــة الجهــاد وقيامــه برصــد قــوات
االحتــال ،وقــى يف ســجن «بــر الســبع» عا ًمــا ونص ًفــا .وبعــد تحــرره مــن األرس عــاود نشــاطه يف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.

قــام الشــهيد الفــارس رامــي بإطــاق الصواريــخ عــى البلــدات الصهيونيــة املحاذيــة للقطــاع ،وتصــدى للعديــد مــن
توغــات القــوات الصهيونيــة شــال القطــاع إىل جانــب مشــاركته يف رصــد واســتطالع تحــركات العــدو .كــا عمــل يف
ســاح املدفعيــة حيــث أمطــر املواقــع الصهيونيــة املحاذيــة للقطــاع بالقذائــف بــن حــن وآخــر.
موعد مع الشهادة

يف  19ســبتمرب (أيلــول) 2004م كانــت ليلــة مختلفــة عــن باقــي ليــايل الشــهيد املقــدام رامــي؛ فبعــد رصــد مكثــف
ملعــر الشــجاعية (كارين) رشق غــزة اكتشــف رجــال رسايــا القــدس وجــود آليــة صهيونيــة متــر عــى طريــق املعــر مــا دفــع
املجاهديــن للتفكــر باســتهدافها .وفعـ ًـا بعــد عمــل صامــت أوكلــت مهمــة التنفيــذ للشــهيد املجاهــد رامــي برفقــة 3
مــن مجاهــدي رسايــا القــدس متجهــن صــوب الهــدف حيــث قــام شــهيدنا الفــارس رامــي بــزرع عبــوة ناســفة يف طريــق
اآلليــة منتظـ ًرا لحظــة التفجــر ،لكــن قــوات العــدو اكتشــفت أمــر املجاهديــن وباغتتهــم بزخــات كثيفــة مــن الرصــاص
أدت الستشــهاد الشــهيد املجاهــد رامــي وإصابــة املجاهديــن الثالثــة ،لتكــون دمــاء شــهيدنا املقــدام رامــي أســطورة عــز
وتضحيــة وجهــاد.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الشهيد املجاهد أسامة صالح رمضان األعرج
األسد الفارس والعابد الزاهد

هــم الشــهداء الذيــن يرتقــون للعليــاء ليعيــدوا لنــا األمــل يف
نــر مبــن ،ومــا أجملهــا حــن تكــون شــهادة عــى أعتــاب فلســطني
الطاهــرة! فالشــهداء محــرك األمــة نحــو النــر والتمكــن.
رغــم أملنــا لفراقهــم ،ورغــم خســارتنا بفقدانهــم فهــم فخرنــا وعزنــا.
فــارس جديــد يرتجــل يف امليــدان ،ويلحــق بإخوانــه الشــهداءالذين
ســبقوه للعــا يلحــق مبحمــد العجــوري ،ومؤمــن امللفــوح ،ومحمــود
جــودة وكل شــهداء شــعبنا املجاهــد.

)(2004 - 1984

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد الفــارس أســامة صــاح األعــرج (أبــو حمــزة) يف  30أغســطس (آب) 1984م يف مــروع بيــت الهيــا
شــال قطــاع غــزة ،وترعــرع يف أرسة بســيطة مؤمنــة بربهــا تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،وكباقــي العائــات
الفلســطينية ُه ِّجــرت عائلتــه مــن قريــة «هربيــا» يف العــام 1948م ،ليســتقر بهــا املقــام يف مــروع بيــت الهيــا املجــاور
ملخيــم جباليــا.
تتكــون عائلــة الشــهيد املجاهــد أســامة مــن أربعــة عــر فــر ًدا ،وترتيبــه الرابــع بــن إخوتــه وأخواتــه .درس شــهيدنا
املقــاوم أبــو حمــزة املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة أبــو حســن االبتدائيــة وأكمــل دراســته اإلعداديــة يف مدرســة ذكــور
جباليــا اإلعداديــة (ب) يف مخيــم جباليــا ومل يكمــل فارســنا مســرته التعليميــة بســبب الظــروف الصعبــة التــي يتعــرض
لهــا شــعبنا الفلســطيني فتعلــم مهنــة الخياطــة وعمــل فيهــا حتــى استشــهاده.
صفاته وأخالقه

اتصــف الشــهيد املجاهــد أســامة بالكثــر مــن الصفــات التــي أهلتــه ليلتحــق بصفــوف أبنــاء املســاجد ،فتعــود عــى
بــر أهلــه ،يكــره اللهــو وإضاعــة الوقــت ،واتصــف رحمــه اللــه بحبــه الشــديد للشــباب املســلم ،ومتيــز بالخجــل والحيــاء،
كــا أحــب إخوانــه ،ومل يظهــر عليــه يو ًمــا تعصبــه لحزبــه.
ـر يو ًمــا مــع أقربائــه وكثـ ًرا مــا يتفقــد أرحامــه وال ميــل مــن
يقــول شــقيقه األكــر محمــد« :إن الشــهيد أســامة مل يقـ ِّ
زيارتهــم وتقديــم الهدايــا لهــم التــي يف أغلبهــا أرشطــة دعويــة وأناشــيد إســامية».
مشواره الجهادي

التــزم الشــهيد املجاهــد أســامة مــع بدايــة انتفاضــة األقــى يف املســجد ،وانتمــى حينهــا لحركــة الجهــاد اإلســامي
يف فلســطني ،وبعــد عامــن مــن انضاممــه لحركــة الجهــاد انتمــى إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
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اإلســامي ،وعشــق الربــاط يف ســبيل اللــه حيــث رابــط عــى ثغــور شــال غــزة وبالتحديــد يف منطقــة الســكة إىل الــرق
مــن مخيــم جباليــا.
أوكلــت لشــهيدنا الفــارس أســامة عــدة مهــات منهــا رصــد املغتصبــات املحاذيــة لشــال غــزة ،ومهــات زرع
العبــوات ،كــا خــاض العديــد مــن االشــتباكات املســلحة ،وشــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة
ملناطــق الزيتــون ،وجباليــا ،وبيــت حانــون .وحــرص عــى كتــان أفعالــه ،فلــم يخــر أحــدً ا بأنــه ينتمــي لرسايــا القــدس.
وشــارك الشــهيد املجاهــد أســامة يف إطــاق قذائــف ( )R.B.Gعــى مغتصبــة «دوغيــت» شــال قطــاع غــزة وظهــر
يف رشيــط العمليــة يطلــق صيحــات التكبــر (اللــه أكــر ...اللــه أكــر ...اللــه أكــر ...اللــه أكــر).
موعد مع الشهادة

استشــهد شــهيدنا املجاهــد أســامة صبــاح  22ســبتمرب (أيلــول) 2004م أثنــاء قيامــه بــزرع عبــوة ناســفة لدوريــات
االحتــال الصهيــوين بالقــرب مــن مدرســة الزراعــة شــال بيــت حانــون .ويذكــر أن قــوات اإلرهــاب الصهيــوين احتجــزت
جثــان الشــهيد الطاهــر ملــدة تزيــد عــن  8ســاعات قبــل الســاح لســيارات اإلســعاف بنقلــه .وقــد خرجــت جنازتــه مــن
مســجد عــز الديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا لتجــوب حــواري مخيــم جباليــا ،وليدفــن الفــارس وقــد قــال بصمــت
ـر َض) ،فــا أعظمهــا مــن شــهادة أيهــا األســامة! ومــا أجملهــا تلــك اللحظــات التــي كنــت
املؤمــن ( َو َعجِ لْـ ُ
ـت إِلَ ْيــكَ َر ِّب لِـ َ ْ
فيهــا األســد واملجاهــد والعابــد الزاهــد! فالســام عليــك يف الخالديــن يــا أبــا حمــزة إن شــاء اللــه!
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يف الشــدة تعــرف معــادن الرجــال .مــن بــن األنقــاض ظلــت روحــه
تــر عــى قتــال العــدو حتــى صعــدت إىل خالقهــا لتكــون يف أكــرم
جــوار .رحمــك اللــه يــا فــاح! مــا أغنــى وأبعــد املعــاين التــي تشــع
مــن عينيــك اللتــن أرصتــا عــى أال تريــا وجــه املحتــل يف أرض الوطــن.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1967

ولــد الشــهيد املجاهــد فــاح حســن مشــارقة (أبــو النــور) يف مخيــم نــور شــمس لالجئــن الفلســطينيني مبدينــة
طولكــرم يف  24أبريــل (نيســان) 1967م يف أرسة فقــرة بســيطة ُعــرف عنهــا االلتـزام الخلقــي والدينــي واالجتامعــي مثــل
كل األرس الفلســطينية املــردة .وأبــوه عامــل ولــه عــرة إخــوة .جــاءت األرسة مــن قريــة «إجــزم» مــن مدينــة حيفــا،
وهــي مــن أجمــل املــدن الفلســطينية املعروفــة بصالبــة أهلهــا وشــجاعتهم.

أنهــى شــهيدنا املجاهــد فــاح دراســته اإلعداديــة يف مــدارس مخيــم نــور شــمس حيــث ترعــرع يف أحضــان العائلــة
التــي غذتــه عــى الشــجاعة والخشــونة وعــدم التهــاون والخضــوع إضافــة إىل حــب اللــه والوطــن .اعتقــل أبنــاء العائلــة
مـرات متفاوتــة مــرو ًرا باالنتفاضــة األوىل وحتــى استشــهاد الشــهيد القائــد فــاح ابــن الثامنــة والثالثــن .لقــد بــارك اللــه
يف عمــره القصــر ليصبــح مبــا أنتجــه أطــول بكثــر مــن أعوامــه املدونــة بشــهادات امليــاد والوفــاة .تــزوج ســنة 1996م
مــن إحــدى قريباتــه ،ولكــن مل يــرزق أي مولــود.
صفاته وأخالقه

مــن أهــم الصفــات النــي يتميــز بهــا الشــهيد املجاهــد فــاح أنــه متديــن منــذ نعومــة أظافــره ومعتــاد الذهــاب إىل
املســجد وكثــر الركــوع اىل اللــه والحيــاء إىل حــد الخجــل .و ُعهــد حنونًــا يف مســاعدة األيتــام واملحتاجــن ومثـ ً
ـال واض ًحــا
للشــجاعة والصــدق ولإلخــوة والصداقــة مــع زمالئــه ،ومرجعيــة كاملــة ملعــاين العــزة والكرامــة والجهــاد ،ومخزونًــا ســام ًيا
للقيــم الرفيعــة .وهــو دائــم البشاشــة والبــر واملــرح حتــى يف أصعــب الظــروف .واإلميــان العميــق والصــر الجميــل هــا
زاده وزواده يف مواجهــة الذيــن ينهمــرون عليــه مــن كل صــوب.

مشواره الجهادي

لق ــد ُع ــرف ش ــهيدنا املق ــدام ف ــاح بحب ــه ملقارع ــة جن ــود االحت ــال ومس ــتوطنيه ،فانخ ــرط يف صف ــوف حرك ــة
فت ــح يف الع ــام 1987م يف االنتفاض ــة األوىل حي ــث ب ــدأ مش ــواره الجه ــادي مبالحق ــة جن ــود االحت ــال يف أزق ــة املخي ــم
بالحج ــارة والزجاج ــات الحارق ــة والقط ــع الحديدي ــة ونص ــب الكامئ ــن لقطع ــان املس ــتوطنني الذي ــن كان ــوا مي ــرون
ع ــى الش ــارع الرئي ــي املح ــاذي للمخي ــم ،فحط ــم الكث ــر م ــن س ــياراتهم وأوق ــع فيه ــم إصاب ــات مختلف ــة ،وذل ــك
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متمرس ــا يف طريق ــة اإللق ــاء ،اعتقلت ــه ق ــوات االحت ــال للني ــل
بس ــب قدرت ــه املمي ــزة ع ــى إلق ــاء الحج ــارة حي ــث كان
ً
م ــن عزميت ــه يف الع ــام 1989م وحك ــم علي ــه مل ــدة تس ــعة ش ــهور يف معتق ــل مج ــدو خ ــرج بعده ــا مبزي ــد م ــن الص ــر
واإلرادة ،وانض ــم إىل مجموع ــات الفه ــد األس ــود ،وق ــام بعملي ــات خط ــف لبع ــض العم ــاء والتحقي ــق معه ــم ،فقام ــت
ق ــوات االحت ــال مبطاردت ــه مل ــدة ث ــاث س ــنوات اعتق ــل بعده ــا وحك ــم علي ــه بالس ــجن عرشي ــن عا ًم ــا فعل ًي ــا ومثله ــا
م ــع وق ــف التنفي ــذ أم ــى منه ــا ث ــاث س ــنوات يف س ــجن جني ــد ،وأطل ــق رساح ــه ضم ــن االتفاقي ــات املربم ــة م ــع
الع ــدو .وأق ــام يف أريح ــا م ــع املحرري ــن ث ــم ع ــاد إىل أرض املخي ــم حي ــث رف ــض االنخ ـراط يف أي م ــن أجه ــزة الس ــلطة
وذل ــك بس ــب تح ــوالت فكري ــة ط ــرأت علي ــه بع ــد انجــرار تنظي ــم فت ــح وراء م ــا يس ــمى عملي ــة الس ــام املزعوم ــة.
قبــل بــدء انتفاضــة األقــى بأشــهر قالئــل تعــرف الشــهيد الفــارس فــاح عــى اإلخــوة مــن مجاهــدي حركــة الجهــاد
االســامي يف فلســطني وأخــذ مــن خاللهــم يتــرب الفكــر الجهــادي واالستشــهادي .ومــا أن اندلعــت االنتفاضــة حتــى
بــدأ عملــه العســكري مــع الشــهيد القائــد أســعد دقــة وبعــد استشــهاد الشــهيد القائــد أســعد اشــرك يف العمــل الجهــادي
مــع الشــهيد املجاهــد معتصــم مخلــوف والشــهيد املجاهــد إيــاد صوالحــة حيــث كان يرتكــز عملــه عــى زرع العبــوات
الناســفة ونصــب الكامئــن لجنــود االحتــال ومســتوطنيه عــى الطــرق االلتفافيــة .قــام بتشــكيل خليــة عســكرية مميــزة
بصالبتهــا ومجاهديهــا ،وجميعهــم قضــوا شــهداء ،وهــم :الشــهيد املجاهــد خالــد أبــو العــز والشــهيد املجاهــد ســائد
مصيعــي والشــهيد املجاهــد ذاكــر أبــو نــارص والشــهيد املجاهــد مــازن حويطــات وآخــرون .وكان مــن بــن املجاهديــن
البارزيــن يف الدفــاع عــن مخيــم طولكــرم خــال االجتيــاح ،فتمــت مالحقتــه ومطاردتــه بعــد ذلــك مــن قبــل االحتــال.
وهــرب أكــر مــن مــرة مــن قلــب الحصــار ،ومــن أبرزهــا يــوم أن استشــهد رفيقيــه الشــهيدين املجاهديــن ســائد مصيعــي
وذاكــر أبــو نــارص عندمــا طلــب منــه رفاقــه االنســحاب وقامــوا بتغطيــة انســحابه واإلرصار عــى الشــهادة ،فــكان لهــم
ذلــك حيــث شــارك يف الكثــر مــن العمليــات العســكرية وقنــص الجنــود واملســتوطنني والتحقيــق مــع العمــاء.
قــام شــهيدنا املقــدام فــاح بتجهيــز االستشــهادي رامــي غانــم الــذي نفــذ عمليــة نتانيــا البطوليــة بتاريــخ  30مــارس
(آذار) 2003م وبالتخطيــط لكثــر مــن الهجــات عــى املســتوطنات ومواقــع متركــز الفــرق العســكرية .زرع الكثــر مــن
العبــوات الناســفة عــى طريــق الجيبــات واآلليــات .وكان صقــر الطــرق االلتفافيــة فأوقــع الكثــر مــن القتــى مــن الجنــود
واملســتوطنني قــرب قريــة بزاريــا هــو والشــهيد املجاهــد ســائد والشــهيد املجاهــد ذاكــر.
موعد مع الشهادة

مــع بــزوغ فجــر يــوم الثالثــاء  14ســبتمرب (أيلــول) 2004م اســتيقظ أهــايل مخيــم نــور شــمس عــى قــوات ضخمــة
معــززة بالطائ ـرات والدبابــات وناقــات الجنــد وأعــداد هائلــة مــن جنــد املشــاة يحــارصون حــارة املنشــية بح ًثــا عــن
الشــهيد املقــدام فــاح ،وتــم تشــديد الحصــار عــى بيــت شــقيق الشــهيد الــذي كان يف عرينــه ينتظــر لقــاء اللــه.
واســتمر الحصــار مــن ســاعات الفجــر حتــى املســاء حيــث طلــب منــه الجنــود االستســام إال أنــه رفــض الخــروج ذليـ ًـا،
فتمــرس يف موقعــه ودارت معركــة مــع جنــود العــدو اســتخدمت فيهــا مختلــف االســلحة الخفيفــة إضافــة إىل قصــف
املنــزل بصواريــخ موجهــة وعــدد هائــل مــن القنابــل اليدويــة .ومتكــن مــن إصابــة عــدد مــن الجنــود .وبعــد هــدوء ملــدة
دقائــق معــدودة أدخــل الجيــش شــقيقه إىل املنــزل للبحــث عنــه بــن األنقــاض فوجــده مــازال ينتظــر الجنــود باح ًثــا عــن
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الشــهادة رغــم تعرضــه إلصابــات بالغــة بســب الهــدم ،فقامــوا بهــدم املنــزل وتكثيــف القصــف عــى الشــهيد وشــقيقه
(مفلــح مشــارقة) مــا أدى إىل إصابتــه بشــظايا يف الوجــه والجســم وحــروق ،وأدخــل الجنــود عليــه كال ًبــا مدربــة فقــام
بقتــل أحدهــا باســتخدام الســاح األبيــض (ســنجة) مــا دفــع الجنــود إلطــاق مزيــد مــن الصواريــخ مــع القنابــل .وعندما
تأكــد شــهيدنا الفــارس فــاح مــن اقـراب ســاعة الصفــر وقــف ليصــي صــاة العــر .ومــن ثــم صــى عــى نفســه صــاة
الجنــازة ونتيجــة الســتمرار القصــف ونفــاد الذخــرة ســقط شــهيدنا املجاهــد فــاح مصا ًبــا إصابــة بالغــة ،فدخــل بعــض
الشــباب إلخراجــه مــن تحــت األنقــاض بأمــر الجيــش ،فوجــدوه يــردد عبــارات يذكــر فيهــا اللــه ومتتــات مل تفهــم بســب
غيابــه عــن وعيــه.
نقــل شــهيدنا املجاهــد فــاح إىل مستشــفى بلنســون يف بتــاح تكفــا (مدينــة ملبــس) بالداخــل الفلســطيني حيــث
مكــث تســعة أيــام يف حالــة صحيــة صعبــة وبســب اإلهــال الطبــي ارتقــى إىل عليــاء املجــد والخلــود للقــاء اللــه عــز
وجــل الح ًقــا رفــاق دربــه مــن الشــهداء وذلــك يف يــوم الخميــس بتاريــخ  22ســبتمرب (أيلــول) 2004م.
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الشهيد املجاهد محمد زهري سعيد العزازي
حافظ لكتاب الله عاشق للجنان

«بدمــي أســطر قصتــي وجهــادي ،ودليــل صدقــي عــديت وعتــادي،
رشــايش املهــدار يــروي باسـ ًـا للناكصــن حكايــة األمجــاد» .كانــت
تلــك األنشــودة آخــر الكلــات التــي رددهــا االستشــهادي محمــد
زهــر العـزازي عــى مســمع والدتــه ثــم قبــل يديهــا ورأســها طال ًبــا
منهــا الدعــاء لــه بالتوفيــق ،فــا كان مــن أمــه الصابــرة املحتســبة
إال أن رفعــت يديهــا إىل الســاء لتقــول« :اللــه يــرىض عنــك ويســهل
)(2004 - 1982
عليــك ويوفقــك قلبــي وروحــي راضــن عنــك يــا قــرة عينــي» .ودعها
ووقــف قــرب البــاب ينظــر إليهــا ،وملــا وقــع نظــره عــى برصهــا نكــس رأســه ورحــل مرس ًعــا.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد زهــر الع ـزازي يف رفــح يف  10فربايــر (شــباط) 1982م يف أرسة ُه ِّجــرت مــن بلدتهــا
األصليــة «ســلمة» إثــر جرميــة اغتصــاب فلســطني التــي اقرتفتهــا العصابــات الصهيونيــة .تتكــون أرسة الشــهيد مــن
الوالديــن وثالثــة أبنــاء كان شــهيدنا املجاهــد محمــد ثانيهــم ،وتــويف أكربهــم صغ ـ ًرا.
درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس رفــح .ومل يوفــق يف الحصــول عــى
شــهادة إمتــام املرحلــة الثانويــة (التوجيهــي) ،فــرك الحيــاة التعليميــة لينــرف إىل العمــل للمســاهمة مــع والــده يف
إعالــة أرستــه املتواضعــة اإلمكانــات املعيشــية حيــث عمــل يف محــل تجــاري (ســوبر ماركــت) حتــى استشــهاده.
صفاته وأخالقه

الزالــت والــدة الشــهيد املجاهــد محمــد يعترصهــا الحــزن واألمل عــى فراقــه رغــم فخرهــا واعتزازهــا بالعمــل البطــويل
الــذي قــام بــه هــو ورفاقــه املجاهــدون األطهــار فيــا عــرف ســابقًا مبغتصبــة م ـراج شــال مدينــة رفــح ضــد قــوات
االحتــال ،فــا أن بــدأت حديثهــا عــن حكايــة الشــيخ الداعيــة محمــد وعشــقه للشــهادة حتــى تاهــت كلامتهــا يف حســن
خلقــه وأدبــه وتدينــه ،وبــدأ صوتهــا يختفــي تــارة ويعلــو تــارة أخــرى وهــي تــرد قصــة حيــاة نجلهــا الشــهيد الــذي
مـ ّرغ أنــوف بنــي صهيــوين وع ّجــل يف رحيلهــم عــن أرض غــزة.

تقــول األم الصابــرة« :متنــى محمــد الشــهادة كــا يتمنــى عشــاق الدنيــا الحيــاة ،فهــو عــاش حياتــه منــذ صغــره
زاهــدً ا يف الدنيــا عابــدً ا طائ ًعــا ملتز ًمــا داع ًيــا مجاهــدً ا ،فكثـ ًرا مــا قــى وقتــه يف املســجد أو مرابطًــا عــى ثغــر مــن ثغــور
الوطــن» ،موضح ـ ًة أن املســجد احتــل يف قلــب الشــهيد مكانــة عاليــة مــن الحــب والوصــال ،فقــد مثــل عنــده بيــت
العبــادة والدعــوة والرتبيــة والحــض عــى الجهــاد.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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انتمــى الشــهيد الفــارس محمــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي اقتنا ًعــا منــه بصحــة نهجهــا الجهــادي الــذي رســمه
الشــهيد املجاهــد الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف ثالثــة مبــادئ هــي اإلميــان والوعــي والثــورة ،وانتبــه إىل مــا يف ترتيبهــا مــن
ترابــط منطقــي قائــم عــى عالقــة النتيجــة بالســبب؛ فاإلميــان يخلــق الوعــي الصحيــح ،والوعــي الصحيــح يخلــق الثــورة
عــى املغتصــب للحقــوق .والتحــق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي التــي تعــد املجاهديــن
لقتــال العــدو وفــق أســاليب قتاليــة فعالــة .وشــارك يف مواجهــة اجتياحــات قــوات العــدو ،ويف املرابطــة عــى الثغــور،
ويف إطــاق القذائــف عــى املغتصبــات الصهيونيــة.
وتقــول األم الصابــرة« :كث ـرًا مــا كنــت أشــفق عليــه ،فكلــا ارتقــى شــهيد هنــا أو هنــاك ،أرى يف حركاتــه وكلامتــه
وهمســاته ونظ ـرات عينيــه الحائــرة شــو ًقا يتخطــى حــدود الشــوق ،فكث ـرًا مــا حدثنــي عــن الشــهادة وعظــم أجرهــا
عنــد اللــه» ،مشــرة إىل أنهــا كانــت تعــد األيــام والليــايل ألجــل إمتــام مراســم خطبتــه وزواجــه.
قــال املجاهــد أبــو جميــل أحــد رفــاق الشــهيد الــذي شــاركه يف عمليــات جهاديــة كثــرة« :االستشــهادي محمــد رجــل
حافــظ لكتــاب اللــه وداع إليــه ،وملتــزم مبــا فيــه قـ ً
ـول وفعـ ًـا ،وكثـرًا مــا شــعرت أثنــاء صحبتــه أننــي رفيــق لرجــل مــن
زمــن الصحابــة ملــا متتــع بــه مــن دماثــة خلــق وحســن معاملــة» ،وأضــاف« :متيــز محمــد طــول فــرة عملــه الجهــادي
ورباطــه عــى الثغــور بالرسيــة والكتــان حتــى مــع أقــرب النــاس إليــه» ،وأكــد أبــو جميــل مســئولية الشــهيد املجاهــد
محمــد عــن قنــص جنــدي إرسائيــي يف منطقــة كــرم أيب ســامل إضافــة إىل مشــاركته يف الربــاط والتصــدي لالجتياحــات
الصهيونيــة مبنطقــة يبنــا والقصــاص وحــي الشــعوث والربازيــل.
موعد مع الشهادة

تقــدم شــهيدها املقــدام محمــد فــارس رسايــا القــدس مــع إخوانــه الشــهيد املجاهــد عــاد أبــو ســمهدانة مــن لجــان
املقاومــة الشــعبية والشــهيد املجاهــد يوســف عمــر مــن كتائــب أحمــد أبــو الريــش ونجــح األبطــال يف التســلل لداخــل
مغتصبــة «مـراج» تحــت ســتار مــن عنايــة اللــه يلفهــم ظــام الفجــر املتشــح بالضبــاب الــذي نــزل عــى عجــل ليكــون
عونًــا وسـ ًرا يشــارك املجاهديــن رشف الشــهادة.
نصــب شــهيدنا الفــارس محمــد وإخوانــه أربــع عبــوات مضــادة لألف ـراد وخامســة أرضيــة مضــادة للــدروع ،ثــم
تقدمــوا بجســارة املؤمــن املالحــق للشــهادة ،تجــاوزوا الحصــون األول فالثــاين ووصلــوا إىل أبـراج املراقبــة وعددهــا تســعة
فاقتحموهــا ،لكــن املفاجــأة كانــت أن األب ـراج فارغــة مــن الجنــود ،وكان االتصــال مســتم ًرا بــن املجاهديــن وغرفــة
العمليــات املشــركة فتــم وضــع خطــة جديــدة تقتــي أن يختبــئ الشــهيد املجاهــد محمــد الع ـزازي لينفــذ املرحلــة
الثانيــة مــن الهجــوم وأن يتقــدم الشــهيدان الفارســان عــاد ويوســف القتحــام املوقــع مــن الداخــل حيــث أماكــن
نــوم الجنــود ،ومــع دقــات عقــارب الســاعة السادســة وخمــس وأربعــن دقيقــة مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق 23
ســبتمرب (أيلــول) 2004م بــدأ الهجــوم الصاعــق عــى غــرف النــوم فوجــدوا جنديــن يتحدثــان فقتلوهــا عــى الفــور،
وأدرك الفرســان أن الجنــود جمي ًعــا يف صالــة الطعــام يتناولــون فطورهــم األخــر ومل يكــد الرعــب يســيطر عليهــم
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لســاعهم الرصاصــات األوىل حتــى فاجأهــم الفرســان بقنابلهــم تســقط مــن الشــبابيك داخــل الصالــة ،ثــم بــدأ تطهــر
املــكان بطلقــات واثقــة مــن الرصــاص ،واســتمر االشــتباك ســاعتني متواصلتــن لتتلقــى غرفــة العمليــات املشــركة التــي
تقــود العمليــة اتصـ ً
ـال هاتف ًيــا مــن محمــد ورفاقــه :املوقــع اآلن تحــت الســيطرة الكاملــة مــا العمــل؟ فــكان الجــواب:
اســتعينوا باللــه واثبتــوا وخــذوا مواقعكــم واســتعدوا الســتقبال اإلســناد القــادم نحوكــم ،وكانــت دبابــات العــدو قــد
اقرتبــت لنجــدة مــن باملوقــع تطلــق النــار بشــكل عشــوايئ ،وعندمــا اقرتبــت إحــدى الدبابــات نحــو املوقــع لتفقــده
فوجئــت باالنفجــار ،وهنــا أدرك العــدو أن املوقــع خــارج عــن ســيطرة جنــوده فقصفــت الدبابــات املوقــع بأربعــة
قذائــف مدفعيــة لتســقط داخلــه فينقطــع االتصــال مــع الشــهيد املجاهــد عــاد والشــهيد املجاهــد يوســف مــا يعنــي
ارتقاءهــا شــهيدين .ويبــدأ العــدو بإحصــاء خســائره واالعـراف بالهزميــة« :نحــن أمــام مقاتلــن مــن نــوع خــاص وأمــام
عمليــة نوعيــة مــن حيــث التخطيــط والتوقيــت وقــوة الهجــوم» ،ويجتمــع قــادة العــدو أمــام الكامـرات لتوضيــح مــا
حــدث وطائ ـرات االباتــي تحلــق يف الســاء ،والجرافــات تتقــدم لتؤمــن الطريــق وشــهيدنا الفــارس محمــد قابــع يف
كمينــه ،ومتــي الســاعات وتغــرت معــامل املوقــع بالكامــل ليتصــل شــهيدنا املجاهــد محمــد بالقيــادة :مثــة جرافــة تقــرب
مــن العبــوة األرضيــة هــل أفجــر؟ القيــادة  :ال يــا محمــد فالصيــد الثمــن قــادم انتظــر.
وفعـ ًـا ترجــل الضبــاط والجنــود بــكل ثقــة يســرون باتجــاه الشــهيد املجاهــد محمــد ال يعلمــون مــا ينتظرهــم «اآلن
يــا محمــد فجــر عبوتــك لشــد انتباههــم بعيــدً ا واخــرج لهــم» وتــأيت اللحظــة التــي ينتظرهــا شــهيدنا املجاهــد محمــد
فيتحــرر مــن أرس موقعــه تحــت األرض ويخــرج لهــم مطل ًقــا العنــان لرشاشــه ليصــب نـران الغضــب والثــأر ليتســاقطوا
كالجــرذان ثــم ينتقــل إىل موقــع آخــر فيختبــئ مــن جديــد .الدبابــات تطلــق القذائــف والطائ ـرات تقصــف ويســود
الصمــت ،العــدو يــرح :نحــن أمــام مقاتــل عنيــد ولكــن متــت الســيطرة عليــه» ،ويســتمر الصمــت ومتــر الســاعات
دون أثــر لشــهيدنا املقــدام محمــد وينعقــد املؤمتــر العســكري يف الســاعة  12:20ظهـ ًرا ويخــرج شــهيدنا الفــارس محمــد
خروجــه األخــر يهاجمهــم بنـران بندقيتــه التــي عاهدتــه عــى أال تخذلــه وعاهدهــا أال يفلتهــا وتنقــل كامـرات جيــش
العــدو ببــث حــي ومبــارش لحظــة الرعــب األخــرة ليصــاب مراســل إذاعــة جيــش العــدو وليعــرف بعدهــا العــدو
بســقوط خمســة قتــى وإصابــة ســبعة آخريــن ويرتقــي شــهيدنا الفــارس محمــد إىل العــا بفتــح جديــد وخيــر جديــدة.
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الشهيد املجاهد راتب أحمد يوسف القاسم
تناول وجبة الغداء األخرية وودع بيت عمه وخرج

بعــد عـرات القصــص ،وبعــد الجلــوس مــع العـرات مــن عائــات
الشــهداء كانــت النتيجــة واحــدة أن الشــهيد يبــدأ بالــوداع قبــل
لحظــات مــن استشــهاده دون أن يحــس أو يشــعر أنــه يف لحظاتــه
األخــرة مــع أحبائــه ،ويبــدأ بالتــرف كأنــه ســيغادر بالفعــل لتكــون
اللحظــة األخــرة واللقــاء األخــر.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1953

ولــد الشــهيد املجاهــد راتــب أحمــد القاســم (أبــو محمــد) يــوم  2مــارس (آذار) 1953م يف مدينــة جنــن ألرسة
مجاهــدة .أنهــى دارســته للمراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة العامــة ،ودرس اللغــة العربيــة يف الجامعــة ،ثــم
تــزوج ورزقــه اللــه أربعــة أوالد وبن ًتــا مــن زوجتــه األوىل أمــا زوجتــه الثانيــة التــي كانــت برفقتــه لحظــة استشــهاده فقــد
أنجبــت لــه ولــدً ا ســمته راتــب تيم ًنــا بوالــده الــذي رحــل وهــي حامــل يف شــهرها الســابع.
عم ــل ش ــهيدنا املجاه ــد رات ــب م ــدرس لغ ــة عربي ــة يف م ــدارس اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،واستش ــهد نجل ــه
الشــهيد املجاهــد محمــد مــن زوجتــه األوىل عندمــا توجــه إلرســال الطعــام ملجموعــة مــن املطارديــن يف حــي صبــاح
الخ ــر يف مدين ــة جن ــن.
صفاته وأخالقه

ت ــكاد الدمع ــة تس ــقط م ــن عينيه ــا م ــن ش ــدة األمل ،وه ــي تحتض ــن ابنه ــا الوحي ــد رات ــب وتح ــي ع ــن صف ــات
ـب لش ــقيقاته ،أرهق ــه استش ــهاد ابن ــه فص ــار دائ ــم الب ــكاء ،حظ ــي بح ــب كل
زوجه ــا« :طي ــب القل ــب ،حن ــونُ ،مح ـ ٌ
م ــن خالط ــه ،وحت ــى اآلن يتواص ــل كث ــر م ــن جريانن ــا يف املنطق ــة الت ــي كن ــا نس ــكنها معن ــا ويزورونن ــا؛ فق ــد أح ــب
فع ــل الخ ــر ومس ــاعدة اآلخري ــن».
مشواره الجهادي

عــاش شــهيدنا ظلــم االحتــال؛ فقــد ولــد بعــد خمــس ســنوات مــن احتــال فلســطني ،وعــاىن مثــل غــره مــن أبنــاء
هــذا الوطــن املســلوب مــن ويــات الصهاينــة .ومــا أن اشــتد عــوده حتــى اندلعــت حــرب يونيــو (حزي ـران) 1967م
ليشــهد بــأم عينيــة هزميــة الجيــوش العربيــة وليرتقــب مرحلــة العربــدة الجديــدة لبنــي صهيــون.
موعد مع الشهادة

قطــف الزيتــون مــع جريانــه ،صــى العــر وعالمــات التعــب واإلرهــاق تظهــر عــى محيــاه ،نــام واســتيقظ لصــاة
املغــرب ،خــرج مــن البيــت لزيــارة أحــد جريانــه وعــاد وقــت العشــاء ،وبعــد تنــاول وجبــة العشــاء أخلــد إىل النــوم.
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تقــول زوجتــه« :يف اليــوم التــايل  29ســبتمرب (أيلــول) 2004م الســاعة العــارشة صبا ًحــا اتصلــت بأهــي وقالــت
يل أمــي :تفضلــوا للغــداء معنــا فــإن منــع التجــوال ُرفــع عــن املدينــة ،وبالفعــل توجهنــا لبيــت أهــي وكان يف حينهــا
شــقيقي أحمــد مطــار ًدا لقــوات االحتــال».
وأضافــت« :بعــد تناولنــا للغــداء ،ويف متــام الســاعة الواحــدة ظه ـ ًرا دخــل شــقيقي أحمــد البيــت ونحــن خارجــون
للعــودة إىل بيتنــا ،فركبنــا يف ســيارة الشــهيد املجاهــد محمــد بيطــار ،وقبــل وصولنــا ضاحيــة صبــاح الخــر مبدينــة جنــن،
وعــى غفلــة نــزل الرصــاص عــى الســيارة مثــل املطــر دون ســابق إنــذار ،فأصابــت الرصاصــة األوىل رقبــة الســائق محمــد
بيطــار لتبــدأ الســيارة باالنحـراف لعــدم قدرتــه عــى الســيطرة عــى املقــود  ،واصطدمــت الســيارة بشــجرة كينــا كبــرة
عــى حافــة الشــارع ،وبقينــا فيهــا ،ورصت أســال :محمــد مــا الــذي جــرى لــك؟ وقبــل أن يلفــظ أنفاســه األخــرة قــال يل:
ســلمي عــى والــديت أنــا مبــوت ،لنكتشــف أنــه أصيــب برصاصــة برقبتــه ،وبعــد قليــل قــال يل زوجــي راتــب :يبــدو أن
محمــد قــد استشــهد».
وتتابــع« :يف ذلــك الوقــت اســتمر الجيــش بإطــاق النــار باتجــاه الســيارة وهــم يرصخــون :ارفــع يديــك وانــزل مــن
الســيارة! فخــرج زوجــي منهــا ورفــع يديــه ،فقامــوا بإطــاق النــار عليــه ،فأصابــوه برصاصــة يف ظهــره لتخــرج مــن بطنــه.
وحســب التقريــر الطبــي فــإن الرصاصــة مــن نــوع دمــدم متفجــر ،وعنــد خروجــي لتفقــد زوجــي رصخ عــي الجنــود:
ارجعــي للســيارة واخرجــي مــن البــاب الثــاين لــي أبتعــد عــن راتــب».
واســتكملت حديثهــا« :نفــذت تعليامتهــم .وطلبــوا منــي االق ـراب منهــم ،وبعــد وصــويل بــدأ الضابــط بالتحقيــق
معــي .ســألوين هــل مــات أحمــد؟ ظ ًنــا منهــم أن شــقيقي أحمــد هــو مــن يتواجــد بالســيارة ،وجــن جنونهــم بعدمــا
علمــوا أن أحمــد مل يكــن متواجــد أصـ ًـا وبــدأوا بالـراخ .وبعــد ســاعة ونصــف نقلتنــي ســيارة إســعاف تابعــة للهــال
األحمــر الفلســطيني للمستشــفى ،وعندمــا اســتيقظت علمــت أن راتــب قــد استشــهد متأث ـ ًرا بإصابتــه».
مــرت األيــام واألشــهر وأنجبــت الزوجــة طفلهــا الوحيــد وأســمته راتــب عــى اســم والــده ،فلــم يعــرف معــاين األبــوة،
ومل يعلــم مــاذا تعنــي كلمــة «بابــا» إال بعــد كــره وبلوغــه ســن التاســعة .وعنــد ســؤالنا للطفــل أيــن والــدك؟ قــال لنــا
والــدي قتلــه اليهــود ،وهــو اآلن يف الجنــة.
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الشهيد املجاهد محمد إبراهيم عبد الله بيطار
قدم نفسه فداء لرفيقه

يحملــون أرواحهــم عــى أكفهــم لكســب لقمــة العيــش وال
يــدرون بــأن القــدر أقــرب إليهــم مــن تلــك اللقمــة املغموســة بالــدم،
واملعطــرة برائحــة تــراب فلســطني .يخاطــرون ويضحــون بأنفســهم
فــداء ألوطانهــم .يبيعــون الدنيــا ومــا فيهــا ويدفعــون أعامرهــم مثنــا
لتلــك التضحيــات.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1980

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد إبراهيــم بيطــار يف مدينــة جنــن يــوم  5يناير (كانــون الثــاين) 1980م ،ألرسة فلســطينية
بســيطة زرعــت يف نفــوس أبنائهــا حــب التضحيــة مــن أجــل فلســطني ،تتكــون مــن الوالديــن وأربعــة أشــقاء وثــاث
شــقيقات .تعــود جذورهــا إىل بلــدة «أم الزينــات» قضــاء حيفــا ،تلــك البلــدة املحتلــة منــذ العــام 1948م بعــد أن
هجــرت العصابــات الصهيونيــة أهلهــا وســكانها ،واحتلــت فلســطني بدعــوى إنشــاء وطــن قومــي لليهــود يف فلســطني.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه للمرحلــة االبتدائية ثــم اإلعدادية يف مــدارس جنني ،وخرج من املدرســة للعمل
يف فلســطني املحتلــة ببيــع املالبــس .عــاد واشــرى ســيارة خاصــة للعمل بنقل الــركاب عىل خــط جنني-ضاحية صبــاح الخري.
صفاته وأخالقه

أحــب شــهيدنا املجاهــد محمــد العمــل ومتتــع بعالقــات اجتامعيــة طيبــة مــا جعلــه محبوبًــا للجميــع .التــزم بتعاليــم
اإلســام ،وحافــظ عــى صالتــه وقـراءة كتــاب اللــه ،وحــرص عــى مســاعدة اآلخريــن ،ينفــق بيمينــه وال تــدري يســاره مــا
أنفــق ،كــا أنــه كتــوم ومثابــر .بهــذه الكلــات والعبــارات البســيطة وصفــت والــدة الشــهيد ابنهــا محمــد.
مشواره الجهادي

كل فلســطيني مــروع شــهادة .والعــدو الصهيــوين ال يــرى الفلســطيني جيــدً ا إال إذا كان مي ًتــا .هــذه رغبــة إجراميــة
متوحشــة تخفــي شــعو ًرا يف األعــاق بــأن العــدو ســارق مغتصــب للحــق الفلســطيني وال يريــد أن يــرى صاحــب الحــق
الــذي يذكــره بجرميــة اغتصابــه ،وينــذره بــأن الحــق عائــد يو ًمــا لصاحبــه ،وأن القتــل الــذي يحرتفــه ضــد الشــعب
الفلســطيني ال نفــع منــه يف نهايــة األمــر ،ولــكل أمــر مســتقر .استشــهاد الشــهيد املجاهــد محمــد يشــهد أن العــدو
يحــارب معركــة خــارسة مهــا غرتــه فيهــا بعــض انتصاراتــه .
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  29ســبتمرب (أيلــول) 2004م خــرج الشــهيد املجاهــد محمــد مــن البيــت إليصــال جــاره إىل مخيــم جنــن،
لكنــه مل يكــن يعلــم بــأن القــدر ســيالقيه يف طريــق عودتــه إىل بيتــه.
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يــروي شــقيق الشــهيد املجاهــد محمــد كيــف استشــهد« :عــاد مــن مخيــم جنــن هــو وجــار لنــا ،ومعهــا أحــد
نشــطاء الجهــاد اإلســامي .وعنــد املنطقــة الصناعيــة تلقــى اتصـ ً
ـال يخــره أن هنــاك قــوات خاصــة متواجــدة عــى طريــق
«صبــاح الخــر» مــا دفعــه إلن ـزال الناشــط وإخبــاره أن القــوات الخاصــة متواجــدة يف املنطقــة وأنــه ال يســتطيع نقلــه
حفاظًــا عــى ســامته .ونصحــه بالنــزول مــن الســيارة».
وأضــاف« :وبالفعــل غــادر الســيارة واســتمر محمــد والشــاب راتــب قاســم يف الســيارة ،وفجــأة اعرتضتهــم ســيارة
القــوات الخاصــة بجانــب مقــر االســتخبارات الفلســطينية ،وأطلقــت النــار عــى الســيارة بشــكل كثيــف ،فأصيــب الشــهيد
املجاهــد محمــد برأســه ،وترجــل الشــهيد املجاهــد راتــب مــن الســيارة طال ًبــا إيقــاف إطــاق النــار ،ولكــن القــوات
الخاصــة أعدمتــه أيضً ــا».

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد سفيان شفيق عبد الفتاح أبو الجديان
فارس االنتصارات

ســفيان أيهــا القائــد البطــل! يــا معلــم الشــهادة وفــارس االنتصارات
يف زمــن النكــوص! أنــت حــي فينــا ،حــي جهــادك املــيء الــذي أعطــى
الحيــاة نورهــا الجميــل .مــا أجمــل يــوم شــهادتك حــن كنــت شــهيدنا
القائــد تقــف عــى الوجــع املمتــد وتــرخ بصوتــك الجهــوري لــن
متــروا فــوق أريض لــن تســتطيعوا هتــك عــريض؛ فأنــا لكــم! فعلمتهــم
أن الشــهادة هــي الحيــاة ،وأن الشــمس ميكــن لهــا أن تغيــب ولكــن
املقاومــة لــن تغيــب.

)(2004 - 1972

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد ســفيان شــفيق أبــو الجديــان (أبــو أحمــد) يف  14أكتوبــر (ترشيــن األول) 1972م مبدينــة غــزة
ألرسة فلســطينية مؤمنــة بربهــا ودينهــا ،عاشــت املأســاة وعاشــت املعانــاة .ســكنت أرستــه مدينــة غــزة وانتقلــت للعيــش
يف منطقــة تــل الزعــر شــال غــزة .عائلــة أبــو الجديــان شــأنها شــأن العائــات الفلســطينية األخــرى ُه ِّجــرت مــن بلدتهــا
«نجــد» يف العــام 1948م بفعــل عصابــات اإلجـرام الصهيونيــة.
نشــأ شــهيدنا الفــارس أبــو أحمــد كباقــي إخوانــه وأخواتــه عــى حــب النــاس ،فكانــت تربيتهــم الصالحــة تعلمهــم
حــب اللــه وحــب مــن يحــب اللــه وحــب ســنة الرســول ﷺ ،فنشــأ حامـ ًـا هــم اإلســام عــى عاتقيــه معل ًنــا أن ال صلــح
وال استســام مــع حلفــاء الشــيطان .وشــهيدنا القائــد متــزوج ،ولــه مــن األبنــاء الذكــور :أحمــد ويوســف ،ومــن اإلنــاث:
ســندس ومنــال .ولــه أرملتــان صبــوران احتســبتا كل شــقاء العمــر عنــد اللــه تعــاىل.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املجاهــد ســفيان مــن الرجــال الذيــن أخلصــوا للــه نواياهــم وجعلــوا اللــه غايتهــم والرســول قدوتهــم
والشــهادة أســمى أمانيهــم ،فــكان شــهيدنا املجاهــد ســفيان مــن هــؤالء الثلــة املؤمنــة املجاهــدة الذيــن حملــوا عــى
أعناقهــم حفــظ اإلســام وحاميتــه والدفــاع عــن ثغــور املســلمني املنكوبــة.
يتصــف شــهيدنا الفــارس ســفيان بالكثــر مــن الصفــات الطيبــة التــي جعلــت منــه شــابًا محبوبًــا مــن كل النــاس
يحمــل خيــار الجهــاد واالستشــهاد يف حــن ذهــب الجميــع إىل أمــور شــتى يف هــذه الدنيــا .عهــد عطو ًفــا رحيـ ًـا بإخوانــه
مح ًبــا ألخواتــه مجاهــدً ا صل ًبــا عزي ـ ًزا عــى الكفــار أعــداء اللــه ذليـ ًـا بــن إخوانــه وأصدقائــه املجاهديــن ،فالخجــل
والحيــاء صفتــان اتصــف بهــا الشــهيد املجاهــد ســفيان الــذي ال يقطــع أرحامــه حتــى الذيــن يختلــف معهــم ،يذهــب
فارســا مجاهــدً ا كب ـرًا.
إليهــم .ومل يتــوان يف مصالحــة مــن أســاء إليــه ،فعــاش كب ـرًا وارتقــى للعليــاء ً
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مشواره الجهادي

يعتــر شــهيدنا املجاهــد ســفيان مــن أوائــل املجاهديــن الذيــن التحقــوا بصفــوف القــوى اإلســامية املجاهــدة (قســم)
الجنــاح العســكري األول لحركــة الجهــاد اإلســامي فصــار أحــد العاملــن والســاهرين عــى إنجــاح هــذا املــروع الجهادي
املبــارك الــذي أسســه الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي .مل يقــف األمــر إىل هــذا الحــد ،فشــارك شــهيدنا املجاهــد ســفيان
يف تنظيــم صفــوف رسايــا القــدس وأصبــح مــن أوائــل البنائــن يف هــذا الــرح الجهــادي املجاهــد.

اعتقــل شــهيدنا املقــدام ســفيان لــدى األجهــزة األمنيــة الصهيونيــة يف ســجن النقــب الصحـراوي ملــدة تزيــد عــن العام
عــى خلفيــة العمــل الجهــادي .وبعــد دخــول الســلطة األرايض الفلســطينية عمــل يف جهــاز االســتخبارات العســكرية،
وتــدرج ليصــل إىل نقيــب يف الجهــاز ،لكــن عملــه يف أجهــزة األمــن مل مينعــه مــن متابعــة مشــواره الجهــادي يف صفــوف
رسايــا القــدس .
يُســجل لشــهيدنا املجاهــد ســفيان إدخــال  10بنــادق مــن نــوع عــوزي لــأرايض الفلســطينية حيــث مل تكــن األرايض
الفلســطينية تعــرف األســلحة كثـرًا ،ولكــن فارســنا اســتطاع بفضــل اللــه أن يقــوم باقتحــام مخــزن يف أحــد املســتوطنات
مبنطقــة يهــودا الصهيونيــة داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948م واالســتيالء عــى قطــع الســاح فيهــا وتأمينهــا لفــرة يف
أحــد املناطــق بالداخــل الفلســطيني ومــن ثــم إدخالهــا إىل قطــاع غــزة.
ش ــارك ش ــهيدنا القائ ــد أب ــو أحم ــد يف ع ــدة عملي ــات استش ــهادية وأرشف ع ــى بع ــض العملي ــات النوعي ــة الت ــي
نفذته ــا الق ــوى اإلس ــامية املجاه ــدة (قس ــم) يف االنتفاض ــة األوىل ،ورساي ــا الق ــدس يف انتفاض ــة األق ــى املبارك ــة ،ك ــا
ش ــارك يف نص ــب ع ــدة كامئ ــن للع ــدو الصهي ــوين يف املنطق ــة املس ــاة  86يف منطق ــة القــرارة يف محافظ ــة خانيون ــس
وقت ــل مس ــتوطن صهي ــوين.
تعــرف شــهيدنا املقــام ســفيان عــى قــادة العمــل الجهــادي املــرف يف فلســطني حيــث ارتبــط بعالقــة بأبــرز قــادة
رسايــا القــدس يف قطــاع غــزة الشــهيد القائــد مقلــد حميــد ،والشــهيد القائــد لرسايــا القــدس يف املنطقــة الوســطى نبيــل
الرشيحــي ،والشــهيد القائــد ناهــض كتكــت قائــد رسايــا القــدس يف شــال غــزة .
املجــرم شــارون وجيشــه املهــزوم تباهــوا بقتــل الشــهيد املجاهــد ســفيان أبــو الجديــان ،ووصفــه بأنــه «اإلرهــايب
العنيــد».
موعد مع الشهادة

انتظــرت الجنــة عريســها الفــارس وطرقــت الشــهادة أبــواب الشــهيد ،يف  30ســبتمرب (أيلــول) 2004م تعــرض مخيــم
جباليــا الجتيــاح صهيــوين غاشــم عــرف بأيــام الغضــب فخــرج شــهيدنا املقــاوم أبــو أحمــد متصديًــا ومداف ًعــا عــن أبنــاء
شــعبه ،لكــن القناصــة الصهيونيــة كشــفته وباغتتــه برصاصــة يف صــدره لريحــل إىل الفــردوس األعــى بــإذن اللــه شــهيدً ا.
ويذك ــر أن ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين هدم ــت من ــزل ش ــهيدنا يف  2أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2004م بع ــد أي ــام
م ــن استش ــهاده.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد محمود معني حسن املدهون
عاجلوه بقذيفة حولت أحالمه رسابًا

مجــزرة بشــعة ال يتخيلهــا عقــل بــري :قذيفــة مســارية تطلقهــا
دبابــة صهيونيــة صــوب مجموعــة مــن األطفــال حاولــوا برباءتهــم
منعهــا مــن التقــدم صــوب منازلهــم ليــس لــيء ســوى أنهــم وقتهــا
خافــوا عــى لعبهــم مــن أن تتناثــر أشــاؤها مــع ركام البيــوت .مل
يعــرف األطفــال حينهــا أنهــم ذاهبــون للعــب يف الجنــان فهــذا العــامل
قــد ضــاق بأحالمهــم الصغــرة.

)(2004 - 1987

الميالد والنشأة

مــن مدينــة «املجــدل» املحتلــة عــام 1948م عــى أيــدي الصهاينــة الغـزاة املحتلــن ،هاجــرت عائلــة الشــهيد املجاهــد
محمــود معــن املدهــون لتســتقر يف مخيــم الالجئــن جباليــا حيــث مســقط رأس شــهيدنا مــع عائلتــه وبزوغــه ألرض
املخيــم بتاريــخ  20يونيــو (حزيـران) 1987م ،ليعيــش تحــت أســقف القرميــد وبــن شــوارع املخيــم الضيقــة ،بــن أرستــه
املحافظــة وامللتزمــة بتعليــم دينهــا القويــم ،واملكونــة مــن مثانيــة أفـراد ،وترتيــب شــهيدنا الثالــث بــن إخوتــه.
حصــل شــهيدنا املجاهــد محمــود عــى شــهادة املرحلــة االبتدائيــة مــن مدرســة ذكــور جباليــا االبتدائيــة «ج» مبخيــم
جباليــا ليواصــل بعدهــا تعليمــه يف مدرســة اإلعداديــة «ب» وانتقــل بعدهــا ليــدرس يف معهــد التدريــب املهنــي التابــع
لــوزارة الشــؤون االجتامعيــة يف بيــت الهيــا حيــث تعلــم فــن الســمكرة ودهــان الســيارات ،ثــم عمــل يف مصنــع للخياطــة
لتكــون آخــر محطــات عملــه مبستشــفى الشــهيد كــال عــدوان ضمــن مجموعــات النظافــة داخــل املستشــفى.
صفاته وأخالقه

والــدة الشــهيد املقــدام محمودتتحــدث عــن الصفــات التــي متيــز بهــا ابنهــا الشــهيد قائلــة« :محمــود شــاب مهــذب
محافــظ عــى الصــاة ،يســمع ويطيــع ،فــكل مــن شــاهده أحبــه ،حتــى األطبــاء يف املستشــفى فقــدوه بعــد استشــهاده».
وتابعــت قائلــة« :أحبــه كل مــن عرفــه كــا أحــب مســاعدة الجميــع ومتيــز بعالقتــه الطيبــة مــع إخوانــه وأصدقائــه،
فــإذا غــاب يو ًمــا ســأل الجميــع عنــه وعــن ســبب غيابــه».

مشواره الجهادي

محطــات مضيئــة تســجل يف حيــاة الشــهيد ،فيتحــدث شــقيقه محمــد أن شــقيقه الشــهيد املجاهــد محمــود اعتــاد أن
يقــوم مبســاعدة إخوانــه يف رسايــا القــدس ،فلــم يرفــض لهــم طل ًبــا يف يــوم مــن األيــام ،حيــث التزامــه مبصــى اإلمــام عــي
مبخيــم جباليــا لــه األثــر األكــر يف التزامــه مــع إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي واملشــاركة يف كافــة الفعاليــات التــي
نظمتهــا الحركــة آنــذاك كــا أن جــل همــه خدمــة اإلســام وفلســطني.
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موعد مع الشهادة

يف  30ســبتمرب (أيلــول) 2004م ثــاين أيــام االجتيــاح الصهيــوين ملخيــم جباليــا وشــهيدنا املجاهــد محمــود متواجــد
أمــام املدرســة اإلعداديــة بالقــرب مــن ســوق جباليــا حيــث اآلليــات الصهيونيــة تقدمــت نحــو املخيــم وقــام مجموعــة
كبــرة مــن األطفــال بالوقــوف يف وجــه الدبابــات لتباغتهــم بإطــاق قذيفــة مســارية تجاههــم بشــكل مبــارش لريتكــب
العــدو الصهيــوين تلــك اللحظــة مجــزرة حقيقيــة يســقط إثرهــا مثانيــة شــهداء مــن بينهــم شــهيدنا الفــارس محمــود الــذي
تقطــع إىل أشــاء ،ومل يرحــم العــدو طفولتــه وبراءتــه ليقتلــه بــدم بــارد مــع ســبعة مــن الشــهداء ،فواصــل عدوانــه عــى
املخيــم ،وحــرم شــهيدنا املجاهــد محمــود مــن مســتقبله ،وحــرم عائلتــه مــن عطفــه وحنانــه عــى إخوتــه الصغــار .

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد عيد محمد شعبان عفانة
انتصار الدم عىل سيف الجالد الظامل

هــم الشــهداء أمــل األمــة يف النهضــة والتحريــر .هــم الذكــرى
الخالــدة يف صفحــات الوطــن املجــروح .أصحــاب الهمــم العاليــة الذيــن
باركــوا ثــرى فلســطني بدمهــم الطاهــر .هــم الذيــن رفضــوا الخنــوع،
وأقســموا أن يجعلــوا مــن فلســطني مقــرة للغــزاة املحتلــن .فســام
عليكــم أيهــا العظــاء!
الميالد والنشأة

)(2004 - 1965

ولــد شــهيدنا املجاهــد عيــد محمــد عفانــة (أبــو محمــد) يف  1فربايــر (شــباط) 1965م ألرسة فلســطينية محافظــة
بســيطة ه ّجرتهــا العصابــات الصهيونيــة مــن بلــدة «بريــر» عــام 1948م لتســتقر يف بلــدة تــل الزعــر شــال غــزة.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد وســط أرسة فلســطينية ملتزمــة تعــرف واجبهــا تجــاه وطنهــا ودينهــا .ومثــل باقــي
العائــات الفلســطينية تــرىب شــهيدنا الفــارس عــى موائــد القــرآن الكريــم ،وســنة النبــي ﷺ .وحفــظ عــدة أجـزاء مــن
القــرآن الكريــم.
تتكــون عائلــة الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد مــن أربعــة أشــقاء ،وثــاث شــقيقات .وشــهيدنا مبثابــة األخ واألب
والصديــق لهــم .ولــه خمســة مــن األوالد وخمــس مــن البنــات .استشــهد أحمــد ابنــه الثــاين يف  23فربايــر (شــباط)
2003م أثنــاء اجتيــاح العــدو الصهيــوين لبلــدة بيــت حانــون شــال غــزة.
عمــل شــهيدنا الفــارس أبــو محمــد يف األرايض املحتلــة عــام 1948م .وبعــد استشــهاد ابنــه منعتــه قــوات االحتــال
الصهيونيــة مــن دخــول املناطــق املحتلــة مــن بــاب العقــاب الجامعــي الــذي تســتخدمه الحكومــات الصهيونيــة املجرمــة
مــن أجــل تركيــع الشــعب الفلســطيني املســلم .ولــن يكــون لــه ذلــك بــإذن اللــه تعــاىل ،ومــن ثــم انتقــل شــهيدنا
املجاهــد للعمــل يف التجمــع الوطنــي لرعايــة أرس شــهداء فلســطني ،وتــدرج باملناصــب حتــى وصــل إىل عضــو لجنــة
إداريــة يف التجمــع.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد عيــد برجولتــه وشــهامته وكرمــه وعطفــه وصــره ،يحــب النــاس ويبغــض كل عــاد ظــامل ،فبــدا
املجاهــد رحمــه اللــه ال يــكل وال ميــل مــن قــول كلمــة الخــر والســعي يف نرشهــا.

ُعهــد شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد قليــل الــكالم ال يتحــدث إال يف الــيء الــذي يعنيــه ،يبتعــد عــن التدخــل يف أمــور
أصدقائــه وأقاربــه إال التــي يجــد لــه فيهــا كلمــة.
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التــزم شــهيدنا املقــدام أبــو محمــد بالصــاة منــذ صغــره ،فاعتــاد أن يذهــب مــع والــده للمســجد يتعلــم منــه حــب
الصــاة والصيــام ،وكذلــك فعــل شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد مــع أبنائــه حيــث علمهــم الصــاة والصيــام منــذ نعومــة
أظافرهــم.
مشواره الجهادي

تفتحــت عيونــه عــى واقــع مريــر عاشــه مــع بقيــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،الســيام أن طفولتــه تزامنــت مــع
نكســة يونيــو (حزي ـران) 1967م ومــع مــرور األيــام ازداد قلبــه غض ًبــا عــى مــن اقتلــع شــعبه وقتــل وروع اآلمنــن يف
أرض فلســطني.

مــع انــدالع االنتفاضــة األوىل نشــط يف فعالياتهــا املختلفــة ليعــر وقتــذاك عــن رفضــه لالحتــال بالوســائل البســيطة
املتاحــة ،ومل يكتــف بذلــك فمــع بدايــة االنتفاضــة الثانيــة شــارك يف العمــل الجامهــري والتنظيمــي يف الحركــة وأرص أن
يختــم حياتــه بالشــهادة التــي طاملــا متناهــا.
موعد مع الشهادة

يف فجــر  2أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م ،ومــع تواصــل الحملــة العدوانيــة عــى شــعبنا يف محافظــة الشــال كانــت
طائـرات االســتطالع الصهيونيــة تحلــق بكثافــة يف شــال غــزة حاميـ ًة لالجتيــاح الصهيــوين عــى مخيــم جباليــا واملنطقــة
الرشقيــة لــه ،وشــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد مــن املرابطــن عــى الثغــور يف منطقــة تــل الزعــر حيــث أطلقــت طائــرة
االســتطالع صاروخــن عــى مجموعــة مــن املجاهديــن مــا أدى إىل استشــهاد املجاهــد عيــد عفانــة والشــهيد القائــد فتحــي
عفانــة والشــهيد املجاهــد محمــد حمــدان.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

249

الشهيد املجاهد فتحي عبد الرحيم عبد الهادي عفانة
القتل يف سبيل الله حياة

املغتصبــون الصهاينــة رسقوا الوطن الفلســطيني يف 1948م يف جرمية
قتــل وترشيــد تاريخيــة اصطلــح عــى تســميتها» النكبــة» ،وواصلــوا
مطــاردة الفلســطيني قتـ ًـا وترشيــدً ا يف مواطــن لجوئــه الجديــدة يف
الضفــة املحتلــة وغــزة وغريهــا ليخفــوا آثــار جرميتهــم ،ويطمئنــوا
أنفســهم بــأن أحــدً ا لــن يســرد الوطــن املــروق .لشــد مــا هــم
واهمــون! األحفــاد الفلســطينيون لــن ينســوا وطــن اآلبــاء واألجــداد.

)(2004 - 1958

الميالد والنشأة

يف  22ينايــر (كانــون الثــاين) 1958م ولــد شــهيدنا املجاهــد فتحــي عبــد الرحيــم عفانــة (أبــو غســان) بعــد عــر
ســنني مــن احتــال العــدو الصهيــوين أرضنــا وترشيــده ألهلنــا يف فلســطني؛ يف مخيــم جباليــا شــال قطــاع غــزة بعدمــا
رشد العــدو الصهيــوين املجــرم أهلــه وذويــه مــن «بـريـــر» بلدتهــم األصليــة.
نشــأ شــهيدنا املقــدام أبــو غســان يف أرسة مؤمنــة بســيطة تعــرف واجبهــا نحــو ربهــا وشــعبها وأرضهــا املحتلــة ،فــكان
ـهم وكرميًــا ومعطــاء رغــم
لــه مــن اإلخــوة أربعــة ،ومــن األخــوات ســت .مل يقطــع رحمــه أبــدً ا .وكان _رحمــه اللــه_ شـ ً
قلــة إمكانياتــه.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا القائــد أبــو غســان مبميـزات القائــد الصلــب العنيــد ،ال يخــاف يف اللــه لومــة الئــم ،القائــد الــذي أفنــى
حياتــه يف ســبيل اللــه خدمــة لإلســام واملســلمني .حمــل الرايــة ومل ينزلهــا إال يــوم ارتقــى للعليــاء شــهيدً ا بــإذن اللــه
تعــاىل ،طيــب القلــب ،محبــوب مــن الجميــع ،بســيط ومتواضــع وخجــول وكريــم .صفــات يفــي ذكرهــا شــهيدنا حقــه؛
فقــد عــرف مثـ ً
ـال لألخــاق الحميــدة.
ُعهــد غيــو ًرا عــى اإلســام ،صدي ًقــا للشــهداء ،أمي ًنــا عــى حركتــه املجاهــدة حركــة الجهــاد اإلســامي .وبــدا مح ًبــا
للفصائــل ال يفــرق بــن أي تنظيــم خاصــ ًة التنظيــات اإلســامية املجاهــدة يف فلســطني والعــامل.
مشواره الجهادي

منــذ العــام 1985م انتمــى شــهيدنا املجاهــد أبــو غســان إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،والتــزم املســاجد
واعتــاد الذهــاب إىل مســجد القســام ،ويعــد مــن النــواة األوىل التــي التحقــت بالجنــاح العســكري األول املســمى القــوى
اإلســامية املجاهــدة «قســم» لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وبعــد إنشــاء الجنــاح العســكري الجديــد «رسايــا القــدس»
ســاهم مــع إخوانــه املجاهديــن يف تأسيســها وقيادتهــا ،وحصــل عــى رتبــة قائــد ميــداين يف الرسايــا ملنطقــة تــل الزعــر.
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ُيســجل للشــهيد املقــدام أبــو غســان املشــاركة والتجهيــز للعمليــات البطوليــة التــي قــام بهــا الشــهيد املجاهــد أنــور
عزيــز ،والشــهيد املجاهــد خالــد شــحادة ،وهــو ُيعــد مــن أمهــر الســائقني يف صفــوف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي.
اعتقــل الشــهيد القائــد أبــو غســان يف العــام 1987م يف ســجون العــدو الصهيــوين ،فأمــى فيهــا خمــس ســنوات
ليخــرج ويواصــل عملــه الجهــادي .واعتقلتــه قــوات اإلرهــاب الصهيــوين عــدة مـرات متفرقــة ،لكنــه خــرج مــن الســجن
بصالبــة رافضً ــا الركــوع.
يف عهــد الســلطة الفلســطينية اعتقــل شــهيدنا املجاهــد أبــو غســان لــدى جهــاز األمــن الوقــايئ ملــدة عامــن كاملــن
ليخــرج بعدهــا متمس ـكًا بالخيــار الــذي ســار عليــه ،مح ًبــا لالســتمرار يف العمــل العســكري .وقــد عمــل يف النشــاط
االجتامعــي باإلضافــة للعســكري.
شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو غســان يف عمليــات إطــاق صواريــخ «قــدس  ،»2وأرشف عــى بعــض العمليــات الجهادية
وعمليــات الرصــد الخاصــة بهــذه العمليــات .كذلــك أرشف عــى منطقــة تــل الزعــر ،فــكان القائــد امليــداين لرسايــا
القــدس يف هــذه املنطقــة ،وأرشف حينئــذ عــى زرع العبــوات الناســفة وقيــادة املجموعــات املرابطــة يف شــال غــزة.
موعد مع الشهادة

فج ــر  2أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2004م كان ــت طائــرات االس ــتطالع الصهيوني ــة تحل ــق بكثاف ــة يف ش ــال غ ــزة
أثن ــاء االجتي ــاح الصهي ــوين ملخي ــم جبالي ــا ش ــال غ ــزة .وكان ش ــهيدنا املجاه ــد أب ــو غس ــان م ــن املرابط ــن يف منطق ــة
ت ــل الزع ــر حين ــا أطلق ــت طائ ــرة االس ــتطالع صاروخ ــن ع ــى تجم ــع للمجاهدي ــن م ــا أدى إىل استش ــهاد الش ــهيد
القائ ــد فتح ــي عفان ــة ،والش ــهيد املجاه ــد عي ــد عفان ــة والش ــهيد املجاه ــد إبراهي ــم حم ــدان ،وأصي ــب أح ــد ق ــادة
رساي ــا الق ــدس بج ــروح خط ــرة.
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شهادة برائحة املسك

كلــا توغلــت قــوة للعــدو يف منطقــة مــن مناطــق القطــاع تجــد
فرســان الجهــاد يبــادرون ملواجهتهــا ال يســاورهم أي قلــق أو خــوف
مــن تفــوق املعتديــن عليهــم عســكر ًيا .إنهــا قــوة اإلميــان باللــه وحــب
الشــهادة ترجــح بالقــوة املاديــة يف العــدد والعتــاد.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1983

ولــد شــهيدنا املجاهــد راين أكــرم قــداس يف  7ديســمرب (كانــون األول) 1983م يف مخيــم جباليــا لعائلــة فلســطينية
مؤمنــة بســيطة الحــال تتكــون مــن عــرة أفـراد يعيشــون تحــت خــط الفقــر ،لكنهــا غنيــة بالفضائــل اإلســامية تكســب
الــود واالحـرام مــن جميــع العوائــل يف املخيــم وخارجــه .وبالعــودة اىل جــذور العائلــة فقــد َه َّجرهــا اإلرهــاب الصهيــوين
املجــرم يف العــام 1948م مــن بلدتهــم األصليــة «عســقالن».

درس شــهيدنا املجاهــد راين املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور أبــو حســن ،ثــم انتقــل إىل مدرســة ذكــور جباليــا
ليــدرس املرحلــة اإلعداديــة هنــاك ،وينتقــل إىل املرحلــة الثانويــة يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجـراح الثانويــة ،فيتفــوق،
ويلتحــق بجامعــة األزهــر بغــزة ليــدرس يف قســم علــم النفــس إىل أن ارتقــى إىل العليــاء وهــو يف العــام الثالــث مــن
املرحلــة الجامعيــة.
تج ــدر اإلش ــارة هن ــا إىل أن ش ــهيدنا املجاه ــد راين رح ــل ش ــهيدً ا ث ــم لح ــق ب ــه وال ــده بع ــد ع ــام وثالث ــة أش ــهر
يف عملي ــة اغتي ــال نفذته ــا الطائــرات الصهيوني ــة ع ــى س ــيارة يس ــتقلها برفق ــة الش ــهيد القائ ــد س ــعيد أب ــو الجدي ــان
ش ــال قط ــاع غ ــزة.
صفاته أخالقه

اتصــف شــهيدنا الفــارس راين باألخــاق اإلســامية الحميــدة التــي جعلتــه محبوبًــا بــن أهلــه وإخوانــه وأبنــاء حركتــه
وكل مــن عرفــه .هــذا الشــاب امللتــزم الناشــئ يف بيــوت اللــه وعــى موائــد القــرآن الكريــم ،املحافــظ عــى اتبــاع ســنة
نبيــه األكــرم ،املؤمــن املجاهــد الكتــوم الصبــور ،املكافــح مــن أجــل لقمــة العيــش الكرميــة ،املجاهــد يف ســبيل اللــه.
هــذا الشــاب املســلم حمــل هــم اإلســام وفلســطني عــى عاتقــه .يدافــع بــكل مــا ميلــك وهــو ال ميلــك ســوى بضــع
رصاصــات ،ولكــن إميانــه بنــر اللــه عميــق.
مشواره الجهادي

من ــذ طفولت ــه الباك ــرة مل يأب ــه ش ــهيدنا راين باللع ــب م ــع األطف ــال أبن ــاء حارت ــه؛ ألن ــه مم ــن أحب ــوا املس ــاجد .وألن
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من ــزل ذوي ــه وس ــط مخي ــم جبالي ــا يق ــرب م ــن مس ــجد الش ــهيد أن ــور عزي ــز فق ــد الت ــزم في ــه وت ــدرج حت ــى أصب ــح
يعل ــم األش ــبال أس ــاس الدي ــن الحني ــف والص ــاة والعل ــوم الفقهي ــة الت ــي ينبغ ــي ع ــى كل مس ــلم معرفته ــا حي ــث
رشف ــه الل ــه تع ــاىل ب ــأن ص ــار مس ـ ً
ـئول ع ــن أرسة يف مس ــجده ،فأصب ــح هم ــه األك ــر أن ينش ــئهم نش ــأة إس ــامية ع ــى
كت ــاب الل ــه ونه ــج رس ــوله.
مل يكتــف شــهيدنا املجاهــد راين بهــذا الــدور ،فأكــد عــى رضورة العمــل الجامعــي مــن أجــل خدمة اإلســام وفلســطني
لذلــك أصبــح الخيــار األمثــل هــو االنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فصــار مــن أعمــدة العمــل الجامهــري
يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مخيــم جباليــا األســطورة .ويف العــام الثــاين النتفاضــة األقــى املباركــة انضــم شــهيدنا
الفــارس راين لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وعمــل فيهــا ضمــن الوحــدة
الخاصــة بجانــب عملــه يف الرصــد واالســتطالع ،وشــارك يف صــد االجتياحــات الصهيونيــة عــى شــال القطــاع آخرهــا ذاك
االجتيــاح الغاشــم عــى مخيــم جباليــا الــذي عــرف باســم أيــام الغضــب يف العــام 2004م الــذي ارتقــى فيــه شــهيدً ا.
موعد مع الشهادة

ارتقــى فارســنا راين إىل العــا شــهيدً ا بــإذن اللــه تعــاىل يف  3أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م بالقــرب مــن مــدارس
الوكالــة يف مخيــم جباليــا وهــو يهــم بنصــب عبــوة ناســفة عــى أحــد الشــوارع الفرعيــة برفقــة مجاهــد مــن كتائــب
شــهداء األقــى يف تصــد لتوغــل صهيــوين ،فشــخصتهام طائــرة اســتطالع صهيونيــة واســتهدفتهام ،فارتقيــا إىل العــا
شــهيدين مدافعــن عــن رشف األمــة وكرامتهــا وحاملــن الــروح اإلســامية املباركــة يف وجــه كل أشــكال الزيــف والحقــد.
ســام عليــك راين يف جنــات عــدن عنــد مليــك مقتــدر!
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هني ًئــا لــك فــادي وأنــت ترتقــي إىل الجنــان شــهيدً ا! خرجــت لتــدك
مغتصبــات العــدو بصواريــخ القــدس .ســام عليــك يــا شــهيد الرسايــا!
ســا ًما أيهــا الفــارس العنيــد! ســا ًما أيهــا املقــدام يف زمــن عــز فيــه
الرجــال! تشــهد لــك ثغــور بيــت حانــون ،تشــهد لــك تلــك البصــات
الطاهــرة عــى صواريخــك املباركــة تــرب وتقصــف بســاح اإلميــان.
هني ًئــا لــك الشــهادة يــا أســد الرسايــا! وســام عليــك بــن الخالديــن.

)(2004 - 1984

الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد فــادي فريــد الزعانــن النــور يف  2مايــو (أيــار) 1984م يف بلــدة بيــت حانــون وســط أرسة
متدينــة ،فنشــأ عــى حــب الديــن وااللت ـزام بقيمــه وآدابــه.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد فــادي دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث ببلــدة بيــت حانــون ،وأكمــل
دراســته الثانويــة مبدرســة الشــهيد هايــل عبــد الحميــد وســط البلــدة.
صفاته وأخالقه

ُعهــد الشــهيد الفــارس فــادي بــا ًرا بوالديــه مطي ًعــا لهــا محبوبًــا بــن إخوانــه ،تربطــه عالقــة طيبــة بجريانــه ،ويتصــف
بالهــدوء والكتــانُ .عــرف ببســاطته وتواضعــه ،نعــم الشــاب الخلــوق املهــذب .عــاش حيــاة هنيئــة ميلؤهــا الرضــا ،والتزم
باملســجد وحلقــات الذكــر والقــرآن منــذ نعومــة أظافــره ،وحظــي باحـرام إخوانــه فيــه .شــهد لــه الجميــع بالتعــاون مــع
كافــة فصائــل العمــل املقــاوم يف غــزة جهــا ًدا ودعــوة حتــى إنــه استشــهد بعدمــا أطلــق صواريــخ القــدس مــع رفيــق دربه
الشــهيد املجاهــد لــؤي حمــد ابــن ألويــة النــارص صــاح الديــن.
مشواره الجهادي

فارســا ربان ًيــا يف حركــة الجهــاد اإلســامي
التحــق شــهيدنا املقــدام فــادي بركــب املجاهديــن األطهــار ،وأىب إال أن يصبــح ً
رأس الحربــة يف مواجهــة العــدو الصهيــوين املجــرم .ومــع دخــول انتفاضــة األقــى التــي ارتكبــت فيهــا دولــة اإلرهــاب
الصهيــوين أبشــع املجــازر بحــق شــعب فلســطني األعــزل؛ بــدأ شــهيدنا طريقــه يف الدعــوة ،ومــن ثــم الجهــاد حيــث تــرىب
عــى يــد الشــهيد القائــد عبــد اللــه الســبع الــذي اغتالتــه القــوات الصهيونيــة يف اجتيــاح ســابق لبيــت حانــون.
بــرز دور شــهيدنا الفــارس فــادي يف رسايــا القــدس وبــدأ نشــاطه باالتســاع حيث شــارك يف مهــات الرصد واالســتطالع،
وشــارك إخوانــه يف رسايــا القــدس يف الربــاط وحاميــة ثغــور الوطن.
تركــت يــد شــهيدنا املجاهــد فــادي الطاهــرة بصمتهــا عــى الصواريــخ القدســية التــي أمطــرت املغتصبــات املحاذيــة
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لقطــاع غــزة .وتعــرض منزلــه للهــدم يف أحــد االجتياحــات الصهيونيــة لبلــدة بيــت حانــون ،واعتقــل االحتــال شــقيقني
للشــهيد املجاهــد فــادي يف إحــدى اجتياحــات مدينــة بيــت حانــون وهــا رامــي الزعانــن الــذي أفــرج عنــه يف العــام
2014م ،ولــؤي الزعانــن الــذي حكــم عليــه بالســجن أربعــة عــر عا ًمــا.
للشــهيد املجاهــد فــادي عالقــة طيبــة مــع العديــد مــن القــادة مــن بعــض الفصائــل الفلســطينية ،كــا أرشف عــى
العديــد مــن املهــات والعمليــات العســكرية التــي قامــت بهــا رسايــا القــدس مــع العديــد مــن الفصائــل الفلســطينية
املقاومــة عــى الســاحة الفلســطينية .ولــه عالقــة وطيــدة بالشــهداء القــادة يف رسايــا القــدس (مقلــد حميــد ومحمــود
جــودة وشــادي مهنــا وحــازم إرحيــم).
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا الفــارس فــادي شــهيدً ا مرض ًجــا بدمائــه ليلقــى اللــه كــا أحــب ومتنــى بعــد قيامــه بإطــاق صواريــخ
القــدس مــع الشــهيد لــؤي حمــد مــن عنــارص ألويــة النــارص صــاح الديــن حــن اســتهدفتهم طائــرة اســتطالع صهيونيــة
خــال اجتيــاح قــوات االحتــال ملنطقــة شــال غــزة بصــاروخ أصابهــم إصابــة مبــارشة لريتقــي شــهيدً ا عــى الفــور،
ويلحــق بركــب الشــهداء الذيــن ســبقوه؛ يــوم األحــد املوافــق  3أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م.
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الشهيد املجاهد وايف سامل إسامعيل عسلية
مثال الصرب واإلخالص واإلقدام

صــادق الشــهداء ومــى عــى خطاهــم مؤم ًنــا باللــه واثقــا مبــا
عنــده .مل تنــل منــه جراحاتــه بــل زادتــه إرصا ًرا كيــف ال وهــو املؤمــن
الصابــر الثابــت عــى الحــق.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1978

يف  28ديســمرب (كانــون األول) 1978م ولــد الشــهيد املجاهــد وايف إســاعيل عســلية (أبــو إبراهيــم) ألرسة فلســطينية
كرميــة تقطــن بلــدة جباليــا شــال قطــاع غــزة.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد وايف تعليمــه يف مــدارس بلــدة جباليــا حيــث درس املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة الرافعــي
االبتدائيــة للبنــن ،ومــن ثــم أكمــل دراســته اإلعداديــة مبدرســة شــهداء جباليــا اإلعداديــة للبنــن ،ومل يكمــل مســرته
التعليميــة بســبب انشــغاله لكونــه موظًفــا حكوم ًيــا يف الســلطة الفلســطينية.
يذكــر أن شــهيدنا الفــارس وايف متــزوج ،و قــد رزقــه اللــه ولديــن وثــاث بنــات .وينحــدر مــن بلدتــه األصليــة جباليــا
ألرسة مكونــة مــن ســبعة مــن الذكــور وخمــس مــن اإلنــاث.
صفاته وأخالقه

اتصــف شــهيدنا املقــدام وايف بالعديــد مــن الصفــات الحســنة ،فــكان مثـ ً
ـال للصــر واإلخــاص واإلقــدام ال يهــاب
املــوت ،محافظًــا عــى صالتــه وعبادتــه ،يحــر الــدروس وجلســات الرتبيــة اإلســامية مبســجد أبــو الخــر حتــى لقــب
بـ»حاممــة املســجد»ُ ،عهــد مطي ًعــا وبــا ًرا بوالديــه ،خلو ًقــا وخدو ًمــا كــا يشــهد لــه العديــد مــن إخوانــه ،ولــه عالقــات
اجتامعيــة واســعة يشــهد لــه الجميــع مــن أبنــاء البلــدة بذلــك ،مداو ًمــا عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد خاصــة
الفجــر منهــا ،وتــاوة القــرآن.

مشواره الجهادي

التحــق شــهدينا الفــارس وايف بركــب املجاهديــن مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره .ومــع بدايــة
انتفاضــة األقــى التحــق بصفــوف رسايا القدس الجناح العســكري لحركة الجهاد اإلســامي وشــارك يف العديــد من املهامت
العســكرية كإطالق الصواريخ عىل املغتصبات الصهيونية ،ويف التصدي لالجتياحات املتكررة عىل شــال ورشق قطاع غزة.
أصيــب الشــهيد املقــدام أبــو إبراهيــم مرتــن أثنــاء مقارعتــه ألعــداء اللــه يف اجتياحــات متكــررة تعــرض لهــا شــال
قطــاع غــزة ،ولكــن ذلــك مل يــن عزميتــه عــن مواصلــة مســرته الجهاديــة.
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تعــرف الشــهيد املجاهــد وايف عــى العديــد مــن الشــهداء القــادة أثنــاء عملــه العســكري ،وربطتــه بهــم عالقــات قوية
ونذكــر منهــم :الشــهيد القائــد شــادي مهنــا والشــهيد القائــد مقلــد حميــد والشــهيد القائــد محمــود جــودة والشــهيد
املجاهــد إبراهيــم الحــو والشــهيد املجاهــد عــار شــهاب.
موعد مع الشهادة

مســاء يــوم االثنــن  4أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م موعــد شــهيدنا املجاهــد وايف مــع لقــاء اللــه ليلتحــق بركــب
الشــهداء الذيــن ســبقوه أثنــاء خروجــه لتلبيــة نــداء الواجــب لصــد االجتيــاح الصهيــوين ملخيــم جباليــا «أيــام الغضــب»،
لتطلــق طائــرة اســتطالع صهيونيــة حاقــدة صارو ًخــا أصابــه بشــكل مبــارش وذلــك بالقــرب مــن منزلــه رشق جباليــا البلــد،
فارتقــى شــهيدنا الفــارس أبــو إبراهيــم إىل الفــردوس األعــى مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء بــإذن اللــه تعــاىل.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الشهيد املجاهد بشري عبد الكريم محمود الدبش
وعي عميق .إميان راسخ .ثورة متقدة

ســنبقى نقــاوم ولــن ننكــر مهــا ِحيــك ضدنــا وســنمىض بــإذن
اللــه نحــو الفــردوس بأشــائنا املتناثــرة ،بأرواحنــا الصاعــدة لبارئهــا،
ونشــدد عــى أن القتــل يف ســبيل اللــه حيــاة ،فــا أعظــم اللقــاء عــى
حــوض الرســول صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم! مــا أجمــل أن نجتمــع
ونحــن نــردد اللــه أكــر ،اللــه أكــر ،اللــه أكــر! طــوىب لــك ســيدي أبــا
جهــاد ،وطــوىب لجهــادك وجهــاد رسايانــا املظفــرة.

)(2004 - 1964

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد بشــر عبــد الكريــم الدبــش (أبــو جهــاد) يف مخيــم الشــاطئ بتاريــخ  4أغســطس (آب) 1964م.
حيــث نشــأ يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،وكباقــي العائــات الفلســطينية ُه ِّجــرت
عائلتــه مــن قريــة «القبيبــة» قضــاء الرملــة يف العــام 1948م ،ليســتقر بهــا املقــام يف قطــاع غــزة.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد بشــر مــن زوجتــه وأبنائــه التســعة ،أكربهــم التــوأم دعــاء وجهــاد ،وأصغرهــم فاطمــة،
أمــا باقــي األبنــاء فهــم :مؤمــن وأســامة ومنــى وخلــود وحســام وهنــاء.
صفاته وأخالقه

اتصــف شــهيدنا الفــارس أبــو جهــاد بالشــجاعة وعــدم الخــوف ،فلــم يهــب مواجهــة األعــداء ،و ُعــرف بصالبتــه يف
التحقيقــات ومواقفــه الشــجاعة يف ســجن عتليــت والنقــب ،فــكان يرفــض بشــدة االنصيــاع ألوامــر الضبــاط والجنــود
الصهاينــة التــي تهــدف إىل إذالل املعتقلــن .الخجــل والحيــاء ســمتان اتصــف بهــا شــهيدنا القائــد املجاهــد بشــرُ ،عــرف
مح ًبــا لآلخريــن ترتســم عــى وجهــه ابتســامة بريئــة تتواصــل معــه وتُظهــر طيــب معدنــه .العنــاد صفــة مالزمــه لــه،
إرصار عــى الحــق الــذي يعتقــد ،وثبــات عــى املوقــف ودفــاع مســتميت .أحــب شــهيدنا املجاهــد بشــر حركــة الجهــاد
اإلســامي وتفــاىن يف خدمتهــا ،يبــذل الغــايل والنفيــس يف ســبيل تحقيــق أهدافهــا ،وذات يــوم بــاع مصــاغ زوجتــه لينفــق
منــه عــى نشــاطات الحركــة يف وقــت عانــت فيــه مــن ضائقــة ماليــة.

مشواره الجهادي

منــذ نعومــة أظافــره تعــرف شــهيدنا القائــد بشــر عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فأصبــح مــن أبنائهــا
ورئيســا يف رساياهــا املجاهــدة.
مؤسســا
املخلصــن ،وتفتحــت عينــاه عــى فكرهــا وختــم حياتــه شــهيدً ا وقائــدً ا
ً
ً
تعــرف شــهيدنا املجاهــد بشــر منــذ شــبابه اليافــع عــى الشــهيد القائــد محمــود الخواجــة مــع بدايــة الثامنينــات أول
بــروز لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الســاحة الفلســطينية ،فالتحــق شــهيدنا القائــد بشــر يف صفوفهــا.
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متتــع شــهيدنا املجاهــد بشــر بذاكــرة قويــة وقــادرة عــى حفــظ خطــب الجمعــة التــي كان يلقيهــا الشــيخ الداعيــة
عبــد العزيــز عــودة يف الثامنينــات يف مســجد القســام ببيــت الهيــا ،وأكــر مــن ذلــك حيــث قــام بكتابــة العديــد منهــا
يف دفاتــره .التحــق الشــهيد القائــد بشــر يف العــام 1994م بالجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي الــذي ُعــرف يف
حينــه بالقــوى اإلســامية املجاهــدة « َقســم» وكان ممــن قدمــوا خدمــات جليلــة للجهــاز العســكري .مــع بدايــة انتفاضــة
األقــى (ســبتمرب 2000م) ،وقبــل ذلــك بشــهور ســعى شــهيدنا لتشــكيل مجموعــات عســكرية ملقاومــة االحتــال ،فــكان
مــن املؤسســن للجنــاح العســكري الجديــد لحركــة الجهــاد اإلســامي واملعــروف اآلن باســم «رسايــا القــدس» مــع رفــاق
لــه منهــم الشــهيد القائــد محمــود الزطمــة (أبــو الحســن) وآخــرون.
يعتــر شــهيدنا القائــد أبــو جهــاد مــن القــادة البارزيــن واملؤسســن يف رسايــا القــدس ،وقــد شــارك وخطــط وأرشف
ع ــى العدي ــد م ــن العملي ــات االستش ــهادية ،نذك ــر منه ــا :عملي ــة االقتح ــام الجريئ ــة بتاري ــخ  20س ــبتمرب (أيل ــول)
2001م التـــي قادهـــا الش ــهيد القائـــد منـــر أبـــو مـــوىس يف منطق ــة الدفيئ ــات الزراعي ــة بالقـــرب مـــن مس ــتوطنة
كف ــار داروم .والتخطي ــط م ــع الش ــهيد القائ ــد رام ــي عي ــى للعملي ــة الجريئ ــة بتاري ــخ  20ديس ــمرب (كان ــون األول)
2002م عن ــد مدخ ــل موق ــع «كيس ــوفيم» والت ــي ُقت ــل فيه ــا عمي ــد حاخام ــات املس ــتوطنني يف قط ــاع غ ــزة .وتجهي ــز
أح ــد استش ــهادي رساي ــا الق ــدس ال ــذي اش ــرك م ــع االستش ــهادي س ــمري ف ــودة م ــن كتائ ــب القس ــام لتنفي ــذ عملي ــة
مغتصب ــة نيتس ــاريم االستش ــهادية املش ــركة بتاري ــخ  24أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2003م الت ــي أدت إىل مقت ــل ثالث ــة
جن ــود صهاين ــة وإصاب ــة آخري ــن بج ـراح ،وق ــد استش ــهد يف العملي ــة االستش ــهادي س ــمري ف ــودة م ــن كتائ ــب القس ــام
وع ــاد االستش ــهادي م ــن رساي ــا الق ــدس إىل قاعدت ــه س ــاملًا تحفظ ــه عناي ــة الرحم ــن .وتجهي ــز االستش ــهادي رام ــي
البي ــك م ــن رساي ــا الق ــدس ال ــذي اش ــرك م ــع االستش ــهادي محم ــد أب ــو بي ــض م ــن كتائ ــب القس ــام ،واالستش ــهادي
م ــوىس س ــحويل م ــن كتائ ــب األق ــى يف تنفي ــذ عملي ــة إي ــرز املش ــركة بتاري ــخ  8يوني ــو (حزيــران) 2004م والت ــي
أدت إىل مقت ــل أربع ــة جن ــود صهاين ــة وإصاب ــة آخري ــن بجــراح.
موعد مع الشهادة

يف عــر يــوم الثالثــاء املوافــق  5أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م ،خــرج شــهيدنا القائــد بشــر برفقــة مســاعده
الشــهيد املجاهــد ظريــف العرعــر لزيــارة بعــض إخوانهــا املصابــن والجرحــى يف مستشــفى الشــفاء ،ولــدى عودتهــا
وبالتحديــد يف شــارع عــز الديــن القســام مقابــل مــدارس الوكالــة ومبحــاذاة وزارة الشــباب والرياضــة قامــت طائــرة
االســتطالع الصهيونيــة بإطــاق صاروخهــا الحاقــد عــى الســيارة التــي كانــا يســتقالنها األمــر الــذي أدى إىل استشــهاد
الشــهيد القائــد بشــر عــى الفــور حيــث كانــت إصابتــه يف الــرأس مبــارشة ،فيــا أصيــب زميلــه الشــهيد املجاهــد ظريــف
العرعــر بج ـراح خطــرة ،وقــد فــارق الحيــاة بعــد وصولــه املستشــفى بقليــل.
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الشهيد املجاهد ظريف يوسف دياب العرعري
أنار بدمه دربًا لألحرار

ولــد قبــل النكســة بعــام ،فرتعــرع عــى أصــوات االنفجــارات وأزيــز
الرصاصــات ،فنشــأ يف أحضــان أرسة مجاهــدة تــرب منهــا عشــق
املقاومــة وفلســطني والتضحيــة بالــروح مــن أجــل الكرامــة؛ فــا يشء
يفــوق حريــة وطــن أو إرجــاع حــق مســلوب .أفنــى حياتــه يف الجهــاد
واالعتقــال ،فــكان مســك الختــام أن فــارق دنيــاه شــهيدً ا.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1966

ولــد الشــهيد املجاهــد ظريــف يوســف ديــاب العرعــر (أبــو يوســف) يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة بتاريــخ 17
نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1966م .نشــأ يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تتكــون مــن والــده ووالدتــه وخمســة مــن اإلخــوة
الذكــور وأربــع مــن األخــوات اإلنــاث ،و َقــدِّ ر اللــه لــه أن يكــون الثالــث بــن إخوتــه.
ينتمــي شــهيدنا املجاهــد أبــو يوســف إىل عائلــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،وتُعــرف بانتامئهــا
لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وقــد قدمــت العديــد مــن أبنائهــا األب ـرار يف ســبيل اللــه وعــى طريــق تحريــر
فلســطني منهــم :والــده الشــهيد املجاهــد يوســف العرعــر الــذي استشــهد يف العــام 1997م يف ســجون بنــي صهيــون
حيــث كان معتقـ ًـا منــذ العــام 1987م عــى أثــر معركــة الشــجاعية ،وأمــى يف الســجن  28عا ًمــا عــى فرتتــن ،وخــرج
مــن الســجن شــهيدً ا يف العــام 1997م ،ثــم كان أخــوه الشــهيد املجاهــد رزق العرعــر الــذي استشــهد يف الســبعينات عــى
أثــر انفجــار لغــم كبــر فيــه.
ثــم قدمــت هــذه العائلــة العريقــة عمــه الشــهيد املجاهــد مصطفــى العرعــر الــذي استشــهد يف العــام 1971م
حيــث متيــز بعملــه العســكري يف الســبعينات ضــد االحتــال الصهيــوين .ثــم الشــهيد املجاهــد نبيــل العرعــر الــذي
استشــهد بتاريــخ  26أكتوبر(ترشيــن األول) 2000م بعــد تنفيــذه عمليــة استشــهادية بدراجــة هوائيــة مفخخــة ،فــكان
االستشــهادي األول يف انتفاضــة األقــى.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد ظريــف ورزقــه اللــه عــرة أبنــاء هــم يوســف وتســع بنــات أصغرهــن ولــدت قبــل أســبوع
مــن استشــهاده .درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــن بحــي الشــجاعية ،ثــم تــرك الدراســة ليكــون عامـ ًـا كاد ًحــا
لكســب لقمــة عيشــه .وبعــد قــدوم الســلطة الفلســطينية عــام 1994م التحــق بصفــوف الدفــاع املــدين وحصــل عــى
رتبــة مــازم أول.
صفاته وأخالقه

ظهــر شــهيدنا املجاهــد أبــو يوســف عضـ ًوا بــارزًا عــى املســتوي االجتامعــي يف عائلتــه ،و ُعــرف ببســاطته وتواضعــه
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حيــث أحســن املعاملــة مــع الصغــر والكبــر فأحبــه الجميــع ،وعهــد ملتز ًمــا بالصــاة يف مســجد التوفيــق القريــب مــن
ســكناه ،ومتيــز بعالقــة طيبــة مــع معظــم شــهداء الحركــة القــادة أمثــال مقلــد حميــد وبشــر الدبــش وعزيــز الشــامي.
أحــب شــهيدنا حركــة الجهــاد اإلســامي وتفــاىن يف خدمتهــا يبــذل الغــايل والنفيــس يف ســبيل تحقيــق أهدافهــا حيــث
وفــر مــا يســتطيع مــن أســلحة ورصــاص ومــواد متفجــرة وكل إمكانيــات العمــل الجهــادي إلخوانــه يف حركــة الجهــاد
حريصــا
اإلســامي .وقــد أحــب الســاح فحــرص دامئًــا عــى اقتنائــه .عالقتــه بأصدقائــه عالقــة ود واحـرام ووفــاء إذ كان
ً
عــى مجاملتهــم ومســاعدتهم وعــدم التقصــر معهــم.
أبــو عبــد اللــه الصديــق املقــرب مــن الشــهيد املجاهــد ظريــف تحــدث قائـ ًـا« :لقــد اتصــف الشــهيد الحبيــب أبــو
يوســف باألخــاق الحميــدة والكــرم والجــود والشــجاعة حيــث كان ال يتــواىن يف خدمــة أبنــاء شــعبه جمي ًعــا».

مشواره الجهادي

تــرىب وترعــرع شــهيدنا املجاهــد ظريــف يف وســط جهــادي حيــث استشــهد عمــه مصطفــى وهــو صغــر واعتقــل
أبــوه ،ونشــأ بــن إخوانــه املجاهديــن أبطــال معركــة حــي الشــجاعية (ســامي الشــيخ خليــل ،محمــد الجمــل ،زهــدي
قريقــع ،أحمــد حلَّــس) الذيــن استشــهدوا عــى مقربــة مــن بيتــه؛ فقــد كان قري ًبــا جــدً ا منهــم ،ودائــم الحديــث عنهــم
يف كل مجلــس يتواجــد فيــه.
تعــرف شــهيدنا املجاهــد أبــو يوســف عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فصــار مــن أبنائهــا املخلصــن
وتفتحــت عينــاه عــى فكرهــا وختــم حياتــه شــهيدً ا وقائــدً ا يف رساياهــا املجاهــدة.
اعتقــل الشــهيد الفــارس ظريــف بتاريــخ  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م ملــدة مثانيــة عــر يو ًمــا قضاهــا يف
التحقيــق ويف زنازيــن ســجن رسايــا غــزة توجهــا بصمــوده أمــام املحققــن .كــا اعتقــل مــرة ثانيــة بتاريــخ  18مايو(آيــار)
1989م ليقــي يف ســجن النقــب الصحـراوي مثانيــة أشــهر ويدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا ( 1000شــيكل) بتهمــة كــره
للطــوق الــذي يفرضــه الجيــش الصهيــوين آنــذاك.
ثــم وقــع االعتقــال الثالــث بتاريــخ  9مــارس (آذار) 1994م ملــدة ثالثــة شــهور بســبب نشــاطه الســيايس يف االنتفاضــة
األويل عــام 1987م وقضاهــا يف ســجن النقــب الصحـراوي.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو يوســف بالجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي الــذي ُعــرف يف حينــه بالقــوى
اإلســامية املجاهــدة (قســم) ،فأصبــح الشــهيد ظريــف ضمــن مجموعــة ضاربــة يف الجهــاز العســكري َق َســم وقــام مــع
أف ـراد مجموعتــه بالعديــد مــن املهــام الجهاديــة.
يف بدايــة انتفاضــة األقــى الحاليــة التحــق بالجنــاح العســكري الجديــد لحركــة الجهــاد اإلســامي واملعــروف اآلن
باســم رسايــا القــدس ،فــكان مــن املبدعــن واملخلصــن يف العمــل وشــارك يف العديــد مــن األعــال الجهاديــة مــع إخوانــه
املجاهديــن يف رسايــا القــدس.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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موعد مع الشهادة

يف عــر يــوم الثالثــاء املوافــق  5أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م خــرج شــهيدنا املجاهــد ظريــف العرعــر برفقــة
الشــهيد القائــد بشــر الدبــش لزيــارة بعــض إخوانهــم املصابــن والجرحــى يف مستشــفي دار الشــفاء بغــزة ،ويف طريــق
عودتهــا وبالتحديــد يف شــارع عــز الديــن القســام مقابــل مــدارس الوكالــة قامــت طائــرة االســتطالع الصهيونيــة بإطــاق
صــاروخ حاقــد عــى الســيارة التــي كانــا يســتقالنها مــا أدى إىل استشــهاد القائــد بشــر الدبــش عــى الفــور حيــث كانــت
إصابتــه يف الــرأس مبــارشة فيــا أصيــب الشــهيد املجاهــد ظريــف العرعــر بج ـراح خطــرة فــارق عــى إثرهــا الحيــاة
بعــد وصولــه املستشــفى بقليــل .ويف موكــب جنائــزي مهيــب شــيع الشــهيد املجاهــد ظريــف العرعــر ودفــن يف مقــرة
الشــهداء فيــا ووري جثــان الشــهيد القائــد بشــر الدبــش الــرى يف مقــرة الشــيخ رضــوان مبدينــة غــزة.
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الشهيد املجاهد محمد باسم رشدي رداد
أحرق سيارة عسكرية وارتقى سلم الشهادة

هــم الشــهداء مــن ميلكــون زمــام املبــادرة .مــن تخضبــت نحورهــم
بدمائهــم فقــط مــن يحــق لهــم الــكالم .ولتصمــت كل األلســنة الناعقة
مببــادرات االستســام الهزيلة!

الميالد والنشأة

)(2004 - 1988

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد باســم رداد يف  14ينايــر (كانــون الثــاين) 1988م يف قريــة صيــدا إىل الشــال مــن
طولكــرم فيهــا نشــأ وترعــرع ،وتــرىب عــى األنفــة والكرامــة ،تــرىب يف ظــال املســاجد وموائــد القــرآن مــا تــرك األثــر
الطيــب يف صقــل شــخصيته وتنميــة مواهبــه.
صفاته وأخالقه

إن مــن أهــم مــا يتميــز بــه الشــهيد املجاهــد محمــد تلــك النظــرة الصافيــة التــي تلمــع يف عينيــه ،واالبتســامة
الرقيقــة التــي يزيــن بهــا وجهــهُ ،عهــد محبوبًــا مــن الجميــع ،ومح ًبــا للجميــع ،وحظــى باحـرام وتقديــر مدرســيه جمي ًعــا
ملــا يتمتــع بــه مــن قــوة شــخصية وأدب ،ومتتــع رحمــه اللــه ببنيــة جســدية قويــة رغــم صغــر ســنه ،وهــو يجيــد لعبــة
الجمبــاز والتايكونــدو .وكثـرًا مــا قــدم العــروض يف النشــاطات التــي تقيمهــا الجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة
الجهــاد اإلســامي وقتئــذ ،واعتــر مــن أبــرز كــوادر الجامعــة اإلســامية يف مــدارس بلــدة صيــدا حيــث ظهــر كتلــة مــن
النشــاط والحركــة.
مشواره الجهادي

شــهيدنا الفــارس محمــد رحمــه اللــه يتمتــع بصــوت جميــل وموهبــة فنيــة حيــث هــو أحــد املنشــدين يف «فرقــة
العريــن» للنشــيد اإلســامي وشــارك يف العديــد مــن املهرجانــات واملناســبات التــي تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي
والجامعــة اإلســامية يف منطقــة طولكــرم.
ومــن أهــم مــا يتميــز بــه شــهيدنا الفــارس الشــجاعة النــادرة التــي قلــا متتــع بهــا الكبــار .إنــه شــبيه أســامة بــن زيــد
وقتيبــة بــن مســلم ذلــك الرعيــل األول الذيــن حملــوا أمانــة هــذا الديــن عــى عاتقهــم؛ فهــو يقتــدي بهــم ،وبــدا دو ًمــا
يف مقدمــة الصفــوف يف مواجهــة املحتــل الغاصــب ،وأطلــق عليــه بــن أقرانــه «املدهــش» حيــث عهــد ماه ـ ًرا بتصنيــع
األكــواع الصغــرة محليــة الصنــع التــي تصــدر صوتًــا قويًــا كان يثــر الفــزع يف قلــوب الصهاينــة.
موعد مع الشهادة

تبقــى صيــدا جــرح الجهــاد النــازف تــأىب إال أن تقــدم الخــرة مــن شــبابها وفلــذات أكبادهــا فحــق لهــا أن تلقــب
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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«عريــن الجهــاد اإلســامي» كيــف ال وبالرغــم مــن أن عــدد ســكانها ال يتجــاوز ألفــي نســمة قدمــت مــن أبنائهــا كوكبــة
شــهداء مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي.
يف صبــاح يــوم األربعــاء  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م تســللت قــوات صهيونيــة خاصــة إىل أحــد البيــوت يف
بلــدة صيــدا بهــدف النيــل مــن املطارديــن مــن رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي إال أنــه
بفضــل اللــه تــم كشــف أمــر هــذه القــوة ،وتجمــع الشــبان حــول املنــزل يلقــون الحجــارة والزجاجــات الحارقــة ،وبينــا
شــهيدنا الفــارس محمــد يف طريقــه إىل املدرســة تواصــل إىل أســاعه خــر وجــود القــوات الخاصــة ،فتوجــه إىل املوقــع
الــذي تواجــدوا فيــه برسعــة الــرق ،وقــد ملــح إرهاصــات الشــهادة ،أخــذ يلقــي الحجــارة املباركــة ويتقــدم باتجاههــم،
مل يلتفــت بــل واصــل التقــدم بالرغــم مــن تحذيــر مــن حولــه لــه ،فدخلــت القريــة قــوات إضافيــة مــن الجيــش لتقــوم
بإخــاء القــوات الخاصــة .واشــتدت املواجهــة بــن جنــد الحــق وجنــد الشــيطان ومتكــن الشــهيد املقــدام محمــد مــن
إح ـراق ســيارة عســكرية بزجاجاتــه الحارقــة ،فأخــذت القــوات الصهيونيــة تطلــق النــار بشــكل كثيــف ،ثــم حمــل يف
يــده زجاجــات حارقــة وتســلق أحــد جــدران البيــت الــذي تحصنــت القــوات الخاصــة بداخلــه ليلقيهــا عليهــم إال أن
رصاصاتهــم اندفعــت رسيعــة وغــادرة ،فأصيــب بعــدد منهــا يف الجــزء العلــوي مــن الجســد ،وســقط مرض ًجــا بدمائــه،
فحملــه زمــاؤه ونقلــوه عــى وجــه الرسعــة إىل مستشــفى ثابــت يف طولكــرم ،إال أن روحــه فاضــت إىل بارئهــا قبــل
وصولــه إىل املستشــفى .وترجــل الفــارس عــن جــواده ولســان حالــه يقــول« :وعجلــت إليــك رب لــرىض».
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الشهيد املجاهد سليامن العبد حسني أبو فول
توهجت رجولته مبكرة

اإلنســان نبتــة اجتامعيــة إذا أحســنت تربيتهــا والعنايــة بهــا أمثــرت
أطيــب الثــار ،ونفعــت ذاتهــا ومحيطهــا .لهــذا تــريب الحركــة يف أبنائهــا
ً
رجــال لــو اجتمعــت كل قــوى األرض فلــن
حــب فلســطني ليكونــوا
تنــزع حــب بالدهــم مــن قلوبهــم.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1989

عــى الرغــم مــن العــدوان الصهيــوين منــذ ســنوات طويلــة ،والجرائــم املتكــررة بحــق الشــعب الفلســطيني املظلــوم
ومعانــاة البيــوت الفلســطينية مــن بطــش الصهاينــة وغطرســتهم ،ســمعت زغاريــد وانطلقــت األف ـراح يف بيــت مــن
بيــوت مخيــم جباليــا بقــدوم فــارس مــن فرســان األقــى أطلــق عليــه أبــواه ســليامن لتبــر عينــاه النــور يف  26مــارس
(آذار) 1989م ،نشــأ شــهيدنا املجاهــد ســليامن يف أرسة متواضعــة تتمســك برشيعــة اللــه كتابًــا وســنة ،تســكن مخيــم
جباليــا ،تعــود جذورهــا إىل قريــة «حاممــة» التــي احتلــت عــام 1948م ،ربــاه والــده كباقــي إخوتــه عــى حــب الديــن
الوطــن ،وزرع فيهــم بــذور الخــر والصــاح أمــا أمــه الحنــون فقــد ســقته حليــب البطولــة والفــداء وأرضعتــه مــن لــن
العــزة والكرامــة حتــى ارتــوى ،ثــم التــزم مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام الــذي اســتقى منــه الحلــم والشــجاعة.
تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة غــوث الالجئــن.
صفاته وأخالقه

واظــب شــهيدنا املجاهــد ســليامن عــى طاعــة اللــه مــن صــاة وصيــام وذكــر للــه وق ـراءة للقــرآن الكريــم الــذي
أســكن الطأمنينــة يف قلبــه مــا جعلــه بــا ًرا بوالديــه مطي ًعــا لهــا ملب ًيــا طلباتهــا حنونًــا جــدً ا عليهــا رحيـ ًـا بهــا.

يعرفــه الجميــع بالطيــب كــا أنــه اجتامعــي يف طبعــه ،يحــب بنــاء العالقــات االجتامعيــة وتقويتهــا أيضً ــا ،ويعــد
فاكهــة العائلــة كــا يصفــه أهلــه وأقاربــه ،دائــم الفــرح ال تفــارق البســمة وجهــه الضحــوك ،يدخــل الســعادة إىل قلــب
كل مــن يـراه.
مشواره الجهادي

لقــد بــدت مالمــح الرجولــة مبكــرة عــى الفتــى اليافــع ســليامن الــذي آمــن أن طريــق الجهــاد واملقاومــة هــي
املســلك الصحيــح التــي ميكــن مــن خاللهــا إرجــاع الحــق املســلوب منــذ ســنني ،وأيقــن أن كرامــة اإلنســان مرتبطــة
بشــكل وثيــق بكرامــة أخيــه اإلنســان  ،فمــن يتنــازل عــن أرضــه ووطنــه ميكــن أن يفــرط يف أي يشء ميلكــه أو ال ميلكــه.

ألــح شــهيدنا الفــارس ســليامن كثـرًا عــى إخوانــه يف مســجد القســام يك يلحــق بركــب املجاهديــن يف رسايــا القــدس
إال أن صغــر ســنه شــكل عائ ًقــا أمامــه مــا دفــع بإخوانــه أن ميهلــوه حتــى يشــتد عــوده.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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ُحــب شــهيدنا املجاهــد ســليامن لحركــة الجهــاد اإلســامي جعلــه ملتز ًمــا بأنشــطتها وفعالياتهــا ،و ُحبــه للــه وشــوقه
للقائــه دفعــه ملســاعدة املجاهديــن يف أعاملهــم وأثنــاء حراســتهم للثغــور ليـ ًـا.
موعد مع الشهادة

لــكل واحــد يف هــذا الوجــود ســاعة البــد أن يرحــل فيهــا إىل ربــه ويفــارق فيهــا األهــل واألحبــاب .كثــرون هــم
الذيــن ميوتــون ،لكــن للمــوت أشـ ً
ـكال ،وشــهيدنا الفــارس ســليامن مــن أولئــك الذيــن طلقــوا الدنيــا وأبــوا إال الرحيــل
للقــاء ربهــم عــز وجــل ،فتجهــزوا وأعــدوا العــدة يك يكــون لقاؤهــم بهــم وهــم شــهداء.

يف صب ــاح ي ــوم الخمي ــس املواف ــق  7أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2004م يف مت ــام الس ــاعة الس ــابعة والنص ــف خ ــرج
ش ــهيدنا الف ــارس س ــليامن م ــن بيت ــه ليتفق ــد مدرس ــة ش ــقيقته إن كان ــت مفتوح ــة لل ــدوام قب ــل أن تذه ــب ه ــي
إليه ــا ،وحين ــا وص ــل ن ــادي ش ــباب جبالي ــا الري ــايض أطلق ــت املدفعي ــة الصهيوني ــة املتمرك ــزة إىل ال ــرق م ــن املخي ــم
قذيف ــة مس ــارية ص ــوب ش ــهيدنا مزق ــت جس ــده الطاه ــر لريتق ــي ش ــهيدً ا إىل رب ــه ع ــز وج ــل مرض ًج ــا بدمائ ــه
الطاه ــرة الزكي ــة .ن ــال الش ــهادة وارتق ــت روح ــه إىل العلي ــاء وس ــالت دم ــاؤه لتغس ــل األرض بطهره ــا لتلق ــى الل ــه
رب العامل ــن وتس ــكن يف جن ــات النعي ــم.
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الشهيد املجاهد خالد عبد العزيز محمود أبو طعيمة
خاض معركة ختم بها دنياه

الشــهداء ال ميوتــون؛ ألنهــم أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون ،وهــم يف
الدنيــا موجــودون ذكــرى وقــدوة .إنهــم يعــودون يف زهــر الــدم مثلــا
يقــول شــاعر املقاومــة ابــن غــزة معــن بسيســو.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1979

ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد عبــد العزيــز أبــو طعيمــة ببلــدة عبســان الكبــرة رشق مدينــة خــان يونــس جنــوب
قطــاع غــزة ،بتاريــخ  22أغســطس (آب) 1979م ،وتــرىب يف أحضــان أرسة متدينــة محافظــة تعــود جذورهــا إىل بلــدة «بــر
الســبع» يف أرض فلســطني املحتلــة عــام 1948م.

ترعــرع الشــهيد املجاهــد خالــد بــن ربــوع بلدتــه التــي خــرج منــه العديــد مــن قــادة وجنــود املقاومــة الفلســطينية،
فنشــأ نشــأة الرجــال ،وتــرىب تربيــة األبطــال ،وكان مــن شــباب مســجد التوبــة وعــاش يبحــث عــن الشــهادة ومــن اقتحــام
إىل اقتحــام حتــى تعــرف عــى املجاهديــن وعــاش يرســم خطواتــه عــى وقــع الشــهداء.
درس شــهيدنا املجاهــد خالــد املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بلــدة عبســان الكبــرة ،ثــم التحــق مبدرســة
العــودة الثانويــة لدراســة الثانويــة العامــة.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد الفــارس خالــد بعالقاتــه االجتامعيــة الحميمــة مــع النــاس حيــث كان اجتامع ًيــا ،ومتتــع بحــب النــاس
جمي ًعــا؛ فقــد كان محبوبًــا بــن أهلــه وإخوانــه وكان ودو ًدا ورحيـ ًـا بوالديــه .وقــد ميزتــه ابتســامته الرقراقــة التــي ال
البســام ،إىل ذلــك اتصــف بالشــجاعة ،فهــو ال يهــاب مواجهــة األعــداء وال يخــاف يف اللــه لومــة الئــم،
تفــارق وجهــه ّ
و ُعــرف بحســن معاملتــه لوالديــه وصلتــه لرحمــه.
مشواره الجهادي

تفتحــت عينــا الشــهيد املجاهــد خالــد عــى بطــش االحتــال بحــق أبنــاء بلدتــه الصامــدة مــا جعلــه يبحــث عــن
الخيــار األصــوب أال وهــو خيــار الوعــي واإلميــان والثــورة الــذي أرســت دعامئــه يف فلســطني واملنطقــة حركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني.
وبعــد ســنوات مــن البحــث والتفتيــش عــن الفكــرة األصــوب واألشــمل واألوســع يف فهــم اإلســام وفلســطني ،اهتــدى
شــهيدنا الفــارس خالــد إىل فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2002م حيــث التحــق بصفــوف إخوانــه يف الحركــة
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وشــاركهم يف كافــة الفعاليــات التــي كانــت تنظمهــا .ويف العــام نفســه التحــق شــهيدنا املقــدام خالــد بصفــوف إخوانــه يف
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رسايــا القــدس ،وأنيطــت بــه العديــد مــن املهــام الجهاديــة التــي كان عــى
قــدر مســؤوليتها.
موعد مع الشهادة

يف صب ــاح ي ــوم  8أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2004م كان ش ــهيدنا املجاه ــد خال ــد ع ــى موع ــد م ــع نهاي ــة الرائع ــن
الخالدي ــن؛ فبين ــا كان ي ــزرع عب ــوة ناس ــفة م ــع إخوان ــه املجاهدي ــن ع ــي الح ــدود الرشقي ــة لبل ــدة خزاع ــة فاجأته ــم
ق ــوة صهيوني ــة راجل ــة واش ــتبكوا معه ــا ودوى رص ــاص ش ــهيدنا املجاه ــد خال ــد وإخوان ــه حت ــى تدخل ــت طائــرات
األبات ــي وفتح ــت نــران أس ــلحتها الرشاش ــة وأطلق ــت ع ــد ًدا م ــن الصواري ــخ تجاه ــه م ــا أدى إىل اصابت ــه ،لكن ــه
مل ي ــرك س ــاحه حت ــى الرم ــق األخ ــر وانتقل ــت روح ــه إىل الس ــاء ليس ــطر بدم ــه الطاه ــر أروع آي ــات التح ــدي
والصم ــود والعنف ــوان والبطول ــة.
الجديــر بالذكــر أن العــدو الصهيــوين اعــرف بإصابــة اثنــن مــن الجنــود الصهاينــة أثنــاء االشــتباك مــع مجاهــدي
رسايــا القــدس.
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الشهيد املجاهد عيل عبد الكريم سلامن شعت
الصبور الطموح

ذاك الفتــى يف لهفــة ســأل اللغــة :لقــد ســئمت مــن وجــع املخيــم،
ســئمت مــن لقــب أنــت الجــئ هــل يل مــن جســدك لقــب آخــر أطــوي
بــه هــذا الشــقاء؟ فــردت يف خجــل :ال عليــك يــا صغــري ،زيــن ثيابــك
واســتعد فأنــت مــن اآلن شــهيد! يبتســم يف وجــه أمــه يهمس لهــا أن ال
تحــزين وال تقــويل تعجلــت بالرحيــل ومــا زلــت يف نظــري صغـ ًرا؛ فنحن
كربنــا مــع رائحــة الــدم والبــارود .ومــن شــب عليهــا يــا أمــي بالتأكيــد
كبــر! تبتســم ،تنتفــض ،تزغــرد كلــا غــاب قمــر وتتزيــن بعقــد مــن
جســده عــى نحرهــا كلــا نــادى الشــهيد.

)(2004 - 1986

الميالد والنشأة

مبدينــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي والشــهداء ولــد الشــهيد املجاهــد عــي عبــد الكريــم شــعت يف  13مايــو
(أيــار) 1986م يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة بعدمــا هجــرت عائلتــه مــن قريــة «بــر الســبع» عــام 1948م وحرمــت
مــن عطــر قمحهــا وطهــر أرضهــا .أرستــه تتكــون مــن خمســة أشــقاء وســت شــقيقات غرســت فيهــم العطــاء وحــب
الوطــن ،وأحســنت تربيتهــم.
أنهــى الشــهيد املجاهــد عــي املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث بدرجــة االمتيــاز يف كل عــام
درايس ،ثــم التحــق بالثانويــة العامــة ونجــح بتفــوق ،لكنــه استشــهد قبــل أن يحقــق حلــم الشــهادة الجامعيــة.

صفاته وأخالقه

يــا زهــر الياســمني ال تخجــل إن مــررت برائحــة الشــهيد! عطــر أوراقــك مــن جســده فالحســن مل يخلــق إال للشــهداء!
يف وصــف الشــهيد يقــول شــقيقه وهــو يســتذكر بعضً ــا مــن صفاتــه« :إنــه مثــال لاللتـزام واألخــاق العاليــة ،فلــم يصــدر
منــه طــوال األيــام التــي قضاهــا عــى هــذه الحيــاة أي تــرف يسء بحــق أحــد ،وأجمــل مــا فيــه أنــه صبــور عــى
الشــدائد ،طمــوح جــدً ا ،يعشــق القـراءة شــغوف بهــا ،اســتعد يف األيــام األخــرة لدخــول الجامعــة ،لكــن قــدّ ر اللــه لــه
أن يزهــو بشــهادة أعظــم».
مشواره الجهادي

ليســت فلســطني كغريهــا مــن البلــدان ،وال أشــبال فلســطني كغريهــم أيضً ــا ،ليــس مــن بالــدفء ينــام كمــن تلحــف
بســاء املخيــم .بــن أزقتــه نشــأ شــهيدنا املجاهــد عــي وكــر عــى عشــقه وحــب املقاومــة بعدمــا أدرك أن الحــق
املســلوب بغــر القــوة والــدم ال يعــود؛ لذلــك التــزم مبســجد عــي بــن أيب طالــب مــن خــال حلقــات الذكــر والجلســات
اإلميانيــة بعــد صــايت الفجــر والعشــاء حيــث حــرص عــى االلت ـزام بهــا.
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عشــق الشــهيد املقــاوم عــي املقاومــة منــذ صغــره ،ومــا أن اشــتد عــوده حتــى صــار يذهــب لعريــن املرابطــن
ليأنــس بصحبتهــم ويتعلــم منهــم ،وال ينــى يف كل زيــارة أن يجلــب لهــم الطعــام واملــاء والشــاي بعــد أن تقــوم والدتــه
بإعــداده خاصــة يف األوقــات التــي يتعــرض فيهــا املخيــم للتوغــات الصهيونيــة ،ويكمــل مهمتــه بالربــاط والحفــاظ عــى
ثغــور الوطــن برفقــة الفرســان ممــن وجــدوا يف الربــاط طري ًقــا للجنــة.
موعد مع الشهادة

ع ــى أم ــل الع ــودة يس ــتيقظ املخي ــم وين ــام ،يك ــور نفس ــه ككوم ــة ق ــش ليخب ــئ ب ــن أوردت ــه وج ًع ــا م ــن لهف ــة
الحن ــن ألرض مس ــلوبة .وحده ــا صباح ــات الش ــهداء واملخي ــم ت ــروي حكاي ــة األبط ــال ،فف ــي مت ــام الس ــاعة الثاني ــة
صبا ًحـــا اســـتيقظ املخيـــم عـــى صـــوت انفجـــار هـــز أركانـــه ،وكأن الوجـــع يغفـــو ليســـتيقظ وجـــع آخـــر ،حـــدث
رشس ــا ع ــى مخي ــم
ذل ــك يف  14أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2004م ح ــن ش ــنت طائــرات االحت ــال الصهي ــوين هجو ًم ــا ً
الش ــعوت مبدين ــة رف ــح جن ــوب قط ــاع غ ــزة.
هــذا اليــوم هــو ميعــاد الشــهيد الفــارس عــي ورفيــق دربــه الشــهيد الفــارس أحمــد الطهـراوى مــع الشــهادة برفقــة
الشــهيد املســن أبــو ســمري صوالحــة بعــد أن اســتهدفتهم الطائـرات الصهيونيــة بصــاروخ لتحلــق أرواحهــم الطاهــرة عنــد
مــن هــو أرحــم بهــم مــن أمهاتهــم.
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الشهيد املجاهد محمود خليل عبد اللطيف الشيخ خليل
من أرسة أنارت سريتها نجوم الشهداء

تختلــف حكايــات الشــهداء فيــا بينهــا ،لكنهــا تتحــد حينــا
تتجــى أقــار يف منــزل واحــد تتســابق فيــا بينهــا فــداء لفلســطني
وترابهــا .ومــا أجملهــم حــن تعبــق ذاكرتهــم بخنســاء وهبت خمســة
مــن أبنائهــا قبــل ميالدهــم ألجــل رايــة اإلســام وكر ًهــا وحقــدً ا عــى
بنــي صهيــون! تتزيــن بوشــاح العــز حــن يــزف لهــا الشــهيد وتغيــب
بقبلــة ترســمها عــى جبينــه ،تعــده بحفــظ الوصيــة وحفــظ صغريتيــه
)(2004 - 1979
ماريــا وحنــان ،فيطــول الــوداع بينهــا ويبتســم زهــر الحنــون حــن
الســفر .يشــهد رفاقــه بجــال القمــر وتغيــب الكلــات يف حضــور محمــود كأنــه وأشــقاءه الشــهداء تطــرز أســاؤهم
بقطعــة مــن فلســطني .الجنــة تتوســطهم خنســاء فلســطني األوىل بفؤادهــا الــذي ال يحمــل إال الشــهداء.
الميالد والنشأة

يف بيــت مبخيــم يبنــا ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود خليــل الشــيخ خليــل (أبــو محمــد) يف  27يونيــو (حزي ـران)
1979م لعائلــة مجاهــدة قدمــت الشــهداء وألم صابــرة بعــد وفــاة زوجهــا تبحــث لهــم عــن كرامــة بجــواز ســفر دائــم.
وبــن أشــقائه الســبعة وشــقيقاته الثــاين نشــأ الشــهيد املجاهــد محمــد فــدرس املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس
غــوث وتشــغيل الالجئــن حتــى حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة ،وســافر لدولــة الجزائــر الشــقيقة ودرس القانــون
ملــدة عــام إال أن الظــروف الجاريــة بغــزة وحرصــه ألن يكــون بجانــب أشــقائه املقاومــن دفعتــه لــرك دراســته وإكاملهــا
بالجامعــة اإلســامية بغــزة إال أن عملــه يف طريــق املقاومــة حــال دون حصولــه عــى درجــة البكالوريــوس.
اخت ــار الش ــهيد املق ــدام محم ــود زوج ــة صالح ــة تعين ــه ع ــى الطري ــق ال ــذي يس ــلكه فأنج ــب منه ــا صغريتي ــه
ماري ــا وحن ــان.
صفاته وأخالقه

«يف وصــف الحبيــب تغيــب الكلــات» بهــذا الحديــث تحدثــت زوجتــه أم ماريــا خاصــة أنهــا تجــد صفــات اإلنســان
بداخلــه حيــث أخالقــه العاليــة وروحــه املرحــة ،محبــوب مــن الجميــع ،يحفــظ القــرآن ،ملتــزم بالذكــر والطاعــة ،حنــون
عــى الجميــع الســيام صغريتــه وأطفــال املخيــم وأبنــاء أشــقائه ،كــا حافــظ عــى رضــا والدتــه والتمس قربهــا وابتســامتها.

مشواره الجهادي

أثــر استشــهاد خالــه خــر يف تربيــة والدتــه لــه وألشــقائه حيــث ولــد وكــر حــب فلســطني بداخلهــم .وحــن صــار
يف العــارشة مــن عمــره بــدأت االنتفاضــة األوىل تتقــد يف فلســطني مــن جديــد .ومل ميلــك مــع ِأشــقائه ســوى الحجــارة
والزجاجــات الحارقــة أمــا شــقيقه الشــهيد املجاهــد محمــد الــذي يكــره بأعــوام فصــار العقــل املدبــر لهــم.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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عــى الرغــم مــن صغــر ســنهم جمي ًعــا إال أنهــم قامــوا باملشــاركة يف فعاليــات االنتفاضــة األوىل حتــى استشــهد
شــقيقاه رشف وأرشف فأصبــح دافــع الثــأر لفلســطني وإلخوتــه قويًــا يف روحــه.
بعــد عودتــه مــن الجزائــر وعــدم قدرتــه عــى تــرك إخوتــه دون الوقــوف بجانبهــم عــز عليــه تــرك دراســته ،لكنــه
عــاد للشــهادة الكــرى وانخــرط مــع شــقيقيه الشــهيد املجاهــد محمــد والشــهيد املجاهــد أحمــد الشــيخ خليــل بوحــدة
التصنيــع يواصلــون الليــل بالنهــار لتغطيــة احتياجــات رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مبــا
يلــزم مجاهديهــا لــرب العــدو الصهيــوين ،ويف أوقــات كثــرة يحــرس مــع املرابطــن ثغــور الوطــن مؤم ًنــا بــأن عــى أرض
فلســطني مــا يســتحق الحيــاة.
موعد مع الشهادة

مل تكــن أطيــاف الشــهادة غائبــة عــن عائلــة الشــيخ خليــل فمــن ســبقهم مــن العائلــة تكفلــوا بإنــارة درب البقيــة،
وحدهــم عشــاق املــوت والبندقيــة مــن يتلحفهــم أمــل الشــهادة واللحــاق باألحبــة.
يف  17أكتوبــر (ترشيــن أول) 2004م الشــهيد الفــارس محمــود عــى موعــد مــع الرحيــل ،ودع زوجتــه وحمــل صغريتــه
ماريــا متوجهــا ملنــزل العائلــة ميــازح خنســاء فلســطني وكأنــه يســتبق لهــا بــرى غيابــه.
التقــى بشــقيقه الشــهيد املجاهــد أحمــد كــا موعدهــم اليومــي واملعتــاد وواجبهــم الوطنــي يف وحــدة الهندســة
والتصنيــع وأثنــاء العمــل املقــاوم ويف غمــرة انشــغالهم أطلقــت طائـرات الحــرب واملــوت الصهيونيــة صواريخهــا عليهــم
فاستشــهد الشــهيد املقــدام محمــود فيــا أصيــب شــقيقه أحمــد بإصابــات بالغــة ليجتمــع شــهيدنا الفــارس محمــود
بشــقيقيه الشــهيدين أرشف ورشف الشــيخ خليــل وينتظــر قــدوم األحبــة شــقيقيه الشــهيدين محمــد وأحمــد فتتزيــن
الجنــة بأبنــاء الخنســاء الخمســة.
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الشهيد املجاهد سعدي عبد الفتاح عبد الرحمن أبو العيش
فارس ضحك ملوته الجبناء

بطــوالت شــهدائنا جديــرة باالعتبــار واالقتــداء ليــس بيننــا فحســب،
بــل بــن كل شــعب يواجــه الظلــم والعــدوان؛ ألن القيــم التــي دافــع
عنهــا شــهداؤنا قيــم إنســانية كرميــة.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1980

ولــد شــهيدنا املجاهــد ســعدي عبــد الفتــاح أبــو العيــش بتاريــخ  4نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1980م بحــي تــل
الســلطان مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام والجهــاد منه ًجــا وســبيل حيــاة.
تعــود أصــول أرستــه إىل بلــدة «بشــيت» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف عــام النكبــة 1948م ليســتقر بهــا املقــام بعــد
رحلــة طويلــة مــع املعانــاة والتــرد يف أحــد مخيــات اللجــوء املمتــدة عــى طــول قطــاع غــزة وعرضــه.
عــاش وترعــرع يف كنــف أرستــه املكونــة مــن والديــه وأربعــة أشــقاء وشــقيقتني ،وشــاء القــدر أن يكــون بكــر هــذه
العائلــة ،شــهيدنا أعــزب ،وقــد نــوت والدتــه أن تزوجــه ،ولكــن القــدر شــاء أن يتــزوج اثنتــن وســبعني مــن حــور العــن.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ســعدي دراســته للمرحلــة األساســية واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن
مبدينــة رفــح إال أن ظــروف الحيــاة جعلتــه يــرك املدرســة ويتوجــه لســوق العمــل ليســاعد والــده يف مواجهــة قســوة
الحيــاة ،فعمــل يف الخياطــة والدهــان لكســب الــرزق.
زفــت العائلــة إىل حــور العــن عــدة شــهداء مــن قبلــه أولهــم عمــه الشــهيد حلمــي أبــو العيــش الــذي استشــهد يف
العــام 1971م والشــهيد ســعدي يوســف أبــو العيــش الــذي استشــهد يف العــام 1979م فقــد ُســمي شــهيدنا تيم ًنــا باســمه،
وجعفــر فلســطني الشــهيد يــارس وحســن وعبــد الحميــد وجميعهــم أخــوال الشــهيد الذيــن فصلتهــم تســعة أشــهر عــن
بعضهــم باللحــاق يف مواكــب الشــهداء .وأخـ ًرا شــقيقه الشــهيد صــاح الديــن.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد ســعدي برفعــة أخالقــه النبيلــة وســرته العطــرة وصفــاء القلــب وحســن معاملتــه مــع اآلخرين
وبــره بوالديــه مــا جعلــه محبوبًــا مــن جريانــه وأصدقائــه .كــا أحــب اللعــب مــع األطفــال يف أوقــات الفـراغ.
ارتــاد الشــهيد البــار ســعدي املســاجد يف ســن صغــرة ،ويعــد مــن أبــرز الصبيــة الذيــن ارتــادوا مســجد الصالحــن يف
املدينــة ،ومــن أول مــن حفــظ القــرآن الكريــم منهــم ،كــا عــرف بكــرة صيامــه ،وشــجاعته.
حســب روايــة ذويــه فقــد رســمت االبتســامة عــى محيــاه ،وظــل جســده ينــزف الدمــاء حتــى وضــع بالقــر .اعتــاد
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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عــى صلــة أرحامــه ،وزيــارة بيــوت الشــهداء لتقديــم التهــاين لهــم ،كــا حــرص يف شــهر رمضــان عــى أن يوقــظ النــاس
للســحور بعــد أن يوقــظ عائلتــه.
تتحــدث والدتــه بقلــب ميلــؤه الحــزن املجبــول بالفخــر« :نعــم االبــن البــار .اعتــاد أن يحدثنــي عــن كل مــا يجــول
بخاطــره ،فكنــت بحــر أرساره» .أمــا والــده الــذي بــدا صاب ـ ًرا فقــال« :ابنــي عــاش بــا ًرا يب وبوالدتــه .دامئًــا يســاعدين يف
تحمــل مســئولية البيــت ،وكثـ ًرا مــا ألــح عــي أن أدعــو لــه بــأن يرزقــه اللــه الشــهادة».
مشواره الجهادي

منــذ نعومــة أظافــره انتمــى لصفــوف كتائــب شــهداء األقــى بعــد أن ذهــب إىل الضفــة املحتلــة للعمــل ،ولكــن
رسعــان مــا شــارك يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة باإلضافــة إىل زراعــة العبــوات الناســفة وتفجــر الجيبــات
العســكرية.
رجــع إىل غــزة بعــد غيــاب لتبــدأ حكايتــه مــع رسايــا القــدس حيــث التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف
العــام 2002م وشــارك يف العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي نظمتهــا الحركــة آنــذاك وبعدهــا التحــق بصفــوف
رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،وشــارك يف العديــد مــن العمليــات العســكرية غــر التصــدي لقــوات االحتــال
وزرع العبــوات الناســفة يف طــرق املســتوطنات وخاصــة مســتوطنة «رفيــح يــام».
موعد مع الشهادة

يف الرابــع مــن شــهر رمضــان املوافــق يــوم االثنــن  18أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م مــى شــهيدنا املجاهــد ســعدي
يف مهمــة جهاديــة لنصــب عبــوات ناســفة لآلليــات العســكرية املتواجــدة قبالــة تــل زعــرب مبدينــة رفــح حيــث قــدر
هــذا اليــوم موعــدً ا للقــاء ربــه وهــو صائــم ،حــن قامــت قــوات االحتــال بتشــخيصه وحــدث اشــتباك بــن املجاهديــن
وقــوات االحتــال مــا أدى إىل استشــهاد الشــهيد املجاهــد ســعدي ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد محمــد عاشــور مــن
رسايــا القــدس ،ولتصعــد روحاهــا الطاهرتــان إىل البــاري ســبحانه وتعــاىل.
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الشهيد املجاهد محمد فؤاد سامل عاشور
فارس النزال وأسد امليدان

الجــود بالنفــس أقــى غايــة الجــود .ال أحــد أجــود ممــن يضحــي
بنفس ــه ف ــداء لدي ــن الل ــه والوط ــن .ه ــذا بي ــع لل ــه _س ــبحانه_ وم ــا
أربح ــه بي ًع ــا! رب ــح البي ــع ي ــا محم ــد ،وطاب ــت الجن ــة من ــزال بإذن ــه
تع ــاىل.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1985

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد فــؤاد ســامل عاشــور بتاريــخ  11مايــو (أيــار) 1985م لينمــو ويرتعــرع يف كنــف أرستــه
البســيطة املكونــة مــن ســتة إخــوة وأربــع أخــوات عاشــوا جمي ًعــا يف مدينــة رفــح بحــي تــل الســلطان بعــد أن هجــر
را عــى أيــدي العصابــات الصهيونيــة عــام 1948م.
أجدادهــم مــن قريــة «حاممــة» ق ـ ً
تــرىب شــهيدنا املجاهــد محمــد يف كنــف أرسة محافظــة تعلــم منهــا الكثــر مــن الفضائــل والخصــال الحميــدة النابعــة
مــن تعاليــم اإلســام العظيــم ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث مبدرســة العمريــة يف رفــح،
ومــع اشــتداد الظــروف الصعبــة التــي كانــت تحيياهــا أرستــه اضطــر شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل تــرك مقاعــد الدراســة
وتوجــه للعمــل يف مهنــة الخياطــة مــن أجــل مســاعدة والديــه يف كســب قــوت يومهــم وإعالــة أرستــه.
صفاته وأخالقه

وعــن الصفــات التــي كان يتمتــع بهــا شــهيدنا قالــت والدتــه الصابــرة« :لقــد كان منــد نعومــة أظافــره مواظ ًبــا عــى
أداء الصلــوات ،يصــوم يومــي االثنــن والخميــس ،كــا عهــد بــا ًرا بوالديــه مطي ًعــا لهــا متفان ًيــا يف خدمــة اآلخريــن
وتقديــم يــد العــون لهــم».

وأضافــت« :ســرته تبعــث يف نفــوس محبيــه البــر والــرور ،فعــى الرغــم مــن صغــر ســنه إال أنــه اســتطاع أن
يقتحــم القلــوب ويســكن يف وجــدان مــن عرفــوه ،فابتســامته التــي ال تــكاد تفــارق شــفتيه تؤكــد مــدى طيبتــه وصــدق
نوايــاه وحســن حديثــه ولســانه الرطــب بذكــر اللــه يجســد معــاين اإلميــان وشــجاعته وإقدامــه جســدتها دمــاؤه الطاهــرة
التــي روت أرض فلســطني».
مــن جانبــه أكــد أبــو عبــد اللــه أحــد رفــاق درب الشــهيد« :لقــد متيــز محمــد بتعاليــم اإلســام العظيــم ،وقــد عــرف
طريــق املســاجد منــد نعومــه أظافــره ،وأحبــه الجميــع».
مشواره الجهادي

انض ــم الش ــهيد املجاه ــد محم ــد إىل صف ــوف حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني يف بداي ــة انتفاض ــة األق ــى
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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املبارك ــة ،وش ــارك يف بداي ــة مش ــواره الجه ــادي يف الجان ــب اإلعالم ــي واالجتامع ــي والدع ــوي يف مس ــجد الصالح ــن
برف ــح .ك ــا ش ــارك يف مختل ــف الفعالي ــات الت ــي كان ــت تنظمه ــا الحرك ــة ،ويف ع ــام 2001م انض ــم إىل صف ــوف رساي ــا
الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني حي ــث تلق ــى العدي ــد م ــن ال ــدورات العس ــكرية
املختلف ــة ،وأتق ــن اس ــتخدام الس ــاح وتفج ــر العب ــوات الناس ــفة ع ــى ي ــد الش ــهيد القائ ــد محم ــد الش ــيخ خلي ــل،
والش ــهيد القائ ــد محم ــد الراع ــي.
وقــال أبــو عبــد اللــه أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس« :إن أول مهامــه رصــد تحــركات جنــود االحتــال يف مغتصبــة
«رفيــح يــام» ونصــب الكامئــن لهــم ،كــا شــارك يف تلــك الفــرة يف العديــد مــن عمليــات زرع العبــوات عــى الرشيــط
الحــدودي ملغتصبــة «رفيــح يــام» وتــل زعــرب ،واشــتبك يف العديــد مــن املعــارك ضــد قــوات االحتــال خــال توغلهــا يف
مدينــة رفــح وحــي تــل الســلطان».
موعد مع الشهادة

يف فجــر يــوم االثنــن  18أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م مــى شــهيدنا املجاهــد محمــد يف مهمــة جهاديــة لنصــب
عبــوات ناســفة لآلليــات العســكرية املتواجــدة قبالــة تــل زعــرب مبدينــة رفــح حيــث قــدر هــذا اليــوم موعــدً ا للقــاء
ربــه وهــو صائــم ،حــن قامــت قــوات االحتــال بتشــخيصه وحــدث اشــتباك بــن املجاهديــن وقــوات االحتــال مــا أدى
إىل استشــهاد الشــهيد املجاهــد محمــد ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد ســعدي أبــو العيــش مــن رسايــا القــدس ،ولتصعــد
روحاهــا الطاهرتــان إىل اللــه ســبحانه وتعــاىل.
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الشهيد املجاهد عليان جواد سامل الوادية
قتل ضابطًا صهيون ًيا وأصاب اثنني بعملية نوعية

مثقلــون نحــن بالحنــن ،محملــون بالوجــع لعطــر كان هنــا وغــادر
إىل الجنــة دمــاء زكيــة مــازال مســكها ميــأ الذاكــرة بحنــن ملــن كانــوا
األوفيــاء للوطــن الســاكن فينــا ،فقدمــوا أروحهــم رخيصــة ًعــى درب
الحريــة التــي نحلــم بهــا .كل كلــات الرثــاء تســقط أمــام طيفهــم
العابــر إلينــا كل لحظــة ،فــأي رثــاء ميكــن أن ينصــف مــن قــدم روحــه
فــداء دينــه ووطنــه؟!

)(2004 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد عليــان جــواد الواديــة بتاريــخ  28يونيــو (حزي ـران) 1985م يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة
غــزة ،ونشــأ يف أرسة مجاهــدة ،تلمــذت أبناءهــا عــى املقاومــة والجهــاد وحــب فلســطني .تتكــون مــن الوالديــن وســتة
إخــوة وأربــع أخــوات كان ترتيــب شــهيدنا الفــارس عليــان الثــاين بينهــم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عليــان تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي واستشــهد وهــو يــدرس الثانويــة العامــة يف مدرســة
عبــد الفتــاح حمــود يف محافظــة غــزة.
صفاته وأخالقه

تأثــر شــهيدنا الفــارس عليــان بثلــة مــن الشــهداء واملجاهديــن مــا تــرك أثــ ًرا كبــرًا يف شــخصيته التــي متيــزت
بااللت ـزام واألخــاق الحميــدة والصفــات النبيلــة ،كــا عهــد بــا ًرا بوالديــه وأهلــه وذويــه ،ومنــذ صغــره أحــب الجهــاد
واملقاومــة وانحــاز لخيــار الرشفــاء واألطهــار خيــار الشــقاقي األمــن ومــن تبعــه مــن األوفيــاء واملخلصــن .ونشــأ الفــارس
املقــدام عــى مجالــس الذكــر وموائــد تحفيــظ القــرآن الكريــم ،والزم للمســاجد وواظــب عــى صــاة الجامعــة فيهــا.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد عليــان لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة ،وعمــل يف صفــوف
الجنــاح العســكري رسايــا القــدس يف عــام 2002م.

شــارك شــهيدنا الفــارس عليــان يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين
ومنهــا الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة واملشــاركة يف صــد اإلجتياحــات الصهيونيــة لحــي الشــجاعية رشق
مدينــة غــزة .وختــم شــهيدنا املجاهــد عليــان رحلتــه الجهاديــة بعمليــة استشــهادية حيــث نــال مــا متنــى.
يذكــر أن الشــهيد املجاهــد عليــان أصيــب أربــع م ـرات خــال انتفاضــة األقــى لكنــه يف كل مــرة يــزداد صالبــة
وإرصارا عــى مواصلــة الطريــق.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا الفــارس عليــان خــال العمليــة البطوليــة والنوعيــة التــي جــرت فجــر  19أكتوبــر (ترشيــن األول)
2004م وهــو املوعــد الــذي حددتــه رسايــا القــدس ملقاتلهــا املعــد جســديًا ودين ًيــا وعســكريًا ليكــون استشــهاديًا مداف ًعــا
عــن وطنــه فلســطني بعــد أن متكنــت وحــدة الرصد واالســتطالع مــن كشــف تفاصيل التحصــن وأطقــم الحراســة ومواعيد
تغيريهــا للموقــع الصهيــوين الجاثــم رشق مخيــم املغــازي وســط القطــاع.
بدورهــا قيــادة رسايــا القــدس وضعــت الخطــط الالزمــة وأوكلــت العمليــة إلحــدى مجموعاتهــا املقاتلــة ،فــكان مــن
بينهــا عليــان الواديــة حيــث متكــن برفقــة مجاهــد آخــر مــن اقتحــام املوقــع مسـ ً
ـتغل حالــة الضبــاب التــي أنزلهــا اللــه
مــن عنــده ن ـرا للمجاهديــن ،فتمكنــا مــن الوصــول لعمــق املوقــع الصهيــوين وفتحــا ن ـران أســلحتهام الرشاشــة عــى
مجموعــة مــن جنــود االحتــال داخــل املوقــع مــا أدى إىل مقتــل ضابــط صهيــوين وإصابــة آخريــن بجــروح مختلفــة.
وارتقــى شــهيدنا املجاهــد عليــان الواديــة وانســحب املجاهــد اآلخــر مــع مجموعــة اإلســناد لتكــون الشــهادة التــي متناهــا
فارســنا الشــهيد عليــان بعــد رحلــة جهاديــة حافلــة بالجــد والكــد والعطــاء.
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الشهيد املجاهد إسالم تحسني محمد الوادية
فارس قاتل جوالت وختمها بالشهادة

مضيتــم فــوق أرض الربــاط وخضتــم أعنــف القتــال .حملتــم
الســاح يف زمــن عــز فيــه الســاح .قبضتــم عــى جمــرة الديــن والوطــن
وصعدتــم والدنيــا مــن حولكــم يف هبــوط وانحطــاط واشــتعلتم بالفرح
واألمــل وأنتــم ذاهبــون إىل الشــهادة فــداء ألمــة مــا زالــت يف ســبات
رغــم مــا يظنــه البعــض صحــوة شــعوب ،فــا ثــورة هــي أطهــر مــن
ثــورة الشــقاقي ضــد الغاصبــن.

)(2004 - 1983

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد إســام تحســن الواديــة يف منطقــة إجديــدة بحــي الشــجاعية يف  19ديســمرب (كانــون األول)
1983م ،فعــاش يف كنــف عائلــة معــروف عنهــا حــب الجهــاد والعطــاء ،وتــرىب منــذ طفولتــه عــى حــب القــرآن وحفظــه،
فــكان رحمــة اللــه عليــه مــن أحــب النــاس وأكرثهــم تعل ًقــا باملســاجد حيــث واظــب عــى الصــاة يف مســجد الرحمــن
والقــرآن ،فأصبــح بعــد ذلــك أمـرًا لهــذا املســجد .وكان دامئًــا يتلقــى تعاليــم دينــه وجهــاده مــن والــده القيــادي يف حركــة
الجهــاد اإلســامي أبــو وســيم الواديــة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد إســام تعليمــه يف املــدارس االبتدائيــة يف مدرســة حطــن وأكمــل تعليمــه اإلعــدادي والثانــوي
يف مدرســة حمــودة الثانويــة ،وبعدهــا اشــتغل مــع والــده يف حرفــة البنــاء ملســاعدته يف إعالــة األرسة.
صفاته وأخالقه

يف مدينــة غــزة وخاصــة حــي الشــجاعية ترعــرع شــهيدنا املقــدام إســام وعــاش ســنوات طفولتــه وشــبابه بــن جريانــه
وأصدقائــه ،فأحبهــم وأحبــوه ،واتصــف بطيبــة القلــب مــع الجميــع يداعــب هــذا ويبتســم يف وجــه ذاك ،ويخلــق جــو
املــرح مــع الصغــار ومــع الكبــار ومــع الشــباب .أحــب صــاة الفجــر والتــزم بهــا ومل يؤخرهــا مهــا حــدث مــن ظــروف،
وكان رحمــه اللــه مطي ًعــا لوالديــه بــا ًرا بهــا.
مشواره الجهادي

انتم ــى ش ــهيدنا الف ــارس إس ــام لرساي ــا الق ــدس يف أوائ ــل انتفاض ــة األق ــى ،وش ــارك يف ع ــدة عملي ــات عس ــكرية،
فتج ــده م ــن أوائ ــل الذي ــن يتواج ــدون ع ــى خط ــوط الن ــار يف االجتياح ــات الصهيوني ــة .ويذك ــر أن ــه ش ــارك يف ص ــد
اجتي ــاح جبالي ــا واجتي ــاح الزيت ــون والش ــجاعية .وق ــد أصي ــب بج ــروح بالغ ــة أثن ــاء تصدي ــه للمحتل ــن أثن ــاء توغله ــم
يف مخي ــم جبالي ــا ،ونق ــل ع ــى إثره ــا إىل املستش ــفى حت ــى ش ــافاه الل ــه لينه ــض م ــن جدي ــد مقات ـ ًـا أعن ــد م ــن قب ــل
ليش ــارك بعدهـــا يف عمليـــة عس ــكرية أخ ــرى مـــع الش ــهيد املجاه ــد علي ــان الوادي ــة حي ــث ُق ِتـــل آن ــذاك ضابـــط
صهي ــوين ،واستش ــهد الش ــهيد الف ــارس علي ــان الوادي ــة وع ــاد ش ــهيدنا املق ــاوم إس ــام بحم ــد الل ــه س ــاملًا ومل يه ــدأ ومل
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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يس ــتكن ع ــن مواصل ــة الجه ــاد حت ــى ج ــاء موع ــد م ــع الش ــهادة الت ــي قدره ــا الل ــه ل ــه رب الع ــزة واخت ــاره م ــن ب ــن
الش ــباب حي ــث ق ــال س ــبحانه وتع ــاىل :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [آل عمــران.]140 :
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم األربعــاء املوافــق  20أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م تجهــز شــهيدنا الفــارس إســام وتطيــب ولبــس
أجمــل مــا عنــده وكأن حــور العــن تنتظــره ،وكأنــه يعلــم أن هــذا اليــوم موعــده مــع الشــهادة حيــث خــرج مــع
مجموعــة مــن الرسايــا متجهــة صــوب منطقــة جحــر الديــك وســط قطــاع غــزة ليوصــل استشــهاديًا مــن كتائــب شــهداء
األقــى «عبــد القــادر املنــي» لينفــذ عمليــة استشــهادية يف العمــق الصهيــوين ،ولكــن مشــيئة اللــه حالــت دون ذلــك؛
ليكتشــفهم الجيــش الصهيــوين ،فبــارشوا باشــتباك عنيــف استشــهد فيــه االستشــهادي وبقــى شــهيدنا املقــدام إســام
يدافــع ويهاجــم ويقاتــل رغــم إمكانياتــه البســيطة ملــدة ثــاث ســاعات حتــى جــاءت الشــهادة ،وارتقــى شــهيدً ا يف أرض
املعركــة بعــد أن روى بدمائــه الطاهــرة هــذه األرض املقدســة.
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الشهيد املجاهد جهاد أحمد حسنني حسنني
مقتحم موقع عسكري جنوب القطاع

تجــود بنــا الذكريــات حــن يــأيت طيفهــم مشـ ً
ـتعل برائحــة الــدم
والبــارود حــن تناثــرت أشــاؤهم فــوق ثــرى األرض تســقي الــورد
والجــوري ،يرحلــون قــد ًرا كأن الســاء تشــتهى قربهــم .وحــن متــي
بنــا الخطــوات لنلقــى أهلهــم تتلعثــم الحكايــات يف وصفهــم؛ فبــأي
روح نلتقــي الشــهداء حــن نذكرهــم فــا نحســن وصفهــم؟ وكذلــك
االستشــهادي جهــاد أحمــد حســنني .الســاء تجــود بالذاكريــن وجهاد
)(2004 - 1984
يســأل اللــه الثبــات والتوفيــق .خريطة جســده الجميلة يدركهــا جيدً ا
فيعلــم أنهــا أمثــن مــا يقدمــه لوطنــه فــا يبخــل عليــه بهــا ،ســجدة يف الفجــر وعزميــة صائــم كانتــا زاده لرحلــة الخلــود.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد جهــاد أحمــد حســنني بتاريــخ  29مــارس (آذار) 1984م لعائلــة فلســطينية تعــود أصولهــا
لبلــدة «بيــت دراس» التــي تعــد أحــد أهــم خطــوط الدفــاع واملقاومــة قبــل الهجــرة ليســتقر بهــا املقــام مبدينــة رفــح
جنــوب القطــاع .تتكــون العائلــة مــن أربعــة أشــقاء وســبع شــقيقات يقطنــون مخيــم يبنــا مبدينــة رفــح حالهــا حــال
الكثــر مــن العوائــل املهجــرة التــي تذوقــت معانــاة االحتــال وإجرامــه.
أكمــل شــهيدنا املجاهــد جهــاد دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن حتــى
اضطرتــه الظــروف االقتصاديــة التــي تعيشــها العائلــة إىل تــرك مقاعــد الدراســة ومســاعدة والــده مبصاريــف أرستــه
الكبــرة .عمــل جنديًــا يف صفــوف قــوات الـــ 17التابعــة للســلطة الفلســطينية.

صفاته وأخالقه

كوصــف البــدر حــن يتجــى وســط الســاء وصفــت الحاجــة أم جهــاد نجلهــا الــذي متيــز بالطيبــة والحــب لــكل
أصدقائــه كــا وأن جـران الحــي يــرون بــه الشــاب املثقــف حيــث إنــه تحمــل مســئولية العائلــة ،وهــذا مــا بــدا واض ًحــا
عــى شــخصيته منــذ صغــره وتكمــل« :هــو خجــول جــدً ا وكتــوم ألرساره يحتفــظ بهــا لنفســه» ،وأكــر مــا اســتوقفها وهــى
تحدثنــا بــره بوالديــه وحنانــه عليهــا؛ فلــم يكــن ينــام حتــى يطمــن عليهــا وميازحهــا كل ليلــة.
مشواره الجهادي

كــا هــي فلســطني قلــب املقــاوم النابــض تربعــت املقاومــة عــى عــرش وفكــر وذاكــرة شــهيدنا الفــارس جهــاد،
فالتحمــت مبخيلتــه منــذ الصغــر حتــى توجــه لحلقــات القــرآن ودروس الوعــظ فنشــأ يف بيــوت اللــه بعــد أن احتــل
مســجد العــودة جــز ًءا مــن وقتــه .وملــا اشــتد عــوده التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا
القــدس وحينــا يعــود للمنــزل يســرق الدخــول حتــى ال تكشــف والدتــه ثيابــه املمزقــة نتيجــة التدريبــات العســكرية.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

281

بــدأ طريقــه بحجــارة املخيــم ،ثــم بالزجاجــات الحارقــة ،وتطــور حينــا التحــق بصفــوف رسايــا القــدس لينتقــل
ملرحلــة العمــل املســلح بالبنــادق وقذائــف الـــ( )R.B.Gفأصبــح جنديًــا عنيــدً ا.
قــرب الرشيــط الحــدودي تجــد شــهيدنا املجاهــد جهــاد مرابطًــا يرتبــص لجيبــات االحتــال ويــذود عــن شــعبه تســلل
القــوات الخاصــة فــا تختلــف الصــور عــن شــخصه وكأنــه وقــع يف حــب فلســطني رغـ ًـا عنــه وبإرادتــه حتــى بــات مطلبــه
األخــر وبحســب أقــوال رفاقــه بأنــه مــى يتحــن فرصــة الشــهادة ولقــاء اللــه عزوجــل خاصــة حينــا يســمع بوجــود
توغــات واجتياحــات باملنطقــة فيتقــدم الصفــوف األوىل دامئًــا.
موعد مع الشهادة

الرابعــة فج ـ ًرا بتاريــخ  20أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م غــاب القمــر عــن منزلــه للمــرة األخــرة تنــاول الســحور
وتوضــأ وخــرج مــن بيتــه عــى عجــل ،بــات غيابــه مري ًبــا الســيام وأنــه فقــد االتصــال بــه حتــى الســاعة الثامنــة إال
والدتــه التــي شــعرت بأنــه استشــهد وتكمــل« :خرجــت للســوق وهنــاك تــردد عــى مســامعي اســم ابنــي جهــاد حســنني
فعلمــت باستشــهاده بعــد تنفيــذه عمليــة استشــهادية بالقــرب مــن بوابــة صــاح الديــن».

قتــل وأصــاب عــد ًدا مــن جنــود االحتــال ،ولكــن عــى عادتــه مل يعــرف العــدو بــأي خســائر يف صفوفــه .وبعــد يومــن
مــن استشــهاده أفرجــت قــوات االحتــال عــن جســده الطاهــر فاســتقبله عــرس فلســطيني وامتــزج دمــه برائحــة املســك
وإصبــع الســبابة مرفــوع وكأنــه شــفاء لــروح والدتــه التــي أحســنت اســتقباله ووداعــه لحــور العــن.
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الشهيد املجاهد أحمد موىس مصطفى البيوك
استشهد بني يدي زوجته وأبنائه

مــن تحــت أنقــاض املخيــم وعــى قارعــة الوطــن الفســيح كان
الصــاروخ والرصاصــة وفاجعــة الدبابــة تــرق جســد الشــهيد الثائــر
وهــو يرتــدي ثوبًــا بلــون الــدم األحمــر ووشــا ًحا عــى هدبــه مجبـ ً
ـول
بحكايــة وطــن إليــه وبــه يســافر ،وكأنــه يــدرك أن املــوت بفلســطني
ليــس إال حيــاة أخــرى تختلــف حينهــا أعــار املســافرين ،لكــن
الواجــب ال يتوقــف عنــد أحــد منهــم .الشــهيد املجاهــد أحمــد
)(2004 - 1969
وبعقــده الثالــث بحــث بــن أبجديــة املــوت عــن راحــة أبديــة
وبصوتــه الجميــل يهلــل ويكــر ويــردد ترنيمــة الوطــن تــارة وأخــرى يحــرس بيــوت اللــه وكأنــه يــدرك بــأن الشــهادة
تنتظــر الصادقــن ،وللمــوت القــادم يبتســم.
الميالد والنشأة

مبنــزل بســيط مبدينــة خانيونــس بعــد فاجعــة حــرب يونيــو (حزي ـران) عــام  1967بعامــن ولــد الشــهيد املجاهــد
أحمــد مــوىس البيــوك (أبــو مــوىس) يف  24ينايــر (كانــون الثــاين) 1969م لعائلــة تشــاهد عــن قــرب وفــود املُه َّجريــن
الذيــن اســتقروا بغــزة ،فأصبــح وعائلتــه يقاســمهم الهــم والوجــع والرغبــة باالنتقــام والجهــاد يف ســبيل عــودة الحــق
ألصحابــه.
درس الش ــهيد املجاه ــد أحم ــد املرحلت ــن االبتدائي ــة واإلعدادي ــة مب ــدارس الحكوم ــة باملدين ــة ،وأكم ــل دراس ــته
باملرحل ــة الثانوي ــة ،لك ــن ظ ــروف الوط ــن يف ذات الوق ــت دفعت ــه ل ــرك مقاع ــد الدراس ــة والتوج ــه للعم ــل ملس ــاعدة
عائلت ــه.
تــزوج الشــهيد املجاهــد أحمــد يف بدايــة التســعينيات وأنجــب أربعــة أطفــال لتلحــق بــه زوجتــه بعــد استشــهاده
بســتة أشــهر تاركــن خلفهــا عائلــة مــن رحــم الوجــع تعيــش حكاي ـ َة الوطــن.
صفاته وأخالقه

الشــهيد املجاهــد أحمــد بجــال روحــه اختلــف كثـرًا عــن أشــقائه ،هكــذا أخربنــا شــقيقه األكــر ،لكــن أكــر مــا متيــز
بــه كرمــه بــن الجميــع حيــث يبــادر ملســاعدة كل مــن يحتــاج ،فاتصــف بالشــهامة والبشاشــة أمــا أرساره فهــو كتــوم لهــا
يحتفــظ بهــا لنفســه.
عــن عالقتــه بعائلتــه الســيام زوجتــه املريضــة وصغــاره األربعــة؛ حــاول أن يجعــل لهــم الحيــاة بأجملهــا ميازحهــم
ويعطــف عليهــم وكأنهــم ليســوا إال رفاقــا لــه.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

مل تكــن ســنوات حياتــه األوىل ومشــاهد املــوت التــي راقبهــا إبــان االنتفاضــة األوىل ومــا ســبقها مــن آثــار حــرب
يونيــو (حزي ـران) ســوى دافــع للشــهيد املجاهــد أحمــد بــأن ينتظــر حتــى كَـ ُـر ليبحــث عــن دوره يف مســاندة الوطــن،
فالتحــق مبســجد دار الكتــاب والســنة مبدينــة خانيونــس البلــد ليتابــع دروس الدعــوة فيــه ويحرســه يف ســاعات الليــل،
وهنــاك بــدأت حكايتــه وشــباب الربــاط باملنطقــة التــي يعيــش بهــا.
بعــد الفجــر يســتقبل املرابطــن داخــل املســجد بعدمــا ميطــرون املحتــل بصواريخهــم وقذائفهــم الحارقــة ،فيحســن
مجلســهم ويجهــز لهــم إبريــق الشــاي لدرجــة أنــه ببســاطته يســدي لهــم مــن النصائــح مــا يكفــي ملواجهــة االحتــال
خاصــة يف مناطــق التــاس.
موعد مع الشهادة

يف  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م تعرضــت مدينــة خانيونــس لتوغــل صهيــوين جائــر كأن ترشيــن الــدم انتفــض
عــن وجــوه الفقـراء ليغنيهــم اللــه بشــهادة تحــى للقادمــن ظلــم املحتــل وحكايــة الشــهيد املجاهــد أحمــد كيــف ودع
صغــاره وزوجتــه والرفــاق.

طــل مــن نافــذة منزلــه الواقــع مبنطقــة «بطــن الســمني» فــإذ برصاصــة قنــاص تخــرق النافــذة فتلتقــي بجســده
لتســقطه حينهــا ،فاستشــهد عــى الفــور بــن يــدي زوجتــه وأبنائــه دون أن يتمكــن أحــد مــن إســعافه كأنــه كتــب عــى
الفلســطيني أن يســافر بــوداع يختلــف عــن غــره ،وكأن الشــهيد املجاهــد أحمــد مل يجــد إال نظـرات زوجتــه التــي لحقــت
بــه بعــد شــهور مــن استشــهاده ،فيأنــس الشــهيد بأحبتــه ويــرك أربعــة هنــاك يحملــون الوصيــة والبندقيــة.
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الشهيد املجاهد زياد سلامن سالمة أبو مصطفى
رجل مخلص شب عىل حب الجهاد

هــذه شــجرة مباركــة أمثــرت ســتة نجــوم مــن الشــهداء مؤكــدة
بذلــك أنهــا شــجرة طيبــة ثابتــة األصــول شــامخة الفــروع .لنقــرأ ســرة
جهــاد أحــد هــذه النجــوم ،النجــم املجاهــد الشــهيد الفــارس زيــاد!

الميالد والنشأة

)(2004 - 1974

ولــد شــهيدنا املجاهــد زيــاد ســلامن أبــو مصطفــى (أبــو طــارق) مبدينــة خانيونــس الباســلة بتاريــخ  22مايــو (أيــار)
1974م .تــرىب شــهيدنا املجاهــد أبــو طــارق يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا تلــك األرسة املكونــة مــن
والديــه وخمســة مــن األبنــاء قــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه األول يف األبنــاء.
درس شــهيدنا املجاهــد زيــاد يف مــدارس خانيونــس ،فحصــل عــى املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة ،ومــن ثــم
واصــل مشــواره التعليمــي ليلتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة.
عمــل شــهيدنا املجاهــد زيــاد ضابــط رشطــة يف مدينــة خانيونــس لخدمــة وطنــه وللمســاهمة يف إعالــة أرستــه الكبــرة
وســد احتياجاتهــا اليوميــة .وكان لعملــة العســكري أثــر كبــر يف التحاقــه بصفــوف رسايــا القــدس .تــزوج الشــهيد رفيقتــه
يف الدنيــا الصابــرة املحتســبة وأنجــب منهــا ابنــه طــارق.
صفاته وأخالقه

ُعهــد شــهيدنا املجاهــد زيــاد بــا ًرا بوالديــه مطي ًعــا لهــا ،ويعطــف عــى الصغــار ويحــرم الكبــار ،ويكــرم جميــع
أحبائــه ،محبوبًــا مــن الجميــع ،وتربطــه عالقــة طيبــة مــع أف ـراد أرستــه وعائلتــه.
شـكَّل شــهيدنا املجاهــد أبــو طــارق مثــاالً رائ ًعــا يقتديــه أبنــاء اإلســام وأبنــاء فلســطني ،فقــد امتــاز بالخلــق الحســن
والصفــات الحميــدة ،وحــرص عــى مرافقــة األتقيــاء الذيــن تخرجــوا مــن مدرســة محمــد ،مــن أحــب البقــاع إىل اللــه
عــز وجــل ،مــن املســاجد ذلــك النبــع الــذي يخــرج منــه الرجــال املخلصــون ،يخــرج منــه األبطــال الحقيقيــون ،فــداوم
شــهيدنا املجاهــد زيــاد عــى قـراءة القــرآن والصــاة جامعـ ًة يف مســجد الرحمــة بحــي األمــل.
مشواره الجهادي

منــذ تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثًــا عــى صــدر شــعبه وأمتــه ،فانخــرط يف العمــل
الوطنــي مقاو ًمــا لالحتــال ورافضً ــا لوجــوده واســتمراره ،فاعتقــل يف انتفاضــة العــام 1987م عــى يــد الصهاينــة عــدة
م ـرات أثنــاء مقاومتــه للمحتــل الغاصــب.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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خــرج شــهيدنا املجاهــد زيــاد مــن ســجون العــدو الظــامل أكــر صالبــة وقــوة وإرصا ًرا عــى مواصلــة الــدرب ،ولكــن
ليعمــل بصمــت .ومــا أن انطلقــت انتفاضــة األقــى املباركــة حتــى وجــد شــهيدنا املجاهــد أبــو طــارق ضالتــه التــي
يبحــث عنهــا ،فالتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بتاريــخ 2002م حيــث الجهــاد واالستشــهاد وتفجــر
الطاقــات والعطــاء الالمتناهــي يف خــط املواجهــة األول.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو طــارق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام
2004م ،وعمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطالع التابعــة لرسايــا القــدس.
شارك شهيدنا املجاهد زياد يف التصدي للعديد من االجتياحات الصهيونية ملدننا وقرانا الفلسطينية.
واصــل شــهيدنا املجاهــد أبــو طــارق عملــه الجهــادي 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

ليـــس مـــن الســـهل أن يختـــارك اللـــه شـــهيدً ا لجـــواره ،وليـــس مـــن الســـهل أن تفتتـــك القذائـــف أو أن ميـــزق
الص ــاروخ جس ــدك أو ينتخب ــك الرص ــاص ،ولكنه ــا الش ــهادة تحت ــاج إىل جه ــد وعم ــل .تحت ــاج إىل إخ ــاص ني ــة م ــع
الل ــه ع ــز وج ــل ،ف ــكان االصطف ــاء الرب ــاين لش ــقيقني مجاهدي ــن صدق ــا الل ــه ،فصدقه ــا الل ــه .يف صب ــاح ي ــوم األح ــد
 24أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2004م كان ش ــهيدنا املجاه ــد زي ــاد أب ــو مصطف ــى وأخ ــوه الش ــهيد املجاه ــد عم ــر أب ــو
مصطف ــى برفق ــة مجموع ــة م ــن املجاهدي ــن يف مهم ــة الرب ــاط ع ــى ثغ ــر م ــن ثغ ــور مدين ــة خانيون ــس الباس ــلة
تحســ ًبا إلق ــدام الع ــدو املج ــرم ع ــى عملي ــة توغ ــل يف ح ــي األم ــل مبدين ــة خانيون ــس ،ف ــكان املجاه ــدون األبط ــال
يوقظــون ليلهــم ويحتضنــون ســاحهم ويرتبصــون لعدوهــم بــكل إميــان وإرادة ،فقامــت طائ ـرات اســتطالع صهيونيــة
بإط ــاق صواريخه ــا الجبان ــة باتج ــاه مجموع ــة م ــن املجاهدي ــن أثن ــاء تأديته ــم واجبه ــم الرشع ــي والوطن ــي م ــا أدى
إىل ارتق ــاء الش ــهيدين املجاهدي ــن األخوي ــن زي ــاد وعم ــر س ــلامن أب ــو مصطف ــى .وخرج ــت جامه ــر ش ــعبنا يف مس ــرة
حاش ــدة لتش ــيع الش ــهيدين األخوي ــن إىل مجده ــا وخلوده ــا ليلتحق ــا مب ــن س ــبقوهام م ــن النبي ــن والصدّ يق ــن
والش ــهداء والصالح ــن ،وحس ــن أولئ ــك رفيق ــا.
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الشهيد املجاهد عمر سلامن سالمة أبو مصطفى
استشهد مع شقيقه يف جرمية صهيونية

األم الفلســطينية قــد تســمع نبــأ استشــهاد أكــر مــن ابــن يف
لحظــة واحــدة ،وقــد تســمع أنبــاء استشــهاد أبنائهــا بــن حــن وآخــر،
ورغــم هــول املأســاة تتصــر وتتحمــل وتــودع فلــذة كبدهــا محتســبة
أجرهــم وأجرهــا عنــد اللــه ســبحانه الــذي أجــزل أجــر الشــهداء وأجــر
املتصربيــن مــن ذويهــم .ناديــة أبــو مصطفــى مثــال لــأم الفلســطينية
التــي ودعــت شــهيدين مــن أبنائهــا متصــرة محتســبة.

)(2004 - 1986

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عمــر ســلامن أبــو مصطفــى يف خانيونــس يف  28ديســمرب (كانــون األول) 1986م ألرسة محافظة
تتألــف مــن الوالديــن وســبعة إخــوة جمعــت بينهــم املــودة واملحبــة وقــد ُه ِّجــرت األرسة مــن موطنهــا األصــي «بــر
الســبع» يف نكبــة 1948م.
تلقــى الشــهيد املجاهــد عمــر تعليمــه يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن،
ثــم انتقــل للدراســة يف مركــز غــزة للتدريــب املهنــي حيــث حصــل منــه عــى دبلــوم مهنــي ،وعمــل بعــد ذلــك يف مهنــة
التربيــد والتكييــف ليعــول أرستــه.
صفاته وأخالقه

ُريب الشــهيد الفــارس عمــر مــع إخوتــه عــى أخــاق القــرآن الكريــم وقيــم اإلســام النبيلــة وحــب الوطــن والتضحيــة
يف ســبيله ،وهــذه الرتبيــة جعلتــه مث ـاً لطاعــة الوالديــن وبرهــا ،واملحافظــة عــى الصــاة ،واإلحســان لــكل إنســان،
واالنشــغال بهــم شــعبه وقضيتــه العادلــة األمــر الــذي وجهــه للجهــاد ضــد املحتــل الغاصــب .متيــزت عالقتــه مــع إخوتــه
بالقــوة والحـرارة خاصــة أخــاه الشــهيد املجاهــد زيــاد الــذي استشــهد معــه.

تــرك استشــهاد الشــقيقني أملًــا عمي ًقــا لــدى ذويهــا الذيــن مل يخفــف عنهــم ســوى احتســابهام شــهيدين مــع النبيــن
والصديقــن ومــن ســبق مــن الشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا.
وقبل ــت الحاج ــة نادي ــة أب ــو مصطف ــى وال ــدة الش ــهيدين ص ــورة كب ــرة جمعته ــا واحتضنته ــا ب ــن ذراعيه ــا وكأنه ــا
تعي ــش لحظ ــات احتضانه ــا له ــا ألش ــهر وس ــنوات وه ــي تق ــول« :زي ــاد وعم ــر كان ــا زين ــة الش ــباب ،فاجعت ــي به ــا
كب ــرة .استش ــهدا يف رمض ــان وه ــا خارج ــان م ــع ني ــة الجه ــاد ،وه ــذا م ــا يخف ــف م ــن أمل ــي وح ــزين .إحن ــا تركن ــا
ديارنــا يف الســبع وعشــنا م ـرارة الترشيــد واللجــوء ونحــن نحلــم بالعــودة ،لذلــك ربينــا أوالدنــا عــى العمــل بانتظــار
الع ــودة إىل الدي ــار».
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد املجاهــد عمــر إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي للســر عــى طريــق
املقاومــة والجهــاد ملجابهــة االحتــال الــذي مل يكتــف بترشيــد أرستــه بــل الحقــه مــع كل الشــعب يف كل مــكان .وزادت
جرائــم االحتــال مــن عزميــة املقاومــة لديــه ،فعمــل مــع رفاقــه يف الســهر لي ـاً للتصــدي لالحتــال ،ورصــد تحــركات
العــدو ،ورابــط يف الثغــور حتــى استشــهد وهــو يــؤدي واجبــه الجهــادي يف حــي األمــل عــى بعــد أمتــار مــن منزلــه مــع
شــقيقه الشــهيد املجاهــد زيــاد.
ورغــم أن شــهيدنا املجاهــد عمــر كان طف ـاً صغ ـرًا يف االنتفاضــة األوىل فقــد شــارك يف املظاه ـرات ورشــق جنــود
االحتــال بالحجــارة .وكثـرًا مــا جــاء لوالــده يســأله عــن الســبع وكيــف كانــوا يعيشــون فيهــا .وال يخلــو حديثــه مــن لــوم
لوالــده للهجــرة مــن هنــاك .وكان يقــول« :أمــوت وال أتــرك بيتــي».
موعد مع الشهادة

بعــد مشــوار مشــهود يف مقاومــة االحتــال قــدر للشــهيد املجاهــد عمــر أن يستشــهد مــع شــقيقه الشــهيد املجاهــد
زيــاد حــن اســتهدفتهام طائـرات االحتــال فجــر األحــد  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م أثنــاء تعــرض حــي األمــل يف
خانيونــس الجتيــاح القــوات الصهيونيــة ،فتصــدى لــه الشــهيد مــع شــقيقه املجاهــد زيــاد ضمــن مجموعــة مــن رسايــا
القــدس ،ومتــزق جســدا الشــهيدين ومتازجــت أشــاؤهام ببعضهــا بعضــا ،وأصيــب ثالثــة مــن رفاقهــا بج ـراح خطــرة
خــال تواجدهــم يف أحــد أزقــة حــي األمــل بخانيونــس جنــوب قطــاع غــزة.
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الشهيد املجاهد سعيد محمد سعيد النجار
استشهد دفا ًعا عن خانيونس مدينة البطوالت

جعــل مــن جســده در ًعــا لصــد قــوات العــدو ومنعهــا مــن دخــول
املدينــة؛ ألن املــدن التــي يستشــهد أبناؤهــا عــى أبوابهــا ال يدخلهــا
أعداؤهــا.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

ولــد شــهيدنا املجاهــد ســعيد محمــد النجــار (أبــو املهنــد) بتاريــخ  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م يف مدينــة
خانيونــس الباســلة التــي قدمــت الكثــر مــن التضحيــات عــى مــر األعــوام ،وال زالــت تقــدم املزيــد مــن العطــاء
الالمتناهــي مــن أجــل أن تحيــا بالعــزة والكرامــة.
نشــأ شــهيدنا الفــارس ســعيد يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،وتحــث أبناءهــا
دو ًمــا عــى الصمــود والثبــات يف مواجهــة املحــن والشــدائد ،والصــر عــى الطاعــات.
ينتمــي الشــهيد املجاهــد ســعيد إىل عائلــة مجاهــدة يف ســبيل اللــه والوطــن حيــث استشــهد مــن العائلــة عــدد مــن
أبنائهــا نذكــر منهــم :ابــن عمــه الشــهيد رامــي النجــار وعبــد الرحمــن النجــار وفضــل النجــار ويــارس النجــار وغريهــم يف
انتفاضــة األقــى أثنــاء مقاومتهــم للمحتــل الغاصــب ،وال زالــت هــذه العائلــة املرابطــة تقــدم فلــذات أكبادهــا دفا ًعــا
عــن اإلســام وفلســطني.
يعترب شهيدنا املجاهد سعيد االبن الثالث لوالده يف ترتيبه لألبناء ،وله من اإلخوة أربعة ومن األخوات أربع.
درس شــهيدنا املجاهــد ســعيد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة «أحمــد عبــد العزيــز» واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة
«محمــد الــدرة» ،والتحــق باملرحلــة الثانويــة يف مدرســة «كــال نــارص» حتــى قــدر اللــه لــه الشــهادة.

صفاته وأخالقه

امتــاز شــهيدنا البــار ســعيد بصفــات العطــف والحنــان عــى إخوانــه وأخواتــه ،فــكان بــا ًرا ومطي ًعــا لوالديــه ،تســكن
الرقــة والرأفــة يف قلبــه.

شـهيدنا املجاهـد أبـو املهنـد أحـب الجميـع فبادلـوه الحـب بالحـب ،وربطتـه عالقـة األخوة واملحبـة مـع كل أقربائه
خصوصـا مـع االستشـهادي املجاهـد علاء الشـاعر والشـهيد املجاهـد ابن عمـه رامي النجـار ،فالتحـق بركبهم.
وأصدقائـه
ً
ُعــرف الشــهيد املجاهــد ســعيد بأنــه يواظــب عــى أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد «الســام» و»النــور» ،ويحــث
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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جميــع إخوانــه عــى صــاة الجامعــة والجلــوس يف حلقــات العلــم والذكــر يف املســجد .وكان جري ًئــا شــجا ًعا يتقــدم ألي
مهمــة جهاديــة بقلــب املؤمــن وبخطــا املخلــص العــارف.
ـتلهم حديــث رســول اللــه« :اســتعينوا عــى
امتــاز شــهيدنا املجاهــد بالرسيــة والكتــان ،فــكان يعمــل بصمــت مسـ ً
قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان».
كان شــهيدنا املجاهــد ســعيد مح ًبــا لحركتــه متفان ًيــا يف خدمتهــا ،يبــذل الغــايل والنفيــس يف ســبيل تحقيــق أهدافهــا
لغــرس حــب الجهــاد واملقاومــة لــدى الجيــل الصاعــد.
مشواره الجهادي

عشــق الشــهيد املجاهــد ســعيد فلســطني ،وعشــق الجهــاد حتــى باتــت فلســطني وتحريرهــا كل أمانيــه وكل مطلبــه يف
الحيــاة ،فتبلــورت شــخصية الشــهيد الفــارس ســعيد اإلنســان املثابــر واملتصــدر للصــف األول يف مجــاالت العمــل .فمنــذ
نعومــة أظافــره كان يحــرص عــى القيــام بواجبــه نحــو دينــه ووطنــه.
تعــرف بعدهــا شــهيدنا املقــدام ســعيد عــى الخيــار األمــل ،عــى اإلســام املقــاوم ،فوجــد ضالتــه التــي يبحــث عنهــا
فانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 2000م مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة التــي نهــض فيهــا
الشــعب مجتم ًعــا ليدافــع عــن طهــارة املســجد األقــى ،وليطالــب بحقوقــه التــي عجــزت عــن اســردادها أنظمــة الخــزي
والعــار ،فكانــت وقفــه عــز وفخــار تحــى ســرتها األجيــال يف كل مــكان.

برز دور شهيدنا املجاهد سعيد يف الرابطة اإلسالمية اإلطار الطاليب لحركة الجهاد اإلسالمي يف مدرسته الثانوية وتعددت
مواقعـه حيـث عمـل يف اللجان الثقافية واالجتامعية واإلعالمية ،وشـارك يف كثري من الفعاليات الطالبية للرابطة اإلسلامية.
التحق شهيدنا املجاهد أبو املهند بصفوف رسايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي يف عام 2003م ليكون
فارسا يحمل القرآن يف قلبه والبندقية يف يده ،ويدافع عن طهارة وقداسة فلسطني املباركة .والتحق بدورة تدريب
جند ًيا ً
عسكرية لرسايا القدس حيث أتقن شهيدنا الفارس آنذاك عملية القنص وإطالق النار وزرع العبوات برباعة ملحوظة.
وعمل شهيدنا املجاهد سعيد يف وحدة الرصد واالستطالع التابعة لرسايا القدس لكونه يسكن قرب مغتصبة «مرياج».
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم االثنــن  25أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م كانــت مدينــة خانيونــس تشــهد اجتيا ًحــا صهيون ًيــا ألرضهــا
املباركــة ،فخــرج الجميــع للتصــدي للعــدو املجــرم ومنعــه مــن دخــول املدينــة ،ومــن بــن جمــوع النــاس اصطفــى اللــه
لجــواره نخبــة مــن الشــهداء األب ـرار الذيــن كان مــن بينهــم شــهيدنا املقــدام ســعيد الــذي خــرج مــن بيتــه مجاهــدً ا
حامـاً روحــه عــى كفــه ليمكــث مــدة طويلــة يف ميــدان املواجهــة واالشــتباك املســلح مــع إخوانــه املجاهديــن ليعــود
إىل بيتــه مخض ًبــا بدمــه الطاهــر تفــوح منــه رائحــة املســك ،وتخــرج جامهــر شــعبنا لتوديــع ثلــة مــن الشــهداء الذيــن
قضــوا نحبهــم يف هــذا االجتيــاح الغاشــم ،معاهديــن اللــه عــى االســتمرار يف طريــق ذات الشــوكة.
فبوركــت وبــورك مســعاك يــا أبــا املهنــد! وأســكنك اللــه فســيح جناتــه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء وحســن
أولئــك رفيقــا .فهني ًئــا لــك الشــهادة ! وهني ًئــا لــك هــذا االرتقــاء وهــذا االصطفــاء!
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الشهيد املجاهد عبد الرحمن إسامعيل حسن أبو منر
ارتقى للعال يف ميدان الرشف والعزة

بوركــت أيهــا الشــبل األيب .صدقــت اللــه يف الدفــاع عــن دينــه
ومحاربــة أعدائــك فأعطــاك الشــهادة .هني ًئــا لــك ذاك املقعــد عنــد
النبيــن والصديقــن والشــهداء.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1987

ولــد الشــهيد الفــارس عبــد الرحمــن إســاعيل أبو منــر يف محافظــة خانيونــس بتاريــخ  27مــارس (آذار) 1987م ،ألرسة
فلســطينية مجاهــدة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف ،تعــود أصولهــا إىل بلــدة «رصفنــد العــار» التــي ُه ِّجــر أهلهــا
منهــا عنــوة يف عــام النكبــة 1948م ليســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة طويلــة مــن املعانــاة والشــتات مبخيــم خانيونــس
جنــوب قطــاع غــزة الــذي شــهد العديــد مــن املجــازر بحــق أهلنــا املرابطــن.
ينتمــي شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن إىل عائلــة مجاهــدة حيــث أصيــب والــده بطلــق نــاري يف القــدم ،واستشــهد
وأصيــب ،وتــم اعتقــال اثنــن مــن إخوتــه وإصابــة جميــع إخوانــه ،واعتقــل الكثــر مــن أبنــاء العائلــة الصابــرة يف انتفاضــة
األقــى أثنــاء مقاومتهــم للمحتــل الغاصــب ،وال زالــت هــذه العائلــة املرابطــة تقــدم فلــذات أكبادهــا دفا ًعــا عــن
اإلســام وفلســطني.
ـخصا ،وترتيبــه الخامــس بــن
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن باإلضافــة إىل والديــه مــن اثنــى عــر شـ ً
الجميــع .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن ،وهــو مــن الطلبــة املتفوقــن
يف جميــع املراحــل ،ثــم درس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة هــارون الرشــيد ،لكــن استشــهاده حــال دون إكــال مشــواره
التعليمــي ودراســته الجامعيــة.
صفاته وأخالقه

يعتــر شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن مــن امللتزمــن بالصــاة وحفــظ كتــاب اللــه منــذ نعومــة أظافــره يف مســجد
الفــاروق ،كــا متيــز بأخالقــه العاليــة الرفيعــة ،واحرتامــه لوالديــه وبــره بهــا وحبــه إلخوانــه وأصدقائــه .عــرف بزيارتــه
املتواصلــة ألرحامــه ومشــاركته الحثيثــة لجريانــه وأهلــه يف كافــة مناســباتهم.
متيـــز ش ــهيدنا الف ــارس عبـــد الرحم ــن أيضً ــا بال ــود والتس ــامح م ــع اآلخري ــن ،يعف ــو ويصفـــح عـــن املخطئ ــن
بحقـــه ،ويتحـــدث كثـــ ًرا ألصدقائـــه عـــن فضـــل الجهـــاد واالستشـــهاد يف ســـبيل اللـــه والوطـــن.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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خــرج فارســنا مــن رحــم املخيــم ليعلــن رفضــه لالحتــال الصهيــوين ،ومتســكه بحقــه يف أرضــه ووطنــه املســلوب،
فعــرف منــذ صغــره مبقارعتــه لجنــود االحتــال بالحجــارة يف منطقــة حــي التفــاح غــرب مخيــم خانيونــس حيــث تجمــع
مســتوطنات «غــوش قطيــف» ،مــا أدى إلصابتــه بنــران االحتــال يف العــام 2001م بعــد أشــهر قليلــة مــن انــدالع
انتفاضــة األقــى املباركــة إال أن تلــك اإلصابــة مل تثنــه عــن مواصلــة دربــه الجهــادي املقــدس.

مــع اســتمرار االنتفاضــة املباركــة تعــرف شــهيدنا الفــارس عبــد الرحمــن عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني
ورساياهــا املظفــرة بــإذن اللــه رسايــا القــدس ،وآمــن بفكرهــا ليلتحــق بصفــوف مجاهديهــا األبطــال حيــث نشــط يف بــادئ
األمــر ضمــن صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة قبــل أن يصبــح فاعـاً يف أنشــطة الحركــة الجامهرييــة
والسياســية واالجتامعيــة والثقافيــة حيــث أبــى بــا ًء حسـ ًنا يف ذلــك املجــال.
نظ ـ ًرا لنشــاطه الــدؤوب ومشــاركته الواســعة يف فعاليــات الحركــة ،وإخالصــه يف جهــاده ،وهــو مــا ملســه املقربــون
منــه تــم اختيــار شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن ليكــون أحــد أعضــاء مجموعــات الفرســان الكشــفية التابعــة للحركــة
املجاهــدة ،وذلــك يف ســبيل االرتقــاء بــه ومبســتوياته الفكريــة والثقافيــة والجســانية.
ق ــرر ش ــهيدنا املجاه ــد عب ــد الرحم ــن أن يحم ــل األمان ــة أمان ــة تحري ــر األرض وحف ــظ عه ــد الش ــهداء ووق ــف
عذابـــات األرسى وأنّـــات الجرحـــى ،فالتحـــق بصفـــوف رسايـــا القـــدس الجنـــاح املســـلح للحركـــة ليثخـــن يف العـــدو
الصهي ــوين وينتق ــم ألبن ــاء ش ــعبه ،ويظف ــر ب ــرف الش ــهادة يف س ــبيل الل ــه ع ــز وج ــل ولك ــن صغ ــر س ــنه ح ــال دون
تجني ــده يف صف ــوف رساي ــا الق ــدس.
موعد مع الشهادة

هــي الشــهادة تــأىب إال أن تعانــق مــن عشــقها؛ ففــي فجــر يــوم  25أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م اســتيقظ شــهيدنا
املقــدام عبــد الرحمــن عــى وقــع اجتيــاح ملنطقــة الحــي النمســاوي مبدينــة خانيونــس ،فخــرج شــهيدنا مــن بيتــه
ليســاعد املقاومــن الذيــن تصــدوا بعزميتهــم وإمكاناتهــم املحــدودة لآلليــات الصهيونيــة املعتديــة حيــث أخــذ يشــعل
اإلطــارات ليحجــب الرؤيــة عــن طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة التــي تحــوم يف ســاء املنطقــة الســتهداف كل مــا هــو
متحــرك مــن املقاومــن واملواطنــن إال أن طائـرات الحقــد الصهيونيــة أطلقــت باتجاهــه صارو ًخــا أدى إىل استشــهاده عــى
الفــور مقبـاً غــر مدبــر تحتســبه وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
مــن جهتهــا نعــت حركــة الجهــاد اإلســامي الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن وأشــادت بعطائــه وجهــاده وأخالقــه
وصــدق انتامئــه للفكــرة الخالــدة واإلســام العظيــم حيــث بلــغ مــن العمــر لحظــة استشــهاده  17ربي ًعــا.
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الشهيد املجاهد عامر نصيف عقل تركامن (غوادرة)
الشهيد الرابع يف عائلته

«إننــي فخــور بابنــي الشــهيد الــذي رفــض االستســام للعــدو وأرص
عــى املقاومــة حتــى حقــق أمنيتــه ونــال الشــهادة بدمــه وصمــوده
وبطولتــه التــي ســتبقى مرضبًــا لألمثــال .كيــف ال أفخــر وأعتــز بــه
وقــد وقــف يف وجــه القتلــة الذيــن قتلــوا شــقيقه األصغــر ضيــاء ()12
عا ًمــا قبــل عــدة شــهور بــدم بــارد؟ فأقســم وقتهــا عــى الثــأر ،واليــوم
يحقــق حلمــه ويثــأر لــدم أخيــه وابــن عمتــه وخالــه» .والــدة الشــهيد
املجاهــد عــار تتحــدث بفخــر يخفــي بــن جنباتــه أملًــا عــى ف ـراق
ولدهــا الشــهيد.

)(2004 - 1985

الميالد والنشأة

 31ينايــر (كانــون الثــاين) 1985م هــو يــوم ميــاد شــهيدنا املجاهــد عــار نصيــف تركــان (غــوادرة) يف مدينــة جنــن
شــال الضفــة املحتلــة.
منــا وترعــرع بــن أحضــان أرسة مجاهــدة أرشبــت أبناءهــا حــب الجهــاد وفلســطني والتضحيــة باألنفــس واألرواح؛ ألن
الوطــن أغــى مــن أي يشء .تلقــى تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة حتــى الصــف الخامــس ،ثــم تــرك الدراســة واتجــه للعمــل
بســبب الظــروف االقتصاديــة التــي يعــاين منهــا معظــم الفلســطينيني .تتكــون أرستــه مــن الوالديــن وأربعــة أشــقاء
تجمــع بينهــم األلفــة واملــودة واملحبــة.
الجديــر ذكــره أن شــهيدنا املجاهــد عــار ليــس الوحيــد لعائلتــه ،بــل استشــهد قبلــه شــقيقه األصغــر ضيــاء الــذي
قتلتــه قــوات االحتــال بــدم بــارد غــر آبهــة بــأي حقــوق كفلهــا دعــاة املواثيــق الدوليــة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد عــار برزانتــه وأدبــه وأخالقــه الحســنة ،وحبــه إلخوتــه وجريانــه حتــى إنــه مل يذكــر لــه أي
مواقــف ســوى تلــك الطيبــة مــع األهــل والجـران والنــاس جمي ًعــا مــا جعلــه محبوبًــا لــكل مــن عرفــه.
مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد املجاهــد عــار إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة يف العــام 2001م
والتحــق يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك يف الكثــر مــن االشــتباكات
املســلحة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ضــد قــوات االحتــال دفا ًعــا عــن شــعبنا ،واشــتد حقــده عــى الصهاينــة عندمــا
قتلــوا شــقيقه ضيــاء وأقســم عــى الثــأر لدمــه .لقــد كان بطـ ًـا بــكل معنــى الكلمــة ال يهــاب املــوت وال األعــداء.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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يف  31أكتوبــر (ترشيــن األول) 2004م ،حــوايل الســاعة الثانيــة فج ـ ًرا بــدأت قــوات االحتــال بالتســلل تحــت جنــح
الظــام للحــي الرشقــي مــن مدينــة جنــن ملحــارصة املطلوبــن لهــا مــن املجاهديــن ،وبــدأت القــوات تتقــدم ببــطء بعدما
احتلــت البنايــات الســكنية املقابلــة للحــي الرشقــي حتــى أحكمــوا حصــار املنطقــة مبســاعدة الطائ ـرات التــي حلقــت
عــى ارتفــاع منخفــض.
حــورص الشــهيد الفــارس عــار ورفاقــه يف جبــل الحــي الرشقــي بعدمــا انتــر الجنــود يف كل مــكان مبســاندة
الطائ ـرات ،وبــدأوا بإطــاق النــار بشــكل مكثــف يف املنطقــة فطلــب شــهيدنا املقــاوم عــار مــن رفاقــه االنســحاب
لتغطيتهــم والدفــاع عنهــم ولكنهــم رفضــوا .بــدأت املعركــة التــي قاتــل فيهــا شــهينا املقــاوم عــار ببســالة .وحينــا حاول
املجاهــدون االنســحاب تبـ ّـن أن قــوات االحتــال تنتــر يف كل مــكان.
وســمع األهــايل جنــود االحتــال يطالبــون املجاهديــن بتســليم أنفســهم وســط قيــام الجيــش بقصــف مكثــف
للمنطقــة بقذائــف األنريجــا ،ونجــح بعــض املجاهديــن باالنســحاب واالختبــاء يف موقــع قريــب بعدمــا ســقطت املنطقــة
بيــد جنــود االحتــال ،ولكــن شــهيدنا املجاهــد عــار رفــض إخــاء موقعــه وواصــل القتــال غــر آبــه برصخــات الجنــود،
فاستشــهد خــال املعركــة واحتجــزت قــوات االحتــال جثامنــه لعــدة ســاعات.
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الشهيد املجاهد محمد خليل عيل القايض
مجاهد صاحب صفات مثىل

يســطر التاريــخ مبــداد مــن نــور تضحيــات وجهــاد رجال أشــداء كان
لهــم بــاع طويــل يف البــذل والعطــاء مــن أجــل خدمــة دينهــم وقضايــا
أمتهــم العادلــة ،وبعــد أن أمتــوا مهمتهــم وأرضــوا ربهــم وبذلــوا مــا
يف وســعهم اصطفاهــم اللــه إىل جــواره لريتاحــوا مــن رحلــة العنــاء
الطويــل الــذي اســتعذبوه يف ســبيل اللــه.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1983

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد خليــل القايــض يف  25فربايــر (شــباط) 1983م .ونشــأ وترعــرع يف أحضــان أرستــه يف
حــي الزيتــون يف مدينــة غــزة .وتتكــون األرسة مــن الوالديــن وســتة إخــوة وســت أخــوات ،وهــو خامــس إخوتــه الذكــور.

ودرس الشــهيد املجاهــد محمــد مرحلتــه االبتدائيــة مبدرســة الفــاح بحــي الزيتــون ،ثــم التحــق يف املرحلــة الثانويــة
مبدرســة تونــس .وأنهــى دراســته بعــد ذلــك مبدرســة النيــل.
صفاته وأخالقه

أطلــق عليــة لقــب أبــو حديــد وكثـ ًرا مــا تــردد عــى مســاجد غــزة .وخاصــة مســجد الربــاط حيــث اتخــذه بي ًتــا لــه
للطاعــة وعبــادة اللــه ســبحانه وتعــاىل .كــا قــام بتعليــم األشــبال يف املســجد وتحفيظهــم كتــاب اللــه وإعطــاء النــدوات،
حمــل شــهيدنا املجاهــد محمــد منــذ طفولتــه حتــى ريعــان شــبابه صفــات اإلنســانية مبعنــى الكلمــة حيــث أحبــه أهلــه
وجريانــه وأصدقائــه وأقاربــه ،حتــى أطلــق عليــة لقــب أبــو وســيم البتســامته املرشقــة املرســومة دامئًــا عــى وجهــه ،عــرف
رسا رغــم احتياجــه ،يفضــل غــره عــى نفســه لجلــب الســعادة إليهــم،
بتق ّيــه وورعــه وخجلــه ،يحــب مســاعدة اآلخريــن ً
هــذا هدفــه األســمى يف الحيــاة كــا أن الصــر وعــدم الرثثــرة والنميمــة والغيبــة مــن أهــم صفاتــه.
مشواره الجهادي

عندمــا التحــق شــهيدنا املقــدام محمــد بحركة الجهاد اإلســامي عزز هــذه الصفات يف كيانــه ووجدانه وشــعوره إىل أن
طمــع يف املزيــد وهــو الجهــاد يف ســبيل اللــه ،ومتنــى نيــل الشــهادة مــن أجــل الفــوز يف اآلخــرة وجنــات الخلــد والفــردوس
األعــى .متنــى أن يتــزوج يف هــذه الدنيــا ،وعندمــا وجدهــا دنيــا دنيئــة فضــل أن يتــزوج يف اآلخــرة مــن الحــور العــن.
موعد مع الشهادة

نفــذ شــهيدنا املقــدام محمــد عمليــة استشــهادية يف مســتوطنة «كفــار داروم» يف ديــر البلــح بتاريــخ  31أكتوبــر
(ترشيــن األول) 2004م .حيــث صعــدت روحــة الطاهــرة يف هــذا اليــوم للقــاء وجــه اللــه تعــاىل حيــث كان يف هــذا اليــوم
عرســه يف الدنيــا وزفافــه لحــور العــن ،ونرجــو مــن اللــه تعــاىل أن يحتســبه عنــده شــهيدً ا وأن يكــون مــن املقربــن إليــه
يف اآلخــرة مــع األنبيــاء والصدقــن والشــهداء بــإذن اللــه ،وأن ينــال الرحمــة والعفــو واملغفــرة مــن اللــه تعــاىل.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد رمزي محمد شحادة الجعبري
سطر بدمه أروع مالحم البطولة

إذا اجتمــع الحــق والســاح والقلــب الجــريء كان النــر للحــق
مهــا كان ســاح الغاصــب الظــامل قــوة وتفو ًقــا .كان الشــهيد املجاهــد
رمــزي قل ًبــا جري ًئــا وســا ًحا بســيطًا وح ًقــا ،وبالســر عــى طريقــه يكون
نــر الحــق الفلســطيني.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1975

ولــد الشــهيد املجاهــد رمــزي محمــد الجعبــر (أبــو محمــد) يف محافظــة خانيونــس بتاريــخ  7ديســمرب (كانــون األول)
1975م ألرسة فلســطينية مؤمنــة صابــرة تعــود جذورهــا إىل مدينــة «بيــت دراس» املحتلــة منــذ عــام 1948م وتتكــون
مــن والديــه وأربعــة إخــوة وســت أخــوات ،وكان ترتيبــه الرابــع بــن الجميــع .عــاش شــهيدنا طفولتــه يف كنــف أرستــه
البســيطة كــا كل أطفــال فلســطني الذيــن أيقظتهــم قذائــف وحمــم املــوت الصهيونيــة التــي تنــر القتــل واملــوت يف
كل مــكان وبحــق كل مــا هــو فلســطيني.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد رمــزي مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن
مبدينــة خانيونــس ،ومــن ثــم أكمــل دراســته الثانويــة يف معهــد الصناعــة وحصــل عــى شــهادة الدبلــوم.
أخالقه وصفاته

متيــز شــهيدنا املجاهــد رمــزي بــره بوالديــه وطاعتــه لهــا ،وبعالقتــه الوطيــدة بعائلتــه وجريانــه ،كــا متيــزت حياتــه
القصــرة بفعــل الخــر والحــرص عــى أداء الصلــوات الخمــس يف وقتهــا ،وحــث إخوانــه عــى أداء الصــاة املكتوبــة يف
ـتلهم
مســجد «الكتيبــة»ُ .عــرف خــال مســرة حياتــه الجهاديــة القصــرة بالرسيــة والكتــان فــكان يعمــل بصمــت مسـ ً
حديــث رســول اللــه ﷺ« :اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان».

مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املجاهــد رمــزي عــى الخيــار األمــل ،خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فــكان انضاممــه إىل
صفوفهــا يف العــام 2001م بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة التــي نهــض فيهــا الشــعب الفلســطيني مجتم ًعــا ليدافــع عــن
طهــارة املســجد األقــى ،وكرامــة أمتــه التــي أضاعتهــا أنظمــة الخــزي والعــار وحــب الكـرايس ،فكانــت وقفــة عــز وفخــار
تحــى ســرتها األجيــال يف كل مــكان.
ش ــارك ش ــهيدنا املجاه ــد رم ــزي يف كاف ــة الفعالي ــات واألنش ــطة الت ــي كان ــت تدع ــو له ــا الحرك ــة ملواجه ــة الع ــدوان
الصهي ــوين الغاش ــم ،غ ــر أن ــه كان ع ــى يق ــن ب ــأن م ــا أخ ــذ بالق ــوة ل ــن يس ــرد إال بالق ــوة ال باملفاوض ــات الرسي ــة
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أو العلني ــة ،فالتح ــق يف الع ــام 2002م بصف ــوف رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي ليك ــون
فارس ــا يحم ــل الق ــرآن يف قلب ــه والبندقي ــة يف ي ــده ليداف ــع ع ــن طه ــارة وقداس ــة فلس ــطني املبارك ــة حي ــث
جنديً ــا ً
تلق ــى دورة تدري ــب عس ــكرية خاص ــة متي ــز فيه ــا بالش ــجاعة واإلق ــدام ،أهلت ــه ألن يلتح ــق بوح ــدة االستش ــهاديني
الخاص ــة بالرساي ــا.
خــال مســرته الجهاديــة شــارك شــهيدنا املجاهــد الجعبــر يف العديــد مــن عمليــات الرصــد واالســتطالع لألهــداف
العســكرية الصهيونيــة كــا شــارك يف التصــدي للقــوات الصهيونيــة املجتاحــة ملدننــا ومخيامتنــا وقرانــا الفلســطينية،
وأصيــب خاللهــا بعــدة إصابــات مل تثنــه عــن مواصلــة طريــق الشــوكة .واصــل شــهيدنا املجاهــد رمــزي الجعبــر عملــه يف
وحــدة الربــاط عــى الثغــور فــكان دائــم املرابطــة مــع إخوانــه.
موعد مع الشهادة

لقــد كان شــهيدنا املجاهــد رمــزي توا ًقــا للشــهادة ،فســعى لهــا ســعيها وهــو مؤمــن ،فــكان املوعــد فجــر يــوم الســبت
املوافــق  6نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2004م عندمــا انطلــق شــهيدنا الفــارس رمــزي ورفيقــه الشــهيد املجاهــد عمــر
نوفــل لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف مغتصبــة «جــان أور» غــرب خانيونــس ،للثــأر واالنتقــام مــن أعــداء اللــه واألمــة
اإلســامية ،وللــرد عــى جرائــم العــدو بحــق أبنــاء شــعبنا ،فاشــتبك املجاهــدّ ان مــع قــوات االحتــال الصهيــوين داخــل
املغتصبــة لعــدة ســاعات .وقــد اعــرف العــدو الصهيــوين بصعوبــة العمليــة البطوليــة التــي اســتخدم فيهــا طائ ـرات
األباتــي الغتيــال الشــهيدين بعدمــا عجــز جنــوده عــن مواجهتهــا ،وأســفرت العمليــة التــي أطلقــت عليهــا رسايــا
القــدس «معركــة بــدر الكــرى» عــن مقتــل وإصابــة العديــد مــن الجنــود الصهاينــة .هكــذا ســطر شــهيدنا املجاهــد رمــزي
ورفيقــه الشــهيد املجاهــد عمــر نوفــل بدمائهــم الزكيــة أروع التضحيــات .تقبــل اللــه شــهداءنا وأســكنهم فســيح جناتــه
مــع الشــهداء والصديقــن.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الشهيد عالء هشام عيىس أبو سامرة
يف ليلة القدر وقع القدر

زرع يف أرستــه الــوازع الدينــي .أحبــه إخوتــه وكل مــن عرفــه.
افتقــده أطفــال الفق ـراء .اشــتاقت لــه باحــات املســجد .حزنــت عليــه
أزقــة املخيــم وشــوارعه .مل يكــن كأطفــال املخيــم .وضــع بصمتــه يف كل
مــكان دخلــه أو مــر عليــه .مل يعــرف مــن الطفولــة إال اســمها ومــا يقــرأ
عنهــا يف الكتــب ويشــاهد يف التلفــاز .اعتدنــا أن نســمع الكثــر مــن
القصــص البطوليــة ألبطــال ومقاومــن ،ومل نعتــد أن نســمع قصــة طفــل
وكأنــه قائــد كبــر .قصــة طفــل حــزن الجميــع الستشــهاده.

)(2004 - 1989

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء هشــام أبــو ســارة بتاريــخ  9يوليــو (متــوز) 1989م ،درس حتــى الصــف العــارش األســايس
مــن الفصــل األول يف مدرســة حطــن األساســية يف جنــن.

للشــهيد املجاهــد عــاء  3أشــقاء وشــقيقة وحيــدة (والء) ،اعتقــل والــده ملــدة  6أشــهر يف ســجون االحتــال الصهيــوين
عــام 2006م بتهمــة نقــل مطارديــن.
صفاته وأخالقه

يجلســون حولنــا ودموعهــم ال تــكاد تتوقــف مــن شــدة البــكاء .شــعرنا كأننــا نعــزي .األم واألخــت واإلخــوة يتحدثــون
لنــا عــن صفــات ذلــك الفــارس .يتســابقون مــن يتكلــم مــن شــدة حبهــم لــه.

تصفــه األم بأنــه شــبل مثــايل جــدً ا« :أدب وأخــاق وديــن ،صــاة دامئــة يف املســجد ،حافــظ  4أج ـزاء مــن القــرآن،
قلبــه معلــق باملســاجد».
وتضيــف« :دامئًــا األول عــى صفــه وعــى مدرســته ،حمــل مســؤولية البيــت مــن صغــره ،مؤثــر للغــر ،عفيــف النفــس،
وعندمــا يتلقــى أي مســاعدات مدرســية لــه يوزعهــا عــى املحتاجــن ،حصــل عــى شــهادة داعيــة بتقديــر متميز مــن هيئة
العلــاء والدعــاة يف جنــن ،وحصــل عــى املرتبــة األوىل مــن بــن  200طالــب ،يصــوم اثنــن وخميــس واأليــام البيــض».
تقــول شــقيقته الوحيــدة« :بعــد استشــهاده بأســبوعني وبعــد فتــح خزانتــه الخاصــة وجدنــا حصالــة نقــود يوفــر بهــا
النقــود مكتوبــا عليهــا« :ذهــاب إىل العمــرة» .وبعــد ســؤالنا للشــيخ عــن إمكانيــة اســتخدام املــال املوجــود بهــا ،قــال لنــا
بإمكانكــم التــرف باملبلــغ لشــخص مقــرب منكــم ومحتــاج ،فارتــأت العائلــة مســاعدة أحــد األقــارب للذهــاب ألداء
مناســك العمــرة .اعتــاد عــاء أن يســتغل العطلــة الصيفيــة بــن الســنة الدراســية واألخــرى للعمــل يف البيــع يف الســوق
ملســاعدة والــده يف إعالــة أرستــه».
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مشواره الجهادي

تلقــى الشــهيد الشــبل عــاء جلســات املســاجد يف مســجد أنصــار بالحلقــات التــي تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي،
وهنــاك تــرب وارتــوى مــن فكــر الجهــاد واســتوعبه عــن ظهــر قلــب ،وســاعد يف توزيــع اللحــوم يف األعيــاد للمحتاجــن
وأرس األرسى والشــهداء ،وتقــول والدتــه« :يــزورين باملنــام ويقــول يل إن أردت أن تعرفينــي فاستنشــقي رائحتــي».

موعد مع الشهادة

شــقيقته والء تتحــدث عــن لحظاتهــا مــع شــقيقها الشــهيد الشــبل عــاء« :كنــت ال أفارقــه حتــى إننــا كنــا نــأكل
ونلعــب مــع بعضنــا ،وتعلقــت بــه لدرجــة ال توصــف ،وهــو حنــون وغيــور عــي».

متــي يف حديثهــا والدمعــة تســقط مــن عينهــا« :قبــل استشــهاده بيــوم كانــت فــرة امتحانــات الشــهرين وعــي
امتحــان إنجليــزي ،وعليــه امتحــان رياضيــات .وكنــا نجلــس مــع بعضنــا ويحدثنــي عــن الصــاة والديــن وأهميــة الدارســة
يف املســتقبل ،وأنــه يجــب علينــا أن نحصــل عــى معــدالت عاليــة لــي نرفــع رأس أيب وأمــي .وصبيحــة يــوم الســبت 6
نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2004م اســتيقظنا وقــت الســحور حيــث تســحرنا وصلينــا الفجــر ،وبقينــا مســتيقظني للدراســة
إىل رشوق الشــمس ،وبعــد أن جهزنــا أنفســنا للذهــاب للمدرســة أوصلنــي إىل مدرســة الزهـراء عــى مدخــل مخيــم جنــن
وعــاد إىل مدرســته حطــن .وأثنــاء الــدوام ســمعت إطــاق نــار مــن قــوات االحتــال ،وبعــد لحظــات بــدأت ســيارات
اإلســعاف بالتحــرك وغــادر الطــاب مدارســهم .وأثنــاء مــروري مــن أمــام مستشــفى جنــن الحكومــي عنــد مغــادريت
للمدرســة التقيــت بصديــق عــاء ليخــرين أن عــاء أصيــب برصاصــة يف جســده ،وهــو اآلن متواجــد باملستشــفى ،فأرسعت
يف ســري ووصلــت البيــت وأيقظــت والــدي مــن نومــه وأخربتــه بإصابــة أخــي عــاء .وفجــأة قــرع جــرس البــاب فــإذا
بــه ابــن الج ـران وقــد أخــرين أن تلفزيــون جنــن املركــزي أذاع أن شــقيقك عــاء قــد استشــهد .وأفــاد شــهود عيــان
أن مواجهــات دارت بــن الطلبــة والجيــش بعدمــا غــادر الطــاب مدارســهم بعــد اقتحــام املخيــم ،وأصيــب أخــي عــاء
برصاصــة دمــدم برأســه أدت إىل استشــهاده عــى الفــور».
يشــار إىل أن قــوات االحتــال اقتحمــت مســرة تشــييع الشــهيد وأطلقــت قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع عــى
املشــيعني .وحدهــم أطفــال فلســطني مــن يعشــقون أرضهــم ،ويقدمــون أرواحهــم فــداء لهــا يف ســبيل إعــاء كلمــة ال إلــه
إال اللــه محمــد رســول اللــه .وحدهــم مــن يعرفــون مــاذا تعنــي كلمــة «احتــال» ومــاذا تعنــي كلمــة «شــهيد» ومــاذا
تعنــي كلمــة «مقاومــة».
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أحد شهيدي «معركة بدر الكربى»

أنــا إن ســقطت فخــذ مــكاين يــا رفيقــي يف الســاح .نــداء صاغــه
شــاعرنا املتقــد ح ًبــا للوطــن معــن بسيســو ،وتابــع مجاهدونــا تلبيــة
النــداء جيـاً فجيـاً ،وســيتابعونه حتــى تحريــر األرض  .كنــت يــا عمــر
الحبيــب نعــم امللبــي للنــداء.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1978

يف مدينــة خانيونــس وبالتحديــد يف  11ديســمرب (كانــون األول) 1978م كان التاريــخ يســجل ميــاد الفــارس املجاهــد
عمــر محمــود نوفــل ألرسة محافظــة تعــود أصولهــا لبلــدة «الســوافري الغربيــة» املحتلــة عــام 1948م.

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد عمــر مــن والديــه وإخوانــه الثالثــة باإلضافــة إىل أخواتــه الســت ،وقــدر اللــه أن يكــون
ترتيبــه الثامــن بــن األبنــاء .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس خانيونــس ،ومل يكمــل دراســته الثانويــة حيــث
اتجــه إىل العمــل يف مهنــة الســياقة حتــى يســاعد والــده يف تحمــل مســؤولية وأعبــاء البيــت.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد عمــر نوفــل نشــأة ملتزمــة مشــحونة بالغضــب عــى املحتــل الغاصــب ،وترعــرع يف كنــف
مخيمــه الــذي زرع يف قلبــه حــب الوطــن والدفــاع عــن كرامتــه.
صفاته وأخالقه

ارتبــط الشــهيد املجاهــد عمــر بعالقــات ممتــازة مــع أرستــه ،وأحــب الجميــع ،وأحبــه الجميــع .متيــز شــهيدنا املجاهــد
عمــر بدماثــه خلقــه وأدبــه املتفــرد ،وتواضعــه وحبــه للجميــع؛ فهــو يــوزع ابتســامته عليهــم ويتمتــع بــروح مرحــة
ودعابــة طريفــة تعلــق بهــا كل مــن عرفــه .كان شــهيدنا املجاهــد عمــر نوفــل إنســانًا عظيـ ًـا طيــب النفــس ،مح ًبــا
لألطفــال يحبــب إليهــم الجهــاد يف ســبيل اللــه والوطــن ،و ُمح ًبــا ألصدقائــه وجريانــه ،بســيطًا ومتســام ًحا ،يــر والديــه
ويطيعهــا طال ًبــا لرضاهــا ،ويــؤدي حقوقهــا ،ويصــل الرحــم ويحافــظ عــى القرابــة .و ُعــرف شــهيدنا املجاهــد بقــوة
الشــخصية ،وقــوة عضــات جســمه؛ فقــد كان يحمــل وزنًــا كب ـ ًرا وال يتأثــر .حــرص شــهيدنا املجاهــد عمــر عــى أداء
الصلــوات يف مســجد «حســن البنــا» يف حــي األمــل ،وكان يحــث إخوانــه وأصدقــاءه للمحافظــة عــى أداء الصلــوات يف
املســجد والجلــوس يف حلقــات العلــم والذكــر.

مشواره الجهادي

منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثًــا عــى صــدر شــعبه وأمتــه فانخــرط يف العمــل
الوطنــي ،وشــارك رغــم صغــره يف االنتفاضــة األوىل عــام 1987م ،حيــث أصيــب يف قدمــه ،لكــن ذلــك مل يضعــف مــن
الســبل.
عزميتــه ،وواصــل مقاومتــه لالحتــال الصهيــوين بشــتى ُ
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ُعــرف الشــهيد املجاهــد عمــر بإقدامــه وشــجاعته الباســلة وتصديــه املتواصــل للقــوات الصهيونيــة لــدى اجتياحهــا
ملدننــا وقرانــا الفلســطينية ،وتشــهد لــه بذلــك محــاور مدينــة خانيونــس ورفــح ،حيــث كان الشــهيد دو ًمــا يخــوض
معــارك باســلة ضــد الجنــود الصهاينــة.
اعتقــل شــهيدنا املجاهــد عمــر مرتــن عــى أيــدي قــوات االحتــال الصهيــوين وذلــك بســبب ذهابــه متســلالً إىل
أراضينــا املحتلــة عــام 1948م ،فــكان االعتقــال األول ســنة 2000م وملــدة ثــاث ســنوات ،واالعتقــال الثــاين ســنة 2003م
وملــدة تســعة شــهور.
قبــل انتــاء شــهيدنا املجاهــد عمــر نوفــل لحركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة شــارك
شــهيدنا بفعاليــات كثــرة مــع التنظيــات األخــرى ،فقــد خطــط للعديــد مــن العمليــات الجهاديــة ضــد العــدو الغاصــب.
انضــم شــهيدنا املجاهــد عمــر لصفــوف رسايــا القــدس منتصــف انتفاضــة األقــى وعمــل ضمــن صفوفهــا حيــث قــام
بالعديــد مــن املهــات الجهاديــة نذكــر منهــا :الربــاط الدائــم عــى الثغــور ،الرصــد للمواقــع الصهيونيــة ،إطــاق قذائئــف
الهــاون عــى تجمعــات املســتوطنني.
خــرج شــهيدنا املجاهــد عمــر يف عــدة عمليــات استشــهادية ،لكــن قــدر اللــه عــز وجــل مل يكــن قــد حــان بعــد ،ومل
يقــدر لــه االستشــهاد حينهــا باإلضافــة إىل العديــد مــن املهــام الجهاديــة التــي تــم تجهيــزه فيهــا ليكــون استشــهاديًا يف
ســبيل اللــه بــإرشاف عــدد مــن قــادة رسايــا القــدس الشــهداء أبرزهــم الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل.
موعد مع الشهادة

لقــد كان شــهيدنا املقــدام عمــر توا ًقــا للشــهادة وإىل لقــاء اللــه ورســوله األعظــم ،فأحــب الشــهادة بصــدق وســعى
لهــا ســعيها وهــو مؤمــن ،فــكان املوعــد يف صبــاح يــوم األحــد  6نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2004م حيــث انطلــق شــهيدنا
الفــارس عمــر ملب ًيــا داعــي الجهــاد ليلتقــي برفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد رمــزي الجعبــر لتنفيــذ عمليــة استشــهادية
يف مغتصبــة جــان أور غــرب خانيونــس للثــأر واالنتقــام مــن أعــداء اللــه واألمــة ،وللــرد عــى جرائــم العــدو بحــق
أبنــاء شــعبنا ،فاشــتبك املجاهــدان مــع قــوات االحتــال الصهيــوين عــى مدخــل املغتصبــة لعــدة ســاعات ،وقــد اعــرف
العــدو الصهيــوين بالعمليــة البطوليــة ،التــي أســفرت عــن مقتــل وإصابــة العديــد مــن الجنــود الصهاينــة ،فارتقــى إىل
ال ُعــا الشــهيدان الفارســان عمــر نوفــل و رمــزي الجعبــر بصاروخــن مــن طائـرات العــدو الصهيــوين أثنــاء املعركــة التــي
أطلقــت عليهــا رسايــا القــدس «معركــة بــدر الكــرى» ،ليلتحقــا مبــن ســبقوهام مــن الشــهداء والصالحــن ،وحســن أولئــك
رفي ًقــا .رحمــك اللــه يــا شــهيدنا املقــدام عمــر ،لقــد صدقــت اللــه فصدقــك اللــه بالشــهادة!

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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عمليــة تلــو العمليــة واشــتباك يتبعــه اشــتباك .تفجــر هنــا وقتــى
هنــاك وإصابــات ،مجاهــد عنيــد مل يثنــه هــدم منزلــه وال اعتقــال
والــده وشــقيقه عــن مواصلــة طريقــه ،وضــع نصــب عينيــه فلســطني
وســار نحوهــا حتــى مــى شــهيدً ا.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1985

انتظــرت جنــن يف  1مــارس (آذار) 1985م ميــاد الشــهيد املجاهــد أمــن جــال حســن ألرسة بســيطة تقطــن مخيــم
جنــن وتعــود جذورهــا إىل بلــدة «بريكــة» قضــاء حيفــا شــال فلســطني املحتلــة.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد أمــن مــن الوالديــن وعــرة أبنــاء خمســة مــن الذكــور وخمــس مــن اإلنــاث يجمــع
بينهــم الحــب واالحــرام .تلقــى شــهيدنا املجاهــد أمــن تعليمــه يف مــدارس املخيــم فأنهــى املرحلــة االبتدائيــة ،ثــم
املرحلــة اإلعداديــة واجتــاز الســنة األوىل مــن املرحلــة الثانويــة وبعدهــا تــرك الدراســة.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا الفــارس أمــن شــاب جميــل ووســيم عــرف بطيــب قلبــه وحســن عالقاتــه مــع أصدقائــه ومعارفــه وجريانــه،
األمــر الــذي أكســبه احرتامهــم ومحبتهــم وثقتهــم فيــا يقــول ويفعــل ،كذلــك متيــز بالجــرأة والشــجاعة واإلرصار ،وكل
هــذه الصفــات بــدت جليــة يف كــرة املعــارك التــي خاضهــا.

مشواره الجهادي

منــذ صغــره اعتــاد أن يدخــر مرصوفــة اليومــي يف علبــة صغــرة وينتظــر قــدوم العيــد ليشــري بــه ألعا ًبــا بالســتيكية
شــبيهة بالســاح الحقيقــي ،واعتــاد أن يلعــب مــع أقرانــه لعبــة أطفــال فلســطني (الجيــش والعــرب) .شــهيدنا الفــارس
أمــن كغــره مــن أطفــال فلســطني يحلــم أن يكــر ويلتحــق باملقاومــة.
كــر الفــارس واشــتد عــوده والتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي ،ثــم بصفــوف رسايــا القــدس وحمــل الســاح ليدافــع
عــن هــذا الوطــن الســليب وعــن القــدس الرشيــف فشــارك يف صــد االجتيــاح الصهيــوين الغاشــم ملخيــم جنــن أبريــل
(نيســان) 2002م وخــاض خاللــه عــدة اشــتباكات ضــد العــدو وقــدر اللــه أن يخــرج منــه ســاملًا.
أحــب شــهيدنا املجاهــد أمــن العمــل الجهــادي أكــر وأصبــح متشــو ًقا للشــهادة وشــارك يف صــد االجتيــاح الصهيــوين
الثــاين للمخيــم الــذي هدمــت فيــه قــوات االحتــال منــزل والــده.
يســجل لشــهيدنا املقــدام أمــن مشــاركته يف عــدة اشــتباكات ضــد العــدو الصهيــوين وزرع العبــوات عــى طريــق
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الجيبــات العســكرية وتفجريهــا ،كــا نفــذ عــدة عمليــات عســكرية مــن بينهــا عمليــة (قريــة الجلمــة عــى طريــق
عرابــة) التــي أســفرت عــن مقتــل وإصابــة بعــض الجنــود الصهاينــة مــا أثــار غضــب قــادة الكيــان وشــنوا حملــة مطــاردة
ضــد الشــهيد الفــارس أمــن.
رغــم املطــاردة وصعوبــة التنقــل مل يرتاجــع شــهيدنا ووهــب نفســه لالنتقــام مــن هــذا العــدو فنفــذ عمليــة أخــرى
برفقــة إخوانــه يف رسايــا القــدس قــرب قريــة عنــزة الواقعــة جنــوب محافظــة جنــن وقــد قتلــوا خاللهــا ثالثــة مســتوطنني
وجرحــوا آخريــن ،لكــن قــوات االحتــال علمــت أنــه املنفــذ لهــذه العمليــة فشــددت عليــه وعــى تحركاتــه وأخــذوا
يالحقونــه ويف كل مــرة يشــتبكون معــه ويعجــزون عــن اإلمســاك بــه.
يف أحــد االشــتباكات التــي خاضهــا شــهيدنا املجاهــد أمــن مــع قــوات االحتــال أصيــب يف يــده وقدمــه بجــروح
طفيفــة ومتكــن مــن اإلفــات مــن قبضتهــم فرشعــت قــوات االحتــال مبداهمــة منــزل شــهيدنا املقــدام أمــن وعبثــت يف
محتوياتــه ،ثــم داهمــت بعــض بيــوت رفاقــه املجاهديــن وطلبــت قــوات االحتــال مــن والــده بــأن يســلم فلــذة كبــده
وهــددوه بهــدم املنــزل الجديــد فقــال لهــم« :واللــه لــن أســلمه حتــى لــو هدمتــم املخيــم كلــه».
يف جنــح الظــام اقتحمــت قــوات االحتــال املخيــم واعتقلــت شــقيقه جهــاد وحكمــوا عليــه بالســجن ســبع ســنوات
واعتقلــوا والــده وهدمــوا املنــزل الــذي مل ميــض عــى ســكناهم فيــه ســوى شــهر واحــد.
موعد مع الشهادة

يف السادســة صبا ًحــا بعــد ثــاث ســاعات مــن هــدم املنــزل حــر الشــهيد املجاهــد أمــن لــرى الجرميــة بعينيــه
وتوعــد أن يأخــذ بالثــأر وهــو ينظــر إىل أمــه نظــرة الــوداع فذهــب هــو وأصحابــه إىل نقطــة عســكرية يف يعبــد غــرب
جنــن ،وهنــاك حــرت ســيارة للعــدو مــن نــوع بيجــو فقتلــوا مــن كان يف داخلهــا وهــم :ثالثــة جنــود ،وأصابــوا اثنــن
آخريــن ورموهــا جانــب الطريــق.
يف نفــس اليــوم تســللت قــوات صهيونيــة خاصــة وأخــذوا يبحثــون عــن الشــهيد املجاهــد أمــن ورفاقــه الذيــن
شــاركوا يف العمليــة ونصبــوا لهــم الكامئــن عــى الطــرق ويف األزقــة والشــوارع فخــرج الشــهيد املجاهــد أمــن ورفاقــه
مــن املخيــم متجهــن صــوب محطــة الوقــود لتزويــد الجيــب الــذي يســتقلونه بالوقــود فــإذ بقــوة كبــرة مــن الصهاينــة
تداهــم املحطــة وبــدأ االشــتباك بــن املجاهديــن وبــن الصهاينــة ،لكــن قــدر اللــه قــد نفــذ فاستشــهد األبطــال األربعــة
الذيــن كانــوا يف الجيــب يف  7نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2004م .والشــهداء هــم :أمــن حســن وفــادي إغباريــة مــن رسايــا
القــدس ،ومحمــد مشــارقة ومحمــود صــاح الديــن مــن كتائــب األقــى ،فــإىل جنــات الخلــد يــا شــهداء فلســطني.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

303

الشهيد املجاهد أمني فوزي عبد الرحيم حمدان
رسم سمة الفداء يف درب الشهادة

رســم ســمة الفــداء يف درب الشــهادة وغــرس يف املجاهديــن قنابــل،
وكتــب مــن دمــه الطاهــر أروع مالحــم البطولــة والفــداء .ذاك هــو
الشــهيد املجاهــد أمــن حمــدان ابــن بلــدة عــار الــذي أشــعل األرض
نــا ًرا ولظــى تحــت أقــدام االحتــال بعــد أن فتــح الرصــاص صوبهــم
لتكــون دماؤهــم لعنــة عليهــم .تعالــوا بنــا نتابــع ســرة هــذا البــدر
املفتقــد يف الليلــة الظلــاء!

)(2004 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أمــن فــوزي حمــدان بتاريــخ  7ينايــر (كانــون الثــاين) 1985م يف جنــن ،ولكنــه انتقــل بعــد
عامــن إىل بلــدة عــار قضــاء طولكــرم بالضفــة الغربيــة حيــث تــرىب وترعــرع هنــاك.
نشــأ الشــهيد املجاهــد أمــن يف بيــت مســلم تــرىب فيــه عــى العقيــدة واألخــاق الحميــدة بــن اثنــي عــر مــن
اإلخــوة واألخــوات ترتيبــه الثامــن بينهــم ،تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف البلــدة ،ولكنــه تــرك تعليمــه تحــت
ضغــط الظــروف واألعبــاء املعيشــية الصعبــة ليلتحــق مبهنــة القصــارة وتربيــة األغنــام.
صفاته وأخالقه

ـن ومل يعــرف الخــوف وال االنكســار حيــث منــذ صغــره حــرص
ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد أمــن أنــه شــجاع مل ينحـ ِ
عــى مواجهــة االحتــال ،كيــف ال وهــو الــذي تــرىب عــى موائــد القــرآن ودروس الجهــاد والخطــب الحامســية؟!

متيــز الشــهيد الفــارس أمــن كــا تقــول والدتــه بأنــه دائــم االبتســامة حيــث مل تفــارق االبتســامة محيــاه ،مشــيدة
بســلوكه القويــم وخلقــه الحســن وصفاتــه النبيلــة.
وتضيــف األم« :مل أكــن أشــعر بالســعادة إال مبرافقتــه ،ودامئًــا يتحفنــا بنكاتــه وترصفاتــه البســيطة التــي تشــعل فينــا
الفــرح والــرور .كنــت دو ًمــا أطلــب منــه املكــوث أطــول مــدة ممكنــة معنــا حتــى يتحفنــا بخفــة ظلــه وطيبــة قلبــه».
أمــا رفــاق الشــهيد فأكــدوا أنــه مــا تنــازل أو فــرط بحقهــم قــط حيــث ظهــر نعــم املجاهــد الثابــت عــى الحــق،
وتجلــت مواقفــه الشــجاعة وقــت املحــن.
مشواره الجهادي

حريصــا عــى املشــاركة
منــذ صغــره ُعــرف شــهيدنا املقــدام أمــن بحبــه للجهــاد واملقاومــة يف ســبيل اللــه حيــث ُعهــد
ً
يف أحــداث انتفاضــة االقــى عــام 2000م ،وقــد شــهدت لــه مياديــن املواجهــة وقتئــذ.
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انضــم فارســنا الشــهيد أمــن لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2003م ،وتتلمــذ عــى يــدي الشــهيد القائــد يف رسايــا
القــدس الشــهيد املجاهــد جميــل جعــار الــذي تأثــر بــه كث ـرًا ،وهــذا مــا دفعــه لالنخ ـراط يف العمــل العســكري الح ًقــا
عــر االش ـراك يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
يقــول رفــاق درب الشــهيد الفــارس أمــن إنــه قــد فتــح بيتــه ليــؤوي إخوانــه املجاهديــن ويوفــر لهــم املــاء والغــذاء
ويحميهــم ويحمــي رسهــم فضـ ًـا عــن أنــه اعتــاد أن ينتقــل متخف ًيــا يف جنــح الليــل بح ًثــا عــن مــأوى للمجاهديــن
يســاعدهم يف نقــل الرســائل فيــا بينهــم مضح ًيــا بذلــك بنفســه ومبالــه يف ســبيل إعــاء كلمــة ال إلــه إال اللــه.
موعد مع الشهادة

خــرج شــهيدنا املجاهــد أمــن إىل أرض ميلــك فيهــا مزرعــة يف قريــة عــار ،يقــول مــن رافــق الشــهيد يف ذلــك اليــوم
وتحديــدً ا  7نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2004م إنــه قــد جهــز نفســه وحمــل ســاحه ،فجــأة قــام الشــهيد املقــدام أمــن
بإطــاق النــار حينــا استشــعر أن هنــاك قــوات خاصــة صهيونيــة قــد جــاءت إىل املنطقــة التــي يقيــم فيهــا .دار اشــتباك
عنيــف بــن الشــهيد وقــوات االحتــال ،فقتــل جنــدي منهــم عــى الفــور وأصــاب اثنــن آخريــن ،أعلــن عــن مقتلهــم بعــد
انتهــاء العمليــة.
مــرت ســاعة كاملــة عــى هــذا النحــو مــن االشــتباك األمــر الــذي دفــع االحتــال لطلــب تعزي ـزات عســكرية إىل
رشا ،فســقط شــهيدنا املقــدام أمــن شــهيدً ا مرض ًجــا
املــكان حتــى متكنــت قــوات االحتــال مــن اســتهدافه اســتهدافًا مبــا ً
بدمــه وقــد شــاركت الطائ ـرات املروحيــة يف العمليــة وألقــت قنابــل مضيئــة يف املــكان.
يقــول شــهود عيــان إنــه بعــد انتهــاء العمليــة أخــذ النــاس بقايــا مالبــس الجنــود وســاعاتهم مــن املــكان ،فيــا بقــي
الجيــش ملــدة شــهر تقري ًبــا يجــري تحريــات ويصــور موقــع االشــتباك.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد فادي خرض توفيق إغبارية
رص عىل الشهادة فنالها
أ ّ

مل متــر ســاعات بعدمــا أبلــغ عائلتــه بأنــه لــن يس ـلّم نفســه حتــى
متكنــت قــوات االحتــال مــن الوصــول للشــهيد املجاهــد فــادي إغبارية
مــن كــوادر رسايــا القــدس يف جنــن واغتالتــه مــع ثالثــة مجاهديــن مــن
رفاقــه يف كمــن للوحــدات الخاصــة التــي أطلقــت النــار عليهــم فارتقــوا
إىل العــا شــهداء .حكايــة وصــورة ال تتوقــف أم فــادي عــن روايــة
فصولهــا للشــهيد الفــارس فــادي يف ريعــان الشــباب.

)(2004 - 1983

الميالد والنشأة

يف مدينــة جنــن شــال الضفــة املحتلــة يقــع املنــزل البســيط الــذي ولــد فيــه الشــهيد املجاهــد فــادي خــر إغباريــة
يف  12مــارس (آذار) 1983م ،منــا وترعــرع بــن والديــن صابريــن وســتة أشــقاء وثــاث شــقيقات فــادي أكربهــم س ـ ًنا.
تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي ،ثــم الســنة األوىل مــن املرحلــة الثانويــة وتــرك الدراســة بعدهــا ولجــأ للعمــل فشــغل
عــدة أعــال مختلفــة.

صفاته وأخالقه

أم فــادي تتحــدث عــن ابنهــا الــذي طاردتــه أجهــزة األمــن الصهيونيــة طــوال عــام كامــل نجــا خاللهــا مــن االغتيــال
واالعتقــال عــدة مـرات ،وتقــول« :فــادي بطــل بــكل معنــى الكلمــة مؤمــن برســالته الجهاديــة وبحــق شــعبه يف الحريــة
واالســتقالل لذلــك اختــار الجهــاد بصمــت ورفــض االســتعراض أمــام الكامـرات .دو ًمــا يتقــدم الصفــوف ويتمنى الشــهادة
دروســا لــن ينســاها فلــن نرتاجــع أو نفــرط
وعندمــا أطلــب منــه الحــذر يقــول :ال تخــايف ادعــي يل وســنعلّم االحتــال ً
بــذرة تـراب مــن الوطــن وســنقاتل حتــى النــر».
مشواره الجهادي

عــرف الشــهيد املجاهــد فــادي باملقاتــل الــرس الــذي يتقــدم الصفــوف يف مواجهــة املحتلــن .يقــول أحــد رفاقــه:
«عندمــا كانــت قــوات االحتــال تتوغــل يف جنــن نجــد فــادي دو ًمــا يف املقدمــة يحمــل ســاحه الــذي ال يهــدأ حتــى
يفرغــه يف جنــود االحتــال ،فهــو شــجاع ومجاهــد بــكل معنــى الكلمــة ،مســتعد للمعركــة يرفــض االسـراحة ويكــره النــوم
ويــر عــى أن يبقــى يقظًــا حتــى ال ينالــوا منــه فهــو يف دائــرة االســتهداف وقــوات االحتــال تطــارده برشاســة».
تقــول الوالــدة« :خــال شــهر رمضــان كثفــت قــوات االحتــال مــن مالحقتهــا لفــادي فقــد داهمــت منزلنــا عــر
مـرات قبــل وبعــد اإلفطــار أو منتصــف الليــل .و يعاملوننــا بوحشــية وهمجيــة ويهــددون بهــدم املنــزل واعتقــال جميــع
أف ـراد العائلــة .وقــد حطّمــوا منزلنــا ومل يبــق فيــه يشء .وكل مــرة يدوســون الطعــام ويطلقــون النــار ويســتخدمون
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الــكالب ويف أحــد األيــام تســللت وحــدة صهيونيــة خاصــة ملنزلنــا واحتجزتنــا ومنعتنــا مــن اإلفطــار ونصبــت كمي ًنــا
لفــادي وعندمــا فشــلوا اعتــدوا علينــا بالــرب».
مل تتوقــف قــوات االحتــال عــن معاقبــة عائلــة الشــهيد الفــارس فــادي كــا تــروي والدتــه ،فكانــوا يقتحمــون منزلهــم
دو ًمــا خاصــة يف ســاعات الليــل ويحتلونــه ويقومــون بالتحقيــق معهــم والضغــط عليهــم وتهديديهــم بتصفيــة ابنهــم
الشــهيد الفــارس فــادي إن ظــل يرفــض االستســام.
رغــم جميــع مامرســاتها البشــعة فشــلت قــوات االحتــال يف الوصــول للشــهيد املجاهــد فــادي لذلــك تقــول والدتــه:
«داهمــوا منزلنــا يف األســبوع األخــر مــن رمضــان خــال اإلفطــار .جمعونــا وطردونــا مــن املنــزل وقامــوا بتحطيــم أثــاث
املنــزل واســتجوبونا ،ثــم قامــوا باعتقــايل مــع ابنــي األصغــر ونقلونــا ملركــز االعتقــال يف ســجن ســامل ،وهنــاك هددنــا
ضابــط املخاب ـرات بتصفيــة فــادي وهــدم منزلنــا واالنتقــام منــا ،وقــال يل قبــل مغــادرة الســجن أنصحــك بــأن تنقــذي
حيــاة ابنــك إذا كنــت تريدينــه ح ًيــا .هنــاك قـرار بتصفيتــه فأرســليه لنــا قبــل أن نعيــده لــك جثــة».
يف هــذا الوقــت شــهيدنا الفــارس فــادي يواصــل معركتــه مــع رفاقــه رغــم حزنــه وتأثــره العتقــال والدتــه ،لكنــه رفــض
االستســام وتقــول الوالــدة« :بعــد اإلفـراج عنــي جــاء فــادي لالطمئنــان عــي فأبلغتــه مبــا قالــه ضابــط املخابـرات فســخر
منــه وقــال :ال تخــايف أو تحــزين يــا أمــي إنــه العــدو وإذا سـلّم كل مجاهــد نفســه فكيــف ســنحقق حقوقنــا إنــه مغتصــب
ألرضنــا ويقتلنــا يوم ًيــا ولــو أردت االستســام ملــا اخــرت هــذه الطريــق دعيهــم يفعلــوا مــا يريــدون فاللــه معنــا ولــن
ترهبنــا تهديداتهــم والشــهادة أمنيــة عظيمــة».
بعــد ذلــك بيــوم طــاردت قــوات االحتــال شــهيدنا املقــدام فــادي الــذي نجــا مــن املــوت بأعجوبــة .ويقــول رفاقــه:
«بعــد اإلفطــار قــاد فــادي مركبتــه يف جنــن وفجــأة اكتشــف أن وحــدة صهيونيــة خاصــة تتعقبــه فتمكــن مــن تضليلهــا
وهــرب ويف مــرة ثانيــة حــورص داخــل منــزل ولكــن قوتــه وإرادتــه وإرصاره عــى رفــض االستســام جعلــه يتغلــب عــى
الجنــود ويهــرب».
موعد مع الشهادة

بعــد نجاتــه مــن ثــاث محــاوالت اغتيــال واعتقــال وقــع شــهيدنا املجاهــد فــادي مــع رفاقــه يف كمــن للوحــدات
الخاصــة فبعــد اإلفطــار يف أحــد أيــام رمضــان املوافــق  7نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2004م قــاد الشــهيد املجاهــد فــادي
ســيارته مــع رفاقــه الشــهداء محمــد مشــارقة وأمــن أبــو الكامــل ومحمــود صــاح الديــن ليتفقــدوا الوضــع يف جنــن
وفجــأة هاجمتهــم وحــدة صهيونيــة خاصــة وأطلقــت النــار عليهــم وقتلتهــم بــدم بــارد.
رغــم حزنهــا تقــول أم فــادي« :أعتــز ببطــوالت ابنــي وســنميض عــى دربــه وعهــده قــي مقارعــة االحتــال ولــن نلقــي
رايــة الشــهداء فإمــا نــر أو شــهادة».

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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فارس ليلة القدر

أصيــب يف قدمــه فظنــوه ســينكرس ،لكنهــا زادت جهــاده حيــث
تعلــق قلبــه بالشــهادة أكــر ،فســعى ،فكانــت ليلــة القــدر حاســمة
قضاهــا معتكفًــا ،ثــم ودع األحبــاب وانطلــق مــرع الخطــا للقــاء
عشــقه األزىل .إنهــا الجنــة ولقــاء رب العاملــن.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1984

يف  4أغســطس (آب) 1984م ،ولــد شــهيدنا املجاهــد أســعد فتحــي جــودة (أبــو املحتســب) يف مــروع بيــت الهيــا
شــال غــزة ،فنشــأ وترعــرع يف أحضــان أرسة تتخــذ مــن اإلســام منه ًجــا لهــا ،فــرىب شــهيدنا املجاهــد أســعد عــى موائــد
القــرآن ،واملداومــة عــى الصلــوات يف املســجد.

عائلــة الشــهيد الفــارس أســعد كغريهــا مــن العائــات الفلســطينيةُ ،ه ِّجــرت مــن قريــة «أســدود» املحتلــة عــام
1948م مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة عــى مــرأى ومســمع العــامل بــأرسه.
درس شــهيدنا املجاهــد أســعد املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة أبــو حســن مبخيــم جباليــا ،ودرس املرحلــة
الثانويــة يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجـراح ببيــت الهيــا ،ثــم التحــق بالجامعــة اإلســامية ليــدرس الســكرتارية حيــث
متيــز بالتفــوق واالجتهــاد.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد أســعد مطي ًعــا بــا ًرا بوالديــه حيــث تقــول والدتــه الصابــرة« :مل يرفــض يل أي طلــب لدرجــة
أننــي ذات يــوم قلــت لــه أمتنــى أن ترفــض يل طل ًبــا ،أو تقــول إنــك مشــغول ،فقــال يل :إذا رفضــت لــك طل ًبــا فلمــن أنفــذ؟
دامئًــا يقــدم العــون واملســاعدة للنــاس».
يقــول أحــد أصدقــاء الشــهيد املقــدام أســعد« :ال يعــرف العشــاق أيــن ســيلتقون؟ يف الســجن؟ أم يف املــوت؟ أم يف ظل
وردة؟ هــذا مــا ردده أســعد كثـ ًرا» .ودامئًــا يكــرر« :إن عـ ّز يف الدنيــا اللقــاء ففــي مواقــف الحــر نلقاكــم» .ويكفينــا أنهــا
كلــات تعــر عــن صــدق قائلهــا حيــث إن أســعد محبــوب مــن جميــع الذيــن تعرفــوا عليــه ،يحــب إخوانــه وأصدقاءه.

ويضيــف صديــق لــه« :فقــدت أعــز أصدقــايئ ،واألدهــى مــن ذلــك أننــي حرمــت مــن إلقــاء نظــرة الــوداع عليــه
حيــث إننــي كنــت معتقـ ًـا أثنــاء استشــهاده األمــر الــذي زاد حــزين عــى فراقــه ،فهــو نصحنــي قبــل اعتقــايل بيــوم بعــدم
الذهــاب إىل املنــزل لــدواع أمنيــة ،فلــم أســمع كالمــه ،وكأنــه شــعر بقــرب الفـراق ،فقــال يل :يــا أخــي ســامحني وخــذ
بالــك مــن نفســك».
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مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املقــدام أبــو املحتســب بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وبــدأ العمــل يف صفــوف الرابطــة اإلســامية
اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث ُعــرف نشــيطًا إىل أبعــد الحــدود مــا جعلــه يلفــت أنظــار إخوانــه يف
الجنــاح العســكري لينتمــي إىل رسايــا القــدس عــام 2001م ،فأخلــص عملــه ،لحبــه لوطنــه واســتعداده للتضحيــة مــن
أجــل تحريــر األرض مــن دنــس االحتــال حيــث شــارك إخوانــه املجاهديــن يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة يف شــال
قطــاع غــزة ،كــا شــارك املرابطــن يف حراســة ثغــور الشــال الصامــد.
تعــرض شــهيدنا املجاهــد أســعد إلصابــة يف قدمــه اليمنــى أثنــاء اجتيــاح اآلليــات الصهيونيــة ملنطقــة تــل الزعــر
شــال القطــاع ،لكــن إصابتــه زادت مــن عزميتــه وإرصاره عــى مواصلــة طريــق الجهــاد واملقاومــة.
اعتقــل شــهيدنا املجاهــد أســعد يف ســجون الســلطة الفلســطينية عــى أيــدي جهــاز األمــن الوقــايئ ملــدة شــهرين
بتهمــة مقاومــة االحتــال الصهيــوين.
يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد أســعد رابــط يف منــزل الشــهيد عبــد اللــه الســبع يــوم استشــهد ابنــه عبــد اللــه ،ليدافــع
عنــه وخــرج يومهــا ســاملًا.
مــن جهتهــا والــدة الشــهيد الصابــرة تتحــدث والدمــوع محبوســة يف عينيهــا« :دخلــت عــى غرفــة أســعد ذات يــوم،
فرأيتــه يقــف أمــام صــورة لصديقــه الشــهيد محمــد مطــر _قبــل استشــهاده_ وهــو يبــي» فســألته :ملــاذا تبــي؟ فلــم
يخــرين ،ثــم قــام وصــى ركعتــن ونــام ،ويف الصبــاح طُــرق بــاب البيــت فــإذا الطــارق محمد مطــر ،فقالــت أخته :يا أســعد
محمــد مطــر عــى البــاب ،ففــزع مــن نومــه وقام برسعــة إىل البــاب وحضن محمــد ،عرفــت وقتها عمــق العالقــة بينهام».
يتحــدث أبــو يحيــى أحــد رفــاق الشــهيد« :أســعد جــودة ومحمــد مطــر مــن املميزيــن يف املســجد ،ويف أحــد األيــام
وجدناهــا يبكيــان ،فســألناهام عــن الســبب ،فلــم يجــب أحــد منهــا ،ولكــن عرفنــا فيــا بعــد بــأن أســعد بــى ألن
محمــد تجهــز للخــروج يف عمليــة استشــهادية».
موعد مع الشهادة

انتظــر الشــهادة يف كل وقــت ،فكلــا ارتقــى شــهيد يتســاءل متــى يحــن دوري؟ تقــول والدة أســعد« :ليلة استشــهاده
خــرج لزيــارة أقاربــه وأحبابــه وكأنــه يودعهــم ،ويف صبيحــة اليــوم التــايل كان يصــادف ليلــة القــدر وبعــد االعتــكاف يف
املســجد وعــى غــر عادتــه رجــع وتسـ ّحر معنــا ،ويف صبيحــة  9نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2004م خــرج شــهيدنا املجاهــد
أســعد مــع والــده للصــاة يف «مســجد القســام» ،ويضيــف والــده« :انتظرتــه بعــد الصــاة ،لكنــه قــال يل إنــه ســيبقى مــع
الشــباب ،وعــى حــد علمنــا أنــه ذهــب بعدهــا إىل الجامعــة ،لكــن ثبــت لنــا أنــه خــرج يف مهمــة جهاديــة مــع رفيــق
دربــه الشــهيد محمــد مطــر».
ويتابــع والــده« :عندمــا كنــت يف العمــل ســمعت دوي انفجــار ،فقلــت اللــه يســر مــن راح اليــوم ،ومل أعلــم أن الــذي
استشــهد هــو ابنــي البكــر ،وعندمــا ســمعت الخــر مل أتحمــل الصدمــة وفقــدت الوعــي».
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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ارتقــى شــهيدنا الفــارس أســعد إىل العــا أثنــاء تواجــده رشق مدينــة غــزة مــع رفيــق جهــاده الشــهيد الفــارس محمــد
جميــل مطــر يف مهمــة رصــد واســتطالع حيــث أطلقــت قــوات االحتــال وابـ ًـا مــن ن ـران أســلحتها الرشاشــة ،وقــد
استشــهد املجاهــدان بعــد أن اخرتقــت الرصاصــات جســديهام .ونســأل اللــه تعــاىل أن يجمعهــا يف الفــردوس األعــى،
إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.
مــن جهتهــا رسايــا القــدس زفــت الشــهيدين :أســعد فتحــي جــودة ( )21عا ًمــا ،محمــد جميــل مطــر ( )20عا ًمــا
وقالــت يف بيانهــا أنهــا مســئوالن يف وحــدة الرصــد واالســتطالع التابعــة لرسايــا القــدس.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد جميل حسني مطر
مقاتل عنيد ال ينكرس

هني ًئــا لــك ســيدي محمــد وأنــت ترتقــي إىل الجنــان شــهيدً ا بــإذن
اللــه ال تعــرف لالنكســار طريقًــا! ســام عليــك يف الخالديــن .ســام
عليــك يــا فــارس ليلــة القــدر املباركــة! محمــد أنــت أعظــم األبطــال،
ويف الليلــة الظلــاء ســنفتقدك يــا بــدر الجهــاد وفلســطني .ال نــدري
يــا محمــد مــا حــال محبيــك حــن يفتقــدوك فــا يجدونــك؟ محمــد
مطــر أيهــا املحــب يف اللــه! أيهــا العاشــق للجهــاد واإلســام وفلســطني!
أيهــا املقــدام يف زمــن النكــوص! نعاهــدك كــا عاهــدت الشــهداء :لــن
تســقط الرايــة ولــن نهنــأ إال بعــودة كامــل فلســطني.

)(2004 - 1986

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد جميــل مطــر يف  9مايــو (أيــار) 1986م يف مــروع بيــت الهيــا شــال غــزة ألرسة
فلســطينية بســيطة الحــال تعــود جذورهــا إىل مدينــة «عســقالن» التــي ســلبها الغ ـزاة املحتلــون عــام 1948م .عــاش
حياتــه يف أرسة بســيطة مكونــة مــن ســبعة أف ـراد فــكان محبو ًبــا مــن والدتــه ووالدتــه ومــن إخوانــه أيضً ــا.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد دراســته االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور ابــن رشــد االبتدائيــة للبنــن ،وأكمــل تعليمــه
اإلعــدادي يف مدرســة ذكــور جباليــا اإلعداديــة «ج» ،ثــم أكمــل تعليمــه الثانــوي يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الج ـراح
الثانويــة «أ» للبنــن .والتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة ليــدرس يف كليــة الدراســات اإلســامية.
صفاته وأخالقه

ُع ــرف ع ــن الش ــهيد الف ــارس محم ــد أن ــه م ــن املداوم ــن ع ــى صي ــام االثن ــن والخمي ــس عم ـ ًـا بس ــنة النب ــي ﷺ،
وكان خلو ًق ــا ال يح ــب املــزاح وال يح ــب الخ ــوض يف أم ــور الدني ــا الزائل ــة ،يح ــث إخوان ــه يف كل م ــكان ع ــى ع ــدم
الغيب ــة والنميم ــة.

وخصوصــا الشــهداء الذيــن عــاش معهــم وأحبهــم
ارتبــط شــهيدنا الفــارس محمــد بعالقــات ود وحــب مــع الجميــع
ً
وأحبــوه ،فأضحــى صدي ًقــا للشــهيد املجاهــد محمــود املقيــد ،والشــهيد املجاهــد محمــود جــودة ،والشــهيد املجاهــد
عــاد أبــو فنونــة أبنــاء رسايــا القــدس ومح ًبــا للشــهيد املجاهــد محمــود زهــر ســامل مــن كتائــب القســام.
مشواره الجهادي

يف العــام الثالــث لالنتفاضــة املباركــة نــال شــهيدنا املقــدام محمــد رشف اللحــاق بركــب املجاهديــن حيــث انضــم إىل
رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فتميــز بقلــة الــكالم ال يســأل عــن يشء ال يعنيــه،
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

311

مجاهــد فــذ ،صلــب ال يلــن ،شــارك إخوانــه املجاهديــن يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة عــى محافظــة الشــال
الحبيــب ،يقــوم بــزرع العبــوات وحاميــة ثغــور الشــال الصابــر.
قــام شــهيدنا املجاهــد محمــد بالرصــد لعــدة عمليــات عســكرية قامــت بهــا رسايــا القــدس ،وشــارك مــع إخوانــه
املجاهديــن يف إطــاق صواريــخ «قــدس  ،»1وظــل يبحــث عــن الشــهادة؛ فقــد خــرج عــى مــدار العــام 2004م لتنفيــذ
أربــع عمليــات استشــهادية إال أن أجلــه مل يــأت بعــد.
ُيســجل لشــهيدنا قيامــه باســتبدال عبــوة أرضيــة زرعهــا مجاهــدو الرسايــا قــرب مغتصبــة «إيــي ســيناي» شــال
غــزة ،فأعجــب بــه قادتــه ولقبــوه املجاهــد العنيــد الــذي إذا أراد شــي ًئا فعلــه.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا الفــارس محمــد إىل العــا يــوم الثالثــاء  9نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2004م أثنــاء تواجــده رشق مدينــة
غــزة مــع رفيــق جهــاده الشــهيد املجاهــد أســعد فتحــي جــودة يف مهمــة رصــد واســتطالع حيــث أطلقــت قــوات االحتالل
وابـ ًـا مــن ن ـران أســلحتها الرشاشــة ،وقــد استشــهد املجاهــدان بعــد أن اخرتقــت الرصاصــات جســديهام .ونســأل اللــه
تعــاىل أن يجمعهــا يف الفــردوس األعــى ،إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.

مــن جهتهــا رسايــا القــدس زفــت الشــهيدين محمــد جميــل مطــر ( )20عا ًمــا ،وأســعد فتحــي جــودة ( )21عا ًمــا
وقالــت يف بيانهــا أنهــا مســئوالن يف وحــدة الرصــد واالســتطالع التابعــة لرسايــا القــدس.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد جميل محمد أبو مارية
تاريخ مكتوب مبداد الدم

عــى األكتــاف بــدأت حكاياتهــم .لبســوا األكفــان بعــد أن حلــت
مناياهــم ،نرتكهــم هنــاك واللحــد ميهــد دار ســكناهم .إنهــم شــهداء
فلســطني الحبيبــة الذيــن نبــي صــوت نجواهــم ونهمــس همــس
املودعــن إن مــات حلــم رؤياهــم.
تلــك كلــات قليلــة ال تــويف قــدر الشــهيد املجاهــد محمــد جميــل
أبــو ماريــة ابــن الخليــل الــذي رحــل مرس ًعــا نحــو جنــات الخلــد ،فهني ًئا
لــك الشــهادة يــا ابــن فلســطني ،يــا ابــن الرابطــة اإلســامية.

)(2004 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد جميــل أبــو ماريــة يف  14فربايــر (شــباط) 1985م بقريــة بيــت أمــر قضــاء الخليــل
شــال الضفــة الغربيــة يف كنــف أرسة مجاهــدة ربــت أبناءهــا عــى حــب الوطــن والفــداء ،فأصبــح الشــهيد البــار محمــد
االبــن البكــر نعــم الطفــل الــذي نشــأ عــى الجهــاد واملقاومــة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد أبــو ماريــة تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس القريــة ،ثــم التحــق باملدرســة
الثانويــة ليتخــرج بعدهــا ويلتحــق بجامعــة الخليــل ليتلقــى تعليمــه الجامعــي يف قســم التاريــخ واآلثــار.
ُعــرف عــن شــهيدنا املجاهــد محمــد أنــه طالــب مجتهــد يهــوى العلــم والثقافــة ،ويقــي جــل وقتــه يف تصفــح
الكتــب الكتســاب الثقافــات املختلفــة.
صفاته وأخالقه

امتــاز الشــهيد املجاهــد محمــد بصفــات حميــدة وخلــق رفيــع حيــث ظهــر ً
مثــال يف اآلداب والــذوق والرتتيــب
وحســن املظهــر وامللبــس كــا قالــت أرستــه.

تقــول والــدة الشــهيد إنــه يعتــر منوذ ًجــا يف اآلداب العامــة والتعامــل مــع اآلخريــن ،ينجــذب النــاس إىل خلقــه
وطبيعتــه الهادئــة ،وتشــر إىل أنــه خفيــف الظــل يحــب رســم البســمة عــى شــفاه اآلخريــن ،وعــرف عنــه أنــه يؤثــر
خصوصــا الجـران واألقــارب واألصدقــاء فضـ ًـا عــن حرصــه عــى بــر
النــاس عــى نفســه؛ فلــم يــأل جهــدً ا يف مســاعدتهم
ً
والديــه الســيام والدتــه التــي تعلــق قلبــه بهــا كث ـ ًرا.
يقــول رفــاق درب الشــهيد املجاهــد محمــد إنــه تعلــق باملســاجد حيــث مل يكــن يغادرهــا إال فيــا نــدر لظــرف خــاص
لتأثــره بالعلــوم الرشعيــة والدينيــة مؤكديــن حبــه للشــهادة والجهــاد يف ســبيل الله.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

تأثــر شــهيدنا الفــارس محمــد بانتفاضــة األقــى مــن عــام 2000م حــن دنــس (أرئيــل شــارون) وع ـرات الجنــود
الصهاينــة باحــات الحــرم القــديس الرشيــف ،فهــزه هــذا املشــهد كثـرًا كحــال غــره مــن أبنــاء الخليــل الذيــن اندفعــوا
لنــرة األقــى.
شــهدت مياديــن املواجهــة للشــهيد املجاهــد محمــد كــا يقــول رفــاق دربــه مؤكديــن أنــه مل يكــن ينفــك عــن
مواجهــة قــوات االحتــال عــى الحواجــز ،ويقــوم برشــقهم بالحجــارة.
انضــم شــهيدنا الفــارس محمــد إىل الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وعــى أثــر نشــاطه
يف املجــال الدعــوي داخــل الجامعــة ورشوعــه بالتنســيق للفعاليــات املســتمرة الخاصــة بالحركــة داخــل الحــرم الجامعــي،
تعــرض لالعتقــال عــى يــد االحتــال الصهيــوين وأرس يف ســجن النقــب الصحـراوي.
بأســا عــى اليهــود ،وأكــر شــجاعة وحامســة
بعــد عــدة أشــهر خــرج الشــهيد املجاهــد محمــد مــن الســجن أشــد ً
لخــوض الجهــاد ضــد العــدو الصهيــوين البغيــض.
موعد مع الشهادة

كعادتــه خــرج الشــهيد الفــارس محمــد مــن منزلــه صبــاح  11نوفمــر (ترشيــن ثــاين) 2004م ومحيــط منطقتــه
وقتئــذ مشــحون باملواجهــات الســاخنة ضــد قــوات االحتــال الصهيونيــة التــي تشــن عمليــة عســكرية عــى الخليــل.

مل تكــن والــدة الشــهيد املقــدام محمــد تعلــم أن هــذه هــي املــرة االخــرة التــي يخــرج فيهــا نجلهــا البكــر مــن املنــزل
بــا عــودة لكونــه عــى موعــد مــع الشــهادة خاصــة أنــه انطلــق مــع رفــاق دربــه نحــو املواجهــات واشــتبك مــع قــوات
االحتــال يف البلــدة ،ولكــن الرصــاص بــدا أرسع إىل قلبــه حيــث أصابتــه رصاصــة غــادرة يف جســده الطاهــر ،فأردتــه
شــهيدً ا عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد محمود عبد الرحمن حمدان كميل
ترك الدنيا خلفه ورحل للخلود شهيدً ا

يظ ــن املحت ــل الغاش ــم أن بإمكان ــه وض ــع نهاي ــة لل ـراع ،ويف كل
م ــرة يفاج ــأ بف ــارس جدي ــد يحم ــل الل ــواء بع ــد الش ــهيد ويرح ــل
وه ــو يعل ــم متا ًم ــا أن القائ ــد الجدي ــد ق ــادم ال محال ــة؛ ألن ه ــذه
الدم ــاء الطاه ــرة تنب ــت الش ــهداء وأرض فلس ــطني ال ميك ــن أن تبق ــى
محتل ــة فمجاهدوه ــا يقاتل ــون عدوه ــم وه ــم فرح ــون بكرام ــة أن
جعله ــم الل ــه ش ــهداء.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1979

يف يــوم  2أكتوبــر (ترشيــن األول) 1979م ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود عبــد الرحمــن كميــل (أبــو محمــد) يف بلــدة
قباطيــة مبحافظــة جنــن شــال الضفــة املحتلــة ألرسة مجاهــدة مكونــة مــن خمســة أشــقاء وشــقيقتني .زادهــم التقــوى
والكلــم الطيــب حديثهــم ،وهــذا مثــرة الرتبيــة الصالحــة مــن أبويهــم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس جنــن ،ثــم اجتــاز الســنة األوىل مــن املرحلــة اإلعداديــة
وتــرك الدراســة بعدهــا واتجــه للعمــل ،وقــد تنقــل يف عــدة مهــن آخرهــا ســائق شــاحنة كبــرة (مقطــورة).
تــزوج الشــهيد املجاهــد محمــود مــن فتــاة صابــرة محتســبة رزقــه اللــه منهــا اثنــن مــن األبنــاء تركهــا ورحــل بعــد
أن خــط لهــا الطريــق بدمائــه.

صفاته وأخالقه

كيــف ميكــن لنــا أن نصــف الشــهداء؟ وعــم ســنتحدث عــن أخــاق شــهيدنا املجاهــد محمــود التــي هــي أخــاق
القــرآن الكريــم؟ أمــا صفاتــه فهــي صفــات املؤمنــن الصابريــن املحتســبني .بــر شــهيدنا بوالديــه وحــرص عــى حســن
معاملتهــا كــا عــرف عطو ًفــا عــى إخوتــه وأخواتــه ميــازح الجميــع واالبتســامة ال تفــارق محيــاه.
مشواره الجهادي

آمــن شــهيدنا الفــارس محمــود باملقاومــة سـ ً
ـبيل وحيــدً ا لتحريــر فلســطني واســتنبط مــن القــرآن الكثــر مــن اآليــات
التــي تحــرض املؤمنــن عــى قتــال األعــداء وتعــد املجاهديــن باألجــر العظيــم يــوم القيامــة.
انتم ــى ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــود لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي لقناعت ــه بصوابي ــة منهجه ــا وفكره ــا ال ــذي رس ــخه
الشــهيد الدكتــور الشــقاقي وتــدرج يف العمــل حتــى أصبــح كاد ًرا يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلس ــامي حي ــث اتهمت ــه ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين بالضل ــوع يف ع ــدة عملي ــات استش ــهادية نفذته ــا الرساي ــا منه ــا
هج ــوم مس ــلح نفذت ــه ض ــد دوري ــة عس ــكرية ق ــرب بل ــدة يعب ــد حي ــث أصي ــب في ــه ع ــدد م ــن الصهاين ــة ،وب ــدأت
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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األجه ــزة األمني ــة الصهيوني ــة مبالحقت ــه بتهم ــة تجهي ــز استش ــهاديني لتنفي ــذ عملي ــات يف قل ــب فلس ــطني املحتل ــة.
تعــرض منــزل ذوي شــهيدنا املقــدام محمــود للمداهمــة عــدة مـرات ،واعتقلتــه أجهــزة األمــن الفلســطينية وجــرى
نقلــه لســجن أريحــا حيــث احتجــز هنــاك لفــرة مــن الوقــت حتــى متكــن مــن اإلفــات مــع ثالثــة مطلوبــن مــن الرسايــا،
اشــتدت بعدهــا الحملــة ملالحقتــه إال أنــه واصــل نشــاطه العســكري ورفــض تســليم نفســه.
موعد مع الشهادة

يف  3ديســمرب ( كانــون األول) 2004م اغتالــت قــوات االحتــال شــهيدنا الفــارس محمــود يف عمليــة خاصــة شــنتها
القــوات الصهيونيــة.

وروى شــهود عيــان أن العمليــة العســكرية الصهيونيــة التــي شــاركت بهــا  15آليــة عســكرية بــدأت مبحــارصة مداخــل
قريــة رابــا قضــاء جنــن ،ثــم اقتحــم الجنــود عــدة منــازل واســتخدموها كنقــاط مراقبــة مدعومــن بطائــريت أباتــي،
وقــال شــهود العيــان إن القــوات الصهيونيــة أطلقــت النــار بشــكل عشــوايئ يف املنطقــة ،وســمع تبــادل إلطــاق النــار
لفــرة مــن الوقــت.
وروى أحــد املواطنــن أنــه شــاهد الجنــود يطلقــون النــار بشــكل عشــوايئ قــرب منزلــه واملنــازل املجــاورة ،ثــم اقتحــم
الجنــود منزلــه وأرغمــوه عــى مرافقتهــم وتحــت تهديــد الســاح طلبــوا منــه الفحــص يف املنطقــة حــول وجــود أشــخاص
أطلقــوا النــار عليهــم ،ويضيــف :رسعــان مــا عــرت عــى شــاب مصــاب بعيــار نــاري وينــزف وال زال عــى قيــد الحيــاة
فطلــب منــي الجنــود إحضــاره عندهــم فرفضــت.
وحســب الشــهود فقــد ســحب الجنــود الشــاب املصــاب ،وعندمــا تأكــدوا مــن هويتــه أنــه الشــهيد املجاهــد محمــود
أطلقــوا النــار عليــه بغـزارة حتــى لفــظ أنفاســه األخــرة واستشــهد.
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الشهيد املجاهد إسامعيل أحمد سامل السواركة
رجال صدقوا العهد

يــا ســيدي كل الكلــات ال تســتطيع أن توفيــك حقــك؛ ألنــك الثائــر
عــى درب الشــقاقي درب اإلميــان والوعــي والثــورة؛ ألنــك العابــد
الزاهــد ،املجاهــد الصنديــد والعاشــق لفلســطني.
ســام عليــك يــا أبــا الســعيد! أيهــا الفــارس األســد العنيــد! فدمــاؤك
لــن تذهــب هــد ًرا ،لــن نهــادن ولــن نصالــح ،وســنبقى عــى درب
الشــقاقي ســائرين.

) (2004 - 1980

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد إســاعيل أحمــد الســواركة (أبــو الســعيد) يف مخيــم جباليــا الثــورة يف  11فربايــر (شــباط)
1980م ،ألرسة مؤمنــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــاَ ،ه َّجرهــا العــدو الصهيــوين الغاشــم مــن مدينتهــا
األصليــة «بــر الســبع».
درس شــهيدنا املجاهــد إســاعيل املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة ذكــور جباليــا االبتدائيــة واإلعداديــة يف
مخيــم جباليــا ،وانتقــل للمرحلــة الثانويــة حيــث أنهــى الثــاين الثانــوي يف مدرســة أبــو عبيــدة عامــر ،بــن الجـراح وانقطــع
عــن الدراســة ليســاعد والــده يف إعالــة أرستــه الكبــرة.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد إســاعيل قبــل ســتة أشــهر مــن استشــهاده ورزقــه اللــه طفلــة اســمها (هبــة) ولــدت بعــد
استشــهاد والدهــا لتعيــش لوعــة االشــتياق لوالدهــا.
صفاته وأخالقه

عــاش شــهيدنا الفــارس إســاعيل حيــاة الزهــد واإليثــار عــى النفــس ،حيــاة العاشــقني لنهــج الرســول محمــد ﷺ،
ومتيــز بالكثــر مــن صفــات الشــباب املســلم املؤمــن املجاهــد حيــث داوم عــى صيــام االثنــن والخميــس ،عامـ ًـا بســنة
املصطفــى _ﷺ_ ،ومل تفــارق االبتســامة وجهــه ،كــا اتصــف بالخجــل لدرجــة كبــرة ،وأحــب جميــع املجاهديــن ال
يفــرق بــن أحــد منهــم.
متيز شهيدنا املجاهد بالرسية التامة؛ حافظ عىل أرسار إخوانه وحركته املجاهدة ورساياها املظفرة.
التــزم شــهيدنا املقــدام إســاعيل يف مســجد القســام مبــروع بيــت الهيــا شــال غــزة ،ونشــأ عــى موائــد القــرآن
الكريــم ،وعــى ســنة الرســول ﷺ ،فــكان املحافــظ عــى صــاة الجامعــة يف املســجد وصــاة الفجــر يف الصفــوف األوىل.
ُيذكــر أن شــهيدنا املجاهــد إســاعيل هــو شــقيق الشــهيد املجاهــد عبــد العزيــز الســواركة ابــن الجهــاد اإلســامي
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الــذي استشــهد يف مواجهــات مخيــم جباليــا التــي حدثــت مــع أجهــزة الســلطة.
مشواره الجهادي

منــذ نعومــة أظافــره التحــق فارســنا إســاعيل بحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث شــارك إخوانــه يف الكتابــة عــى
الجــدران يف املناســبات الجهاديــة واعتقــل يف ســجون الســلطة عــى خلفيــة أعاملــه الجهاديــة ثــاث مـرات .و ُيعــرف عنــه
بأنــه أحــد املنشــدين يف فرقــة النــور «عشــاق الشــهادة» التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي.
ومــع دخــول انتفاضــة األقــى املباركــة انضــم شــهيدنا املجاهــد إســاعيل إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك يف الكثــر مــن العمليــات البطوليــة ضــد جنــود االحتــال وقطعــان مســتوطنيه وكان
يشــارك مجاهــدي الرسايــا يف إطــاق قذائــف الهــاون والصواريــخ املوجهــة ،وعمــل لفــرة يف وحــدة الرصــد واالســتطالع
التابعــة للرسايــا.
يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد إســاعيل ينتفــض حينــا يســمع نبــأ توغــل صهيــوين ،فيــرع إىل مــكان التوغــل حامـ ًـا
عدتــه البســيطة وكان ذلــك جل ًيــا يف العديــد مــن االجتياحــات الغاشــمة خــال انتفاضــة األقــى املباركــة.
موعد مع الشهادة

يف الســاعة الثانيــة مــن صبيحــة يــوم الثالثــاء  7ديســمرب (كانــون األول) 2004م ســمع شــهيدنا املجاهــد إســاعيل نبــأ
تقــدم قــوات االحتــال رشق حــي الشــجاعية ،وكعادتــه أرسع لتجهيــز نفســه لصــد العــدوان ،فتوجــه إىل حــي الشــجاعية
حيــث قــدر الشــهادة وموعــد الرحيــل .صــى الفجــر مــع إخوانــه املجاهديــن.
ويف الســاعة الثامنــة والنصــف صبا ًحــا بينــا شــهيدنا املقــاوم إســاعيل مــع مجاهــد آخــر ينصبــان أحــد الصواريــخ
املوجهــة تعرضــا إلطــاق نــار كثيــف مــن آليــات العــدو ،فطلــب شــهيدنا إســاعيل مــن رفيقــه االنســحاب ليغطــي عليــه،
فآثــره شــهيدنا إســاعيل عــى نفســه وبعدمــا ابتعــد املجاهــد أطلقــت طائــرة اســتطالع صهيونيــة صارو ًخــا عــى جســده
الطاهــر فتناثــر أشــاء ،وارتقــى إىل العليــاء شــهيدً ا بــإذن اللــه كــا أحــب ومتنــى.
قالــت زوجــة الشــهيد الصابــرة عنــد استشــهاده« :هني ًئــا لــك العــرس يــا إســاعيل! ولتتزيــن الجنــان للقــاء الحبيــب
أبــا الســعيد! هــذا املجاهــد الــذي ســهر الليــايل يف ســبيل اللــه ،وال زال وردة يف عمــر الزهــور ولكنــه الوطــن ،فهني ًئــا لــك
الفــردوس األعــى يــا أبــا الســعيد وإنــا عــى دربــك لســائرون ولــن نســتكني ولــن نبيــع».
أبــو عبيــدة صديــق الشــهيد« :مل يكــن إســاعيل مجــرد شــاب عــادي ،بــل منوذ ًجــا للشــباب املســلم املجاهــد الــذي
أقســم باللــه أن ميــي عــى طريــق ذات الشــوكة وأبــر بالقســم ،فهني ًئــا لــك الشــهادة يــا إســاعيل!».
الشــيخ نافــذ عــزام« :كــم هــو رشيــف هــذا املوقــف الــذي نقــف فيــه بصحبــة الشــهداء وأرواحهــم الطاهــرة
ودمائهــم الزكيــة يف وقــت ال ميلــك فيــه هــذا العــامل الظــامل أيــا مــن معــاين الــرف .رحمــك اللــه يــا إســاعيل وألحقنــا
بــك شــهداء!».
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الشهيد املجاهد عامر عبد الله سامل إسليم
فارس الشجاعة واإلقدام

يرضــع الطفــل الفلســطيني حــب فلســطني منــذ تفتــح وعيــه ،وال
يلبــث أن يعــرف أن وطنــه رسق ،ويعــرف الســارق ومــا فعلــه ضــد
شــعبه مــن جرائــم ،فيرتقــب الفرصــة لالنتقــام مــن العــدو واســرداد
األرض املرسوقــة ،ويف ســبيل هــذا الهــدف الســامي يتخــى حتــى عــن
مدرســته وجامعتــه وعــن حياتــه وأحالمــه ومســتقبله لطــرد االحتــال،
وال وســيلة لطــرده إال املقاومــة والجهــاد؛ فالحريــة ال تكتســب إال
بالتضحيــات الجســام التــي مل يــردد املجاهــدون الفلســطينيون يف
الســخاء بهــا.

)(2004 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا الفــارس عامــر إســليم يف  19ســبتمرب (أيلــول) 1985م يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة الصامــدة.
تتكــون األرسة مــن الوالديــن وأربعــة إخــوة وخمــس أخــوات ترتيــب عامــر الخامــس بينهــم .نشــأ يف أرسة كرميــة مؤمنــة
وملتزمــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا وعقيدتهــا وإســامها ،واهتمــت برتبيــة أبنائهــا عــى قيــم اإلســام التــي تدفــع
اإلنســان لفعــل الخــر لنفســه وملجتمعــه ولــكل البــر أينــا كانــوا.
تلقــى الشــهيد املجاهــد عامــر تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس غــزة ،ودرس حتــى الصــف الثــاين الثانــوي يف
مدرســة جــال عبــد النــارص الثانويــة.
صفاته وأخالقه

الشــجاعة واإلقــدام والرسيــة والكتــان وااللتــزام الدينــي واألخالقــي ،هــذه مــن أبــرز الصفــات التــي متيــز بهــا
حريصــا عــى أداء جميــع الصلــوات يف املســجد،
شــهيدنا املجاهــد عامــر إســليم خــال مســرته الجهاديــة .كــا كان
ً
وشــهد لــه جميــع مــن عرفــه بإخالصــه وشــخصيت ِه االجتامعيــة املحبوبــة ،وحبــه لفعــل الخــر لــكل النــاس.

مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا الفــارس عامــر لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــع بدايــة انتفاضــة االقــى املباركــة ،ثــم التحــق
بصفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس .وآمــن بفكــر الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي القائــم عــى ثالثيــة اإلميــان
والوعــي والثــورة ،واقتنــع بــأن األخــذ بهــذا الفكــر الســليم ســيحقق يف النهايــة مــا يســعى إليــه الشــعب الفلســطيني يف
جهــاده العنيــد املتصــل :تحريــر األرض وحريــة اإلنســان الفلســطيني فيهــا.
عمــل شــهيدنا املجاهــد عامــر يف وحــدة الرصــد واالســتطالع التابعــة للرسايــا ،وهــي الوحــدة التــي تتلخــص مهامهــا يف
رصــد مواقــع العــدو وتحركاتــه وتحصيناتــه وثغـرات الحراســة عنــده وعتــاده العســكري ومــدى إمكانيــة رضبــه .ورابــط
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة عمـ ًـا بالحديــث« :عينــان ال متســهام النــار :عــن بكــت مــن خشــية اللــه ،وعــن باتــت
تحــرس يف ســبيل اللــه» ،وشــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة ،تلــك
االجتياحــات التــي كانــت تقتــل وتجــرح وتهــدم الحجــر وتقلــع الشــجر وتــروع اآلمنــن مــن املواطنــن.
موعد مع الشهادة

ألنــه الواجــب الجهــادي املقــدس الــذي آمــن بــه أبنــاء الشــقاقي ،وألنهــا فلســطني املباركــة التــي أكــرم اللــه مجاهديها
بالربــاط إىل يــوم القيامــة؛ اعتــاد الشــهيد املجاهــد عامــر أن يشــارك يف التصــدي الجتياحــات العــدو الصهيــوين ملناطــق
غــزة ،ويف إحــدى امل ـرات كانــت القــوات الغازيــة تجتــاح املنطقــة الرشقيــة لحــي الشــجاعية ،فهــب شــهيدنا املجاهــد
عامــر يدافــع عــن ت ـراب أرضــه وأبنــاء شــعبه بعــد أن تلقــى اتصـ ً
ـال هاتف ًيــا يدعــوه للمشــاركة يف التصــدي لتوغــل
اآلليــات الصهيونيــة رشق غــزة ،فاســتأذن والــده وحمــل ســاحه وخــرج ،وخــاض اشــتباكًا عني ًفــا هــو ورفاقــه ضــد القــوة
املتوغلــة ،ومتكنــوا مــن تفجــر جرافــة للعــدو ،فــردت طائــرة اســتطالع حاقــدة بصــاروخ يف  7ديســمرب (كانــون األول)
2004م أدى الرتقائــه شــهيدً ا.
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الشهيد املجاهد صالح عمر حامد شيخ العيد
يا طفلتي ال تدمعي إن جاء خرب شهاديت!

عــى طريــق املجــد يتســابق األبطــال نحــو الجنــة ،وكأن ديســمرب
بفلســطني هــو البدايــة لحكايــات الراحلــن عــى قمــم املجــد؛ ففــي
ديســمرب تنتهــي حيــاة لتزهــر حيــاة أبقــى وقودهــا أجســاد الشــهداء
ودمــاء تنــر الوطــن بعبقهــا الجميــل.
هــذا هــو حــال الشــهداء يزهــرون يف كافة فصــول العام وشــهوره،
يشــهدون عــى مرحلــة االنتصــار فيبتســمون للموت وأغاين الشــهادة.
)(2004 - 1983
الشــهيد صــاح شــيخ العيــد حــن نادتــه الجنــة تــرك عملــه يف تعمــر بيــوت الدنيــا ليســكن بي ًتــا بأعاملــه الصالحــة
وجهــاده وقطـرات دمــه الشــاهدة عــى صــدق رجــل متنــى القتــل يف ســبيل اللــه ففــاز بالجنــة.

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد صــاح عمــر شــيخ العيــد (أبــو دينــا) يف  15مــارس (آذار) 1983م ببيــت يفــوح مبســك
الشــهداء يف مدينــة رفــح بجنــوب قطــاع غــزة بعدمــا ُه ِّجــرت عائلتــه مــن بلــدة «بــر الســبع» عــام 1948م .استشــهد
جــده الشــهيد حــاد شــيخ العيــد عــام 1970م بعدمــا قتلتــه قــوات االحتــال الصهيــوين بعــد ثــاث ســنوات مــن احتاللها
لقطــاع غــزة عــام 1967م.
درس الشــهيد املجاهــد صــاح املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،لكنــه مل
يكمــل تعليمــه بســبب ســوء األوضــاع املعيشــية فاضطــر للعمــل يف البنــاء ليعيــل أرستــه املكونــة مــن  10أشــقاء ربتهــم
والدتهــم عــى طاعــة اللــه وحــب الوطــن ،ويف العرشيــن مــن عمــره تــزوج الشــهيد وأنجــب ثالثًــا مــن البنــات تــاركًا
الصغ ـرات يحلمــن بلقــاء يجمعهــن بــه يف الجنــة.
صفاته وأخالقه

للطاهريــن حكايــات حــن يغيبــون تبقــى عالقــة يف عيــون كل مــن عرفهــم ،حتــى إذا اشــتاقوا إليهــم خرجــت دمعــة
لــروي وج ًهــا تعطــش لرؤيتهــم .يقــول والــد الشــهيد صــاح بعــد تنهيــدة قصمــت ظهــره بعدمــا بــدأ يســرجع صــورة
ابنــه الشــهيد يف مخيلتــه« :إن صــاح طيــب القلــب محبــوب مــن الجميــع خاصــة أشــقاءه الذيــن ربطتهــم بــه عالقــة
قويــة ،حمــل املســئولية منــذ صغــره ،كــا تحمــل املســؤولية تجــاه دينــه ووطنــه».
مشواره الجهادي

مل تــرك املجــازر الصهيونيــة املتكــررة بحــق أبنــاء شــعبنا عنــد الشــهيد املجاهــد صــاح والــد الزهـرات الثــاث (دينــا
وآيــة ومنــى) حـ ًـا بديـ ًـا غــر املقاومــة خاصــة أنــه شــعر بيتــم والــده بعــد استشــهاد جــده الشــهيد حــاد حينهــا أدرك
بــأن األرض املســلوبة ال تعــود إال بالــدم.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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أحــب الشــهيد املجاهــد صــاح حركــة الجهــاد اإلســامي ،فانتمــى لهــا مبكـ ًرا بعدمــا تــرىب عــى موائــد القــرآن حيــث
هــو مــن الســباقني لحضــور جلســات اإلميــان والفقــه باملســاجد لتتكــون فكــرة الجهــاد واملقاومــة لديــه.
يف الصبــاح يعــول منزلــه مــن خــال عملــه بالبنــاء ومــع ســاعات الليــل يرافــق املرابطــن الســاهرين لحاميــة ثغــور
الوطــن ،وقــد حصــل عــى العديــد مــن الــدورات التدريبــة خاصــة العســكرية منهــا.
ُيســجل لشــهيدنا املجاهــد صــاح اجتيــازه للســلك الفاصــل مــع أرضنــا املحتلــة املحاذيــة لقطــاع غــزة ولكــن قــوات
االحتــال اســتطاعت اإلمســاك بــه وتــم اعتقالــه يف معــر «إيريــز» ملــدة  12يو ًمــا ولكنــه مل يعــرف بــيء.
موعد مع الشهادة

يف  9ديســمرب (كانــون األول) 2004م اقتحــم الشــهيد املقــدام صــاح ومعــه عــدد مــن الشــبان معــر رفــح الــري
الــذي كان تحــت الســيطرة الصهيونيــة آنــذاك قبــل اندحــار قــوات االحتــال مــن قطــاع غــزة.

اســتطاع شــهيدنا املقــدام صــاح ورفاقــه اقتحــام الحاجــز األول تحرســهم العنايــة اإللهيــة ،فلــم يتمكن جنــود االحتالل
مــن رؤيتهــم .وبعدمــا اجتــازوا الحاجــز الثــاين نــادت أطيــاف الشــهادة عــى الشــهيد الفــارس صــاح ورفيقــه حــن
أطلقــت عليهــم قــوات االحتــال النـران مــا أدى إىل استشــهاد الشــهيد املجاهــد صــاح والشــهيد املجاهــد عبــد العاطــي
أبــو صهيبــان ليأنســا بصحبــة مــن ســبقوهام عــى درب الجهــاد واالستشــهاد وكأن لســان حالــه يقــول« :يــا طفلتــي ال
تدمعــي إن جــاء خــر شــهاديت ،فـراب هــذه األرض مــن الخبــز أطهــر ،كفــي دموعــك وافخــري فوالــدك شــهيد!».
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الشهيد املجاهد ماجد برهم خليل أبو سامل
فارس من فرسان وحدة التصنيع

شــاب جمــع بــن طلــب العلــم والجهــاد يف ســبيل اللــه والوطــن،
وإذا غلــب داعــي الجهــاد أرسع يلبيــه .مجاهدونــا يفعلــون ذلــك
حينــا يطلبهــم الوطــن يرتكــون الدنيــا ومــا فيهــا نــرة لديــن اللــه
ويف الســلم تجدهــم الدعــاة وطلــب العلــم هكــذا علمهــم الدكتــور
الشــقاقي الــذي رســم لفلســطني وأمــة اإلســام طريــق النــر والتمكني.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1979

ولــد شــهيدنا املجاهــد ماجــد برهــم أبــو ســامل (أبــو عبــد اللــه) يف مدينــة خانيونــس الباســلة بتاريــخ  18فربايــر
(شــباط) 1979م .نشــأ يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ومجاهــدة يف ســبيل اللــه
والوطــن حيــث قدمــت يف بدايــة االنتفاضــة األويل شــقيقه الشــهيد املجاهــد وحيــد وهــو يف الرابعــة عــرة مــن عمــره
وذلــك بتاريــخ  8ديســمرب (كانــون األول) ،كــا اعتقلــت قــوات االحتــال أعــام الشــهيد وكثــ ًرا مــن أقاربــه أثنــاء
مقاومتهــم للمحتــل الغاصــب ،وال زالــت هــذه العائلــة املرابطــة تقــدم فلــذات أكبادهــا دفا ًعــا عــن اإلســام وفلســطني.
يعترب شهيدنا املجاهد ماجد االبن الثالث لوالديه من بني إخوته ،وله من اإلخوة خمسة وست أخوات.
تــزوج الشــهيد املجاهــد ماجــد برفيقــة حياتــه ،وانتقــل إىل الرفيــق األعــى تــاركًا لهــا طفلــة أســاها (منــة اللــه)
بلغــت مــن العمــر مثانيــة أشــهر عنــد استشــهاده.
درس شــهيدنا املجاهــد ماجــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور خــان يونــس (ج) ،واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة
الحــوراين ،وحصــل عــى املرحلــة الثانويــة مــن مدرســة هــارون الرشــيد الثانويــة عــام 1997م .والتحــق بجهــاز ال17
التابــع للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وعمــل يف مدينــة الخليــل ،وذلــك مــن أجــل تحســن وضعــه املــادي إلعالــة أرستــه
الكرميــة وإكــال تعليمــة يف الجامعــة .ومــع انطــاق انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2001م عــاد إىل قطــاع غــزة وواصــل
مشــواره التعليمــي حيــث التحــق بجامعــة األزهــر كليــة التجــارة.
صفاته وأخالقه

امتــاز شــهيدنا املجاهــد ماجــد بصفــة العطــف والحنــان عــى إخوانــه وأخواتــه ،والــر لوالديــه ،والحــب للجميــع
الذيــن بادلــوه املحبــة ،وربطتــه عالقــة األخــوة مــع كل أصدقائــه ،وميزتــه بشاشــة الوجــه ورقــة القلــب ،ويواظــب عــى
أداء الصلــوات الخمــس يف املســجد ،ويحــث جميــع إخوانــه عــى صــاة الجامعــة والجلــوس يف حلقــات العلــم والذكــر
يف مســجد الكتيبــة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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متيــز شــهيدنا املجاهــد ماجــد بحبــه للعمــل الجهــادي يف ســبيل اللــه والوطــن حيــث كانــت لــه عالقــة مــع جميــع
املجاهديــن مــن كافــة التنظيــات .وعــرف شــهيدنا املقــدام ماجــد بالجــرأة والتقــدم ألي مهمــة جهاديــة بقلــب املؤمــن
وخطــا املخلــص العــارف.
مشواره الجهادي

عش ــق الش ــهيد املجاه ــد ماج ــد فلس ــطني ،وعش ــق الجه ــاد حت ــى بات ــت فلس ــطني وتحريره ــا كل أماني ــه وكل
مطلب ــه يف الحي ــاة.
شــارك شــهيدنا املجاهــد ماجــد يف فعاليــات االنتفاضــة األوىل ،فــكان رغــم صغــره يقــذف العــدو بالحجــارة والقنابــل
اليدويــة ،فتــم اعتقالــه ســنة 1992م عــى يــد قــوات االحتــال لعــدة ســاعات تعــرض فيهــا للــرب الشــديد ،ولكنــه
واصــل مشــواره الجهــادي ومل تنكــر إرادتــه.
ومــا أن انطلقــت انتفاضــة األقــى املباركــة حتــى وجــد شــهيدنا الفــارس ماجــد ضالتــه التــي يبحــث عنهــا ،فالتحــق
بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بتاريــخ 2002م حيــث الجهــاد واالستشــهاد وتفجــر الطاقــات والعطــاء
الالمتناهــي يف خــط املواجهــة األول .شــارك شــهيدنا املجاهــد ماجــد يف العديــد مــن املناســبات والفعاليــات التــي
تحييهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،ويف األنشــطة املختلفــة التــي تقــام يف مســجد الكتيبــة ،وكان أحــد األعضــاء
األساســيني يف أرسة املســجد.
التحــق شــهيدنا الفــارس ماجــد بصفــوف رسايــا القــدس يف عــام 2003م ،ليعمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطالع لخدمــة
املجاهديــن ،واشــرك يف دورة تدريــب عســكرية لرسايــا القــدس أتقــن فيهــا عمليــة إطــاق النــار وزرع العبــوات وتصنيــع
الصواريخ.
واصــل شــهيدنا املجاهــد ماجــد نشــاطه العســكري ،فــكان يخــرج يف كل اجتيــاح عــى مدينــة خانيونــس ،ويتصــدى
للعــدو الغاشــم .وواصــل ماجــد عملــه يف تصنيــع العبــوات والقذائــف الصاروخيــة حتــى أبــدع يف هــذا املجــال ،وأثنــاء
تطويــره إلحــدى العبــوات املتفجــرة حــدث خلــل تقنــي بالعبــوة مــا أدى إىل انفجارهــا وإصابتــه بجــروح وحــروق.
موعد مع الشهادة

يف فجــر يــوم األحــد  13ديســمرب (كانــون األول) 2004م جــاء قضــاء اللــه وقــدره الصطفــاء رجــل مخلــص لدينــه
فارســا شــجا ًعا مــن
ووطنــه ،فــكان شــهيدنا املجاهــد ماجــد عــى موعــد مــع الشــهادة لتفتــح الســاء أبوابهــا وتســتقبل ً
فرســان الليــل ورهبــان النهــار ليكــون نجـ ًـا يســطع يف ســاء هــذا الوطــن املبــارك حيــث أثنــاء عملــه التقنــي يف أبحــاث
التطويــر هــز انفجــار كبــر مدينــة خانيونــس ،وتوافــد الجميــع إىل مــكان االنفجــار فــإذا الفــارس مبتســم قــد أدى أمانتــه.
وهكــذا رحــل الفــارس مود ًعــا أهلــه وطفلتــه وجميــع أبنــاء شــعبه .فبــورك مســعاك يــا شــهيدنا املجاهــد ماجــد وأســكنك
اللــه فســيح جناتــه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء ،وحســن أولئــك رفيقــا فهني ًئــا لــك الشــهادة ،وهني ًئــا لــك هــذا
االرتقــاء وهــذا االصطفــاء ،وعزاؤنــا الوحيــد أنــك حــي عنــد اللــه تــرزق.
324

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد حسن موىس رمضان البنا
ع ّجل الخطا ،فقتل األوغاد ونال الشهادة

خــاض الشــهيد املجاهــد حســن معركــة ينــدر حدوثهــا يف الواقــع،
ومــن يطلــع عــى تفاصيلهــا يقتنــع بأنهــا ال تحــدث إال يف أفــام العنــف
والخيــال ،لكــن حســن صنعهــا يف الواقــع .أي بطــل كنــت يــا راحـ ًـا
صــوب خــر الجنــان والحــور الحســان؟! بطولتــك يعجــز وصفهــا بــارع
القلــم وفصيــح اللســان.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1985

ولــد الشــهيد املجاهــد حســن مــوىس البنــا يف  10فربايــر (شــباط) 1985م ،وهــو أصغــر أشــقائه التســعة؛ يف أرسة
متدينــة ملتزمــة بتعــامل الديــن اإلســامي ،فــرىب عــى الســلوك اإلميــاين وطبقــه خــال ســنوات حياتــه .وتعــود أصــول
عائلتــه إىل مدينــة «بــر الســبع» املحتلــة عــام 1948م .وبعــد الهجــرة اســتقر بهــم الحــال يف حــي التفــاح مبدينــة غــزة،
فصــار شــهيدنا املجاهــد حســن مــن أبنائهــا املخلصــن املدافعــن عــن ثــرى الوطــن الطاهــر ،والتحــق الشــهيد املجاهــد
حســن مبدرســة الهاشــمية يف نفــس املنطقــة ،ثــم درس اإلعداديــة يف مدرســة الشــجاعية لالجئــن ،واختــار أن يخــوض
مجــال الصناعــة ،فالتحــق بقســم الصناعــة التابــع لوكالــة الغــوث وتخــرج بعــد عامــن.
صفاته وأخالقه

عــرف الجميــع شــهيدنا املجاهــد حســن إنســانًا كتو ًمــا متســام ًحا ويقــوم بتقديــم املســاعدات للمحتاجــن مــن أبنــاء
منطقتــه ،ويحــب األطفــال حيــث تجــده مداع ًبــا لهــم ،ويحــاول دامئًــا أن ينــال رضــا والديــه؛ ألنــه يعلــم أن رضــا
الوالديــن مــن رضــا اللــه والفــوز بالجنــة ،فــكان واصـ ًـا لرحمــه مطي ًعــا ال يتأخــر عــن تقديــم الواجــب .لقــد عشــق
شــهيدنا املجاهــد حســن الشــهادة والعمــل العســكري منــذ صغــره ،وتــرىب عــى يــد الشــهيد املجاهــد عــام كــرم الــذي
تعلــم منــه حــب الجهــاد واملقاومــة والربــاط يف ســبيل اللــه.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد حســن لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ح ًبــا منــه لنهــج وطريــق املقاومــة وأداء
لواجبــه اإلســامي بالدفــاع عــن أبنــاء شــعبه املظلــوم ،وشــارك يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة التــي تخوضهــا الرسايــا
مــع العــدو الصهيــوين ،ومنهــا الربــاط عــي الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة وصــد االجتياحــات الصهيونيــة ملناطــق مدينــة
غــزة املختلفــة .وتــدرب عــى يــد الشــهيد القائــد عزيــز الشــامي ،ومتيــز بقدرتــه وحنكتــه العســكرية مــا جعلــه يف
مقدمــة األعــال الجهاديــة واالستشــهادية.
موعد مع الشهادة

رسايـــا القـــدس الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي تقســـم بـــأن تواصـــل مشـــوارها الجهـــادي حتـــى
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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تحري ــر آخ ــر ش ــر م ــن فلس ــطني ،وضم ــن سلس ــلة العملي ــات الت ــي تنفذه ــا ق ــررت بع ــد مش ــيئة الل ــه أن يك ــون
الش ــهيد املجاه ــد حس ــن البن ــا والش ــهيد املجاه ــد أرشف بعلوش ــة مم ــن ينال ــون رشف مواجه ــة الع ــدو املج ــرم يف
درس ــا قاســ ًيا ،وم ــا أن ح ــان وق ــت التنفي ــذ حت ــى كان ــا املجاه ــدان ق ــد وص ــا
عملي ــة نوعي ــة لُق ــن الع ــدو فيه ــا ً
موق ــع العملي ــة يف مت ــام الس ــاعة السادس ــة م ــن مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  15ديس ــمرب (كان ــون األول) 2002م حي ــث
ق ــام الش ــهيد املجاه ــد حس ــن البن ــا (م ــن رساي ــا الق ــدس) والش ــهيد املجاه ــد أرشف بعلوش ــة (م ــن كتائ ــب ش ــهداء
األق ــى مجموع ــات الش ــهيد أمي ــن ج ــودة) بتفج ــر  3عب ــوات ناس ــفة لحظ ــة م ــرور قافل ــة عس ــكرية صهيوني ــة تض ــم
س ــيارات للمس ــتوطنني برفق ــة الحراس ــة الخاص ــة به ــم ع ــى مف ــرق موق ــع (غيف ــن) القري ــب م ــن مس ــتوطنة «نفي ــه
ديكالي ــم» جن ــوب قط ــاع غ ــزة ،واش ــتبك املجاه ــدان باألس ــلحة الرشاش ــة والقناب ــل اليدوي ــة ومتكن ــا م ــن الوص ــول إىل
ج ــوار املوق ــع مب ــارشة واش ــتبكا م ــع الجن ــود املتمركزي ــن هن ــاك مل ــدة  25دقيق ــة بش ــكل متواص ــل م ــا أدى إىل إصاب ــة
ثالث ــة جن ــود صهاين ــة في ــا استش ــهد املجاه ــد أرشف بعلوش ــة وأصي ــب املجاه ــد حس ــن البن ــا بش ــظايا قذيف ــة دباب ــة
فق ــد ع ــى أثره ــا س ــاحه الرش ــاش .يف ه ــذا اللحظ ــة هات ــف الش ــهيد املجاه ــد حس ــن غرف ــة العملي ــات املش ــركة
ووضعه ــم يف ص ــورة التط ــورات الت ــي م ــرت به ــا مراح ــل العملي ــة ،وذك ــر له ــم أن ــه أصي ــب بجــراح خفيف ــة وفق ــد
س ــاحه ال ــذي ارتف ــع يف اله ــواء ملس ــافة  15مــرًا بفع ــل ق ــوة انفج ــار قذيف ــة الدباب ــة ،فطل ــب من ــه قادت ــه يف غرف ــة
العملي ــات االنس ــحاب ،فرف ــض وأخ ــذ يزح ــف حت ــى وج ــد س ــاحه ،واش ــتبك م ــع جي ــب عس ــكري صهي ــوين ،ومتك ــن
م ــن قت ــل ضاب ــط وإصاب ــة جندي ــن آخري ــن بج ــروح خط ــرة حس ــب اع ـراف الصهاين ــة ،واستش ــهد الش ــهيد الف ــارس
حس ــن جــراء إلق ــاء قذيف ــة ثاني ــة أصابت ــه بش ــكل مب ــارش لريتق ــي إىل العلي ــاء ش ــهيدً ا.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد خليل محمد األعوج
أثخن يف العدو وسافر للخلود شهيدً ا

أيهــا القــادم مــن عبــق فلســطني ال تقبــل الــذل أو الهــوان! ال تقبــل
الســام مــع مــن احتــل األرض وقتــل ودمــر! ال تــرض إال بفلســطني
كلهــا مــن بحرهــا إىل نهرهــا! ال تســاوم فــإن النــر صــر ســاعة.

الميالد والنشأة

)(2004 - 1978

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد خليــل األعــوج (أبــو إيهــاب) يف 10ديســمرب (كانــون األول) 1978م مبدينــة خانيونــس
جنــوب قطــاع غــزة ،وترعــرع يف أرسة متدينــة بســيطة تتكــون مــن والديــه وثالثــة مــن اإلخــوة وأربــع مــن األخــوات،
عاشــت املعانــاة التــي يعيشــها أبنــاء الشــعب الفلســطيني العظيــم حيــث ُه ِّجــرت مــن بلدتهــا األصليــة حاممــة بفعــل
العصابــات الصهيونيــة يف أبشــع جرميــة شــهدها التاريــخ يف عرصنــا الحــارض.
تــزوج الشــهيد املجاهــد محمــد قبــل استشــهاده بثــاث ســنوات وأنجــب ولــدً ا ســاه إيهــاب استشــهد والــده قبــل
أن يتــم العامــن ،باإلضافــة إىل زوجتــه الحامــل بالشــهر الثالــث أنجبــت ابنتــه ياســمني بعــد استشــهاده بســتة شــهور
لتخــرج إىل الدنيــا دون أن تشــاهد أباهــا.
درس شــهدينا الفــارس محمــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث مبدينــة خانيونــس ،ثــم أكمــل
تعليمــه الثانــوي يف مدرســة خالــد الحســن ،وأكمــل مشــواره التعليمــي بانضاممــه إىل جامعــة األقــى كليــة الفنــون
الجميلــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة ،وحصــل عــى درجــة البكالوريــوس ،وعمــل يف مهنــة التدريــس مبدرســة القـرارة للذكــور
حيــث أصبــح مــدرس الرتبيــة الفنيــة يف املدرســة.
صفاته وأخالقه

عالقــة شــهيدنا املجاهــد محمــد بوالديــه عالقــة مميــزة جــدً ا ،فهــو االبــن البــار بوالديــه الحنــون عليهــا يســعى دامئًــا
إلرضائهــا ،كــا أن عالقتــه بإخوانــه أيضً ــا عــى أحســن حــال ،يســأل عنهــم ويرســم البســمة عــى شــفاههم.
تقــول زوجتــه أنــه كثـ ًرا مــا ســاعدها يف األعــال املنزليــة ،وال يــرىض لهــا التعــب خاصــة يف فــرة الحمــل ،باإلضافــة
إىل حبــه الشــديد البنــه وانتظــاره ابنتــه التــي حملتهــا أمهــا يف بطنهــا قبــل استشــهاده بثالثــة شــهور.
متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بحبــه الشــديد للشــهادة ،دامئًــا يــردد أنــه متشــوق لهــا ،وأنهــا أفضــل مــن هــذه الدنيــا
ونعيمهــا الــذي ال يقــدر مقابــل نعيــم اآلخــرة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا الفــارس محمــد مشــواره الجهــادي يف العــام 2003م وذلــك بالتدريــب مــع إخوانــه املجاهديــن أبنــاء
الجهــاد اإلســامي .بــدأ باملشــاركة يف األعــال العســكرية والتعلــم عــى األســلحة املتوفــرة يف ذلــك الوقــت بعــد إلحــاح
شــديد منــه عــى قيــادة املنطقــة مــن أجــل االلتحــاق بهــم والدفــاع عــن أرض املســلمني ضــد الصهاينــة.
انضــم إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــادي اإلســامي ،وشــارك يف العديــد مــن املهــات العســكرية
ضــد قــوات االحتــال وذلــك بــكل رسيــة وكتــان.
أبــى شــهيدنا املقــدام محمــد بــا ًء حس ـ ًنا بــن إخوانــه املجاهديــن حيــث متيــز برشــاقته املعتــادة وحبــه للجهــاد
واســتعداده ليفــدي اإلســام وفلســطني بدمــه الغــايل.
موعد مع الشهادة

عــر يــوم  16ديســمرب (كانــون األول) 2004م قــدر موعــدً ا للشــهادة التــي متناهــا الشــهيد املجاهــد محمــد األعــوج،
فاســتحم قبــل أداء صــاة العــر ولبــس أجمــل مــا لديــه وقــال لزوجتــه« :هــل تريديــن منــي شــي ًئا؟» فــردت عليــه أن
يــأيت ببعــض الجبنــة البلديــة للبيــت ،فأجابهــا إن شــاء اللــه ســوف يحــر ذلــك ،ثــم نظــر إىل زوجتــه نظــرة عميقــة
غريبــة وأغلــق البــاب رسي ًعــا وخــرج إىل منــزل أحــد أصدقائــه وتــرك عنــده ورقــة مل يخــره مبــا يف داخلهــا ،ثــم انتقــل
إىل بيــت صديــق آخــر لــه وقــال لــه إن مل يصــل البيــت بعــد الســاعة الحاديــة عــرة مســا ًء فعليــه أن يذهــب إىل بيــت
الصديــق األول ويأخــذ الورقــة التــي تركهــا عنــده.
وصــل شــهيدنا الفــارس محمــد إىل حاجــز مغتصبــة نيتســاريم وســط القطــاع وبعــد رؤيتــه لجنــدي صهيــوين وضابــط
أخــرج ســاحه الخــاص الــذي اشــراه مــن مالــه وأطلــق النــار فقتــل الضابــط والجنــدي ،ومــن ثــم انهالــت عليــه
الرصاصــات فارتقــى عــى إثرهــا شــهيدً ا.
نــال شــهيدنا الفــارس محمــد رشف الشــهادة التــي ســعى لهــا ،وكتــب وصيتــه قبــل استشــهاده بثالثــة أيــام وأعطاهــا
لصديقــه لــي تصــل ألهلــه وأحبابــه بعــد استشــهاده ليخربهــم أن هــذا العمــل الــذي قــام بــه مــن أجــل الديــن والوطــن،
ودعــا أهلــه بــأن يتمســكوا بديــن اللــه وأال يفرطــوا بفلســطني.
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الشهيد املجاهد محمد خليل إبراهيم أبو نرص
حفظ كتاب الله وحمل هم الدعوة

نحتفــي بالشــهداء ونصــوغ مــن تضحياتهــم أبجديــة الحــارض
واملســتقبل ،حــن نذكرهــم ال تســعفنا الكلــات ونحــن نتحــدث
عنهــم ،فــكل الكلــات تتقــزم أمــام ســرتهم العطــرة ،محمــد كان
مثـ ً
ـال للشــباب املؤمــن الشــجاع الخلــوق املــؤدي لفرائضــه املحافــظ
عــى نوافلــه.
الميالد والنشأة

)(2004 - 1986

يف مــروع بيــت الهيــا شــال غــزة بتاريــخ  18أكتوبــر (ترشيــن األول) 1986م ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد خليــل
أبــو نــر ،نشــأ وترعــرع يف أرسة محافظــة تعــود أصولهــا إىل بلــدة «ديــر ســنيد» املحتلــة منــذ العــام 1948م ،وتتكــون
هــذه األرسة مــن مثــاين إنــاث وثالثــة مــن الذكــور والوالديــن ترتيبــه الخامــس بــن إخوتــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغوث،ثــم انتقــل ملدرســة أبــو متــام
ليكمــل تعليمــه الثانــوي يف الفــرع العلمــي ،ولكــن شــهادة اآلخــرة ســبق إليهــا قبــل شــهادة الدنيــا.
أخالقه وصفاته

اتصــف شــهيدنا املجاهــد محمــد بالعديــد مــن الصفــات الحميــدة حيــث تقــول والدتــه« :شــديد التديــن حافــظ
لكتــاب اللــه عــز وجــل ملتــزم بالصــاة يف املســجد صائــم أليــام االثنــن والخميــس شــجاع ومقــدام مل يخــف يف اللــه لومــة
الئــم ،يعمــل عــى تغيــر املنكــر ولــو كلفــه ذلــك حياتــه ،يقــدم املســاعدة لــكل مــن يحتاجهــا منــه».
حمــل شــهيدنا الفــارس محمــد هــم الدعــوة عــى عاتقــه فكــا تذكــر والدتــه أنــه بالرغــم مــن صغــر ســنه إال أنــه
حــرص عــى اســتغالل كل موقــف ليدعــو فيــه إىل اللــه وينــر تعاليــم الديــن الحنيــف حيــث إنــه قبــل استشــهاده بيــوم
درســا إميان ًيــا للحارضيــن.
وقــف يف بيــت عـزاء وألقــى ً
مشواره الجهادي

التــزم شــهيدنا املجاهــد محمــد مبســجد الشــهيد عــز الديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا ،وهنــاك تعــرف عــى
العديــد مــن الشــهداء منهــم مقلــد حميــد ومحمــود جــودة وعبــد الــرؤوف أبــو نامــوس وفــادي أبــو قمــر وغريهــم ممــن
لهــم الفضــل يف غــرس مبــادئ وأفــكار حركــة الجهــاد اإلســامي يف نفــس شــهيدنا املجاهــد محمــد.
شــارك شــهيدنا الفــارس محمــد يف جميــع الفعاليــات التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي ،كــا نشــط يف صفــوف
الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم األربعــاء  22ديســمرب (كانــون األول) 2004م ترجــل شــهيدنا املجاهــد محمــد متوج ًهــا إىل موقــع أبــو
صفيــة العســكري رشق مخيــم جباليــا محـ ً
ـاول اجتيــاز األســاك الشــائكة متســل ًحا بإميانــه توا ًقــا للشــهادة حامـ ًـا أســلحته
البدائيــة التــي ال تســاوي شــي ًئا مقابــل ترســانة العــدو العســكرية ،اســتمر يف محاولتــه اقتحــام املوقــع لينفــذ عمليــة
استشــهادية يثــأر بهــا لدمــاء الشــهداء الذيــن مضــوا عــى درب ذات الشــوكة ،وحــن أفلــح يف اجتيــاز تحصينــات املوقــع
اكتشــف جنــود االحتــال أمــره فأطلقــوا عليــه النــار لتصيبــه رصاصاتهــم وظــل ينــزف عــدة ســاعات إىل أن فاضــت
روحــه إىل بارئــه.
وعــن كرامــات الشــهادة تحدثنــا والــدة الشــهيد املجاهــد محمــد أنــه قبــل استشــهاده مبــا يقــارب الشــهر صــى
رضا يف املســجد ،ومــن ثــم ذهــب لينــام فجاءهــا واقــرب منهــا وطلــب منهــا أن تشــمه ،فانبعثــت رائحــة عطــر
الفجــر حــا ً
شــديدة .وحــن نظــرت إىل مالبســه رأتهــا ملطخــة بالدمــاء ،فقــال لهــا حينهــا إنــه رأى يف املنــام الشــهيدين مقلــد حميــد
ومحمــود جــودة وبـراه بالشــهادة القريبــة.
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الشهيد املجاهد فادي زعل صبحي أبو قمر
نادته فلسطني ،فلباها بدمه

هكــذا هــم فرســان الجهــاد واملقاومــة .استشــهادي مــن فلســطني،
عمــل بهــدوء وطأمنينــة ،ابتغــى وجــه اللــه ،ويف ســبيله مــى مجاهــدً ا
مرابطًــا ضحــى بنفســه لنيــل الشــهادة بجد واجتهــاد دون كلــل أو ملل.
أفنــى حياتــه مــن أجــل فلســطني .هكــذا كان شــهيدنا فــادي زعــل أبــو
قمــر منفــذ العمليــة االستشــهادية املشــركة مبعــر بيــت حانــون شــال
قطــاع غــزة.

)(2005 - 1983

الميالد والنشأة

ول ــد الش ــهيد الف ــارس ف ــادي زع ــل أب ــو قم ــر يف  10نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 1983م مبخي ــم جبالي ــا ش ــال قط ــاع
غ ــزة ،ونش ــأ يف أرسة بس ــيطة كرمي ــة مؤمن ــة بربه ــا .وكباق ــي العائ ــات الفلس ــطينية ُه ِّج ــرت عائلت ــه م ــن قري ــة "يبن ــا"
يف الع ــام 1948م ،ليس ــتقر به ــا املق ــام يف قط ــاع غ ــزة حي ــث تتك ــون عائل ــة االستش ــهادي أب ــو قم ــر م ــن أربع ــة ع ــر
ف ــر ًدا ،وترتيب ــه الخام ــس ب ــن إخوت ــه وأخوات ــه.
تلقــى شــهيدنا املقــدام فــادي تعليمــه مبــدارس املخيــم حيــث درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور جباليــا
االبتدائيــة "ج" ،وأكمــل دراســته اإلعداديــة يف مدرســة ذكــور جباليــا اإلعداديــة "ب" يف مخيــم جباليــا ،ومــن ثــم أكمــل
شــهيدنا دراســته الثانويــة مبدرســة أحمــد الشــقريي الثانويــة للبنــن ،وواصــل رحلتــه التعليميــة ،فالتحــق بجامعــة األزهــر
ودرس فيهــا الحقــوق ،واستشــهد وهــو يف املســتوى الثــاين مــن الدراســة الجامعيــة.
صفاته وأخالقه

اتصــف شــهيدنا الفــارس فــادي بالعديــد مــن الصفــات الحميــدة .تقــول والدتــه" :عهدنــا فــادي شــا ًبا متدي ًنــا ،ملتز ًمــا
بصالتــه يف املســجد ،قامئًــا بالليــل ختــم القرآن الكريــم عدة مرات ،صامئًــا ليومي االثنــن والخميس من كل أســبوع ،مطي ًعا
لوالديــه وحنونًــا عليهــا ،الخجــل والحيــاء صفتــان اتصــف بهــا ،وعالقتــه بأصدقائــه عالقــة ود واحـرام ووفــاء متبادلــة".
ويقــول والــده" :تعــود ابنــي فــادي أن يســتيقظ ويوقــظ إخوانــه لصــاة الفجــر حيــث عاقــب كل مــن يتخلــف عنهــا".

مشواره الجهادي

التــزم شــهيدنا املجاهــد فــادي مبســجد الشــهيد عــز الديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا ،ثــم انتقــل للســكن مــع
عائلتــه مبخيــم جباليــا حيــث التــزم هنــاك مبســجد الشــورى ،وانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بعــد عــام
ونصــف مــن التزامــه باملســجد ليلتحــق بعدهــا للعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد،
فــرز مــن أبنــاء اإلســام الذيــن يخافــون عــى وطنهــم ومــن الذيــن يعملــون كل يشء ويبذلــون أقــى مــا لديهــم إلعــاء
كلمــة اللــه ســبحانه وتعــاىل.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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ش ــارك ش ــهيدنا الف ــارس ف ــادي أبن ــاء مخيم ــه (مخي ــم جبالي ــا) يف ص ــد العدي ــد م ــن االجتياح ــات الت ــي تع ــرض
له ــا املخي ــم ،ك ــا ش ــارك يف العدي ــد م ــن جن ــازات الش ــهداء وأعراس ــهم ويق ــول وال ــده" :تع ــود ف ــادي أن يخ ــرج
ليش ــارك يف أعــراس الش ــهداء حت ــى إن ــه يبق ــى حت ــى انته ــاء ع ــرس الش ــهيد ،وم ــن ث ــم يع ــود للمن ــزل م ــرة ثاني ــة،
حي ــث ت ــاق للش ــهادة" .
قبــل استشــهاد شــهيدنا املجاهــد فــادي بيــوم واحــد قــام بدعــوة والــده لتنــاول طعــام اإلفطــار معــه وكأنــه يودعــه
بشــكل غــر مبــارش .يقــول والــده بكلــات امتزجــت بالدمــوع والحــزن عــى فقــدان فــادي وبالدعــوة لــه أن يدخلــه اللــه
جنــات النعيــم برفقــة الشــهداء والنبيــن" :دعــاين فــادي ألتنــاول طعــام اإلفطــار وكأنــه متعمــد يف ذلــك حيــث تناولنــاه
م ًعــا ،ومــن ثــم خــرج مــن املنــزل وهــو ينظــر يل نظـرات وداع أخــرة وفجــأة قلــت لــه :يــا ابنــي روح اللــه يســامحك".
موعد مع الشهادة

استشــهد الشــهيد الفــارس فــادي يف  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2005م بعــد تنفيــذه عمليــة استشــهادية مشــركة مــع
كتائــب شــهداء األقــى مبعــر بيــت حانــون (إيــرز) حــن قــام باالشــتباك مــع قــوات االحتــال املتمركــزة هنــاك ،فأوقــع
بينهــم وحســب اع ـراف قــوات االحتــال قتيـ ًـا واحــدً ا ومثــاين إصابــات واحتجــزت قــوات االحتــال الجثــان ملــدة 15
ســاعة ،ومــن ثــم قامــت بتســليمها لــوزارة الصحــة الفلســطينية.
تتحــدث والــدة االستشــهادي فــادي عــن كيفيــة تلقيهــا لخــر استشــهاد ابنهــا فتقــول" :وضــح عنــدي إحســاس كبــر
جــدً ا بــأن فــادي سيستشــهد حيــث إنــه مل ينــم تلــك الليلــة داخــل البيــت ،ويف صبــاح اليــوم الثــاين ســمعت أن هنــاك
عمليــة مشــركة لرسايــا القــدس وكتائــب شــهداء األقــى مبعــر بيــت حانــون ،فأيقنــت أن الشــهيد هــو ابنــي فــادي إىل
أن تــم اإلعــان عــن اســمه عــر املذيــاع مســاء اليــوم الثــاين".
وتضي ــف قائل ــة" :الحم ــد لل ــه رب العامل ــن تلقي ــت خ ــر االستش ــهاد بالش ــكر لل ــه ع ــز وج ــل وقل ــت إن ــا لل ــه وإن ــا
إلي ــه راجع ــون".
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الشهيد املجاهد شاكر جامل محمد جودة
أحد أبطال عملية «الفتح املبني» النوعية

الش ــهيد املجاه ــد ش ــاكر ج ــودة قص ــة كف ــاح إذ حم ــل يف قلب ــه
وصايـــا الشـــهداء الذيـــن ســـبقوه ،وكان دامئًـــا يـــردد أمنيتـــه أن
يرزق ــه الل ــه الش ــهادة ،وقلب ــه ي ــردد آي ــات الجه ــاد ،وكغ ــره م ــن
املجاهديـــن كان دائـــم الثقـــة بـــأن النـــر قـــادم مهـــا ارتكـــب
االحتـــال مـــن جرائـــم لكـــر إرادة شـــعبنا املجاهـــد .وكان يـــردد
قولــه تعــاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﱸ [البقـــرة.]154 :

)(2005 - 1982

الميالد والنشأة

مثــل كل املرشديــن مــن أبنــاء مخيــات الالجئــن ولــد الشــهيد املجاهــد شــاكر جــال جــودة يف مخيــم القهــر ،يف
الشــابورة بتاريــخ  8يوليــو (متــوز) 1982م ،وقطنــت أرستــه يف مخيــم رفــح بعــد الهجــرة .وتعــود جــذور األرسة إىل قريــة
«أســدود» مــن قضــاء غــزة التــي اســتولت عليهــا عصابــات األرجــون الصهيونيــة عــام 1948م.
درس شــهيدنا املجاهــد شــاكر يف مــدارس رفــح يف املــدارس التابعــة لوكالــة غــوث الالجئــن ،وأنهــى دراســته الثانويــة
مــن مدرســة بــر الســبع الثانويــة .وكان ملتز ًمــا يف مســجد األبـرار.

صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد شــاكر بكــرم أخالقــه وحســن معاملتــه لــكل النــاس ،ويف بيتــه عهــد اب ًنــا بــا ًرا بوالديــه ،مح ًبــا
إلخوتــه ،ومحافظًــا عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد األبـرار.

مشواره الجهادي

منــذ بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي،
وبــدأ عملــه الجهــادي عــام 2002م باملشــاركة الفاعلــة يف االشــتباكات املســلحة التــي تــدور عــى الحــدود املرصيــة
الفلســطينية ضــد قــوات البغــي الصهيونيــة ،وأصيــب يف عمليــة التصــدي لقــوات االحتــال املتوغلــة يف حــي الربازيــل يف
بطنــه ،ورقــد يف املستشــفى للعــاج ملــدة ثالثــة شــهور متتاليــة.
موعد مع الشهادة

انطلقــت األيــدي املتوضئــة يف  12ينايــر (كانــون الثــاين) 2005م حيــث صــى شــهيدنا املقــدام شــاكر الفجــر يف
جامعــة ،وعــزم عــى مواجهــة املحتــل الغاصــب ،فعمــل مــن أجــل أن تنجــح عمليتــه البطوليــة التــي أطلقــت عليهــا
رسايــا القــدس «غــزوة الفتــح املبــن» ،وواجــه املحتــل مــع الشــهيد املجاهــد عــاء الشــاعر مــن خانيونــس ،وشــهدت أرض
مغتصبــة «م ـراج» املعركــة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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وأعلنــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف بيــان عســكري أويل مســؤوليتها
عــن الهجــوم النوعــي الــذي اســتهدف مغتصبــة «مـراج» الصهيونيــة جنــوب القطــاع الصامــد .وقالــت الرسايــا يف بيانهــا
إن مجموعــة مــن استشــهادييها األبطــال اقتحمــوا مغتصبــة «مـراج» الجامثــة عــى أرايض املواطنــن جنــوب قطــاع غــزة
الصامــد ،وفجــروا عــدة عبــوات ناســفة اســتهدفت جيــب قيــادة صهيون ًيــا ،ومــن ثــم اشــتبكوا مــع حاميــة املوقــع التــي
فــرت تحــت رضباتهــم مــا أدى حســب اع ـراف القــوات الصهيونيــة املهزومــة إىل مقتــل أربعــة جنــود بينهــم ضابــط
كبــر وإصابــة العديــد بجـراح .
وقفــت والــدة الشــهيد شــاكر أمــام منزلهــا املتواضــع يف املخيــم ومــا أن نظــرت إليــه حتــى عــا التكبــر مــن كل
جانــب وقبلــت جبينــه الطاهــر ،ودعــت لــه باملغفــرة والرحمــة ،وتعالــت زغاريــد النســاء مــن حولهــا ،وتقــدم رفاقــه يف
املجموعــات املســلحة مــن رسايــا القــدس ،فحملــوا جثامنــه الطاهــر إىل مســجد العــودة ،وقــال والــده أبــو ضيــاء« :عندمــا
ســمعنا نبــأ استشــهاده كان الخــر بدايــة مفاج ًئــا لنــا ،ولكننــا بعدمــا اســتوعبنا هــول املفاجــأة نشــكر اللــه ونفتخــر بابننــا
الشــهيد رحمــه اللــه وأدخلــه الجنــة وألحقنــا بــه يف الصالحــن».
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الشهيد املجاهد عالء حمدي حسن الشاعر
درسا قاس ًيا
رفع لواء الجهاد ولقن العدو ً

قــال الصهاينــة إن فلســطني أرض بــا شــعب ،وإنهــم شــعب بــا
أرض ،واتخــذوا تلــك املغالطــة الباطلــة مــر ًرا الغتصــاب وطــن الشــعب
الفلســطيني .الجهــاد الفلســطيني املتواصــل ضــد املــروع الصهيــوين
يؤكــد بأمثــال الشــهيد عــاء أن املغالطــة الصهيونيــة مآلهــا الــزوال
ومعهــا املــروع برمتــه.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1987

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء حمــدي الشــاعر مبدينــة خانيونــس بتاريــخ  11أبريــل (نيســان) 1987م والشــهيد هــو
الســادس بــن إخوتــه وأخواتــه ،عــاش طفولتــه مبنطقــة قيـزان النجــار حيــث ال يتوقــف القصــف عــى منــازل الســكان
اآلمنــن يف بيوتهــم.

صفاته وأخالقه

كل مــن عــرف الشــهيد املجاهــد عــاء أحبــه؛ ألنــه عــرف بالتواضــع ،وطيــب القلــب ،وحســن األخــاق ،واتصــف
بالســبق إيل األعــال الخرييــة والتطوعيــة مبنطقتــه .وحــرص عــى أن يشــارك يف كل النشــاطات التــي تقــام باملنطقــة
بالرغــم مــن حداثــة ســنه ،وعــرف عنــه الرسيــة التامــة والكتــان ،والتــزم مبســجد النــور القريــب مــن ســكناه ،يلبــي
متــى ســمع النــداء ،فتفكــره أكــر مــن ســنه كــا تقــول والدتــه ،كذلــك ُعــرف بــر والديــه .وكانــت نفســه عزيــزة وهــذا
مــا ميــزه ،وتقــول والدتــه إنــه يختلــف عــن جميــع إخوتــه يف كل يشء حتــى يف حملــه ووالدتــه.
مشواره الجهادي

تعـ ّرف الشــهيد الفــارس عــاء عــي إخوانــه يف حركــه الجهــاد اإلســامي التــي انضــم إليهــا يف وقــت مبكــر مــن حياتــه
حتــى أصبحــت تفكــره الدائــم .وبــدأ يبحــث عــن الســبل لالنضــام إيل الجهــاز العســكري لهــا ،فكانــت صفاتــه التــي
متيــز بهــا مؤهلــة لــه ليكــون يف رسايــا القــدس .وبــدأ عملــه الجهــادي ،وتشــهد لــه أزقــه املخيــم والشــوارع والحــواري،
ومتيــز شــهيدنا بــذكاء خــارق فتــدرب رسي ًعــا عــي الوســائل القتاليــة ،وتصنيــع العبــوات ،ويذكــر لــه أنــه أقــام بر ًجــا
للمراقبــة يف أحــد املخيــات عــى الــدور الخامــس لتدريــب الشــباب عــل كيفيــة مواجهــة العــدو .وهــو رحمــه اللــه مــن
الرجــال القليلــن الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان حيــث اختــر شــهيدنا القتحــام مغتصبــة «م ـراج» التــي طاملــا أذاقــت
اآلمنــن الويــات.
موعد مع الشهادة

ككل الشــهداء األحيــاء بــدأ شــهيدنا املقــدام عــاء يســتعد ملوعــد اللقــاء مــع األحبــة ،فبــدأ يحــدث أهلــه عــن فضــل
الشــهيد ويلــح يف الدعــاء املتكــرر لــه مــن قبــل والدتــه ،وفاجــأ والدتــه يف أحــد األيــام بــأن تدعــو لــه «أن يصبــح جثامنــه
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الطاهــر أشــاء» ،فكانــت تقــول لــه« :ال أســتطيع» .فيقــول لهــا« :أنــت لســت راضيــة عنــي» .فتقــول لــه« :اللــه يــرىض
عنــك وينولــك الــذي يف بالــك فتتهلــل أســاريره فر ًحــا» .وتقــول والدتــه« :إنــه كان يطلــب منهــا اإلكثــار مــن الدعــاء لــه يف
وقــت معــن حيــث كان يحــدد لهــا التوقيــت ،وهــذا التوقيــت كان يقــوم بــه مــع املجاهديــن بالرصــد وزرع العبــوات».
وحــن بــدأ املوعــد يقــرب أحــر رشيــط «كشــف الكربــة عــن فقــد األحبــة» لــي تســمعه والدتــه ،فبــدأ الشــك
خصوصــا أنــه يعــود الســاعة الثانيــة صبا ًحــا وينــام يف ســاحة
ي ـراود قلــب األم عــن تحــركات الشــهيد املجاهــد عــاء
ً
املنــزل حتــى ال تضيــع صــاة الفجــر عليــه ،ويف آخــر لحظــات الشــهيد أنــه صــى ركعتــي الضحــى ،وقبــل أن ينطلــق قــال
لوالدتــه بــأن تســامحه ،وتقــول والدتــه« :شــعرت بــيء يف قلبــي إال أننــي قلــت لــه اللــه يناولــك مــا تتمنــى ومــا تصــل
إليــك يــد ظــامل ،وانطلــق شــهيدنا والفرحــة تغمــر قلبــه».
انطلقــت األيــدي املجاهــدة يف  12ينايــر (كانــون الثــاين) 2005م لتمــرغ أنــف الجربوت العســكري الصهيــوين يف الرتاب
وتقتحــم مغتصبــة «مـراج» وتفاجــئ العــدو باالنفجــار حيــث متكــن أســود رسايــا القــدس مــن رفــع العلــم الفلســطيني
ورايــة الرسايــا عــي أبـراج املغتصبــة واعــرف العــدو بذلــك ،حيــث متكــن االستشــهاديان عــاء الشــاعر ،والشــهيد املجاهد
شــاكر جــودة مــن تنفيــذ املهمــة ،وجــاءت العمليــة بعــد رصــد دقيــق للموقــع الصهيــوين وإرســال استشــهاديني يتمتعــان
بقــدرات قتاليــة عاليــة ،وبــدأت ســاعة الحســم وتــم اصابــة الهــدف بدقــه وكتــب اللــه لالستشــهاديني الشــهادة ،وتبنــت
رسايــا القــدس العمليــة وســميت العمليــة بغــزوة الفتــح املبــن يف قلــب مغتصبــة مـراج الصهيونيــة ،وصعــدت الــروح إيل
درســا لــن ينســوه أبــدً ا أجربهــم فيــا بعــد عــى الرحيــل مــن تلــك املغتصبــة .وبعــد
بارئهــا بعــد أن لقنــت بنــي صهيــون ً
أن تعلــو الــروح الطاهــرة لتلتقــي مبثيالتهــا يف جنــان النعيــم ،وتنعــم بوعــد الرحمــن يبقــي نجمهــا ســاط ًعا يف زماننــا
لينــر لنــا الــدرب ،ونــدرك أنهــم ضحــوا بالغــايل مــن أجــل أن نعيــش نحــن ،مــن أجــل أن يبقــي لألجيــال مجــد عظيــم.
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الشهيد املجاهد حازم محمود عيل موىس موىس
ناده الواجب فلبت روحه ونالت الشهادة

كأنهــم أقــار ال يتســعون لــأرض ،يحلمــون بالجنــة والحــور
ويزورهــم الشــهيد يف املنــام ،فيذكرهــم مبوعــد الرحيل كأنهم يشــتاقون
لهــم دون غريهــم ،يحملــون أمتعتهــم عــى عجــل ،يختــارون الغيــاب
ألجــل الخلــود فيبتســمون للمــوت وأرشعتــه ،لكــن ذكراهــم ال تغيــب
بــن األحبــة .يســتنهضون صورهــم كلــا شــاخت أوجاعهــم بالحنــن
لهــم ،لكــن مواقفهــم تســتحرض األرواح والقلــوب كأنهــا بلســم شــاف
لبعضهــم ،وحدهــا حكايــة الشــهيد املجاهــد حــازم مــوىس تســتجمع
جــال روحــه بداخلهــا.

)(2005 - 1976

الميالد والنشأة

22يوليــو (متــوز) 1976م شــاهد عــى مولــد القمــر وميــاد الشــهيد الفــارس حــازم محمــود مــوىس (أبــو غالــب)
مبخيــم يبنــا مبدينــة رفــح بعــد أن ُه ِّجــرت عائلتــه مــن قريــة «عاقــر» قضــاء الرملــة ،بلــدة الجــال واألطــال ،وعــى
الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة التــي يعيشــها أهــايل املخيــم إال أنــه ولــد بــن ســتة أشــقاء ومثــاين شــقيقات مل يبخــل
والدهــم الحــاج محمــود بغــرس املبــادئ والقيــم اإلنســانية واالجتامعيــة والتأثــر عليهــم.
أكمــل الشــهيد املجاهــد حــازم دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،ومــن ثــم
املرحلــة الثانويــة مبدرســة بــر الســبع الثانويــة للبنــن .حينهــا تخطتــه اآلمــال وبعــد تحســن وضعــه االقتصــادي أكمــل
دراســته الجامعيــة تخصــص خدمــة اجتامعيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة ،لكــن ظــروف استشــهاده حالــت دون
تحقيــق حلمــه.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد حــازم وشــق حياته العائليــة حيث أنجب صغريه الوحيــد غالب ليكون عــى ذات طريق والده.
صفاته وأخالقه

صفاتهــم كأنهــا إكســر الحيــاة لبعــض أحبتهــم .هكــذا قــال شــقيقه حــن ســألناه عــن صفاتــه فقــال« :محبــوب
مبعنــى الكلمــة ،يســاعد نســاء الحــي باملخيــم حتــى إنهــن يذكرنــه إىل اآلن وهــو يحمــل عنهــن أغـراض الســوق ،وهــو
ملتــزم منــذ صغــره ،خجــول يف بعــض األمــور ،لكنــه دامئًــا مــع مــا ي ـراه ح ًقــا وهــذا أكــر مــا متيــز بــه ،بــار بوالديــه
يلتمــس رضاهــا دامئًــا .باختصــار هــو وردة الــدار».
المشوار الجهادي

حينــا اشــتدت االنتفاضــة األوىل مل ميلــك شــهيدنا املجاهــد حــازم وقتهــا مــن عمــره إال بعــض الســنوات ،لكــن حالــه
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حــال بقيــة أطفــال فلســطني حــاول الثــأر مــن االحتــال بطريقتــه الربيئــة .يرجــم الجيبــات العســكرية التــي متــر عنــوة
يف شــوارع املدينــة .وذات يــوم وهــو يف الصــف الســادس عائــد مــن منزلــه باملخيــم تحــرك الغضــب بداخلــه ورجــم
ســيارات االحتــال بالحجــارة ،فتمكــن الجيــش مــن القبــض عليــه إال أن نســاء الحــي متكــن مــن ســحبه مــن بــن أيديهــم.
عــى الرغــم مــن صغــر ســنه إال أنــه مل يســلم مــن حقــد االحتــال؛ فبعــد عامــن مــن تكـرار املواجهــات بينــه وبــن
االحتــال اعتقــل ملــدة عــام أمضاهــا يف ســجن النقــب.
هــذا الغضــب الثائــر بداخــل شــهيدنا املقــدام حــازم جعلــه يبحــث عــن طريــق العــودة لفلســطني ،فاختــار طريــق
املقاومــة وانتمــى لقــوات الرشطــة برفــح مــدركًا أن حاميــة ثغــور الوطــن هــي مهمــة الرشفــاء واملناديــن بالعــودة.
موعد مع الشهادة

حانــت ســاعة الرحيــل لــروح شــهيدنا املجاهــد حــازم الــذي أدرك جيــدً ا وعائلتــه أن الشــهادة ال تبعــد عنــه ســوى
خطــوات قليلــة حــن تعــرض حــي الشــجاعية لتوغــل صهيــوين ،فنــاداه الواجــب فلبتــه روحــه؛ ففــي  13ينايــر (كانــون
الثــاين) 2005م خــرج مــن منزلــه بــوداع صغــره وزوجتــه لحاميــة ثغــور الوطــن ،ومل يعــد ملنزلــه إال بعــد ســاعات مــن
الكفــاح محمـ ً
ـول بــن يــدي رفاقــه بعــد إصابتــه بعيــار نــاري يف صــدره أثنــاء تعــرض املوقــع الــذي كان يعمــل بــه األخ
الشــهيد املجاهــد حــازم يف األمــن الوطنــي للقصــف الصهيــوين الغــادر وليــزف لجنــة عرضهــا الســموات واألرض تــاركًا
خلفــه صغــره غالــب يحفــظ العهــد والوصيــة.
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رفع راية التوحيد عىل موقع عسكري صهيوين

يف يــدي رشــايش ال أهــاب العــدا ،ال أخــاف الــردى ،ال أعمــل إال
مــن أجــل اللــه .هــذا حــال املجاهــد حــازم طلعــت الحــوت ابــن رسايــا
القــدس يتقــدم الصفــوف لرفــع العلــم الفلســطيني ورايــة ال إلــه إال
اللــه محمــد رســول اللــه فــوق موقــع ترميــد العســكري الواقــع يف
محيــط بوابــة صــاح الديــن جنــوب مدينــة رفــح التــي تعتــر البوابــة
الجنوبيــة لفلســطني.

)(2005 - 1990

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد حــازم طلعــت الحــوت يف  14يونيــو (حزيـران) 1990م يف مخيــم يبنــا لالجئــن عــى الرشيــط
الحــدودي جنــوب مدينــة رفــح لعائلــة فلســطينية الجئــة تعــود جذورهــا إىل قريــة «بطــاين غــريب» الفلســطينية األثريــة
املدمــرة الواقعــة يف قضــاء غــزة ،واحتلــت عــام 1948م ،بعدمــا َه َّجــرت العصابــات الصهيونيــة أهلهــا.
تــرب شــهيدنا املجاهــد حــازم البطــوالت وحــب التضحيــة مــن الشــهداء الذيــن ســبقوه خاصــة ابــن عمــه الشــهيد
ثائــر الحــوت الــذي يف مثــل ســنه واستشــهد بتاريــخ  10أكتوبــر (ترشيــن األول) 2002م.
درس الشــهيد الفــارس حــازم املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة رفــح التابعة لوكالــة الغوث وتشــغيل الالجئــن ،واإلعدادية
يف مدرســة الذكــور ب لالجئــن ،وعهــد طال ًبــا متفو ًقــا ومحبوبًــا بــن أصدقائــه ومدرســيه وذا ســمعة طيبة يف مخيــم يبنا.

صفاته وأخالقه

حلــم الشــهادة والفــوز بالجنــة ظــل يـراود شــهيدنا املجاهــد حــازم الــذي كثـ ًرا مــا رأى الشــهداء يف منامــه ينــادون
عليــه باســتمرار وأحــس بقــر عمــره مــا جعلــه يبــادر إىل مســاعدة الجميــع رغــم صغــره ،لكنــه اســتطاع أن يدخــل
قلــوب أهلــه وأقاربــه وجريانــه وحتــى مدرســيه وزمالئــه يف املدرســة.
مشواره الجهادي

أحــب شــهيدنا املجاهــد حــازم املقاومــة ملــا شــاهده مــن مجــازر بحــق املدنــن العــزل يف فلســطني ومــا بثتــه شاشــات
التلفــاز مــن الظلــم والغطرســة الصهيونيــة ،فحــاول االنخـراط يف صفــوف املقاومــة الفلســطينية إال أن صغــر ســنه شــكل
عائ ًقــا أمامــه ،فالتحــق بصفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد االســامي.
موعد مع الشهادة

مــع تواصــل اإلج ـرام الصهيــوين يف حــي الزيتــون يف غــزة واستشــهاد  6فلســطينيني هنــاك بــدأت عمليــة لقــوات
االحتــال يف رفــح ،وبتاريــخ  15ينايــر (كانــون ثــاين) 2005م تقــدم شــهيدنا املجاهــد حــازم ومعــه الشــهيد املجاهــد
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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نضــال أبــو طيــور صــوب املوقــع العســكري الواقــع يف محيــط بوابــة صــاح الديــن ومعهــم مجموعــة مــن الفتيــة حتــى
باغتتهــم دبابــة صهيونيــة أطلقــت عليهــم وابـ ًـا مــن الرصــاص دخلــت إحداهــا يف رقبــة الشــهيد املجاهــد حازم واستشــهد
عــى الفــور وأخــرى يف صــدر الشــهيد املجاهــد نضــال أبــو طيــور الــذي هــب إلســعافه ،وأصيــب تســعة آخــرون بجـراح.
وحــن أصيــب شــهيدنا املجاهــد حــازم مل يســتطع أهلــه التعــرف عليــه ألكــر مــن ســاعتني نتيجــة الدمــاء الغزيــرة
التــي غطــت وجهــه حتــى هــز األمل والحــزن والفـراق كافــة أفـراد العائلــة فوالــده جلــس أمــام جثامنــه املســجى داخــل
ثالجــة املــوىت يف مستشــفى النجــار ال يقــوى عــى الحركــة ،لكنــه تقــدم بخطــا حثيثــة لوداعــه وطبــع القبلــة األخــرة عــى
جبينــه وســط بحــر مــن الدمــوع ،ومل يســتطع التفــوه بأيــة كلمــة نتيجــة صدمتــه باستشــهاد ابنــه أمــا والدتــه فانتظــرت
عــى أحــر مــن الجمــر داخــل منــزل العائلــة لــي يأتوهــا بحبيبهــا البطــل حــازم الــذي ربتــه وتعبــت يف تربيتــه وعملــت
عــى تنشــئته تنشــئة األبطــال .ومــا أن وصــل البيــت حتــى تقدمــت نحــوه وعينهــا تنظــر إليــه بحرقــة وأمل ويداهــا
تســبقانها لــي تضمــه إىل صدرهــا الضمــة األخــرة .احتضنتــه بقــوة وعنــف وقبلتــه عـرات بــل مئــات املـرات ،ولكنهــا
ليســت ســوى لحظــات حتــى غــادر شــهيدنا املجاهــد حــازم املنــزل محمـ ً
ـول عــى أكتــاف أصحابــه ومحبيــه ،ومل تتاملــك
نفســها وخــرت رصيعــة حزنًــا عــى ابنهــا.
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الشهيد املجاهد فوزي حمدان عطية ياسني
فارس أىب إال أن يرحل شهيدً ا

هــم الشــهداء ملــح األرض ،هــم النــور املــرق يف ظــل االنكســار
والهزميــة ،شــهداء وشــهداء يرتقــون كل يــوم ،يقســم املجاهــدون
مــن بعدهــم عــى اللحــاق بهــم .إنهــم أبنــاء اإلســام العظيــم،
ومنهــم فرســان الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،عشــقوا الشــهادة كــا
علمهــم أمينهــم الشــهيد الدكتــور املعلــم فتحــي الشــقاقي ،عشــقوا
العيــش بكرامــة وأبــوا أن يــروا جنــود االحتــال ومســتوطنيه يعيثــون
)(2005 - 1971
يف فلســطيننا فســا ًدا فقــرروا أن يكونــوا الــرد والــرد املوجــع .نعــم
لقــد أقســم أبنــاء الجهــاد اإلســامي أن يســروا عــى نهــج الرســول وعــى درب صحابتــه امليامــن رضــوان اللــه تعــاىل
عليهــم أجمعــن.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد فــوزي حمــدان ياســن (أبــو عمــر) يف  19أبريــل (نيســان) 1971م ،ألرسة متديّنــة ملتزمــة
بتعاليــم دينهــا وواجبهــا نحــو أرضهــا الســليبة تســكن يف حــي الزيتــون .شــهيدنا املجاهــد فــوزي أخ لســبعة إخــوة هــو
خامســهم ،وأب لخمســة أبنــاء.
درس شــهيدنا املجاهــد فــوزي املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة صفــد ،وأكمــل دراســته اإلعداديــة يف املدرســة الهاشــمية
يف حــي الزيتــون الصامــد ،وأثنــاء دراســته الثانويــة اعتقلتــه قــوات االحتــال الصهيــوين ملــدة  6شــهور مل يتمكــن حينهــا
مــن إكــال دراســته ،وبعــد خروجــه مــن ســجون الظلــم الصهيونيــة أكمــل دراســته الثانويــة وتعلــم مهنــة الحــدادة
وعمــل يف هــذه املهنــة إىل أن شــاء اللــه واصطفــاه شــهيدً ا وال نــزيك عــى اللــه أحــدً ا.
ولــد شــهيدنا املجاهــد فــوزي يف الحــي الــذي مرغــت فيــه رسايــا القــدس أنــف الصهاينــة يف العمليــة النوعيــة
التــي فجــر فيهــا مجاهدوهــا دبابــة صهيونيــة ،وقتلــوا ســتة مــن الجنــود املقتحمــن لحــي الزيتــون الباســل .واســتطاع
الفرســان تالميــذ الشــقاقي والدبــش وحميــد وجــودة والشــامي والزطمــة والطوالبــة أن يأخــذوا أشــاء الجنــود الصهاينــة
ومفاوضــة العــدو عليهــا.
صفات وأخالقه

شــهيدنا الفــارس فــوزي مــن الذيــن يحبــون النــاس وال يبغضــون أحــدً ا إال يف اللــه ،ومــن الذيــن داومــوا عــى صــاة
الفجــر يف املســجد وعــى جميــع الصلــوات يف الصفــوف األوىل .ومتيــز الفــارس الشــهيد بالــذكاء والخشــوع يف الصــاة
واإليثــار عــى نفســه يف ســبيل اللــه ،ومــا هــاب أن يقــول كلمــة حــق يف وجــه ســلطان جائــر .وكان شــهيدنا الفــارس
فــوزي كثــر الزيــارات األخويــة التــي أمــر اللــه املالئكــة بــأن تحفهــا ،ويكــر مــن زيــارة األرحــام.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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شــهيدنا املجاهــد فــوزي مــن الذيــن انضمــوا لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف بداياتهــا ،ويف العــام 1988م
عمــل يف حركــة الجهــاد اإلســامي ويف لجانهــا االجتامعيــة والدعويــة واألمنيــة ،واعتقــل عــى إثــر ذلــك لــدى قــوات
االحتــال أكــر مــن مــرة .ومــع بدايــة االنتفاضــة املباركــة األوىل عمــل الشــهيد املجاهــد فــوزي يف مقاومــة املحتــل
بالحجــارة ،واشــتهر بعمــل املقــاع الــذي توضــع فيــه الحجــارة وتــرب عــى جيبــات العــدو وجنــوده ،ومــع دخــول
االنتفاضــة املباركــة عمــل شــهيدنا املجاهــد يف صفــوف رسايــا القــدس الــذراع العســكري الجديــد للحركــة ،واتصــف
باإلخــاص يف العمــل وحــب الخــر والتطــوع يف الكثــر مــن املجــاالت الجهاديــة .وعمــل كذلــك ضمــن مجموعــات رسايــا
القــدس املتقدمــة وضمــن وحــدة الرصــد ،وشــارك إخوانــه املجاهديــن يف إطــاق قذائــف الهــاون وصواريــخ «قــدس »1
عــى مغتصبــات رشق غــزة.
موعد مع الشهادة

ويف  15ينايــر (كانــون الثــاين) 2005م تجهــز فارســنا للقــاء ربــه ولقــاء الصالحــن والشــهداء ،وبــدأت تقــرب اللحظات
التــي متناهــا شــهيدنا حــن أصيــب أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس فهــب شــهيدنا املجاهــد فــوزي إلنقــاذه وحملــه ،فــإذ
برصاصــات الغــدر تخــرق جســده الطاهــر لتصيبــه يف ســاقه وبطنــه ويديــه ،ويرتقــى كــا أحــب ومتنــى .إىل جنــات
الفــردوس يــا شــهيدنا الفــارس فــوزي مــع األنبيــاء والصديقــن والشــهداء!
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الشهيد املجاهد عبد الرؤوف عودة حرب أبو ناموس
اللهم أعطني الشهادة مقدا ًما ال خوا ًرا

كـــم هـــو صعـــب الحديـــث عـــن العظـــاء! حديـــث ناقـــص
ال يكتمـــل؛ فالشـــهادة هـــي االصطفـــاء الربـــاين للجنـــد القـــرآين.
للرج ــال الذي ــن أخلص ــوا لل ــه نواياه ــم ،وأقس ــموا أن الل ــه الغاي ــة
والرســـول القـــدوة والقـــرآن دســـتور الحيـــاة ،والقتـــل يف ســـبيل
الل ــه أس ــمى األم ــاين ،ه ــؤالء ه ــم أبن ــاء الجه ــاد االس ــامي تالمي ــذ
املعل ــم الدكت ــور الش ــقاقي .مب ــارك أن ــت أب ــا دحي ــة وأن ــت تتق ــدم
ص ــوب الع ــا ال تع ــرف لالنكس ــار طري ًق ــا .فق ــط ه ــي املقاوم ــة
)(2005 - 1985
الخي ــار الوحي ــد أم ــام ش ــعبنا املظل ــوم .تق ــول ال ل ــكل الداع ــن إىل
س ــام الخــران ،ونع ــم للداع ــن إىل املقاوم ــة واالستش ــهاد حت ــى تحري ــر كل فلس ــطني.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرؤوف عــودة أبــو نامــوس يف  9يونيو (حزيـران) 1985م يف دولــة اإلمــارات ألرسة مؤمنة
بســيطة تعــرف حــدود اللــه وواجباتهــا تجــاه دينهــا .وقــد تــويف والــده وهــو يبلغ مــن العمــر  40يو ًمــا .عائلة أبــو ناموس
كغريه ــا م ــن العائ ــات الفلس ــطينية ُه ِّج ــرت م ــن قب ــل الصهاين ــة الغ ـزاة م ــن مدين ــة «ب ــر الس ــبع» يف الع ــام 1948م.
درس شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرؤوف االبتدائيــة يف مدرســة تابعــة لوكالــة الغــوث مبخيــم الشــاطئ ،ومــن ثــم انتقلــت
أرستــه للعيــش يف مــروع بيــت الهيــا ليــدرس هنــاك املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة ويلتحــق بجامعــة األزهــر بغــزة
حيــث درس الجغرافيــا لريتقــى إىل العــا شــهيدً ا بــإذن اللــه تعــاىل وهــو يف عامــه الجامعــي الثــاين.
صفاته وأخالقه

يقــول أبــو خالــد أحــد أصدقــاء الشــهيد« :الشــهيد أبــو دحيــة خطيــب مف ـ ّوه ومتكلــم وشــاعر ،يكتــب الشــعر
لفلســطني والشــهداء ،يتحــدث يف أعـراس الشــهداء ويف املهرجانــات ،وأيضً ــا يف اللقاءات السياســية واملناظرات الشــعرية»،
وأضــاف« :كان عبــد الــرؤوف يشــارك يف كل يشء يف املســجد ،وأمـرًا لفرقــة النشــيد يف املســجد» .وأشــار إىل أن الشــهيد
املجاهــد عبــد الــرؤوف كان أمـرًا للجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مدرســة أبــو عبيــدة
بــن الجـراح يف بيــت الهيــا آنــذاك ،فــكان خــر مــن يدعــو للوحــدة والتالحــم ،حيــث إنــه يــوم استشــهاد القائــد محمــود
أبــو الهنــود_ مــن كتائــب القســام_ قــام بتأليــف شــعر رثــاء للشــهيد أبــو الهنــود ،وألقــاه عــى منــر اإلذاعــة باملدرســة.
مــن كــرة حــب شــهيدنا الفــارس عبــد الــرؤوف لصحابة رســول اللــه وآل بيته _رضــوان الله عليهــم_ كان يقتــدي بهم،
ويجعلهــم مثلــه األعــى يف حياتــه حتــى كنــى نفســه بكنية نــادرة التــداول بني الناس ،فكنى نفســه باســم الصحــايب الجليل
«دحيــة الكلبــي» مــن صحابــة ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،هــذا الصحايب الــذي متثــل جربيل عليه الســام
بصورتــه عندمــا كان ينــزل عــى الرســول وأمام الصحابة ،ومن هنا أعجب شــهيدنا بذلك الصحايب مام جعلــه يتكنى بكنيته.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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التحــق شــهيدنا املجاهــد منــذ انتفاضــة األقــى املباركــة بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فعمــل يف اللجنــة
الثقافيــة مبســجد الشــهيد عــز الديــن القســام «مبــروع بيــت الهيــا» ليصبــح أمـرًا للجنــة يف املســجد ،وتنقــل يف حركــة
الجهــاد اإلســامي وانضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة.

وقــد اعتقــل شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرؤوف عــى أيــدي أجهــزة الســلطة الفلســطينية ومكــث يف غــرف التحقيــق 45
يو ًمــا يف ســجن الرسايــا بغــزة عــى خلفيــة نيتــه تنفيــذ عمليــة استشــهادية ،ومل يعــرف شــهيدنا بــأي تهمــة وجهــت لــه.
شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو دحيــة يف عمليــات الرصــد العســكرية التــي تقــوم بهــا الرسايــا خاصــة يف مســتوطنات
«نيتســاريم» ومعــر بيــت حانــون (إيــرز) ،ودوجيــت ،وإيــي ســيناي ،وناحــل عــوز .وشــارك يف عــدة عمليــات إطــاق
صواريــخ «قــدس  »1التــي أنتجتهــا الوحــدة الهندســية التابعــة للرسايــا.
خــرج شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرؤوف ثــاث مـرات مــع وحــدة اإلســناد النــاري التي تقــوم بالتغطيــة عــى املجاهدين
واالستشــهاديني ،وتصــدى شــهيدنا املجاهــد أبــو دحيــة لعــدد مــن االجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة عــى مخيــم جباليــا
وحــي الزيتــون وبلــدة بيــت حانــون شــال غــزة ،كــا متكــن مــع مجموعــة مــن إخوانــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس
وكتائــب شــهداء األقــى مــن قنــص مجموعــة مــن الجنــود الصهاينــة املتمركزيــن يف مســتوطنة نيتســاريم .وقــد حاولــت
قــوات األمــن الوطنــي التابعــة للســلطة اعتقــال املجاهــد ورفاقــه ،ولكنهــا بــاءت بالفشــل .ويذكــر هنــا أنــه خــرج يف
ســبع عمليــات استشــهادية مشــركة مــع كتائــب شــهداء األقــى ومل يشــأ اللــه أن يضمــه إىل جــواره آنــذاك.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرؤوف إىل جــوار ربــه يف عمليــة مشــركة بــن رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وكتائــب الشــهيد أبــو عــي مصطفــى الجنــاح العســكري للجبهــة الشــعبية لتحريــر
فلســطني يف  16ينايــر ( كانــون الثــاين) 2005م عــى حاجــز املطاحــن.
سيارات املستوطنني عىل طريق كيسوفيم هي الهدف حيث نفذ االستشهاديان هجو ًما باألسلحة الرشاشة عىل سيارات
املستوطنني قرب مفرق املطاحن عىل طريق «كيسوفيم» .وانسحب املجاهد من كتائب أبو عيل مصطفى إىل قاعدته ساملًا
بحمد الله وعونه ،وارتقي شهيدنا الفارس عبد الرؤوف ليلحق بوالده الذي افتقده قبل أن يتجاوز األربعني يوم من عمره.

وقـد اعترف العـدو يومهـا بإصابة مثانية مسـتوطنني ،وألحقت اإلذاعة العربيـة العارشة بخرب يفيد مقتـل أحد الجرحى
الصهاينـة برتبـة ضابـط .واحتجـزت قـوات االحتالل جثامن الشـهيد ليومني ،ثم سـلمته ملستشـفى شـهداء األقىص ومن ثم
ملستشـفى كامل عدوان ليدفن يف مقربة بيت الهيا بعد زفاف حاشـد انطلق من مسـجد الشـهيد عز الدين القسـام شمال
القطاع .فاحت رائحة املسـك من جثامن الشـهيد يف املسـجد أثناء التشـييع كام ُوجد راف ًعا سبابة يده اليمنى .اعتاد شهيدنا
املجاهـد عبـد الـرؤوف أن يـردد دو ًمـا« :اللهـم نولني شـهادة برصاصة بين عيني» ،وقد سـمع الله دعاء العبـد الفقري إليه
وأعطاه إياها حيث أحب .ويذكر بعض أصدقائه يف هذا االتجاه أنه يقول« :اللهم أعطني الشهادة مقدا ًما ال خوا ًرا» .رحمك
الله يا عبد الرؤوف ،وأسـكنك فسـيح جناته بإذنه تعاىل! وإن حركة الجهاد اإلسلامي سـتحفظ عهدك وعهد كل الصادقني.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد أحمد محمود زايد عاشور
عشق الجهاد من أجل فلسطني

قلــت :قلبــي صــار زر ًعا وســنابل .أشــعلوا فيــه الحرائــق ،واعلموا أن
جــذوري ســوف تبقــى وتناضــل .أحرقــوين يخصــب األرض رمــادي .ذلك
مــا آمــن بــه الشــهيد املجاهــد أحمــد ،وعمــل بــه حتــى االستشــهاد.

)(2005 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد محمــود عاشــور (أبــو ربــاح) يف دولــة اإلمــارات العربيــة يف  29أبريــل (نيســان) 1985م.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه متتــد مــن عائلــة مجاهــدة يف ســبيل اللــه والوطــن حيــث
قدمــت العديــد مــن الشــهداء خــال انتفاضــة األقــى املباركــة أثنــاء مقاومتهــم للمحتــل الغاصــب ،وال زالــت هــذه
العائلــة املرابطــة تقــدم فلــذات أكبادهــا دفا ًعــا عــن اإلســام وفلســطني ،فشــب شــهيدنا املجاهــد أحمــد عــى درب
اإلميــان ووعــي والثــورة.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد أحمــد مــن والديــه وأربعــة مــن األبنــاء ،واثنتــن مــن البنــات ،وشــاء اللــه لــه أن يكــون
ترتيبــه الخامــس يف العائلة.
درس الشــهيد املجاهــد أحمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس ديب عــام 1996م ،وعندمــا اســتقر بــه املقــام يف مدينــة
خانيونــس الباســلة حصــل عــى اإلعداديــة مــن مدرســة عبــد القــادر الحســيني بخانيونــس عــام 1999م ،والثانويــة مــن
مدرســة خالــد الحســن ،ومــن ثــم التحــق الشــهيد بجامعــة األقــى ليواصــل مشــواره التعليمــي.
صفاته وأخالقه

ارتب ــط ش ــهيدنا الب ــار أب ــو رب ــاح بعالق ــات ممت ــازة م ــع أرست ــه ،ف ــكان مح ًب ــا للجمي ــع ،ومحبوبً ــا م ــن الجمي ــع.
و ُع ــرف بأن ــه إنس ــان عظي ــم ،طي ــب النف ــس ،مح ــب ألصدقائ ــه ،بس ــيط ومتس ــامح ،حن ــون ورحي ــم مب ــن ه ــو أصغ ــر
من ــه ،دائ ــم الزي ــارة أله ــايل الش ــهداء واألرسى ،دائ ــم التفق ــد إلخوان ــه ويش ــعر تجاهه ــم باملحب ــة واألخ ــوة الصادق ــة،
ويدخ ــل االبتس ــامة ع ــى كل بي ــت يدخل ــه .وكان محبوبً ــا ج ــدً ا م ــن ِقب ــل والدي ــه مطيعــاُ له ــا ومقربً ــا منه ــا.
وحريص ــا ع ــى الصل ــوات الخم ــس يف مس ــجد
ومتميــ ًزا بعالقت ــه له ــا ،يخف ــض له ــا جن ــاح ال ــذل م ــن الرحم ــة،
ً
اإلس ــام ،ويح ــث إخوت ــه وأصدق ــاءه عليه ــا ويدع ــو الجمي ــع للمواظب ــة عليه ــا .ومتي ــز بزه ــده يف ه ــذه الدني ــا الفاني ــة
والطم ــع يف جن ــة عرضه ــا الس ــموات واألرض أُع ــدت للمتق ــن ،ومتت ــع ب ــروح امل ــرح والدعاب ــة وكان ــت االبتس ــامة ال
تف ــارق وجه ــه حي ــث أح ــب الجمي ــع ،وأحب ــه الجمي ــع.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

345

مشواره الجهادي

عشـق الشـهيد املقـدام أحمـد فلسـطني ،وعشـق الجهـاد حتـى باتـت فلسـطني وتحريرهـا كل أمانيـه وكل مطلبـه يف
الحيـاة .والتحـق بالرابطـة اإلسلامية اإلطـار الطلايب لحركة الجهاد اإلسلامي منذ العـام 2001م حيث كان الشـهيد يدرس
يف جامعـة األقصى ،وشـارك يف كثري من النشـاطات الطالبية الخاصة بالجامعـة مثل انتخابات مجلـس الطلبة واملهرجانات.
انتمــى الشــهيد الفــارس أحمــد إىل الخيــار األمــل والركــب الطاهــر إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني عــام
2003م بعــد تأثــره بطــاب الرابطــة اإلســامية يف الجامعــة .وشــارك بفاعليــة يف كثــر مــن األحــداث والفعاليــات
واملناســبات الحركيــة يف انتفاضــة األقــى املباركــة .ويف األنشــطة املختلفــة التــي تقــام يف مســجد اإلســام ،وكان أحــد
األعضــاء األساســيني يف أرسة املســجد ،حيــث كانــت معظــم دروســه عــن فضــل الجهــاد واالستشــهاد يف ســبيل اللــه.
وواصــل عملــه الجهــادي لينخــرط يف صفــوف رسايــا القــدس عــام 2004م ،ليعمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطالع لخدمــة
املجاهديــن .وشــارك يف العديــد مــن عمليــات رصــد األهــداف العســكرية الصهيونيــة لصالــح مجاهــدي رسايــا القــدس،
ويف التصــدي للقــوات الصهيونيــة لــدى اجتياحهــا ملدننــا وقرانــا الفلســطينية.
كان شــهيدنا الفــارس أبــو ربــاح يــر دامئًــا عــى أن تكــون عمليتــه االستشــهادية عــن طريــق حـزام ناســف ليتفتــت
جســده الطاهــر يف ســبيل اللــه ،حيــث أعــد نفســه كاستشــهادي وتــم إعــداد وصيتــه عــى رشيــط فيديــو .جهــز شــهيدنا
الفــارس أحمــد نفســه لتنفيــذ إحــدى العمليــات االستشــهادية والتــي كانــت تحــت إرشاف الشــهيد القائــد محمــود
جــودة ،ولكــن شــاء قــدر اللــه أن يستشــهد الشــهيد القائــد محمــود جــودة قبــل تنفيــذ العمليــة االستشــهادية التــي
أعدهــا للشــهيد املجاهــد أحمــد عاشــور .واصــل شــهيدنا املجاهــد أحمــد عاشــور إلحاحــه لتنفيــذ عمليتــه االستشــهادية
فجهــز نفســه أكــر لبيعهــا إىل خالقهــا ،وليعلــن للعــدو املجــرم أن النفــس تهــون علينــا مــن أجــل الكرامــة والحريــة .مل
يدخــر شــهيدنا الفــارس أي جهــد يف الدفــاع عــن األرامــل واليتامــى والثــكاىل مــن أجــل أن يرســم البســمة عــى شــفاه
املحرومــن .تــدرب شــهيدنا املجاهــد أحمــد عــى عمليــة إطــاق النــار والقنــص عــى يــد الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ
خليــل ،وقــد أتقــن شــهيدنا الفــارس آنــذاك عمليــة القنــص وإطــاق النــار برباعــة ملحوظــة.
موعد مع الشهادة

كان الشــهيد املجاهــد أحمــد توا ًقــا للشــهادة وإىل لقــاء اللــه ورســوله األعظــم ،فأحــب الشــهادة بصــدق وســعى
لهــا ســعيها وهــو مؤمــن ،فــكان املوعــد يف فجــر يــوم االثنــن  17ينايــر (كانــون الثــاين) 2005م حيــث انطلــق شــهيدنا
الفــارس أبــو ربــاح إىل صــاة الفجــر يف املســجد بعــد أن حظــي بدعــوات والدتــه الحنــون ،وانطلــق بعــد الصــاة ملب ًيــا
داعــي الجهــاد وهــو صائــم ليلتقــي شــهيدنا املجاهــد أحمــد عاشــور برفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد نضــال صــادق
لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف مغتصبــة كيســوفيم يف الخــط الرشقــي لقريــة الق ـرارة للثــأر واالنتقــام مــن أعــداء اللــه
واألمــة ،وللــرد عــى جرائــم العــدو بحــق أبنــاء شــعبنا ،فاشــتبك املجاهــدان مــع قــوات االحتــال الصهيــوين عــى حــدود
املوقــع العســكري ملغتصبــة كيســوفيم جنــوب رشق ديــر البلــح لعــدة ســاعات ،وقــد اعــرف العــدو الصهيــوين بالعمليــة
البطوليــة ،ولكنــه كعادتــه أخفــى خســائره ،فارتقــى إىل ال ُعــا الشــهيدان الفارســان أحمــد عاشــور ونضــال صــادق ليلتحقــا
مبــن ســبقوهام مــن الشــهداء والصالحــن ،وحســن أولئــك رفي ًقــا .رحمــك اللــه يــا أبــا ربــاح وأســكنك فســيح جناتــه!
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الشهيد املجاهد نضال عبد الحكيم نجيب صادق
صفحات مج ٍد وفخر

قليــل هــم الذيــن يحملــون املبــادئ ،وقليــل مــن هــذا القليــل
الذيــن ينفــرون مــن هــذه الدنيــا لتبليــغ هــذه املبــادئ ،وقليــل مــن
هــذه الصفــوة الذيــن يقدمــون أرواحهــم ودماءهــم مــن أجــل نــرة
هــذه املبــادئ والقيــم ،فهــم قليــل مــن قليــل مــن قليــل ،وال ميكــن أن
يوصــل إىل املجــد إال عــر هــذا الطريــق ،وهــذا الطريــق وحــده.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1987

ولــد الشــهيد املجاهــد نضــال عبــد الحكيم صــادق (أبو الوليــد) يف  27مايو (أيــار) 1987م يف مدينــة خانيونس الصمود
ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام العظيــم طري ًقــا ومنهــج حياة ،تعــرف واجبها تجــاه دينها ووطنهــا ،حيث يعود
أصــل عائلتــه إىل بلــدة بنــي حــاد (الرشقيــة يف جمهورية مرص العربية) ليســتقر بها املقــام بعد ذلك يف مدينــة خانيونس.
درس الشــهيد املجاهــد نضــال املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس خانيونــس ،وأنهــى دراســته الثانويــة يف
مدرســة كــال نــارص الثانويــة يف محافظــة خانيونــس ،وكان مــن الطلبــة املميزيــن بأخالقهــم العاليــة الرفيعــة .وتتكــون
أرسة شــهيدنا املجاهــد صــادق مــن والديــه وأربعــة مــن األبنــاء ،وأربــع مــن البنــات ،وشــاء اللــه لــه أن يكــون ترتيبــه
األول بــن األبنــاء.
صفاته وأخالقه

ارتبــط الشــهيد املجاهــد أبــو الوليــد بعالقــات ممتــازة مــع أرستــه ،فأحبــه الجميــع ،وصــار محبوبًــا مــن الجميــع.
متيــز بحرصــه الشــديد عــى أداء الصلــوات الخمــس يف املســجد الكبــر ومســجد القســام بخانيونــس خاصــة صــاة الفجــر،
وقـراءة القــرآن وصــوم النوافــل والتصــدق باملــال ،والصــاة يف جــوف الليــل حيــث كان يوقــظ أهلــه للصــاة ،ويحثهــم
عــى التــزود مــن الطاعــة والعبــادات.

واتصــف الشــهيد املجاهــد نضــال بالكــرم والجــود وحــب البــذل التضحيــة يف ســبيل اللــه ،وبــر والديــه والحــرص عــى
طاعتهــا وتوصيــة إخوتــه بذلــك .ومتتــع الشــهيد املجاهــد أبــو الوليــد بــروح الصــدق واملحبــة مــع إخوانــه مــن جميــع
األطــر والفصائــل حيــث آثرهــم عــى نفســه عمـ ًـا بقولــه تعــاىل :ﱹ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱸ
[الحــر ،]9 :وكانــت االبتســامة ال تفــارق وجهــه إلميانــه العميــق باللــه أنــه مقســم األرزاق.
مشواره الجهادي

شــب شــهيدنا املجاهــد نضــال عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة ،فمنــذ نعومــة أظافــره حــرص
عــى املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء واالحتفــاظ بصورهــم.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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وكان الش ــهيد الف ــارس ص ــادق من ــذ صغ ــره وه ــو يتوج ــه إىل «ح ــي النمس ــاوي» غ ــرب خانيون ــس ليلق ــي أع ــداء
الل ــه الصهاين ــة بالحج ــارة ك ــا يرم ــي الحج ــاج «إبلي ــس» يف مك ــة م ــا عرض ــه لإلصاب ــة يف إح ــدى الج ــوالت بطل ــق
ن ــاري متفج ــر يف قدم ــه.
التحــق شــهيدنا املقــدام نضــال بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وهــو ابــن األربعــة عــر ربي ًعــا وكان مواظ ًبــا عــى
حضــور الجلســات الدينيــة والتعبويــة للحركــة ونشــط يف املجــال اإلعالمــي كلنــه كان يســعى دامئًــا لاللتحــاق بالجهــاز
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي (رسايــا القــدس) ،وكان يلــح إلحا ًحــا كثــ ًرا عــى مســئوليه يف العمــل الســيايس
لاللتحــاق برسايــا القــدس وهــذا اإللحــاح الشــديد منــه ســاهم يف التحاقــه بالجهــاز العســكري وهــو ابــن الســبعة عــر
عا ًمــا حيــث كُلــف يف بدايــة عملــه العســكري بعمليــات الرصــد للمواقــع الصهيونيــة وتدريبــه عــى كافــة األســلحة فظهــر
شــهيدنا املقــاوم نضــال شــجاعة فائقــة ودقــة يف إصابــة الهــدف ،وتــدرب عــى إطــاق قذائــف ( .)R.B.Gكــا تــدرب
الشــهيد املجاهــد صــادق يف تلــك الفــرة عــى عمليــة إطــاق النــار والقنــص عــى يــد الشــهيدين القائديــن محمــد الشــيخ
خليــل وزيــاد غنــام فأتقــن شــهيدنا الفــارس آنــذاك عمليــة القنــص وإطــاق النــار برباعــة ملحوظــة.
موعد مع الشهادة

تــاق شــهيدنا الفــارس نضــال للشــهادة وإىل لقــاء اللــه ورســوله األعظــم ،فأحــب الشــهادة بصــدق وســعى لهــا ســعيها
وهــو مؤمــن ،فــكان املوعــد يف فجــر يــوم االثنــن  17ينايــر (كانــون الثــاين) 2005م حــن انطلــق شــهيدنا الفــارس أبــو
الوليــد إىل صــاة الفجــر يف املســجد بعــد أن حظــي بدعــوات والدتــه التــي آمنــت بنهــج الجهــاد واالستشــهاد وباركــت
جهــاده قبــل خروجــه حيــث انطلــق بعــد الصــاة وهــو صائــم ملب ًيــا داعــي الجهــاد ليلتقــي شــهيدنا املجاهد برفيــق دربه
الشــهيد املجاهــد أحمــد عاشــور لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف مغتصبــة كيســوفيم يف قريــة القـرارة للثــأر واالنتقــام مــن
أعــداء اللــه واألمــة ،وللــرد عــى جرائــم العــدو بحــق أبنــاء شــعبنا ،فاشــتبك املجاهــدان مــع قــوات االحتــال الصهيــوين
عــى حــدود املوقــع العســكري ملوقــع كيســوفيم لعــدة ســاعات .وقــد اعــرف العــدو الصهيــوين بالعمليــة البطوليــة،
ولكنــه كعادتــه أخفــى خســائره فيــا أعلنــت رسايــا القــدس عــن مقتــل وإصابــة مــن الصهاينــة ،وارتقــى الشــهيدان
الفارســان نضــال صــادق وأحمــد عاشــور ليلتحقــا مبــن ســبقوهام مــن الشــهداء والصالحــن ،وحســن أولئــك رفي ًقــا.
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الشهيد املجاهد صالح الدين عبد الفتاح عبد الرحمن أبو العيش
استشهد وهو يرفع علم فلسطني

العلــم رمــز األمــة وتجســيد لعزتهــا ،يرتفــع حــ ًرا إذا انتــرت،
وينخفــض ذليـ ًـا إذا هزمــت .املجاهــد صــاح الديــن أرص عــى رفــع
علــم فلســطني ،فكانــت حياتــه مث ًنــا لعــزة علــم وطنــه.

)(2005 - 1992

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد صــاح الديــن عبــد الفتــاح أبــو العيــش بتاريــخ  23مــارس (آذار) 1992م بحــي تــل الســلطان
مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام والجهــاد منه ًجــا وســبيل حيــاة .تعــود
أصولهــا إىل بلــدة «بشــيت» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف عــام النكبــة 1948م ،واســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة
طويلــة مــع املعانــاة والتــرد يف أحــد مخيــات اللجــوء املمتــدة عــى طــول قطــاع غــزة وعرضــه.
عــاش شــهيدنا املجاهــد صــاح الديــن وترعــرع يف كنــف أرستــه املكونــة مــن والديــه وأربعــة أشــقاء وشــقيقتني،
وشــاء القــدر أن يكــون أصغــر هــذه العائلــة .والتحــق بالدراســة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث ،فبــدت
عليــه مالمــح الــذكاء والنباهــة ومتيــز يف دراســته وتحصيلــه العلمــي ،ونــال شــهادات التفــوق والتقديــر مــن أســاتذته،
فحصــل عــى الرتتيــب الســابع يف الصــف الســابع بعــد استشــهاده.
زفــت العائلــة إىل حــور العــن عــدة شــهداء ،أولهــم عمــه الشــهيد حلمــي أبــو العيــش الــذي استشــهد يف العــام
1971م ،والشــهيد ســعدي يوســف أبــو العيــش الــذي استشــهد يف 1979م ،وجعفــر فلســطني الشــهيد يــارس ،وحســن
وعبــد الحميــد ،وجميعهــم أخــوال الشــهيد فكانــت تســعة أشــهر تفصلهــم عــن بعضهــم يف اللحــاق مبواكــب الشــهداء.
وأخ ـ ًرا شــقيقه الشــهيد ســعدي.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد صــاح الديــن بالنشــاط وحــب العمــل ومســاعدة اآلخريــن ،و ُعــرف بالــذكاء وحنــوه عــى
والديــه رغــم صغــر ســنه ،فمنــذ نعومــة أظافــره توجــه صــاح إىل املســجد والتــزم بحلقــات التحفيــظ ورافــق إخوانــه
مــن أبنــاء الجهــاد اإلســامي.
والــدة الشــهيد املجاهــد صــاح الديــن الزالــت محتفظــة ببعــض املالبــس التــي استشــهد بهــا حتــى هــذه اللحظــة
رغــم مــرور ســنوات عــى استشــهاده وال زالــت الرمــال والدمــاء تغطــي املالبــس حتــى اآلن.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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مــن جهتــه قــال والــد الشــهيد« :صــاح طيــب القلــب يحــزن كثـرًا عندمــا يستشــهد لــه صديــق أو عزيــز ،وال تــرى
البســمة عــى وجهــه حزنًــا عــى مــن فقــد ،وعندمــا استشــهد أخوالــه وشــقيقه تأثــر بشــكل كبــر».
أمــا والدتــه فتقــول« :اعتــاد أن يحدثنــي يوم ًيــا عــن الشــهداء والشــهادة فيقــول« :عائلــة أبــو العيــش تتميــز بكــرة
الشــهداء ،وأنــا أريــد أن أستشــهد حتــى أشــفع لــك يــوم القيامــة ونكــون بصحبــة الرســول .»
مشواره الجهادي

رغــم صغــر ســنه عــرف الواجــب كــا أن احتــال األرض وتهجــر ســكانها واإلمعــان يف القتــل بحــق شــعبها ولــد
عنــده رغبــة يف االنتقــام ،وانتــاؤه لعائلــة أيب العيــش ومــا قدمــت مــن تضحيــات جعلــه أكــر ح ًبــا للوطــن وأعظــم
اســتعدا ًدا لبــذل أغــى مــا ميلــك يف ســبيله ،فانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي التــي حملــت عــى عاتقهــا أمانــة الدفــاع
عــن فلســطني حتــى تحريــر آخــر شــر فيهــا.

شــارك شــهيدنا الفــارس صــاح الديــن يف العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي
يف قطــاع غــزة ،ويف تشــييع جثامــن الشــهداء يف مدينــة رفــح.
يُســجل للشــهيد املقــدام صــاح الديــن محبتــه للشــهداء حيــث إنــه شــارك يف جمــع أشــاء الشــهيد املجاهــد محمــود
جمعــة الــذي استشــهد عــى أثــر انفجــار عبــوة ناســفة داخــل محــررة «رفيــح يــام» وقــد منعــت قــوات االحتــال
الصهيــوين الصليــب األحمــر واإلســعاف مــن القيــام مبهامهــم فتطــوع الشــهيد املجاهــد صــاح الديــن ومعــه أحــد
املجاهديــن واســتطاعوا مــن جمــع األشــاء بالرغــم مــن إطــاق الرصــاص عليهــم ،وشــارك يف الصــاة عليــه وتشــييع
جثــان الشــهيد املجاهــد محمــود جمعــة.
موعد مع الشهادة

يف أول أيــام عيــد األضحــى املوافــق  20ينايــر (كانــون الثــاين) 2005م ُقــدر لشــهيدنا الفــارس صــاح الديــن أن يكــون
عــى موعــد مــع الشــهادة حينــا ذهــب لزيــارة أقاربــه بالقــرب مــن بوابــة صــاح الديــن التــي توجــد بجانبهــا ثكنــة
عســكرية للعــدو الصهيــوين حيــث رفــع علــم فلســطني فــوق الثكنــة فأطلــق قنــاص صهيــوين رصاصــة متفجــرة أصابــت
رقبتــه وخرجــت مــن ظهــره فاستشــهد عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد هشام عيل محمد حبش
جرأة فريدة وعزم صلب

مــا أكــر مــا ســبب االحتــال للفلســطينيني مــن ويــات مل تســتنث
أحــدً ا منهــم مــن كل األعــار واملســتويات! الطفــل واملــرأة والشــيخ،
العامــل واملوظــف واملـزارع ،الطالــب واملعلــم ،الســليم واملريــض .إنــه
احتــال شــامل األذى.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1975

ولــد الشــهيد املجاهــد هشــام محمــد حبــش يف مخيــم رفــح لالجئــن يف  16فربايــر (شــباط) 1975م وهــو مــن بلــدة
«بيــت دجــن» التــي ُه ِّجــر أهلهــا يف العــام 1948م حيــث ســكنت العائلــة ســوريا ،ثــم رجعــت إىل مخيــم الشــاطئ،
واســتقر بــه الحــال يف بلــدة الزوايــدة بالقــرب مــن مســجد الفــاروق وســط قطــاع غــزة.
شــهيدنا البــار هشــام هــو االبــن الثالــث يف ترتيبــه بــن إخوتــه مــن الذكــور ،درس املرحلــة االبتدائيــة يف دمشــق
واملرحلــة اإلعداديــة يف مــدارس الشــاطئ واملرحلــة الثانويــة مبدرســة الكرمــل .و أخـرًا أكمــل مشــواره التعليمــي الجامعي
بجامعــة القــدس املفتوحــة بفرعهــا يف حــي النــر بغــزة تخصــص خدمــة اجتامعيــة ،وأصيــب إصابــة ســببت لــه إعاقــة.
طلــب شــهيدنا الفــارس هشــام الــزواج مــن أمــه وعمــره  28عا ًمــا .ومل يتــزوج بســبب اإلصابــة التــي يف رأســه
والســوائل املخيــة قــد انتفخــت يف جبينــه فــوق عينــه اليــرى.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد هشــام بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،وصــدق نيتــه ،فالتــزم بالصــاة ،وبــدا شــجا ًعا لدرجــة
التهــور .ومتيــز بالصالبــة وضخامــة الجســم ،وطولــه الــذي يزيــد عــى  180ســم.
مشواره الجهادي

شــارك شــهيدنا الفــارس هشــام بعــدة أمــور ومنهــا اللجــان الشــعبية التــي تعمــل لحركــة الجهــاد اإلســامي وأصيــب
للمــرة األوىل يف بطــة القــدم اليــرى بعيــار نــاري .و مل يهــدأ لــه بــال يف مواجهــة قــوات االحتــال التــي اعتــاد أن يتصــدى
لهــا ،ويف العــام 1992م أصيــب يف كعــب قدمــه مــرة أخــرى وواصــل طريقــه الجهــادي ضــد العــدو.
مخلصــا لــه ولتنظيمــه الــذي يعمــل بــه ،وجــه جهــده لخدمــة
أحــب شــهيدنا املجاهــد هشــام وطنــه كث ـرًا وبــدا
ً
حركــة الجهــاد اإلســامي .وأصيــب للمــرة الثالثــة بعيــار مطاطــي بالــرأس فــوق عينــه اليــرى مــا ســبب لــه إعاقــة
بتاريــخ  25ينايــر (كانــون األول) مــن العــام 1993م يف املواجهــات التــي حدثــت يف مخيــم الشــاطئ بالقــرب مــن منــزل
املختــار أبــو بســام حميــد.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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موعد مع الشهادة

تجولــت دوريــة لقــوات االحتــال بعــد صــاة العــر مبخيــم الشــاطئ مبدينــة غــزة ،والحقهــا الشــبان بالحجــارة،
واعتقــد الشــبان أن الدوريــة انســحبت مــن املــكان ،وطلــب مــن الشــهيد املجاهــد هشــام أن يستكشــف لهــم الطريــق
فخــرج؛ ألنــه الجــريء الشــجاع فظهــر جنــدي حاقــد أطلــق عليــه عيــا ًرا مطاط ًيــا مــن مســافة قريبــة جــدً ا ال تتجــاوز املــر
الواحــد ،فأصيــب هشــام ،وعلمــت العائلــة أن اإلصابــة خطــرة لخــروج جــزء مــن املــخ مــن مــكان اإلصابــة ،وعرقلــت
قــوات االحتــال وصــول ســيارات اإلســعاف ،وأخ ـرًا دخلــت الطواقــم الطبيــة إلخــاء الشــهيد املجاهــد هشــام مــن
املــكان إىل مستشــفى الشــفاء بغــزة .لقلــة اإلمكانــات آنــذاك نقــل إىل مستشــفى «تــل هشــومري» يف فلســطني املحتلــة
حيــث أعيــد بعــد  8أيــام إىل مستشــفى الشــفاء مصابًــا بشــلل يف يــده اليمنــى ورجلــه اليــرى ،ثــم ُحـ ِّول إىل بيــت جــاال
بالضفــة الغربيــة حيــث تلقــى عال ًجــا طب ًيــا مكث ًفــا ،ويف خــال شــهر واحــد متكــن مــن الوقــوف واملــي بــدون كــريس
متحــرك أو عــكازات .يف صبــاح يــوم العيــد طــرق بــاب منــزل شــهيدنا املجاهــد هشــام وعندمــا ذهــب والــده ليفتــح
البــاب فوجــئ بــه واق ًفــا أمامــه عــى قدميــه.
أُجريــت لــه عمليــة إلغــاق الفتحــة التــي ظلــت يف رأســه ،وبعدهــا ســقط عــن الرسيــر ،فدخــل يف غيبوبــة ومكــث
يف العنايــة املركــزة  45يو ًمــا بــدون فائــدة ،فحــول إىل مستشــفى الســام بالقاهــرة ومل يتحســن فرجــع شــهيدنا املجاهــد
هشــام إىل قطــاع ومكــث يف مستشــفى الوفــاء بغــزة عامــن ،وأعلــن عــن استشــهاده يف  8فربايــر (شــباط) 2005م .دفــن
يف مقــرة الشــيخ رضــوان بغــزة ،وشــارك يف مراســم الدفــن جميــع التنظيــات يف مقدمتهــم حركــة الجهــاد اإلســامي
وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس حيــث تبنــت بيــت العـزاء.
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الشهيد املجاهد عبد الله سعيد ابراهيم بدران
مل متنعه الحواجز من الثأر لشعبه

رائــع ذلــك الجســد املســجى ،ورائعــة تلــك الدمــاء التــي تنــزف بــا
شــح أو بخــل ،وعطــرة تلــك الرائحــة التــي متــأ األفــق ومتتــد لتنتــر
يف كل األرجــاء ،ونحــن وكلامتنــا نقــف حيــارى عاجزيــن أمــام عظمــة
الــدم وأمــام شــموخ الرجــال الذيــن يتســابقون إىل ربهــم الكريــم
وكلهــم أمــل يف أن يــرىض عنهــم .يذهبــون ثابتــن واثقــن مطمئنــن.
فلــكل هــؤالء التحيــة واإلبــاء ،ولهــم الدعــاء بــأن يتغمدهــم اللــه
بواســع رحمتــه وأن يســكنهم فســيح جنانــه .اللهــم آمــن!

)(2005 - 1983

الميالد والنشأة

يف يــوم  10يونيــو (حزي ـران) 1983م ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه ســعيد بــدران ،ابــن قريــة ديــر الغصــون
بطولكــرم شــال الضفــة الغربيــة ،يف كنــف عائلــة بســيطة ربــت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقاومــة .تتكــون أرستــه
مــن ســتة أشــقاء وثــاث شــقيقات غــر الوالديــن.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بلدتــه ديــر الغصــون حتــى أنهــى الثانويــة
العامــة ليلتحــق بعدهــا بجامعــة القــدس املفتوحــة فــرع طولكــرم فــدرس اللغــة العربيــة وآدابهــا وحصــل عــى معــدل
تراكمــي ( )% 90وقبــل أن يحصــل عــى شــهادتها أكرمــه اللــه بشــهادة يف اآلخــرة.
صفاته وأخالقه

تتش ــابه صف ــات الش ــهداء ،وإن اختلف ــت فنح ــو األحس ــن .ع ــرف الجمي ــع ش ــهيدنا املجاه ــد عب ــد الل ــه مكر ًم ــا
لوالدي ــه ،مطي ًع ــا له ــا ،محس ـ ًنا للج ـران واألصدق ــاء واملع ــارف وكل الن ــاس ،ومحافظً ــا ع ــى ص ــاة الجامع ــة وي ــؤدي
النواف ــل ،متمســكًا بفضائ ــل اإلس ــام .شَ ــغَله اله ــم الوطن ــي وه ــو ي ــرى مت ــادي الع ــدو الصهي ــوين ووحش ــيته يف ح ــق
اإلنس ــان واألرض يف فلس ــطني.
ُعهــد شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه أنــه قــوي اإلرادة ،يحــب حيــاة النــاس البســطاء ،شــجاع وجــريء ،نشــيط وريــايض
يتصــف بالعــزم والحيويــة ،كانــت لــه عالقــات اجتامعيــة رائعــة ،عاطفــي وغيــو ًرا عــى أبنــاء شــعبه.
مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد الفــارس عبــد اللــه لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي إميانًــا منــه بصوابيــة النهــج الــذي وضــع أسســه
وأرىس قواعــده الدكتــور فتحــي الشــقاقي رحمــه اللــه .التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي بشــكل رسي وتتلمــذ عــى يــد الشــهيد القائــد شــفيق عبــد الغنــي وتعلــم منــه العمــل برسيــة وكتــان حيــث
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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عمــل ضمــن وحــدة االســتطالع لرسايــا القــدس يف رصــد تحــركات الجيــش الصهيــوين ،ومــن ثــم قــام بتنفيــذ عمليتــه
االستشــهادية داخــل مدينــة تــل الربيــع املحتلــة.
موعد مع الشهادة

«برشاكــم ،هــا أنــا قــد حققــت أمنيتــي ،وأقبلــت عــى الشــهادة يف ســبيل اللــه بعزميــة املجاهديــن ،ورحلــت عــن
الدنيــا الفانيــة مرس ًعــا إىل الــدار الباقيــة الخالــدة يف جنــات النعيــم ،أللقــى املصطفــى ﷺ ومــع النبيــن والصديقــن
والشــهداء والصالحــن ،ولكــن الشــهادة نادتنــي بعــد أن متنيتهــا مــن حــن كيــف ال ألبــي هــذا النــداء» .هــذه مقتطفــات
مــن وصيــة االستشــهادي الفــارس عبــد اللــه حيــث قبيــل منتصــف ليــل الجمعــة  25فربايــر (شــباط) 2005م ف ّجــر
جســده الطاهــر عنــد مدخــل ملهــى ليــي «ســيتيج» ،يف مدينــة تــل الربيــع (تــل أبيــب) املحتلــة ،مــا أدى إىل مقتــل
خمســة صهاينــة وإصابــة أكــر مــن خمســن آخريــن بجــروح مــن األمــن الصهيــوين الــذي تلقــى صفعــة قويــة عــى يــد
مجاهــدي رسايــا القــدس ،الذيــن أكــدوا أن إرادة الشــعب الفلســطيني وقــدرات املجاهديــن أقــوى مــن كل الحصــون
والجــدران والحواجــز واإلج ـراءات األمنيــة املعقــدة واإلنــذارات.

وقــد أصــدرت رسايــا القــدس بيانًــا أعلنــت فيــه مســئوليتها عــن العمليــة االستشــهادية التــي قــام بتنفيذهــا الشــهيد
الفــارس عبــد اللــه بــدران وأشــارت إىل أن العمليــة البطوليــة رســالة واضحــة لقــادة العــدو الصهيــوين الذيــن يتحدثــون
عــن هزميــة الشــعب الفلســطيني بــأن شــعبنا لــن يهــزم ومل ولــن تنكــر إرادتــه بــإذن اللــه وهــو قــادر عــى اخـراق كل
حواجــز األمــن الصهيــوين ،فالــدم بالــدم ،والخــرق بالخــرق ،وإن عدتــم عدنــا بعــون اللــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد عبد اللطيف حسني خليل (أبو خزنة)
واآلخرة خري وأبقى

الشــهيد املجاهــد محمــد مــن الشــهداء الصالحــن الذيــن صدقــوا
مــا عاهــدوا اللــه عليــه ،خــرج يف ســبيله مقاتـ ًـا مجاهــدً ا لتحريــر أرض
فلســطني ،أرض األنبيــاء والصديقــن ،أرض الربــاط والجهــاد .صــدق
اللــه وحفــظ مــن القــرآن الكثــر ورتلــه وتدبــره ،ومــى عــى خطــا
نبينــا محمــد  ،فأحســن فهــم العقيــدة ،فأحــب اللــه ونبيــه ،فحبــب
الخالئــق فيــه ،ليمــوت شــهيدً ا طال ًبــا وجهــه الكريــم يف معركــة بطولية،
يف بلــدة النزلــة الوســطى.

)(2005 - 1979

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عبــد اللطيــف خليــل (أبــو عبــد اللــه) يف  28أبريــل (نيســان) 1979م يف قريــة عتيــل،
ـرب فيــه عــى أســس العقيــدة
شــال طولكــرم بالضفــة املحتلــة ،وترعــرع يف جنباتهــا وحقولهــا ،ونشــأ يف بيــت مســلم تـ ّ
الحميــدة بــن مثانيــة مــن اإلخــوة واألخــوات.
تــرك الشــهيد املجاهــد محمــد تعليمــه األكادميــي والتحــق بالتعليــم املهنــي ليتقــن مهنــة تصليــح محــركات الســيارات
لتكــون مصــدر رزقــه الوحيــد إىل أن اعتقــل يف العــام 1999م مــدة أربعــة أعــوام يف ســجون االحتــال ،ليخــرج بعدهــا
ويتــزوج حيــث رزقــه اللــه طفـ ًـا ســاه عبــد اللــه.
الجديــر ذكــره يف هــذا املقــام أن أرسة شــهيدنا الفــارس محمــد مل تكتــف بــه شــهيدً ا بــل قدمــت بعــده شــقيقه
األصغــر الشــهيد املجاهــد عــي مــن مقاتــي رسايــا القــدس يف  12ينايــر (كانــون الثــاين) 2006م أي بعــد استشــهاد أخيــه
الشــهيد املجاهــد محمــد بقرابــة العــام.
صفاته وأخالقه

شــهد أحــد أصدقــاء الشــهيد الفــارس محمــد ورفــاق دربــه يف ســجون االحتــال أن لســان الشــهيد اعتــاد عــى ذكــر
اللــه ،ميــي مــا بــن املغــرب والعشــاء يف الصــاة والتســبيح ،ومل يختلــط يف هــذا الوقــت بأحــد.

ُعــرف عــن الشــهيد املقــاوم أبــو عبــد اللــه هــدوؤه ،وحيــاؤه؛ فقــد ُعهــد رحمــه اللــه خفيــف الحركــة ،جميــل الطالــع،
مبتســا ال عبوســا من ّفـرا .لقــى إجام ًعــا واحرتا ًمــا بــن كافــة أبنــاء الفصائــل يف الســجن ،وكلمتــه مســموعة رغــم هدوئــه
وقلــة كالمــه حيــث شــارك يف حــل العديــد مــن الخالفــات بــن إخوانــه ورفــاق ســجنه مــن التنظيــات األخــرى.
مشواره الجهادي

رسا إىل حركة الجهاد اإلسلامي يف قرية عتيل يف نهاية عام 1997م حيث شـارك يف مهمة
انضم الشـهيد املقاوم محمد ً
تهريـب الشـهيدين القائديـن إيـاد الحردان وأسـعد دقة من سـجون السـلطة ،وتوفير كل الخدمات اللوجسـتية من طعام
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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ومخبأ ورسـائل إال أن السـلطة الفلسـطينية اعتقلته لشـهر ونصف أثناء قيامه مبهامه يف جبال الشـعراوية ،ورغم قسـاوة
التحقيـق إال أنـه رفـض الكشـف عـن مـكان الشـهيدين ،وبعـد خروجـه مـن أقبيـة سـجون السـلطة اعتقلـه العدو عسـاه
يعـرف مـا مل تعرفـه أجهـزة املخابـرات الفلسـطينية إال أن شـهيدنا املقـدام محمـد أىب أن ينبـس بشيء يضر املجاهديـن.
شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد ومجموعــة مــن إخوانــه املجاهديــن يف حــرق ســيارة جيــب عســكرية صهيونيــة
بقنابــل املولوتــوف يف أحــد شــوارع البلــدة ،وعــى إثرهــا حكــم عليــه بالســجن ملــدة أربــع ســنوات .يف تلــك املدرســة
االعتقاليــة يف ســجن مجــدو ،وككل املجاهديــن قــى الشــهيد املجاهــد محمــد فــرة أرسه مــع إخوانــه مــن أبنــاء الجهــاد
اإلســامي .ويف تلــك القلعــة الشــاء صانعــة الرجــال التقــى عــد ًدا مــن قيــادات العمــل الجهــادي .مــن هــؤالء الشــهداء
الذيــن تتلمــذ الشــهيد الفــارس أبــو عبــد اللــه عــى يــده ومــن احتضنــه وزرع فيــه الــوازع الجهــادي أخــوه الشــهيد
القائــد محمــد ســدر أســد الرسايــا يف جبــل الخليــل ،وكان الشــهيد املجاهــد محمــد مسـ ً
ـئول عــن الشــهيد املجاهــد أبــو
عبــد اللــه ،واألقــرب إىل قلبــه.
عنــد خروجهــم مــن الســجن بــدأ الشــهيد املجاهــد محمــد ورفــاق دربــه العمــل العســكري تحــت لــواء رسايــا
القــدس ،حيــث نفــذ عمليــة ضــد قطعــان املغتصبــن يف قريــة باقــة الرشقيــة أدت إىل قتــل عــدد مــن املغتصبــن وجــرح
آخريــن .وقبــل استشــهاده انفجــرت بــه عبــوة ناســفة يف إحــدى جبــال بلدتــه كان يعدهــا لــرب عــدو اللــه ،نقــل عــى
رسا إىل مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت ،ليعــود إىل ســاحة الجهــاد.
إثرهــا ً

موعد مع الشهادة

يف حلكــة تلــك الليــايل ُحمــل إىل مســامع الشــهيد املجاهــد أن ولــده عبــد اللــه مريــض وهــو يف بيــت جــده ألمــه يف
قريــة النزلــة الوســطى ،وبعــد أن اشــتعلت عاطفــة األبــوة يف فــؤاده قــرر أن يذهــب لرؤيتــه ،ويضمــه إىل صــدره برغــم
دعــوة الشــباب لــه بالتــأين واالنتظــار أيا ًمــا أخــرى حتــى تخــف وطــأة املطــاردة إال أنــه أىب إال أن يذهــب لرؤيــة ولــده
وكأنــه يعلــم بأنــه ذاهــب إىل الشــهادة .بعــد أن اطــأنّ عــى ولــده ،وبينــا يهــم بالخــروج ،فاجأتــه القــوات الخاصــة
الصهيونيــة مبحارصتهــا للبيــت لتقــع املعركــة البطوليــة التــي خاضهــا الشــهيد املجاهــد محمــد مــع قــوات االحتــال .يف
صبيحــة يــوم الخميــس  10مــارس (آذار) 2005م بــدأت الحكايــة ،وهكــذا بــدأت« :جميــع مــن يف البيــت عليــه الخــروج،
وإال نســفناه عــى مــن فيــه» ،هــذا مــا ر ّدده قائــد قــوات االحتــال املحــارصة للمنــزل .بعدهــا خرجــت أم عبــد اللــه
وولدهــا وأهلهــا ،لتبــدأ الحكايــة واملعركــة ،معركــة املشــاعر والنــار .عرضــت قــوات االحتــال عــى الشــهيد الفــارس
أبــو عبــد اللــه الخــروج إال أنــه أىب ،فأرســلوا لــه زوجتــه وولــده إلقناعــه بتســليم نفســه بعــد أن قدمــوا لــه ضامنــات
بالخــروج ســاملًا وأنهــم لــن يلحقــوا بــه األذى ،لكــن وبعــد هــذه الجولــة أخــر زوجتــه أنــه ينــوي الشــهادة وســيقاتل
إىل آخــر نبضــة يف عروقــه وآخــر رصاصــة يف جعبتــه ولــن يســلم نفســه ألنــه كان يــرى الجنــة أقــرب إىل قلبــه وبــره
مــن متــاع الدنيــا ومــا فيهــا .ومــا كان مــن الشــهيد إال أن ق ّبــل ولــده وأســقط رصاصــة يف صــدره وقــال« :عــى اللــه أن
يطعمنــي الشــهادة ونلقاكــم يف الجنــة» .فــور خــروج زوجتــه وولــده مح ّمــا برصاصــة الوعــد بــدأ الشــهيد املقــدام أبــو
متمرتســا خلــف أحــد جدرانــه مســتخد ًما
عبــد اللــه باالشــتباك مــع محارصيــه حيــث باغتهــم وصعــد إىل ســطح املنــزل،
ً
كل مــا لديــه مــن ســاح بينــا اســتخدم العــدو الطائـرات والبلــدوزرات والقنابــل والــكالب ،ومل يتمكنــوا منــه إال بعــد
ـي يقــاوم.
أن نســفوا البيــت بج ّرافاتهــم اللعينــة فــوق رأســه وهــو حـ ّ
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الشهيد املجاهد حسن أحمد خليل أبو زيد
بني أطياف املجاهدين عاش يحلم بالشهادة

يف فلســطني معادلــة التضحيــة تختلــف ،وحدهــا املقاومــة مــن
تصنــع ً
رجــا وبندقيــة ،كأن الســبعة عــر ربي ًعــا كفيلــة بصناعــة
الشــهداء .هكــذا يشــتعل املــوت يف أرواحهــم .ينتفضــون كــا
الســنبلة حــن الحصــاد .يرغبــون بالصفــوف األوىل كــا القــادة،
لكــن الــدم حــن يســقط يف أبريــل (نيســان) يشــهد كل ذلــك فيزهــر
أقحــوان بنكهــة الشــهداء فــا ينمــو وال يكــر إال بهــم وكأن حكايــة
)(2005 - 1988
األرض تتلخــص بحكايــة فــارس وبندقيــة ودم مســفوح عــى جبــال
العــزة وشــا ًحا وهويــة .حســن وكأن مــن اســمه قــد صبــغ حســنه للوطــن يبتســم حــن خروجــه لســاحات الوغــى برفقــة
أخوالــه وأبنــاء خالتــه فــا يســكن قلــب والدتــه ســوى حديــث الجنــة والشــهادة وكأنــه بلســم لــروح خنســاوات فلســطني
حــن الــوداع األخــر يكتمــل فبــأي حديــث نرثيــه حســن؟
الميالد والنشأة

يف منــزل تفــوح بــه رائحــة الشــهداء ولــد الشــهيد املجاهــد حســن أحمــد أبــو زيــد يف  15يونيــو (حزيـران) 1988م
باململكــة العربيــة الســعودية لعائلــة تتكــون مــن ســبع أشــقاء وثــاث شــقيقات بعــد أن ُه ِّجــرت عائلتــه لجــده مــن قرية
«ســلمه» إىل الــرق مــن مدينــة الربتقــال يافــا حتى اســتقرت بعد عودتها من الســعودية مبخيــم يبنا لالجئــن مبدينة رفح.
درس الشــهيد املجاهــد حســن املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،ثــم التحــق
بدراســة املرحلــة الثانويــة مبدرســة بــر الســبع إال أن استشــهاده حــال دون إكاملهــا.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد حســن بصفــات ميزتــه عــن غــره وكأن الصفــات الجميلــة اجتمعــت بــروح الشــهيد املجاهــد
حســن حيــث أخالقــه العاليــة وأدبــه وتواضعــه حتــى غــدا محبوبًــا بــن أصدقائــه وعائلتــه .وعهــد مطي ًعــا لوالديــه
متص ًفــا بالشــهامة نشــيطًا يف كل املجــاالت .ومتيــز أيضً ــا بالصــدق والكــرم وحــب الخــر لدرجــة أنــه يجعــل مــن مرصوفــه
نصي ًبــا ألطفــال الحــي.
مشواره الجهادي

مبنزلــه البســيط مبخيــم يبنــا نشــأ الشــهيد الفــارس حســن وقــد شــعر بأهميــة الرتبيــة الجهاديــة بعــد استشــهاد
خاليــه الشــهيدين املجاهديــن رشف وأرشف الشــيخ خليــل ،وتوجيهــات والــده فــرىب عــى موائــد القــرآن مبســجد الهــدي
مبنطقــة يبنــا مبدينــة رفــح إىل جانــب التزامــه مبســجد الــر والتقــوى وقربــه الشــديد مــن أخوالــه محمــود ومحمــد وأحمد
الشــيخ خليــل.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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يف عــام 2003م اعتقــل شــقيقه األكــر فـراس ،فــكان داف ًعــا الشــتداد حقــده عــى االحتــال خاصــة أن شــقيقه حوكــم
بطريقــة تعســفية ألربعــة عــر عا ًمــا يف ســجون الظلــم والطغيــان أثنــاء توجهــه لجامعــة األزهــر بغــزة.
أدرك شــهيدنا املجاهــد حســن عــى الرغــم مــن صغــر ســنه واجبــه تجــاه القضيــة الفلســطينية فتوجــه ألخوالــه،
وانضــم للعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بــإرشاف شــقيقي والدتــه محمــد
وأحمــد الشــيخ خليــل ،يف الصبــاح يتوجــه ملدرســته ومــع ســاعات الفجــر األوىل يقــف عــى حــدود الوطــن يرابــط
ويدافــع عــن ثغــوره.
موعد مع الشهادة

وحدهــم الشــهداء مــن يدركــون نكهــة الغيــاب .يشــتمون عطرهــا مــن بعــد أميــال وكأنهــا تناديهــم ،تنــادي الشــهيد
الفــارس حســن ورفيــق دربــه وابــن خالتــه خالــد غنــام .قبــل استشــهاده بيــوم متكــن شــهيدنا الفــارس حســن وبرفقتــه
مجموعــة مــن أصدقائــه مــن تفكيــك إحــدى كامـرات املراقبــة املزروعــة عــى الحــدود واصطحابهــا معهــم ،ويف اليــوم
التــايل ذهبــوا مــرة أخــرى الصطحــاب كام ـرا ثانيــة مزروعــة عــى مقربــة مــن الكام ـرا األوىل إال أن قــوات االحتــال
الصهيــوين بــدأت ترتبــص بهــم .ومــا هــي إال دقائــق حتــى باغتهــم املحتــل بوابــل مــن الرصــاص ليســجل بتاريــخ  9أبريــل
(نيســان) 2005م رحيلــه ومعــه شــهيدان آخـران هــا الشــهيد املجاهــد خالــد غنــام والشــهيد املجاهــد مــوىس ســامة.
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الشهيد املجاهد خالد فؤاد شاكر غنام
نبت يف بيئة جهاد واستشهاد

مــن يطلــع عــى تاريــخ فلســطني يــدرك أن الفلســطيني يختلــف
عــن غــره ،وأن األطفــال يولــدون يف فلســطني كبــارا .ومــن يشــم
رائحــة املســك التــي تفــوح مــن مالبــس خالــد املشــبعة بدمــه يــدرك
أن للشــهداء كرامــات وأن كرامتهــم ال تنتهــي باستشــهادهم.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1988

يف  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 1988م ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد فــؤاد غنــام يف حــي الجنينــة مبدينــة رفــح
جنــوب قطــاع غــزة يف أرسة تعــود جذورهــا لقريــة «الســوافري الغربيــة» التــي احتلتهــا قــوات االحتــال الغاشــمة عــام
1948م بعــد أن قتلــت ورشدت أهلهــا منهــا .تلقــى الشــهيد املجاهــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبــدارس وكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئــنُ .عــرف مجتهــدً ا ومثاب ـ ًرا ،لكنــه استشــهد قبــل إمتــام املرحلــة الثانويــة.
ينتمــي الشــهيد املجاهــد خالــد لعائلــة مجاهــدة مكونــة مــن ســبعة أبنــاء ،شــقيقه الشــهيد رائــد استشــهد بعــد فــرة
وجيــزة مــن استشــهاده باإلضافــة الستشــهاد عمــه الشــهيد زيــاد غنــام وخمســة مــن أخوالــه وهــم أرشف ورشف ومحمــد
ومحمــود وأحمــد الشــيخ خليل.
صفاته وأخالقه

«حــن متتــزج الطيبــة مــع قــوة العزميــة واإلرادة ،هــذا هــو ابنــي خالــد» هــذه أول كلــات قالتهــا والدتــه يف وصفــه،
وتابعــت« :هــو األكــر حنانًــا مــن بــن جميــع أفـراد العائلــة ،يكــره أن يـراين حزينــة ويفعــل كل مــا بوســعه ليجعلنــي
أبتســم ،وال يكــف عــن تقبيــل يــدي .وكان أخــي الشــهيد املجاهــد محمــد الشــيخ خليــل معج ًبــا بشــخصية خالــد جــدً ا
وميدحــه باســتمرار».
مل تنــس أم خالــد أن تذكــر أن صغريهــا ســاعدها باســتمرار يف األعــال املنزليــة .تقــول وبيدهــا قميصــه املتشــبع
بدمــه ورائحتــه مســتحرضة املوقــف كأنهــا تعيشــه مــرة أخــرى« :قبــل استشــهاده بيــوم أخــرج كل مــا يف خزانــة املالبــس
قميصــا ويف اليــوم الثــاين استشــهد بــه».
وبــدأ بإعــادة ترتيبهــا مــن جديــد ،ثــم اختــار مــن بــن املالبــس ً
أمــا شــقيقته فتقــول إنهــا رغــم كل هــذه الســنني التــي مضــت عــى استشــهاده إال أنهــا تشــعر بــأن روح أخيهــا
الشــهيد خالــد مازالــت تعيــش بينهــم وت ـراه يف حلمهــا باســتمرار يبتســم لهــا ووجهــه كالبــدر.
مشواره الجهادي

وألن قــدر الفلســطيني أن يولــد كبـرًا فليــس غري ًبــا عــى مــن تــرىب عــى مشــاهد القتــل والدمــار أن يحلم بالشــهادة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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تأثــر الشــهيد املجاهــد خالــد بأشــقاء والدتــه الشــهداء أرشف ورشف ومحمــد وأحمــد ومحمــود الشــيخ خليــل واعتربهــم
مثلــه األعــى .بــدأ شــهيدنا الفــارس خالــد االنخ ـراط باملقاومــة قبــل أن يكمــل الرابعــة عــرة مــن عمــره ،فعمــل يف
وحــدة التصنيــع وحــول غرفتــه الصغــرة إىل معمــل للتصنيــع.
موعد مع الشهادة

كأرساب الحــام ال يرحــل الشــهداء فـرادى .قبــل استشــهاده بيــوم متكــن شــهيدنا الفــارس خالــد وبرفقتــه مجموعــة
مــن أصدقائــه مــن تفكيــك إحــدى كامـرات املراقبــة املزروعــة عــى الحــدود واصطحابهــا معهــم ،ويف اليــوم التــايل ذهبــوا
مــرة أخــرى الصطحــاب كامـرا ثانيــة مزروعــة عــى مقربــة مــن الكامـرا األوىل إال أن قــوات االحتــال الصهيــوين بــدأت
ترتبــص بهــم .ومــا هــي إال دقائــق حتــى فتحــت عليهــم نـران أســلحتها فأصيــب ابــن خالتــه الشــهيد املجاهــد حســن
أبــو زيــد برصاصــة يف رأســه ،فــأرسع خالــد إلنقــاذه ،ومــا هــي إال دقائــق حتــى باغتهــم املحتــل بوابــل مــن الرصــاص
ليســجل بتاريــخ  9أبريــل (نيســان) 2005م رحيلــه ومعــه شــهيدان آخ ـران هــا الشــهيد املجاهــد حســن أبــو زيــد
والشــهيد املجاهــد مــوىس ســامة.
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الشهيد املجاهد نارص سمري رجب السعافني
لله أنت! ما أشد ما تحملت من آالم!

للشــهداء تنحنــي الكلــات ،وتصمــت األلســن ،ملثلك نــارص تقف
الكلــات عاجــزة ال تعــرف كيــف تعــر .هــو اإلميــان العميــق والوعي
والثــورة عــى الظلــم .قــررت أن تصنــع الق ـرار بعيــدً ا عــن عواصــم
الــذل واملهانــة ،وبــدأت الحكايــة حــن كنــت ترابــط يف حــواري وأزقة
املخيــم ترتقــب قــدوم العــدو وقلبــك للقــاء األحبــة .نعــم يــا نــارص
هــي الجنــة التــي كنــت تراهــا يف ســكناتك ويف صالتــك .املح ـراب
)(2005 - 1987
الــذي إن نطــق فســيتحدث عــن ســجودك .عهــدً ا منــا أن ال ننســاك؛
ألنــك فينــا وال ميكــن أن ننســاك ،فســام عليــك وعــى مؤســس النهــج القويــم الدكتــور املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد نــارص ســمري الســعافني (أبــو محمــد) يف أحضــان مخيــم الربيــج بتاريــخ  20مــارس (آذار)
1987م ألرسة متدينــة ترعــرع يف كنفهــا محافظًــا عــى الصــاة يف املســاجد وقــد حفــظ القــرآن الكريــم منــذ صغــره .تلقى
تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبــدارس املخيــم ،ومــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة انتقلــت هــذه العائلــة املجاهــدة
ومعهــم الشــهيد املجاهــد نــارص إىل مخيــم النصـرات حيــث واصــل نــارص دراســته يف مدرســة شــهداء النصـرات الثانويــة
حتــى حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة.
تتكــون أرسة شــهيدنا الفــارس نــارص باإلضافــة إىل والديــه مــن خمســة إخــوة وثــاث أخــوات ،وتعــود جــذور هــذه
العائلــة املجاهــدة اىل بلــدة «الفالوجــة» املحتلــة منــذ العــام 1948م مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة بعــد قتــل وتهجــر
أهلهــا كــا بقيــة األرايض املحتلــة.
الجديــر ذكــره هنــا أن الشــهيد املقــدام نــارص مل يكــن األول لهــذه العائلــة التــي قدمــت مــن قبلــه اثنــن مــن أعاممــه،
وهــا الشــهيد القائــد محمــد رجــب الســعافني مــن رسايــا القــدس والــذي حــارص العــدو منزلــه يف عمليــة عســكرية
واســعة ،والشــهيد املجاهــد نــارص رجــب الســعافني.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املقــدام نــارص بتدينــه والتزامــه وتحليــه باألخــاق الحميــدة واالبتســامة العريضــة؛ فقــد أحبــه كل مــن
عرفــه ،حفــظ القــرآن الكريــم منــذ صغــره ،كان بــا ًرا بوالديــه مطي ًعــا لهــا هادئًــا كــا النســمة ال يحــب أن يغضــب أحدً ا.
مشواره الجهادي

نشــأ وترعــرع يف بيــت مجاهــد واتصــف بقربــه مــن عمــه الشــهيد القائــد محمــد رجــب الســعافني أحــد أبــرز قــادة
رسايــا القــدس يف املنطقــة الوســطى ،وحــدث اجتيــاح قــوات االحتــال ملخيــم النصـرات وملنــزل القائــد محمــد الســعافني
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

361

بتاريــخ  17مــارس (آذار) 2003م ،الــذي ظــل القائــد يدافــع عنــه حتــى الرمــق األخــر .بدايــة شــهيدنا املقــاوم نــارص
حينــا اتخــذ قـراره وجهــز نفســه ليكــون قنبلــة موقوتــة تنفجــر عندمــا يشــاء رب العاملــن.
تعــرف شــهيدنا املقــدام أبــو محمــد عــى معظــم أبنــاء رسايــا القــدس يف محافظــة الوســطى ،وقــد شــهد صديقــه أبــو
أحمــد أنــه مــا قطــع صــاة فجـ ٍر يف مســجد عــز الديــن القســام بالنصـرات ،وهــو يكــر مــن الدعــاء يف الســجود ،ودامئــا
يبــدو مبتســم الوجــه لــكل مــن عرفــه .وتذكــر لــه مواقــف كثــرة مــع الشــهيد حســن أبــو دالل مــن ألويــة النــارص صــاح
الديــن ،ولــه أيضً ــا موقــف مــع أبنــاء القســام ،وشــهد أبــو أحمــد بأنــه عمــل يف رصــد تحــركات الجنــود رشق مخيــم
الربيــج الصامــد.
موعد مع الشهادة

شــهيدنا الفــارس نــارص صلــب شــجاع ،يكــر مــن قــول« :لقــد عشــت أكــر مــا كنــت أتوقــع» ،ويف تاريــخ  9ينايــر
(كانــون الثــاين) 2005م ،وبعــد أن أدى صــاة الفجــر يف مســجد القســام خــرج يف مهمــة جهاديــة مــع ثالثــة مــن أفـراد
مجموعتــه مســتقلني ســيارة تحمــل قاذ ًفــا وكام ـرا تصويــر وانطلقــوا بعــون اللــه وحفظــه إىل مغتصبــة «نيتســاريم»،
فجهــزوا املدفــع ووزع الرجــال الثالثــة للحراســة وقــام شــهيدنا املقــاوم نــارص بــرب أول قذيفــة هــاون ،وفجــأة ردت
عليــه الدبابــات املتمركــزة قــرب املغتصبــة بقذيفــة مدفعيــة أصابتــه إصابــة مبــارشة ،فقــام رفاقــه بحملــه ونقلــه إىل
مستشــفى األقــى ،حيــث اضطــروا أن يجــروا لــه عمليــة جراحيــة ملحــة جــدً ا ،ونقــل بعدهــا إىل العنايــة الفائقــة وبعــد
ثالثــة أيــام نقــل إىل مستشــفى الشــفاء وهنــاك قــى ثالثــة أشــهر مــن املعانــاة ،حتــى قــرر األطبــاء نقلــه إىل مشــايف
األردن حيــث تلقــى العــاج .وأخــذت حالتــه تتحســن شــي ًئا فشــي ًئا .وكان يتصــل بأصدقائــه ويطمئنهــم عــى نفســه .ويف
 10أبريــل (نيســان) 2005م اتصــل عــى والدتــه الســاعة الرابعــة والنصــف فجـ ًرا وقــال لهــا« :انهــي وصــي الفجــر ومــن
ثــم ادعــي يل أنــا بصحــة جيــدة الحمــد للــه!» وبعــد أن صلــت والدتــه الفجــر ودعــت لــه نامــت قليـ ًـا وإذا بصــوت
التليفــون فنهضــت وردت عليــه ،وإذا بوالــد الشــهيد املقــدام نــارص يخربهــا بــأن نــارص قــد تدهــورت صحتــه بشــكل
مفاجــئ ورسيــع متأثـ ًرا بشــظايا القذيفــة املدفعيــة .رحــم اللــه شــهيدنا املجاهــد نــارص وأســكنه فســيح جناتــه.
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الشهيد املجاهد شفيق عوين مصطفى عبد الغني
درسا قبل أن يرتقي للجنان
لقن جنود العدو ً

أنتــم أيهــا الشــهداء البواســل والفرســان األطهــار رسنــا .وأنتــم فرحنا
اآلن .ترحلــون عنــا وال نــدري مــن ســرحل بعدكــم! فدمنــا مفتــوح عىل
كل الجبهــات ،والعــدو يالحقنــا واحــدً ا تلــو اآلخــر يف شــوارع وأزقــة
وكهــوف وطننــا املبــارك! هــا هــو يفتــش مــا بــن جلدنــا ولحمنــا بح ًثــا
عــن مقــاوم! وهــا هــو يختــال مغــرو ًرا يف أرضنــا وســائنا وبحرنــا!
فليــس مــن عوائــق متنعــه مــن الوصــول ملخــادع نومنــا مــن املحيــط إىل
الخليــج ،ولكــن نطمئنكــم أننــا ســنبقى نقــاوم ولــن ننكــر .إنهــا روح
اإلســام التــي لــن تنكــر ،روح اإلســام الخالــدة.

)(2005 - 1967

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد شــفيق عــوين عبــد الغنــي (أبــو فــؤاد) يف  12مايــو (أيــار) 1967م ببلــدة صيــدا مبدينــة
طولكــرم بالضفــة املحتلــة ،وترعــرع يف أرسة ملتزمــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،تــزوج يف العــام
1996م ورزقــه اللــه ثالثــة أوالد وبن ًتــا.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد شــفيق تعليمــه األســايس يف مدرســة ذكــور صيــدا وحصــل عــى شــهادة الثانويــة ،عمــل يف
الزراعــة ويف مهنــة البنــاء .ويف بدايــة االنتفاضــة األوىل كان مــن أوائــل الذيــن شــاركوا يف إشــعال رشارتهــا يف صيــدا حيــث
كان لــه دور مميــز يف مقارعــة جنــود العــدو املغتصــب.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد شــفيق بأخالقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة وبتواضعــه وبســاطته ،وميزتــه شــخصية اجتامعيــة
أحبهــا الجميــع ،وهــو مــن املواظبــن عــى صــاة الجامعــة يف املســجد ومــن املالزمــن لحلقــات الذكــر وتــاوة القــرآن
الكريــم .كذلــك هــو مكــر للصيــام والقيــام ،يتذلــل إىل اللــه عــز وجــل شــو ًقا للشــهادة يف ســبيله ،وتأثــر جــدً ا باستشــهاد
قــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الضفــة املحتلــة الذيــن ســبقوه يف الشــهادة.
عــرف شــهيدنا املقــدام شــفيق بشــجاعته وإقدامــه وشــخصيته الحديديــة التــي ال تلــن وال ترتاجــع عــن خيــار الجهــاد
واملقاومــة مــا جعلــه أحــد قــادة رسايــا القــدس يف محافظــة طولكــرم.
كانــت هوايــات الشــهيد الفــارس شــفيق الســباحة وكــرة القــدم والطائــرة وقــد شــارك يف مباريــات ودوريــات عــدة
لكــرة الطائــرة حصــل منهــا عــى امليداليــة الذهبيــة يف كثــر مــن املباريــات ،كــا كان يهــوى غنــاء األبيــات الشــعرية
بصوتــه املميــز والجميــل حيــث قــام شــهيدنا الفــارس برثــاء أخيــه الشــهيد املجاهــد أنــور عبــد الغنــي والــذي استشــهد
قبلــه بعــدة ســنوات.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

اعتقــل الشــهيد القائــد شــفيق أربــع مـرات خــال االنتفاضــة األوىل خــال مشــاركته يف فعاليــات االنتفاضــة املباركــة،
وأصيــب خمــس إصابــات أربــع منهــا يف االنتفاضــة األوىل والخامســة كانــت قبــل عامــن مــن استشــهاده يف اشــتباك
مســلح بينــه وبــن أعــداء اللــه يف جبــال كفــر راعــي وكانــت جميــع إصاباتــه بــن املتوســطة والخطــرة.
امتشــق شــهيدنا املقــدام شــفيق ســاح الــرف واملقاومــة بعــد انضاممــه إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي عــن طريــق أخيــه الشــهيد املجاهــد أنــور عبــد الغنــي ،وشــارك يف العديــد مــن العمليــات مــع إخوانــه
أمثــال الشــهيد املجاهــد أحمــد عجــاج وأخيــه الشــهيد املجاهــد أنــور عبــد الغنــي والشــهيد املجاهــد زاهــر األشــقر.
يعــد الشــهيد املقــدام شــفيق أحــد كــوادر رسايــا القــدس يف مدينــة طولكــرم بالضفــة املحتلــة ،ومتيــز بحنكتــه
العســكرية وهــو مــن املخططــن للعديــد مــن العمليــات الجهاديــة التــي نفذتهــا الرسايــا ضــد العــدو الصهيــوين مــن
بينهــا عمليــات إطــاق نــار وتفجــر عبــوات ناســفة واشــتباكات مســلحة مــع قــوات االحتــال الصهيــوين .ومــن أبــرز
املعــارك التــي قــام بهــا الشــهيد القائــد شــفيق :عمليــة قتــل جنــدي صهيــوين يف باقــة الرشقيــة 2001م ،وعمليــة قتــل
مســتوطن عــى مفــرق بلــدة قفــن عــام 2001م ،وعمليــة إطــاق نــار عــى حافلــة مســتوطنني وتفجــر عبــوة ناســفة يف
جيــب عســكري يف عــام 2001م ،تنفيــذ عــدة عمليــات إطــاق نــار عــى حاجــز باقــة الرشقيــة ووقــوع إصابــات مبــارشة.
كــا يُســجل للشــهيد القائــد شــفيق مســئوليته املبــارشة عــن عمليــة مقتــل مســئول أمــن مســتوطنة حرميــش
وجنــدي مــن حــرس الحــدود عــى طريــق باقــة الرشقيــة يف عــام 2003م .وكــا أنــه املســئول املبــارش عــن عمليــة تــل
الربيــع االستشــهادية التــي قــام بتنفيذهــا االستشــهادي عبــد اللــه بــدران وقتــل فيهــا خمســة صهاينــة أربعــة مــن بينهــم
يعملــون يف وحــدة املظليــن وأحدهــم ضابــط يف جهــاز املخابـرات الصهيونيــة وذلــك بتاريــخ  26فربايــر (شــباط) 2005م.
موعد مع الشهادة

بعــد عمليــة تــل الربيــع االستشــهادية كثفــت املخابــرات الصهيونيــة عملياتهــا يف صيــدا والشــعراوية بحثًــا عــن
الشــهيد القائــد شــفيق وكذلــك املخابـرات الفلســطينية التــي الحقتــه بنــاء عــى طلــب مــن حكومــة العــدو .ويف ليلــة 2
مايــو (أيــار) 2005م توغلــت عـرات اآلليــات الصهيونيــة يف بلــدة صيــدا وحــارصت املــكان الــذي يتحصــن فيــه الشــهيد
رضوســا أدت إىل مقتــل ضابــط صهيــوين وإصابــة أخــر
القائــد شــفيق يف جبــال صيــدا ،فاشــتبك معهــم وخــاض معركــة
ً
بجـراح خطــرة حســب اعرتافــات إعــام العــدو حينهــا ،واســتمر االشــتباك املســلح لحــن ارتقــاء شــهيدنا املجاهــد شــفيق
إىل العــا بعــد رحلــة جهاديــة مرشفــة مكللــة بالعطــاء والجــود يف ســبيل اللــه عــز وجــل ومعــه الشــهيد الفــارس عبــد
الفتــاح رداد مــن مجاهــدي رسايــا القــدس.
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الشهيد املجاهد عبد الفتاح يوسف محمود رداد
قاد جواد الجهاد نحو معركة البطولة

عانقــت روحــه الســاء ،فلطاملــا حلقــت بــن الجبــال كصقــر شــامخ
ال يأبــه بالخفافيــش ،إنــه الشــهيد املجاهــد عبــد الفتــاح ،عــاش بطـ ًـا
واستشــهد ً
بطــا .شــهيدنا الفــارس عبــد الفتــاح شــب عــى األرض
الخصبــة التــي يصطفــي منهــا اللــه الشــهداء ويجتبيهــم ،مح ًبــا للوطــن
وال يقبــل باملهادنــة والخنــوع شــأنه يف ذلــك شــأن شــهداء فلســطني.
شــهداء الجهــاد اإلســامي .شــهداء رسايــا العــز والفخــار.

)(2005 - 1979

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد عبــد الفتــاح يوســف رداد يف قريــة صيــدا مبحافظــة طولكــرم يف  19نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
1979م ومنــا وترعــرع يف كنــف عائلــة كرميــة ُعــرف عنهــا دماثــة الخلــق والتديــن .تتكــون أرستــه مــن الوالديــن و 3بنــات
و 5إخــوة باإلضافــة إىل الشــهيد املجاهــد عبــد الفتــاح.
درس الشــهيد املجاهــد عبــد الفتــاح يف قريــة صيــدا املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة ،ومــن ثــم حصــل عــى الشــهادة
الثانويــة (فــرع علمــي) مــن قريــة عتيــل املجــاورة ومبعــدل عــال أهلّــه لاللتحــاق بجامعــة  6أكتوبــر املرصيــة يف القاهــرة
وذلــك يف أواخــر العــام 2000م ،مكــث  3شــهور يف مــر إال أن عجــزه عــن التكيــف النفــي واالجتامعــي دفعــه للعــودة
رسي ًعــا غــر نــادم عــى مــا تركــه خلفــه مــن مســتقبل زاهــر يف الجامعــات املرصيــة.
صفاته وأخالقه

ـب شــهيدنا املجاهــد عبــد الفتــاح عــى األرض الخصبــة التــي يصطفــي منهــا اللــه الشــهداء ويجتبيهــم ،مح ًبــا
شـ ّ
للوطــن وال يقبــل باملهادنــة والخنــوع وكان ميلــك ذلــك القلــب الجســور املعطــاء الــذي ال يخــي يف اللــه لومــة الئــم مــا
أكســبه حــب واحـرام كل مــن عرفــه وخالطــه ،وتشــعر مــن أول لقــاء معــه أنــك تعرفــه منــذ أمــد بعيــد.
يقــول رفــاق درب الشــهيد املجاهــد عبــد الفتــاح إنــه نعــم الشــهيد العفيــف الطاهــر ،نعــم الصاحــب واألخ الصــادق،
مؤكديــن أنهــم فقــدوا رجـ ًـا عزيـ ًزا ال ميكــن أن يجــدوا مثيـ ًـا لــه يف زمــن عــز فيــه الرجــال.
مشواره الجهادي

متخصصــا يف أنظمــة الحاســوب يف العــام
التحــق شــهيدنا املجاهــد عبــد الفتــاح بجامعــة القــدس املفتوحــة بطولكــرم
ً
2002م حيــث االنتفاضــة يف أوج عطائهــا ،فاختــار شــهيدنا الفــارس عبــد الفتــاح طريقــه ليضــع هــو ورفيــق دربــه األســر
املحــرر ضيــاء الديــن أبــو علبــة اللبنــة األوىل والنــواة الصلبــة للرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي
يف جامعــة القــدس املفتوحــة بطولكــرم حيــث أوكلــت إليــه مهمــة التنســيق مــع األطــر الطالبيــة وإدارة الجامعــة ملــا
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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عــرف عنــه مــن أخــاق حميــدة ومهــارات يف االتصــال والتواصــل مــع الجميــع عــى اختــاف انتامءاتهــم ،وبعــد اعتقــال
األســر املحــرر ضيــاء حــل شــهيدنا مكانــه منســقًا عا ًمــا للجامعــة اإلســامية ليقودهــا وســط عواصــف االعتقــاالت
والتصفيــات إىل بــر األمــان وإنجــازات كثــرة عــى مســتوى الجامعــة لتتحــول بعدهــا الجامعــة اإلســامية إىل قــوة ال
يســتهان بهــا داخــل الجامعــة.
وعــى الجهــة املقابلــة كان شــهيدنا املقــدام عبــد الفتــاح ذلــك الجنــدي املجهــول يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي الــذي ال يــكل وال ميــل مــن مقارعــة العــدو يف عريــن الجهــاد واالستشــهاد قريــة (صيــدا) وشــق
طريقــه رغــم صغــر ســنه وأهلّتــه صالبتــه وقــوة شــكيمته ليحتــل تلــك املكانــة الخاصــة يف قلــب رفيــق دربــه الشــهيد
القائــد شــفيق عبــد الغنــي ويكــون مــن أبــرز مســاعديه يف تلــك الفــرة ويشــقا طريقهــا ســويًا وم ًعــا نحــو الشــهادة يف
معركــة الكرامــة عــى أرض قريــة صيــدا.
موعد مع الشهادة

أثنــاء اجتيــاح القــوات الصهيونيــة فجــر االثنــن  2مايــو (أيــار) 2005م لبلــدة صيــدا ُحــورص الشــهيد املجاهــد عبــد
الفتــاح مــع رفيقــه أحــد كــوادر رسايــا القــدس يف محافظــة طولكــرم الشــهيد املجاهــد شــفيق عبــد الغنــي يف جبــال
صيــدا ،وقــد خاضــا م ًعــا اشــتباكًا أرديــا خاللــه صهيون ًيــا وأصابــا آخــر ،وبعــد نفــاد ذخريتهــا متكنــت القــوات الصهيونيــة
مــن اعتقــال الشــهيد املجاهــد عبــد الفتــاح الــذي أصيــب بجــروح بالغــة فيــا استشــهد الشــهيد القائــد شــفيق يف حينــه.
غــر أن شــهيدنا الفــارس عبــد الفتــاح التحــق بركــب الشــهداء يف  5مايــو (أيــار) 2005م أي بعــد نحــو ثالثــة أيــام عــى
العمليــة حيــث قــام العــدو بتصفيتــه يف مستشــفى الرملــة العســكري.
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الشهيد املجاهد أحمد راجح محمد كميل
مسرية جهاد سادها الكتامن حتى االستشهاد

شــهداء وأرسى ،صــور ورســومات زينت جــدران أزقة الحــي الرشقي
مــن بلــدة قباطيــة ،وعــى أطـراف بلدتهــا القدميــة .بيــت قديــم يطــل
عــى ســهول قباطيــة ،وعــى نكهــة كأس مــن شــاي النعنــاع ،تُحــى لنــا
حكايــة شــهيد ،عشــق وطنــه ،ومتيــز برسيتــه.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1980

ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد راجــح كميــل يــوم  29فربايــر (شــباط) 1980م يف بلــدة قباطيــة قضــاء جنــن ،تــرك
دراســته يف الصــف الســادس بعــد وفــاة والدتــه ،وعمــل ميكانيــي ســيارات إضافــة إىل عملــه يف األرايض الفلســطينية
املحتلــة ،تتكــون أرستــه مــن أربعــة أشــقاء بينهــم شــهيدنا وســبع شــقيقات.

صفاته وأخالقه

شــقيقته ســاهر تصفــه لنــا بأنــه مــؤدب وخلــوق ،كتــوم بشــكل كبــر ،شــخصيته اجتامعيــة وإنســانية إىل حــد كبــر،
مطيــع ،قــارئ لكتــاب اللــه ،محافــظ عــى الصــاة ،ومحافــظ عــى صلــة األرحــام ،وهــو صديــق للشــهيدين املجاهديــن
بــال كميــل ،ومــروح كميــل أبــو زيــد.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا الفــارس أحمــد إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ومــن ثــم الح ًقــا عمــل ضمــن صفــوف الجنــاح
العســكري للحركــة رسايــا القــدس بشــكل رسي إىل جانــب الشــهيدين املجاهديــن مــروح كميــل أبــو زيــد وبــال كميــل،
وتركــزت مهمتــه يف تصنيــع العبــوات الناســفة للمقاومــن.

موعد مع الشهادة

«أريــد أن أتــزوج ،وبعــد أســبوع عــزف عــن خيــار الــزواج وقــال يل ال أريــد زوجــة واحــدة ،بــل أريــد اثنتــن وســبعني
حوريــة ،وأريــد منــك أن تزغــردي يل عندمــا أعــود محمـ ً
ـول عــى األكتــاف» ،بهــذه الكلــات بــدأت شــقيقته ســواكن
الحديــث عــن أيامــه األخــرة.
شــقيقته تــروي لنــا حكايــة استشــهاده بــكل قــوة وفخــر« :صبيحــة يــوم  17مايــو (أيــار) 2005م ،ويف متــام الســاعة
العــارشة صبا ًحــا كنــت أخبــز يف الطابــون ،وفجــأة خــرج صــوت انفجــار فتوقفــت يــدي بشــكل مفاجــئ ،وشــعرت بأمــر
غريــب .خرجــت ألجلــس يف ســاحة منزلنــا ،وســمعت صــوت أطفــال يتشــاجرون خــارج البيــت يقولــون لبعضهــم بعضً ــا:
ال أريــد أن أخربهــا ،ففتحــت البــاب فــإذا هــو ابنــي وطفــل آخــر! فطلبــت مــن ابنــي أن يتقــدم ،فقــال يل :انفجــرت
أســطوانة الغــاز بخــايل ومــات» .وأضافــت« :توجهــت إىل املستشــفى ،وهنــاك اقرتبــت منــه ورصت أبــي وهــو يوحــد
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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اللــه ويقــول يل :ســأتزوج مــن اثنتــن وســبعني حوريــة ،ويرفــع ســبابته ويــردد ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه،
وبعدهــا نقــل إىل مستشــفى املقاصــد يف القــدس املحتلــة».
وعــن لحظــة استشــهاده قالــت شــقيقته« :بــدأ يعــد العبــوات الناســفة يف بيــت عــى أط ـراف البلــدة والشــهيدان
املجاهــدان بــال كميــل ومــروح كميــل يرصــدان لــه املنطقــة تحسـ ًبا ألي طــارئ ،لكنــه القــدر شــاء أن تنفجــر إحــدى
العبــوات فأصيــب بجــروح خطــرة».
وتابعــت« :مســاء يــوم  19مايــو (أيــار) 2005م كنــت أحمــل طفلتــي ابنــة العامــن ،وفجــأة حدقــت يف عينــي
وقالــت :ال تبــي مامــا! خــايل راح عنــد أمــه .هــذا قبــل ورود الخــر بربــع ســاعة ،وبالفعــل جــاء الخــر اليقــن بــأن أحمــد
استشــهد ليــزف إىل جــوار ربــه .وبعــد وصولــه وإلقــاء نظــرة الــوداع عليــه زغــردت ألنــه أوصــاين بذلــك قبــل استشــهاده؛
فــإذا بدمعــة تخــرج مــن إحــدى عينيــه».
نســاء فلســطني وحرائرهــا فقــط مــن يســتقبلن شــهداءهن بالزغاريــد والتهنئــة ونــر الــورود ،هكــذا اســتقبلت نســاء
قباطيــة الشــهيد املقــدام أحمــد راجــح كميــل.
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الشهيد املجاهد مروح خالد توفيق كميل (أبو زيد)
فارس امليدان وصانع املجد

يف العليــاء رجــال صنعــوا املجــد ،وتركــوا يف األرض خلفــاء يســرون
عــى ذات الــدرب لنيــل إحــدى الحســنيني إمــا النــر أو الشــهادة.
واحــد مــن أولئــك الرجــال الشــهيد املجاهــد مــروح ،ابــن جنــن
البطولــة ،صاحــب الصيــت العظيــم والســرة العطــرة .غــادر الشــهيد
املجاهــد مــروح بلــدة قباطيــة فهــب أهلهــا يرثونــه ونزيــف الدمــع
شــال يبعــث يف النفــس األىس عــى فــراق الفــارس الشــجاع الــذي
ســطر أروع مالحــم البطولــة تــاركًا خلفــه أث ـ ًرا طي ًبــا يبعــث يف نفــس
كل مــن عرفــه الفخــر والعــزة.

)(2005 - 1978

الميالد والنشأة

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد م ــروح خال ــد كمي ــل (أب ــو الــراء) يف  2ديس ــمرب (كان ــون األول) 1978م لعائل ــة مجاه ــدة
تعي ــش يف بل ــدة قباطي ــة قض ــاء جن ــن ،قدم ــت الش ــهداء والجرح ــى واملعتقل ــن ،فك ــر ك ــا أبن ــاء البل ــدة الذي ــن
عان ــوا مــرارة االحت ــال .تلق ــى تعليم ــه يف م ــدارس البل ــدة حت ــى الص ــف الثام ــن ،فع ــد مث ـ ً
ـال للتلمي ــذ املنضب ــط
بالعل ــم واملتحص ــن باألخ ــاق.
تتك ــون أرسة ش ــهيدنا املجاه ــد م ــروح م ــن الوالدي ــن واثن ــن م ــن األش ــقاء وأرب ــع ش ــقيقات ،وق ــد ت ــزوج ورزق ــه
الل ــه طفل ــن.
انتمــى الشــهيد املجاهــد مــروح إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف ريعــان شــبابه األمــر الــذي أدى العتقالــه عــى يــد
االحتــال غــر أن هــذا مل يكــن ليعرقــل مســرته الحافلــة بالعطــاء.

تقــول زوجــه« :لقــد حرمتنــي مطاردتــه مــن قبــل جيــش االحتــال منــه ،كــا حرمتــه مــن أطفالــه لعــدة ســنوات
فقــد كانــوا يداهمــون املنــزل وينصبــون الكامئــن ويهــددون بتصفيتــه ،ورغــم ذلــك رفــض االستســام وتأثــر بشــكل كبــر
عقــب اغتيــال وتصفيــة رفيقــه محمــود الدبعــي».
صفاته وأخالقه

عــرف الشــهيد املجاهــد مــروح يف أوســاط بلدتــه بدماثــة خلقــه ،وطيــب أصلــه ورفقــه باألطفــال قبــل الكبــار.
ويشــهد رفاقــه أنــه رغــم عنــاده وصالبتــه يف مواجهــة االحتــال خفيــف الظــل ورطــب اللســان بالذكــر والتســبيح.
«ال إلــه إال اللــه ،اللــه أكــر» هــذا أخــر مــا كتبــه شــهيدنا املجاهــد مــروح عــى جــدار البيــت الــذي تحصــن بداخلــه
إضافــة إىل كتابتــه اســمي طفليــه مجــد وبـراء.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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مشواره الجهادي

تــوىل الشــهيد املجاهــد مــروح قيــادة فصيــل لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف محافظــة
جنــن يف بدايــة انتفاضــة األقــى عــام 2000م األمــر الــذي تســبب لــه باملالحقــة عــى يــد قــوات االحتــال حيــث أدرج
اســمه عــى رأس قامئــة املطلوبــن للتصفيــة.
يقــول مقربــون منــه إنــه كــرس حياتــه ملقاومــة املحتلــن الذيــن اتهمــوه بتجنيــد مجاهدين لرسايــا القــدس والتخطيط
للعمليــات وتجهيــز عبــوات ونصــب الكامئــن لقــوات االحتــال واملشــاركة يف عــدة عمليات عســكرية ضــد الكيان.
ويضيــف رفاقــه« :هــو دو ًمــا يف مقدمــة الصفــوف ،يقــاوم ببســالة ويرفــض مهادنــة االحتــال ،يحــرض عــى املقاومــة
ويقــود االشــتباكات ،ويف كل عمليــة توغــل تجــده عــى رأس املقاومــن ،يتمتــع بــروح معنويــة عاليــة وبــأس شــديد،
وحــب كبــر لحركــة الجهــاد اإلســامي وشــعبه» مشــرين إىل مداومتــه عــى ذكــر فضائــل الشــهادة والشــهداء حتــى
أضحــت الشــهادة أمنيتــه الكــرى.
تقــول زوجــه« :يف كل صــاة كنــت أســمعه يدعــو اللــه أن يرزقــه الشــهادة لذلــك عندمــا حــارصه املحتلــون رفــض
االستســام وأرص عــى املقاومــة حتــى حقــق أمنيتــه» ،موضحــة أنــه رأى يف املقاومــة أنســب خيــار لدحــر االحتــال عــن
األرايض الفلســطينية.
أحــد أهــم االعــال التــي تبناهــا الشــهيد املجاهــد مــروح هــو الدفــاع عــن قضيــة املعتقلــن السياســيني يف ســجون
الســلطة الفلســطينية وتحديــدً ا يف ســجن أريحــا الذيــن أعلنــوا يف حينــه اإلرضاب عــن الطعــام.
موعد مع الشهادة

يف  7يونيــو (حزيـران) 2005م وبينــا الشــهيد املقــدام مــروح يتحصــن يف أحــد املنــازل يف بلــدة قباطيــة قضــاء جنــن
حــارصه جيــش االحتــال الصهيــوين وطالبــه بإلقــاء ســاحه ،لكنــه رفــض وقــاوم برشاســة وإميــان ،وعــى مــدار عــدة
ســاعات خــاض املعركــة وج ًهــا لوجــه غــر آبـ ٍه بالحشــود وبالتهديــدات بنســف املنــزل فــوق رأســه.
ويقــول أهــايل البلــدة إن الشــهيد الفــارس مــروح خــاض معركــة رشســة مــع قــوات االحتــال عندمــا حــارصوه فقــام
بتأمــن خــروج ســكان املنــزل ســاملني ،ثــم اشــتبك مــع الجنــود دون اهتــام بحجــم القــوة التــي قــدرت مبئــات الجنــود
الذيــن احتلــوا جميــع املنــازل املجــاورة بتغطيــة مــن طائـرات األباتــي لتصفيتــه.
هــب األهــايل ورجــال املقاومــة لنجــدة الشــهيد ،لكــن ذلــك مل يحــل دون هــدم الجرافــات الصهيونيــة البيــت فــوق
رأســه .ور ّوع أهــايل قباطيــة عندمــا شــاهدوا جثــان الشــهيد مدفونًــا تحــت أنقــاض املنــزل .ووصــف املواطــن محمــد
كميــل املشــهد املأســاوي قائـ ًـا« :لــن أنــى ذلــك املشــهد طــوال حيــايت فقــد انســحبت قــوات االحتــال مــن قباطيــة
بعــد تنفيــذ جرميتهــا البشــعة ،فتدافعنــا للمــكان وبدأنــا بالبحــث بــن األنقــاض» ،مضي ًفــا« :عرثنــا عــى جثــان الشــهيد
وكانــت يــده مقطوعــة وأجـزاء مــن رأســه ملتصقــة بجــدار».
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الشهيد املجاهد أنور محمد سلامن العطوي
فارس الهجوم عىل مغتصبة كفار داروم

الفج ــر س ــيولد م ــن جدي ــد رغ ــم حق ــول األلغ ــام وامل ــوت الت ــي
تحي ــط بن ــا .رغ ــم الش ــقاء ال ــذي عش ــناه وم ــا زال مي ــأ صدورن ــا،
فاألمـــل مرســـوم يف عيوننـــا كقـــرص الشـــمس املتوهـــج .حقًـــا إن
الج ــرح بحج ــم الك ــون ،لكن ــا حت ـ ًـا س ــننترص فه ــذا الج ــرح الناب ــض
س ــيصنع فين ــا معج ــز ًة أق ــوى م ــن غ ــارة غ ــادر وظل ــم ظ ــامل ،وإن ــا
لذاهبـــون إمـــا لعمـــق فلســـطني أو إىل الجنـــة نعبـــد بدمنـــا درب
حتـــا قـــادم يرونـــه بعيـــدً ا ونـــراه قري ًبـــا .إنـــه
الحريـــة ،فالنـــور
ً
البوصل ــة موجهـــة نح ــو بواب ــة الوط ــن.
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الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد أنــور محمــد العطــوي يف  25أغســطس (آب) 1979م يف حــي التفــاح مبدينــة غــزة .وتلقــى
تعليمــه يف مــدارس حــي التفــاح حيــث حصــل عــى االبتدائيــة مــن مدرســة صــاح الديــن ،ثــم التحــق بعدهــا ليــدرس
املرحلــة اإلعداديــة مبدرســة يافــا ،وحصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة عبــد الفتــاح حمــود ليلتحــق
بعدهــا بكليــة الدراســات املتوســطة قســم املحاســبة بجامعــة األزهــر بغــزة.

تــرىب الشــهيد الفــارس أنــور يف أحضــان أرسة مســلمة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ونحــو وطنهــا أيضً ــا .وكان ترتيبــه
الثالــث بــن إخوتــه ،ولــه خمــس مــن األخــوات.
صفاته وأخالقه

متنــى شــهيدنا املجاهــد أنــور زيــارة الحــرم املــي ،فتحقــق لــه مــا أراد حيــث أدى مناســك العمــرة يف العــام 1993م،
ودعــا اللــه عـ ّز وجــل أن يرزقــه الشــهادة هنــاك.

شــهد مســجد الجــوالين القريــب مــن ســكناه بعضً ــا مــن نشــاطاته حيــث حــر فيــه حلقــات تعليــم القــرآن الكريــم
وأســهم يف تربيــة األشــبال وتعليمهــم مبــادئ اإلســام العظيــم .أحــب الشــهيد الفــارس أنــور حركتــه حركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني التــي انتمــى إليهــا كــا أحــب معظــم أبنــاء التنظيــات الفلســطينية بــدون اســتثناء .الشــهيد
الفــارس أنــور مــن محبــي املطالعــة والقـراءة ،ولكــن حبــه ذاك مل يشــغله عــن واجبــه تجــاه دينــه ووطنــه فتقلــد ســاحه
وتزنــر بقنابلــه اليدويــة وانطلــق صــوب جنــود االحتــال يثــأر لشــهداء أمتــه .منــذ نعومــة أظافــره واظــب عــى الصــاة
يف املســاجد ،فــكان مــن أبنائهــا املخلصــن حيــث كان يــداوم عــى ق ـراءة القــرآن الكريــم.
مشواره الجهادي

شــارك شــهيدنا املجاهــد أنــور يف أعـراس الشــهادة وحــرص عــى زيــارة جرحــى االنتفاضــة يف بيوتهــم واملستشــفيات
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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أيضً ــا .كــا تقاســم الهــم مــع أبنــاء شــعبه يف انتفاضتــه ضــد املحتــل ،فــكان مــن البارزيــن يف املواجهــات يف صــد العديــد
مــن االجتياحــات التــي تعــرض لهــا هــذا الشــعب املعطــاء.
عمــل الشــهيد الفــارس أنــور يف رسايــا القــدس ،ونفــذ العديــد مــن املهــات الجهاديــة .الرسيــة التامــة واملطلقــة
أهلتــه للعمــل بالوحــدة الخاصــة لرسايــا القــدس .وبعــد مــدة انضــم بنــاء عــى طلبــه إىل وحــدة االستشــهاديني التابعــة
لرسايــا القــدس .وخــرج شــهيدنا الفــارس أنــور يف عمليــة استشــهادية يف شــهر ديســمرب (كانــون األول) مــن العــام 2004م،
ولكــن لظــروف ميدانيــة تتعلــق بالحفــاظ عــى نجاحهــا رجــع شــهيدنا دون أن يتــم تنفيذهــا.
قبــل استشــهاده بأيــام ودع الشــهيد الفــارس أنــور أف ـراد أرستــه وأكــر مــن ق ـراءة القــرآن الكريــم ،وســهر ليلــه
متهجــدً ا وقامئًــا تقربًــا إىل اللــه حيــث يقــرب موعــد اللقــاء مــع محمــد وصحبــه عامـ ًـا بقولــه تعــاىل :ﱹﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﱸ [البقــرة.]197 :
موعد مع الشهادة

 18يونيــو (حزيـران) 2005م كان يو ًمــا ورد ًيــا متو ًجــا بالــدم الطاهــر حينــا نفــذت رسايــا القــدس عمليــة مشــركة
مــع كتائــب األقــى حيــث انطلــق الشــهيد املجاهــد أنــور العطــوي مــع رفيقــه مــن كتائــب األقــى متجهــن صــوب
مســتوطنة «كفــار داروم» الواقعــة رشق ديــر الــرح حيــث الهــدف قافلــة مســتوطنني كانــت متــر عــى طريــق املغتصبــة
بحراســة جنــود االحتــال .تقــدم شــهيدنا الفــارس أنــور وأطلــق رصاصاتــه الهادفــة وألقــى قنابلــه اليدويــة ليؤكــد لبنــي
يهــود املغتصبــن أنــه لــن يهنــؤوا بالعيــش اآلمــن فــوق ربوعنــا .اســتمر الهجــوم حتــى ارتقــى شــهيدنا الفــارس أنــور
العطــوي شــهيدً ا ،وانســحب املجاهــد مــن كتائــب األقــى .وكعــادة العــدو املجــرم مل يعلــن عــن خســائره جـراء الهجــوم.
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الشهيد املجاهد بشار عارف عبدالوايل بني عودة
شهيد اإلهامل الطبي

تتنافــس األرس الفلســطينية يف عــدد أبنائهــا الذيــن ضحــوا
بأرواحهــم وزهــرة عمرهــم مــن أجــل وطنهــم .وتتنافــس يف الفــرح
واالعتـزاز باستشــهادهم وإن انطــوت النفــوس عــى أمل الفـراق ولوعــة
االشــتياق .والفــرح يف الدنيــا باالستشــهاد صغــر لــو قيــس بفــرح
الثــواب يف اآلخــرة.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1979

مل تكــن تعلــم قريــة طمــون أنهــا عــى موعــد مــع ميــاد الشــهيد املجاهــد بشــار عــارف بنــي عــودة فجــاء  12ينايــر
(كانــون الثــاين) 1979م تاري ًخــا أنجــب قمـ ًرا أنــار ســاء فلســطني.
يف أرسة بســيطة عــاش شــهيدنا املجاهــد بشــار بــن والديــه وســتة أشــقاء وتســع شــقيقات ترتيبــه الخامــس بينهــم،
ومــن هنــا متيــز بطيــب املعاملــة معهــم .تلقــى تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بلدتــه ،وبعــد ذلــك
التحــق مبدرســة طمــون الثانويــة.
صفاته وأخالقه

يشــهد جميــع أهــل طمــون لشــهيدنا املحبــوب بشــار عندهــم بخلقــه الرفيــع وأدبــه وتواضعــه وأصالتــه ،فلــم يتــوان
يف تقديــم املســاعدة ملــن احتاجهــا.

غمــر اإلميــان قلبــه مــا دفعــه للبعــد عــن التفكــر بالدنيــا وهمهــا .ومــا لبــث أن بــدأ يتطلــع لخدمــة دينــه ووطنــه
إرضــاء لربــه ووقوفــا أمــام مســئولياته ،وأصبحــت الشــهادة حــارضة يف حديثــه والجنــة ونعيمهــا نصــب عينيــه .بصــاة
الجامعــة يف املســجد ،وعــرف بالصــدق يف قولــه وعملــه.
مشواره الجهادي

بــدأ هــذا املشــوار مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة التــي اندلعــت إثــر دخــول رئيــس وزراء الكيــان أرئيــل
شــارون للمســجد األقــى مــا دفــع أبنــاء فلســطني للخــروج وإعــان الثــورة عــى هــذا املحتــل.
يف بدايــات العمــل املقــاوم شــارك شــهيدنا الفــارس بشــار برشــق الجنــود الصهاينــة بالحجارة واملقــاع ،ثــم بالزجاجات
الحارقــة .وتطــور نشــاطه فالتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ليخــط طريقــه خلــف مؤسســها الدكتــور الشــهيد
فتحــي الشــقاقي .انضــم بعدهــا لصفــوف الجنــاح العســكري للحركــة رسايــا القــدس وشــارك إخوانــه املجاهديــن يف
خالصــا
العديــد مــن العمليــات العســكرية ضــد قــوات االحتــال ،ولكنــه حافــظ عــى الرسيــة التامــة حتــى يبقــى عملــه ً
لوجــه اللــه تعــاىل.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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تجــدر اإلشــارة إىل أن قــوات االحتــال هدمــت منــزل الشــهيد املجاهــد بشــار بشــكل كيل إمعانــا منهــا يف سياســة
التدمــر والتهجــر التــي تنتهجهــا ضــد الفلســطينيني أصحــاب األرض.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  7يونيــو (حزي ـران) 2004م اعتقلــت قــوات االحتــال شــهيدنا املجاهــد بشــار عــى خلفيــة انتامئــه لرسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،ومارســت بحقــه أبشــع أشــكال التعذيــب مــا ســبب تدهــور حالتــه
الصحيــة باإلضافــة إىل الظــروف الســيئة يف الســجون الصهيونيــة التــي ســاهمت بشــكل كبــر يف تدهــور حالتــه وازديادهــا
ســوءا حتــى قــى نحبــه شــهيدً ا بعــد عــام وبضعــة أيــام لرتتقــي روحــه إىل جنــان الخلــد شــهيدً ا يف ســجن جلبــوع
الصهيــوين صبــاح الخميــس  23يونيــو (حزيـران) 2005م .وقــد ادعــت قــوات االحتــال أن الشــهيد املجاهــد بشــار كان
يعــاين مــن مــرض خطــر أدى إىل وفاتــه يف معتقلــه الــذي ميكــث فيــه منــذ أكــر عــام ،األمــر الــذي نفــاه الشــيخ املجاهــد
خــر عدنــان الناطــق اإلعالمــي باســم الجهــاد اإلســامي بالضفــة الغربيــة وقتئــذ.
وتعقي ًبــا عــى ظــروف استشــهاد الشــهيد املجاهــد بشــار تحــدث الشــيخ املجاهــد خــر عدنــان قائـ ًـا« :إن الشــهيد
األســر بشــار بنــي عــودة ال يعــاين مــن أي مــرض يذكــر ،غــر أن القــوات الصهيونيــة أدخلــت عليــه خــال التحقيــق معــه
كالبًــا مســعورة نهشــته يف أنحــاء مختلفــة مــن جســده مــا أدى إىل إصابتــه إصابــات بالغــة» .مؤكــدً ا أن الشــهيد املجاهــد
بشــار هــو أحــد أعضــاء رسايــا القــدس وأحــد مســاعدي الشــهيد القائــد القائــد محمــود الدبعــي الــذي اغتالتــه قــوات
االحتــال يف جنــن قبــل ذلــك بأشــهر.
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الشهيد املجاهد أحمد صبحي عوض شهاب
حسبه جنود العدو يف املعركة جنودًا ال جنديًا واحدً ا

أن يشــهد لــك األعــداء بالبطولــة هــذا هــو الفضــل الكبــر .شــهد
جن ــود الع ــدو ألحم ــد بذل ــك ح ــن ظن ــوا أنفس ــهم يقاتل ــون ع ــد ًدا
كب ـرًا م ــن املجاهدي ــن ال مجاه ــدً ا واح ــدً ا .ح ًق ــا الفض ــل م ــا ش ــهدت
به األعداء.
)(2005 - 1987

الميالد والنشأة

شــهيدنا املجاهــد أحمــد صبحــي عــوض شــهاب (أبــو املنــذر) جــاء فجــر ميــاده يــوم  2أغســطس (آب) 1987م يف
اململكــة العربيــة الســعودية وعــاد إىل أرض الوطــن ســنة 2000م ،وهــو أعــزب ،ونشــأ يف كنــف أرسة فلســطينية مجاهــدة
ملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف تعــود أصولهــا إىل مدينــة «يافــا» املحتلــة عــام 1948م ،وهــي تســكن اآلن يف مدينــة
خانيونــس ،وتتكــون مــن والديــه وخمســة أشــقاء وأربــع شــقيقات.
تلقــى الشــهيد املجاهــد أحمــد تعليمــه األســايس واإلعــدادي يف مــدارس الســعودية ،وبعــد عودتــه إىل أرض الوطــن
أنهــى املرحلــة الثانويــة حيــث نــال شــهادة الثانويــة بعــد استشــهاده.
صفاته وأخالقه

امتــاز شــهيدنا املجاهــد أحمــد شــهاب بصفــات العطــف والحنــان عــى إخوانــه وأخواتــه ،وكان بــا ًرا ومطي ًعــا لوالديــه،
مح ًبــا للجميــع ومحبوبًــا مــن الجميــع ،تربطــه عالقــة األخــوة مــع كل أصدقائــه.
متيــز االستشــهادي الفــارس أحمــد بعــدة صفــات جعلتــه يحظــى باح ـرام الجميــع حيــث ُعــرف بالتزامــه وحفظــه
لكتــاب اللــه ،وهدوئــه وقلــة كالمــه باإلضافــة إىل تفوقــه يف دراســته والعديــد مــن األنشــطة الرياضيــة كرياضــة املــي
والجــري.
ومتتــع الشــهيد املجاهــد أحمــد بأخــاق ســامية رفيعــة ،وبالتزامــه بالصلــوات الســيام صالة الفجــر يف مســجد الرشطة،
و ُعــرف بحبــه للرياضــة والســيام رياضــة املــي و«الكونــغ فــو» حيــث حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز لحصولــه عــى
املراتــب األوىل فيهــا باإلضافــة إىل تفوقــه يف دراســته وحصولــه عــى أعــى الدرجــات.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املقــدام أحمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2003م ،ليدافــع عــن شــعبه األعــزل الــذي
يــذوق كل يــوم الويــات والعذابــات مــن قبــل العــدو الصهيــوين الغاصــب .وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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التــي أهلتــه لاللتحــاق بوحــدة االستشــهاديني بعــد إلحاحــه الشــديد عــى إخوانــه يف رسايــا القــدس .وشــارك يف عــدة
مهــات جهاديــة ،كان منهــا عمليــات رصــد وربــاط عــى الثغــور ،ونصــب عبــوات ناســفة والتصــدي لتوغــات صهيونيــة.
موعد مع الشهادة

أمــا عــن تفاصيــل العمليــة االستشــهادية فقــال القائــد امليــداين يف رسايــا القــدس (أبــو مصطفــى)« :لقــد الحظــت
إحــدى مجموعــات الرصــد التابعــة لرسايــا القــدس تواجــد مجموعــة مــن الجنــود الصهاينــة مــن الوحــدة املســاة
«جفعــايت» عــى مقربــة مــن الســياج اإللكــروين ملغتصبــة مـراج ،وبعــد متابعــة اســتمرت ألكــر مــن شــهرين تــم وضــع
خطــة ملهاجمتهــا ،وتــم تحديــد ســاعة الصفــر».
وأضــاف« :يف نفــس الوقــت كانــت وحــدة التدريــب تعــد االستشــهاديني يف مــكان مــا عــى عمليــة مامثلــة ،وتــم
وضــع كافــة التوقعــات واملفاجــآت التــي قــد تطــرأ أثنــاء عمليــة التنفيــذ».
وأوضــح أن االستشــهاديني أحمــد وأحــد املجاهديــن الــذي انســحب مــن العمليــة بعــد إصابتــه ،متكنــا مــن دخــول
املغتصبــة وحفـرا حفرتــن صغريتــن لالختبــاء بهــا ،حيــث كانــت مهمــة املجاهــد األول إطــاق قذيفــة ( )R.B.Gباتجــاه
خصيصــا تحــت املدرعــة
حاملــة جنــد صهيونيــة فيــا كانــت مهمــة الشــهيد املجاهــد أحمــد زرع عبــوة ناســفة أعــدت
ً
لتفجريهــا ،ومــن ثــم االنقضــاض عــى الجنــود الصهاينــة ،مشــد ًدا عــى أن العمليــة متــت وفــق مــا خطــط لهــا حتــى بعــد
انســحاب املجاهــد الثــاين الــذي أصيــب بعــد رضبــه لقذيفــة ( ،)R.B.Gحيــث اشــتبك االستشــهادي الفــارس أحمــد مــع
الوحــدة الصهيونيــة مــن عــى مســافة ال تتجــاوز بضعــة أمتــار ،واســتمرت عمليــة إطــاق النــار املتبــادل ألكــر من ســاعة
ونصــف اضطــر العــدو بعدهــا لطلــب مســاندة ســاح طـران «األباتــي» واآلليــات الصهيونيــة املدرعــة ،بعدمــا عجــز
جنــوده عــن مواجهــة صالبــة وجــرأة الشــهيد الفــارس أحمــد إذ اعتقــدوا أنهــم يواجهــون رتـ ًـا مــن الجنــود.
وذكــر القائــد امليــداين أبــو مصطفــى أن وحــدات اإلســناد شــاركت االستشــهادي أحمــد يف العمليــة مــن خــال إطــاق
عــدة قذائــف هــاون واســتخدام الســاح املتوســط يف العمليــة البطوليــة التــي أطلقــت عليهــا رسايــا القــدس عمليــة
«الــرق الخاطــف» لرتتقــي روح شــهيدنا املقــدام أحمــد إىل بارئهــا يــوم  7يوليــو (متــوز) 2005م مــع الشــهداء والصديقني،
وال نــزيك عــى اللــه أحــدا ،بعــد أن أوقــع يف صفــوف الوحــدة املختــارة العديــد مــن القتــى والجرحــى ،وذلــك حســب
اعرتافــات وســائل إعــام العــدو التــي حاولــت التقليــل مــن حجــم خســائرها الفادحــة.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد أحمد سامي أحمد غاوي
استبدل بشهادة العلم الشهادة يف سبيل الله

هــم الذيــن برحيلهــم ال متــوت الذكــرى ،فمــع كل قطــرة دم
تقطــر عــى هــذه األرض تفــوح ريحهــم العطــرة ،ويصبــح حلــم
التحريــر أقــرب مــن أي وقــت مــى .إنهــم الشــهداء األبـرار الذيــن
حملتهــم الشــهادة إىل الســاء حيــث النبيــون والصديقــون ،كيــف
ال وهــم الذيــن حملــوا هــم الوطــن ودافعــوا عــن ثــراه؟! واحــد
مــن أولئــك الفرســان األشــاوس الــذي فــدوا األرض بدمهــم الطاهــر
)(2005 - 1987
هــو الشــهيد املجاهــد أحمــد ســامي غــاوي ابــن طولكــرم مخرجــة
االستشــهاديني األح ـرار الذيــن أبــوا الــذل واملهانــة وســاروا عــى درب املعلــم األول الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد ســامي غــاوي يف  2ينايــر (كانــون الثــاين) 1987م ،وهــو االبــن البكــر لوالــده ســامي
الــذي رأى يف وجهــه بـراءة الطفــل وعيــون الفــارس املغــوار ،فكــر وترعــرع يف أرسة بســيطة عــى حــب الجهــاد واملقاومــة
بقريــة عتيــل بطولكــرم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أحمــد تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس القريــة ،ثــم انتقــل إىل املرحلــة اإلعداديــة ليتلقــى
الدراســة يف مــدارس عتيــل كحــال أبنــاء قريتــه إىل أن بلــغ املرحلــة الثانويــة العامــة ،وقــد اختــار الفــرع التجــاري.
ُعــرف عــن شــهيدنا املجاهــد أحمــد أنــه مــن هــواة لعــب كــرة القــدم حيــث متيــز عــن أقرانــه يف مامرســة هــذه
الهوايــة التــي أحبهــا منــذ نعومــة أظافــره ،وفــق أشــقائه.
صفاته وأخالقه

الشــهيد الفــارس أحمــد مثــال يحتــذى بــه يف األدب ومــكارم األخــاق حيــث تقــول والدتــه إنــه التــزم منــذ كان عمــره
خمــس ســنوات بالصــاة ،وحــرص عــى مشــاركة والــده يف أدائهــا يف املســجد كلــا ســمع األذان.

أمــا عــن قربــه مــن والدتــه فتقــول« :أحمــد مــن خــرة األبنــاء املخلصــن واملطيعــن ألرستهــم ،حــرص عــى تلبيــة
احتياجــايت وال يرفــض يل طل ًبــا قــط ،وحــرص عــى مســاعديت ومســاعدة والــده وإخوانــه».
كــا تؤكــد الوالــدة أن نجلهــا الشــهيد متتــع بعالقــات طيبــة مــع الجميــع لدماثــة خلقــه وطيبــة قلبــه مشــرة إىل أنــه
ُعهــد محبو ًبــا لكافــة املحيطــن بــه مــن أصدقــاء وجـران وأقــارب.
مشواره الجهادي

يقــول رفقــاء درب الشــهيد الفــارس أحمــد إنــه مــن ناشــطي الجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

377

اإلســامي غــر أنهــم مل يعرفــوا أنــه منضــم تحــت لــواء رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
وأشــار رفــاق درب الشــهيد املجاهــد أحمــد إىل أنــه مــن أشــد الناقمــن عــى االحتــال وأعوانــه يف ضــوء املامرســات
العدوانيــة البشــعة بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني مؤكديــن حرصــه عــى املشــاركة يف كافــة املواجهــات التــي شــهدتها
طولكــرم.
أمــا والــدة الشــهيد املقــدام أحمــد فتقــول إنــه تأثــر كث ـرًا باملشــاهد التــي رآهــا مــن تخريــب واعتقــاالت وقتــل
للنســاء والشــيوخ واألطفــال يف األرايض الفلســطينية ،وهــذا مــا جعــل قلبــه يفيــض حقــدً ا عــى جيــش االحتــال.
موعد مع الشهادة

يف يــوم نجاحــه بامتحــان الثانويــة العامــة وتحديــدً ا يف  12يوليــو (متــوز) 2005م وبـ ً
ـدل مــن أن يتوجــه الســتالم
شــهادة نجاحــه توجــه إىل أراضينــا املحتلــة عــام 1948م حيــث حمــل حزامــه الناســف تحديــدً ا إىل منطقــة أم خالــد
(نتانيــا) داخــل الســوق التجــاري ،وقــام بتفجــر نفســه حيــث أســفرت العمليــة البطوليــة عــن مقتــل  5مــن الصهاينــة
وإصابــة الع ـرات بجــروح خطــرة ومتوســطة.
وعــن تلــك اللحظــة تقــول والدتــه« :لقــد تفاجأنــا بغيــاب أحمــد عــن البيــت منــذ ســاعات الصبــاح وحتــى حــل
املســاء ،حينهــا بــث التلفزيــون نبــأ استشــهاده ،ويف تلــك اللحظــة فقــدت صــوايب وشــعرت بــدوار وســقطت مغشـ ًيا عــي،
فلقــد أعــددت نفــي الســتقباله وهــو يحمــل شــهادته ال أن يعــود شــهيدً ا ،ولكنهــا الشــهادة يف ســبيل اللــه ،وأي عمــل
خــر مــن هــذا العمــل؟!».
وقــد أعلنــت رسايــا القــدس مســئوليتها عــن العمليــة البطوليــة التــي نفذهــا االستشــهادي أحمــد يف مدينــة أم خالــد
املحتلــة ،وتوعــدت الكيــان الصهيــوين باملزيــد مــن العمليــات الجهاديــة ر ًدا عــى جرائــم العــدو الصهيــوين.
هنــاك تفتــت جســد الشــهيد الفــارس أحمــد فــداء لفلســطني الحبيبــة التــي يرخــص ألجلهــا الغــايل والنفيــس عــى أن
يكــون دمــه قنديـ ًـا يــيء درب املجاهديــن االبـرار.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد أحمد محمد حسني درويش
عمل بدون ملل

عمــل الشــهيد الفــارس أحمــد رغــم صغــر ســنه مــع جيــش القــدس
وحلــم بتحريــر فلســطني وعــودة الالجئــن املهجريــن مــن ديارهــم،
ولكــن الحلــم مل يكتمــل ،لكنــه نــال الشــهادة يف ســبيله.

)(2005 - 1988

الميالد والنشأة

يف  16يوليــو (متــوز) 1988م ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد محمــد درويــش يف مخيــم النصـرات وســط قطــاع غــزة،
فــرىب وترعــرع يف أرسة محافظــة تعــود أصولهــا إىل مدينــة «بــر الســبع» التــي ُه ِّجــر أهلهــا يف العــام 1948م.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد أحمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن باملخيــم الجديــد
الــذى تســكن بــه العائلــة ،ودرس املرحلــة الثانويــة مبدرســة خالــد بــن الوليــد ،لكنــه مل يُ ِت ّمهــا؛ ألنــه استشــهد .تتكــون
أرسة شــهيدنا مــن اثنــي عــر فــر ًدا ،ترتيبــه الخامــس بينهــم.
يذكــر أن عائلــة درويــش قدمــت العديــد مــن أبنائهــا األب ـرار عــى طريــق تحريــر فلســطني منهــم :الشــهيد عمــر
حســن درويــش الــذى استشــهد يف  17مــارس (آذار) مــن العــام 2003م حينــا اقتحمــت قــوات االحتــال منــزل الشــهيد
املجاهــد محمــد الســعافني مــن رسايــا القــدس ،والشــهيد طــارق محمــد درويــش ،والشــهيد أرشف حســن درويــش،
والشــهيد يوســف شــادي درويــش.
صفاته وأخالقه

فقــدت العائلــة شــابًا مــن خــرة شــبابها هــو الشــهيد الفــارس أحمــد الــذي تــرىب يف حلقــات القــرآن ودروس العلــم يف
املســجد ،أمــا مــن الناحيــة االجتامعيــة فوالــده مختــار آل درويــش ،ولــه ديــوان معــروف باملنطقة ،اعتــاد شــهيدنا املقدام
أحمــد الجلــوس فيــه لتعلــم أمــور القضــاء مــن والــده ،ولكــن مل يطــل األمــر حيــث كتبــت لــه الشــهادة يف ســبيل اللــه.

متيــز شــهيدنا الفــارس أحمــد بالتزامــه الدينــي ورقــي أخالقــه ،وصــدق نيتــه ،فالتــزم بالصــاة يف مســجد معــاذ بــن
جبــل بجــوار ديــوان آل درويــش حيــث أنــه مــؤذن املســجد.
ُعــرف شــهيدنا املقــدام أحمــد بطيــب القلــب ،وحرصــه عــى رضــا والديــه وبرهــا وطاعتهــا ،كــا عــرف بالرسيــة
والصمــت ،و ُعهــد شــجا ًعا مقدا ًمــا ال يعــرف للخــوف مكانًــا .لُقــب بــأيب جنــدل لكــرة تعلقــه برجــال املقاومــة وحبــه
ملخيــم جنــن مــن قبــل أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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اعتــاد الشــهيد املجاهــد أحمــد أن يــزور األرحــام ويتقــرب مــن الجميــع ،وتــرىب عــى فكــر الشــقاقي وعــرف الطريــق
التــي توصلــه إىل الجنــة .يصفونــه بحاممــة املســجد حيــث يقــوم برتتيبــه كــا يــرف عــى حلقــات العلــم التــي تعقــد
بــه والجلســات التــي يعطيهــا اإلخــوة يف حركــة الجهــاد اإلســامي .طلــب الشــهادة فنالهــا يف ســبيل اللــه ،واعتــاد أن
يقــول ألمــه« :بــدي أستشــهد يف ســبيل اللــه».
مشواره الجهادي

تعــرف الشــهيد املقــدام أحمــد عــى األفــكار الجهاديــة والثوريــة التــي طرحهــا املفكــر اإلســامي الدكتــور فتحــي
الشــقاقي مؤســس حركــة الجهــاد اإلســامي ،فالتحــق بصفــوف الحركــة مبخيــم النصـرات .عمــل مــع إخوتــه يف الجامعــة
اإلســامية _اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي_ يف املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة.
عمــل شــهيدنا املقــاوم أحمــد مــع جيــش القــدس التابــع للرسايــا وأظهــر متيـ ًزا مــا دفــع إخوانــه الختيــاره للعمــل يف
رسايــا القــدس باملنطقــة الغربيــة للنصـرات مــع الشــهيد املجاهــد إبراهيــم اللــوح والشــهيد املجاهــد حمــزة أبــو طيــور
والشــهيد املجاهــد ســامر أبــو ســيف ،وظــل عــى تواصــل مــع الشــهيد القائــد محمــد أبــو عبــد اللــه (أبــو مرشــد).
وشــارك مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس للتصــدي لعــدة اجتياحــات تعــرض لهــا مخيــم النص ـرات.

موعد مع الشهادة

يف  14يوليــو (متــوز) 2005م خــرج شــهيدنا املجاهــد أحمــد للربــاط مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس لحاميــة ثغــور
املخيــم ،فأصابــه أمل شــديد يف بطنــه نقــل عــى إثــره إىل املستشــفى لتلقــى العــاج وحــن وصــل أجريــت لــه فحوصــات
طبيــة وقــرر األطبــاء إجـراء عمليــة جراحيــة لــه عــى الفــور ،فخرجــت روحــه الطاهــرة أثنــاء العمليــة.
يف اليــوم التــايل شــيعته جامهــر املخيــم مــن مســجد معــاذ الــذى التــزم بــه إىل مقــرة النصـرات .وشــارك يف جنازتــه
العســكرية قيــادة حركــة الجهــاد اإلســامي بالوســطى وجهازهــا العســكري رسايــا القــدس.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد يحيى رئيس حامد أبو طه
أقسم عىل ترحيل الصهاينة قبل موعدهم

هــم الذيــن ميتشــقون طريــق ذات الشــوكة ويغمســون أيديهــم
يف قلــوب أعــداء اللــه طامعــن مبــا عنــد ربهــم ،فقدمــوا لــه كل مــا
عندهــم ونالــوا مــن ربهــم مــا متنــوه .مــن كان يصــدق أن هــذا الطفــل
املدلــل صاحــب االبتســامة العذبــة كثــر امل ـزاح يحمــل بــن جنباتــه
رجـ ًـا ميتلــك يف قلبــه مــن العشــق مــا تنــوء بحملــه قلــوب البــر،
ويختــزن يف صــدره كل هــذا العنفــوان؟

)(2005 - 1986

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد يحيــى رئيــس أبــو طــه يف  23أغســطس (آب) 1986م يف حــي الربازيــل يف مدينــة رفــح يف أرسة
فلســطينية حرصــت عــى تربيــة أبنائهــا عــى قيــم الديــن والوطنية.

تعلــم الشــهيد املجاهــد يحيــى كــا كل الفلســطينيني يف مــدارس وكالــة الغــوث ،ثــم التحــق باملدرســة الثانويــة
وتخــرج فيهــا بعــد أن حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة (القســم العلمــي) وفضــل أن يلتحــق بكليــة الرشيعــة
والقانــون يف الجامعــة اإلســامية.
صفاته وأخالقه

تــرىب شــهيدنا الفــارس يحيــى يف بيــت ديــن ومحافظة والتزام ،فرتعــرع عىل الصالة يف املســاجد ،وحفظ القــرآن الكريم،
وبدا منوذ ًجا للشــباب املســلم الذي يخالق الناس بخلق حســن .أحبه الناس لتواضعه وبســاطة معاملته وتســامحه ،فقَدمه
املصلــون لإلمامــة يف مســجد أبــو بكــر الصديــق حينــا تغيــب اإلمــام ،واعتــادوا عىل عذوبــة صوته وهــو يعلو مرتـ ًـا كتاب
اللــه الــذي مــأ خاليــاه قبــل أن متتلئ بــه حنجرته ،وعهــد مطي ًعا ألبويه مح ًبــا إلخوته الذيــن احتل بينهم الرتتيب الســابع.

مشواره الجهادي

فتــح شــهيدنا املقــدام يحيــى عينيــه يف بدايــة االنتفاضة املباركة عىل مشــاهد املجازر التــي يعرضها التلفــاز والقتىل من
الشــهداء الذين تدفقوا يف مواكب كبرية ،أدهشــه ما رأى وشــحن صدره باألمل والحقد عىل العدو الذي يحرتف قتل األطفال.

مل يكــن شــهيدنا املجاهــد يحيــى معرو ًفــا بانتامئــه لتنظيــم فلســطيني معــن ،ولكنــه أىب أن يقــف عــى هامــش
املرحلــة ويتفــرج ،فبــدأ يتحــرك يف كل اتجــاه يبحــث عــن حلمــه بــأن يصبــح مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه ،فوجــد ضالتــه يف
حركــة الجهــاد اإلســامي.
للمســجد دور كبــر يف الوصــول إىل الرجــال الذيــن يعشــقهم املؤمنــون مــن أمثــال شــهيدنا الفــارس يحيــى .إنــه اآلن
يقــرب نحــو الوجــوه النــرة ،فرســان املعــارك الذيــن مــأوا الدنيــا ببطوالتهــم ،ورهبــان الليــل الخشــع الســجود .هــا هــو
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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يتعــرف عــى القائــد يف رسايــا القــدس الــذي ســيصاحبه يف رحلــة الشــهادة منــذ اآلن فصاعــدً ا يصافحــه ويتمتــم بالعهــد
والبيعــة ويعطــي الــوالء لألطهــار األحـرار عــى نهــج العظــاء الدكتــور فتحــي الشــقاقي وأبــو الحســن ويارس أبــو العيش.
بــدأت رحلــة شــهيدنا املقــاوم يحيــى بالعمــل الــري ضمــن صفــوف الوحــدة الخاصــة باالستشــهاديني ،وأحــاط
نفســه بســتار مــن الرسيــة واالبتعــاد عــن األضــواء حتــى إن والــده وإخوانــه مل يشــعروا لفــرة طويلــة بــأي ســلوك مثــر
للشــبهة لديــه إىل أن دخــل عليــه أبــوه الغرفــة عــى حــن غفلــة فوجــده يعايــن ســاحه ،وكانــت بندقيتــه كالشــنكوف.
شــعر األب أن ابنــه مــن أولئــك الرجــال الذين نســمع عنهم وال نعرف أســاءهم وينوبــون عن األمة بأرسهــا يف الدفاع
عــن األرض والوطــن والعــرض .وحــاول والــده أن يقنعــه بالجهــاد األكــر وهو طلــب العلم؛ ألنــه أيضً ا جهاد يف ســبيل الله،
فــرد شــهيدنا البــار يحيــى بأنــه يتمنــى الجهــاد بالســاح مــن خــال عملية يقتــل فيها أكــر عدد ممكــن من بنــي صهيون.
أصبــح والــده يقلــق عليــه ويفقــده مــن وقــت آلخــر ،وال يســمح لــه بالســهر ألوقــات متأخــرة بالرغــم مــن أنــه مل
يصــدق بــأن شــهيدنا الفــارس يحيــى يقصــد مــا يقــول؛ ألنــه كث ـرًا مــا يســتخدم لهجــة امل ـزاح.

موعد مع الشهادة

خــرج شــهيدنا املقــدام يحيــى ليعايــن مــكان العمليــة آلخــر مــرة ،وهــو الجــر الــذي يربــط طريــق املســتوطنني مــن
مســتوطنات «غــوش قطيــف» بطريــق «كيســوفيم» .رأى مــكان العمليــة مصــو ًرا عــدة مـرات واســتمع إىل رشح مفصــل
للعمليــة املشــركة التــي ســينفذها مــع مجاهــد آخــر مــن كتائــب شــهداء األقــى القيــادة املشــركة ولجــان املقاومــة
الشــعبية حيــث تــدرب البطــان مــع بعضهــا بعضً ــا.
عــاد شــهيدنا الفــارس يحيــى مــن رحلــة املعاينــة مصطح ًبــا الفواكــه لوالدتــه ليســمع منهــا دعــوات الرضــوان قبــل
الــوداع بيــوم .ويف  23يوليــو (متــوز) 2005م خــرج مســاء يــوم العمليــة بعــد أن صــى يف املســجد ،ودارت عينــاه يف
الطرقــات واألزقــة مود ًعــا أهلــه ووطنــه وقلبــه يخفــق للقــاء ربــه الــذي طاملــا متنــى أن يلقــاه شــهيدً ا.

كل يشء ســار حســب الخطــة وانهالــت القذائــف عــى أبـراج املراقبــة داخــل الحاجــز ليتمكــن البطــان مــن الصعــود
عــى الجــر .إنهــا يصنعــان املســتحيل الــذي ال يتصــوره عقــل .أقــوى التحصينــات وأقــوى أجهــزة املراقبــة مــن كامريات
ورؤيــة ليليــة مل تحــل بينهــا و بــن بلــوغ الهــدف املـرام .مل تكــن العمليــة بســيطة ،ولكــن عنايــة الســاء وحفــظ اللــه
لهــا مــن عيــون األعــداء أحاطــا باملجاهديــن اللذيــن انتظـرا بعــض الوقــت حتــى وصــول الهــدف ،وحــن وصولــه انقضــا
كاألســود وفاجــآ قطعــان املســتوطنني بالنــار املحرقــة يطلقــان الرصــاص ويلقيــان القنابــل ،كل يفتــح فوهــة بركانــه يف
اتجــاه ،ليتســاقط القتــى والجرحــى مــن الجنــود واملســتوطنني ،بالضبــط كــا متنــى أن يراهــم شــهيدنا الفــارس يحيــى
انتقا ًمــا ألطفــال ورجــال ونســاء فلســطني.
إنهــا لحظــة الرجــال التــي تصــون عهدهــا ومتــوت كاألشــجار وقو ًفــا ،يقتحــان جــر املــوت ،ويصفعــان أســطورة
األمــن الصهيونيــة بــكل قســوة ،ويدوســان املســتحيل باألحذيــة الثقيلــة .متــر الســاعات وتتدفــق النـران وتنفــد الذخائــر
وتزدحــم جثــث القتــى والجرحــى مــن اليهــود ،ثــم ينتخــب الرصــاص الرجــال لرتتقــي األرواح الطاهــرة فجــر يــوم 24
يوليــو (متــوز) 2005م.
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الشهيد املجاهد عادل محمد قاسم الغاوي
أحب الزراعة فروى األرض من دمه

يف بلــدي تــراب مجبــول بــدم الشــهداء .يف بلــدي أنــاس صدقــوا
الوعــد فرحلــوا خلــف األقــار .يف بلــدي رجــال مــا غرتهــم األعــار،
وذهبــوا نحــو املجــد كلهــم عــز وفخــار .واحــد مــن أولئــك املجاهديــن
هــو الشــهيد املجاهــد عــادل الغــاوي الــذي خلــط دمــه بــاألرض
فأنبتــت أشــجا ًرا تــأىب االنكســار ،كيــف ال وهــو الــذي قــارع االحتــال
يف كل املياديــن ،ورحــل بعيــدً ا حيــث مرقــد الصالحــن؟

)(2005 - 1977

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــادل محمــد الغــاوي يف  31مــارس (آذار) 1977م بقريــة عتيــل قضــاء طولكــرم بالضفــة
الغربيــة ،وترتيبــه الرابــع يف أرسة مجاهــدة صابــرة محتســبة ،ربتــه عــى حــب اللــه وطاعتــه والتفــاين يف الجهــاد.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــادل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة عتيــل إىل أن بلــغ األول الثانــوي ،واضطــر
بعدهــا إىل مغــادرة مقاعــد الدراســة متج ًهــا للعمــل يف الزراعــة بحكــم الظــروف االقتصاديــة الصعبــة.
عــرف عــن شــهيدنا املجاهــد عــادل أنــه يهــوى االســتجامم يف الحقــول واملـزارع لولعــه بالزراعــة ،كيــف ال وهــو الــذي
يتحــدى بذلــك الجيــش الصهيــوين الــذي مــا كــف عــن اقتــاع األشــجار وتجريــف األرايض الزراعيــة ملتهـ ًـا بذلــك أرايض
الفلســطينيني بدافــع االســتيطان؟
صفاته وأخالقه

تعلــق قلــب شــهيدنا املقــدام عــادل باملســاجد منــذ نعومــة أظافــره ،وأحــب قــراءة القــرآن والخطــب الدينيــة
وحلقــات التــاوة ،وتشــر أرستــه إىل أنــه عــاش متمســكًا بالديــن ومحافظًــا عــى تأديــة الصــاة يف أوقاتهــا.
تقــول الوالــدة« :عهدنــاه شــديد الحــرص عــى معاونــة اآلخريــن وودو ًدا مح ًبــا للخــر أينــا وجــد» ،وأكــدت أن
خصوصــا مــع أقاربــه وجريانــه وأصدقائــه الســيام أنــه مل يتــوان عــن
الشــهيد املجاهــد عــادل متتــع بعالقــات أرسيــة قويــة
ً
مســاعدة أحــد يف الوســط املحيــط.
مشواره الجهادي

مطلــع العــام 2000م عندمــا انطلقــت انتفاضــة األقــى تأثــر شــهيدنا املقــدام عــادل بهــا كث ـرًا ،فلــم يكــن يقــوى
عــى تحمــل مشــاهد القتــل والدمــار واالعتقــال ،ويف كل مــرة يندفــع نحــو املواجهــة ضــد االحتــال يف ســاحات االشــتباك.

عــرف عــن الشــهيد الفــارس عــادل أنــه التــزم بدايــة بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وشــارك يف كافــة
الفعاليــات التــي أحيتهــا الحركــة مثلــا حــرص عــى رشــق جنــود االحتــال بالحجــارة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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يؤكــد مقربــون مــن الشــهيد املقــاوم عــادل إنــه تأثــر كثـرًا باستشــهاد رفيقــه الشــهيد املجاهــد أســامة أبــو خليــل يف
العــام 2003م ،وانضــم حينهــا بشــكل فعــي إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عمــل
يف صفوفهــا ،وعــى خلفيــة نشــاطه يف رسايــا القــدس اعتقــل لــدى الســلطة الفلســطينية غــر أنــه متكــن مــن الهــروب مــن
الســجن الح ًقــا يف يــوم العمليــة االستشــهادية التــي نفذهــا االستشــهادي أحمــد الغــاوي.
الحقــت قــوات االحتــال الشــهيد املجاهــد عــادل واســتمرت يف ذلــك طويـ ًـا مــن زقــاق إىل شــارع ومــن ميــدان إىل
آخــر إىل أن جــاءت لحظــة االنتقــام الغــادرة منــه.
موعد مع الشهادة

متكنــت قــوات االحتــال يف  25أغســطس (آب) 2005م مــن رصــد الشــهيد املجاهــد عــادل وقــد قامــت بتحديــد
مكانــه يف مخيــم طولكــرم حيــث اقتحمــت قــوة صهيونيــة خاصــة املــكان الــذي تــوارى فيــه مــع زمالئــه الشــهداء محمود
الهديبــي ،ومجــدي عطيــة ،وأنــس أبــو زينــة ،ومحمــد زيــدان .حينهــا دار اشــتباك مــع املجموعــة أدى إىل استشــهاد
الشــهيدين املجاهديــن محمــود الهديبــي ومجــدي عطيــة عــى الفــور ،وإصابــة الشــهيد املجاهــد عــادل بقدميــه وتــم
اقتيــاده إىل إحــدى مراكــز التوقيــف الصهيونيــة وهنــاك تــم تصفيتــه هــو والشــهيد املجاهــد أنــس أبــو زينــة والشــهيد
املجاهــد محمــد زيــدان.
وبذلــك يكــون الرصــاص الغــادر قــد وضــع حــدً ا لحيــاة املجاهديــن غــر أن دماءهــم ســتبقى لعنــة تطــارد املحتلــن
يف كل مــكان إىل أن يحــن موعــد النــر بــإذن اللــه.
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الشهيد املجاهد خالد خليل عبد الله حامد
رجل البطولة والفداء

كان يــدرب املجاهديــن عــى الســاح ليكســبهم مهــارة القتــال،
فنــال الشــهادة يف ذلــك امليــدان الــذي ال يقــل يف أهميتــه عــن أرض
املعركــة .بــل إن املعركــة ال تكــون إال مبقاتــل مجهــز دين ًيــا وعســكريًا.

)(2005 - 1974

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد خليــل حامــد (أبــو شــادي) يف مخيــم خانيونــس بتاريــخ  27ديســمرب (كانــون األول)
1974م ألرسة فلس ــطينية صاب ــرة مجاه ــدة تع ــود جذوره ــا إىل قري ــة «الج ــورة» الت ــي ُه ِّج ــر أهله ــا منه ــا عن ــوة يف
الع ــام 1948م.
عــاش شــهيدنا الفــارس خالــد وترعــرع يف كنــف أرستــه املكونــة مــن ســتة إخــوة وســت أخــوات يف بيــت مــن بيــوت
املخيــم املتالصقــة ذات املســاحة الضيقــة واألزقــة املتشــعبة ،ولقــد حافظــت أرستــه عــى مهنــة صيــد األســاك التــي
اشــتهرت بهــا منــذ مــا قبــل الهجــرة ،حيــث ال زال والــده املســن يهــوى ركــوب البحــر ويعشــق صيــد أســاكه.
تلق ــى ش ــهيدنا املجاه ــد خال ــد دراس ــته االبتدائي ــة واإلعدادي ــة يف م ــدارس وكال ــة الغ ــوث لتش ــغيل الالجئ ــن ،ث ــم
درس املرحل ــة الثانوي ــة يف مدرس ــة ع ــكا ،وبع ــد تفوق ــه وحصول ــه ع ــى ش ــهادة الثانوي ــة العام ــة ،التح ــق بكلي ــة
الرشيع ــة وأص ــول الدي ــن بالجامع ــة اإلس ــامية بغ ــزة غ ــر أن تعرض ــه ملحن ــة االعتق ــال اإلداري ع ــى خلفي ــة انتامئ ــه
آن ــذاك لحرك ــة ح ــاس حرم ــه م ــن إك ــال مش ــواره التعليم ــي ،حي ــث انخ ــرط بع ــد خروج ــه م ــن الس ــجن ع ــام
1994م يف صف ــوف جه ــاز الرشط ــة الفلس ــطينية.
ويف ع ــام 1995م ت ــزوج ش ــهيدنا املجاه ــد خال ــد ،وق ــد كان مث ــرة زواج ــه املب ــارك ثالث ــة أطف ــال (ش ــادي ،وف ــادي،
وش ــذا).
صفاته وأخالقه

مــن أهــم صفاتــه أنــه كان رحمــه اللــه هــادئ الطبــع ،دائــم االبتســامة التــي كانــت تعتــي جبهتــه الســمراء ،مح ًبــا
للخــر عطو ًفــا حنونًــا عــى األطفــال ،بــا ًرا بوالديــه واصـ ًـا رحمــه ،ملتز ًمــا بصالتــه وعبادتــه ،شــجا ًعا يف الحــق ونــرة
املظلــوم ،متقد ًمــا صفــوف املواجهــات مــع العــدو الصهيــوين الســيام يف االجتياحــات التــي كانــت تتعــرض لهــا مدينتــا
خانيونــس ورفــح.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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وبــدت والــدة الشــهيد املجاهــد خالــد صابــرة محتســبة رغــم مــا يســكنها مــن أمل عــى فـراق فلذتهــا قائلــة« :منــذ
صغــره كان يتميــز بشــجاعة فائقــة أكــر مــن إخوتــه اآلخريــن ،وأتذكــره جيــدً ا عندمــا كان يف العــارشة مــن عمــره ،كنــت
أذهــب إىل ســاحة املواجهــة مــع قــوات االحتــال إلحضــاره بشــكل يومــي».
واعتــرت أم إبراهيــم أن ارتيــاد ابنهــا الشــهيد الفــارس خالــد للمســجد يف ســن مبكــرة ســاعده كث ـرًا عــى تشــكيل
شــخصيته عــى هــذا النحــو املــرف ،وتابعــت« :كان مواظ ًبــا عــى صــاة الجامعــة يف مســجد اإلمــام الشــافعي املجــاور
ملنــزل األرسة الــذي نهــل منــه األفــكار اإلســامية التــي أســهمت يف تكويــن شــخصيته اإلســامية عــى هــذا النحــو املميز».
ويقــول شــقيقه عصــام« :لقــد كانــت تربطنــي بشــقيقي الشــهيد خالــد عالقــة صداقــة وطيــدة دون ســائر إخــويت،
أتلقــى منــه النصيحــة وأجــده بجانبــي دو ًمــا» .مضي ًفــا« :وعــى الرغــم مــن مــرور ســنوات عــى استشــهاده ال زلــت
أشــعر بالحاجــة إليــه أن يكــون معــي يف كثــر مــن املواقــف الصعبــة التــي أمــر بهــا».
مشواره الجهادي

يف حــن تطــرق صديقــه أبــو فتحــي إىل صفاتــه التــي متيــز بهــا خــال مســرة جهــاده قائـ ًـا« :كان الشــهيد خالــد
يحــرص عــى التحــي مبــا يجــب أن يتحــى بــه املجاهــدون مــن الرسيــة الشــديدة والكتــان إىل درجــة أنــه كان يحــرص
عــى تنفيــذ بعــض املهــات الجهاديــة بنفســه دون أن يعلــم بهــا أحــد» مؤكــدً ا أن الشــهيد كان يتميــز بدقتــه العاليــة يف
اســتخدام قــاذف ( )R.B.Gمــا مكنــه مــن إصابــة العديــد مــن جنــود االحتــال الصهيــوين.

وتذكــر أبــو فتحــي اللحظــات الحاســمة التــي كان يتقــدم فيهــا الشــهيد املجاهــد خالــد حامــد املجاهديــن ملواجهــة
القــوات الصهيونيــة بقــوة وشــجاعة وإرصار شــديد عــى إلحــاق أكــر الخســائر يف صفوفهــا مؤكــدً ا بــأن الشــهيد متيــز
بعالقتــه الوطيــدة بكافــة الفصائــل الفلســطينية املجاهــدة حيــث شــارك يف تدريــب وتخريــج عــدة دورات عســكرية
لعــدة فصائــل فلســطينية.
وأوضــح أبــو فتحــي أن الشــهيد املجاهــد خالــد أرشف خــال الفــرة التــي عمــل بهــا ضمــن صفــوف رسايــا القــدس
عــى تخريــج ع ـرات املجاهديــن املميزيــن.
واســتعرض أبــو فتحــي العمليــات التــي نفذهــا الشــهيد خالــد ،وكان منهــا عمليــات قنــص ضــد جنــود مغتصبــن
صهاينــة يف مجمــع مســتوطنات «غــوش قطيــف» ســابقًا ،وتفجــر عــدة عبــوات ناســفة ضــد آليــات وجرافــات صهيونيــة
باإلضافــة إلرشافــه املبــارش عــى تدريــب عــدد مــن االستشــهاديني.
موعد مع الشهادة

يف عــر يــوم الخميــس املوافــق  1ســبتمرب (أيلــول) 2005م كان شــهيدنا املجاهــد خالــد عــى موعــد مــع الشــهادة
عندمــا خــرج لتدريــب مجموعــة مــن املجاهديــن عــى اســتخدام قــاذف الـــ ( ،)R.B.Gوأثنــاء عمليــة التدريــب انفجرت
قذيفــة وأصابــت الشــهيد املجاهــد خالــد إصابــة مبــارشة استشــهد عــى إثرهــا فــو ًرا حيــث نعتــه رسايــا القــدس باعتبــاره
مجاهــدً ا مــن مجاهديهــا األطهــار.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد عيل حسن محمد عبيد
فارس صد االجتياحات الصهيونية

كثــرون مــن مجاهدينــا استشــهدوا قبــل أن يــروا حصــاد جهادهــم
البطــويل اندحــا ًرا وانســحا ًبا لالحتــال مــن ربــوع غــزة الحبيبــة.
واجهــوا قســوة االحتــال وإجرامــه بعزائــم رجــال نــادري املثــال .كانــوا
يحلمــون بإرشاقــة شــمس الحريــة ،لكنهــم مل يروهــا إذ رحلــوا قبلهــا
بأزمنــة متفاوتــة .الشــهيد املجاهــد عــي رحــل عنــد إرشاقتهــا .اصطفــاه
اللــه شــهيدً ا مدخ ـ ًرا لــه مــا هــو خــر مــن متــاع الدنيــا.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1987

ولــد شــهيدنا املجاهــد عــي حســن عبيــد يف  16أبريــل (نيســان) 1987م يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة .ودرس
املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة معــاذ بــن جبــل واملرحلــة اإلعداديــة والثانويــة يف مدرســة تونــس .ونشــأ يف أرسة صابــرة
ومحتســبة ومؤمنــة بقــدر اللــه عــز وجــل ربــت أبناءهــا عــي أداء واجبهــم نحــو دينهــم وعقيدتهــم وإســامهم.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد عــي بتواضعـ ِه والتزامـ ِه وحبـ ِه للنــاس ،وبــدا أن وجــوده محــدد لطريــق الشــهادة والخلــود،
وعرفــه النــاس دو ًمــا ســبا ًقا نحــو أداء الواجــب ،واتســم بعالقات ـ ِه الطيبــة مــع الجميــع ،وكان بــا ًرا بوالديــه ويحــب
مســاعدة النــاس .وحافــظ عــى صالتــه يف املســجد ويكــر مــن تــاوة القــرآن الكريــم شــأن املؤمــن الصــادق اإلميــان،
ويحــب عمــل الخــر مــع مــن يعــرف ومــن ال يعــرف مــن النــاس.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد عــي لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني خــال انتفاضــة األقىص املباركــة وتــدرج يف العمل
الحــريك حتــى التحــق بالعمــل بصفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس .وشــارك يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة
التــي تقــوم بهــا رسايــا القــدس كــا شــارك يف وحــدة املرابطــن والرصــد واالســتطالع التابعــة للرسايــا ،ولــه دور بــارز يف
صــد االجتياحــات الصهيونيــة عــى مدينــة غــزة الصامــدة .وأصيــب يف عــام 2004م بجـراح بالغــة يف يــده خــال تصديــه
لالجتيــاح الصهيــوين لحــي الزيتــون .وشــارك يف الربــاط يف الثغــور ملواجهــة تســلل العــدو إىل املناطــق املختلفــة يف القطاع.
موعد مع الشهادة

مــى شــهيدنا الفــارس عــي إىل جنــان الخلــد واملجــد يف  15ســبتمرب (أيلــول) 2005م أثنــاء انســحاب العــدو الصهيوين
مــن مغتصبــة «نيتســاريم» تلــك املغتصبــة التــي كث ـرًا مــا هاجمهــا املجاهــدون الفلســطينيون ملــا كانــت متثلــه مــن
مخاطــر عــى محــاور كثــرة حولهــا ،وقــد اســتطاع أولئــك املجاهــدون أن يحولــوا حيــاة املســتوطنني والجنــود الصهاينــة
فيهــا جحيـ ًـا مرع ًبــا .والــذي حــدث أن شــهيدنا الفــارس عــي أراد التعبــر عــن فرحــه الكبــر بــزوال ظــام االحتــال عــن
قطــاع غــزة ،فأطلــق رصاصــات مــن مسدســه أدت إحداهــا إىل استشــهاده بطريــق الخطــأ.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد جميل نزيه جميل جعاعرة
حرب القلم ال يكفي ملسريته الجهادية العطرة

كثــرة هــي الكلــات والجمــل والفقـرات لــو أردنــا أن نسرتســل يف
الحديــث عــن قائــد ومجاهــد وهــب نفســه ومالــه للــه ومــى يطمــح
للعليــاء وعينــه ترقــب فلســطني وقلبــه معلــق يف الســاء .مضــت
األيــام واألشــهر والســنوات وجميــل يكــر ويكــر معــه هــم األمــة
الــذي أثقــل كاهلــه وجســده ،فمــى يشــق طريــق الجهــاد واملقاومــة
ليتبعــه مــن آمــن باللــه وعشــق فلســطني؛ فــدم الشــهيد ال يذهــب
هــد ًرا ،بــل يــروي األرض لتنبــت مجاهديــن.

)(2005 - 1980

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد جميــل نزيــه جعاعــرة بتاريــخ  25ســبتمرب (أيلــول) 1980م يف قريــة «عــار» مبحافظــة طولكرم
ألرسة مجاهــدة خرجــت أبناءهــا مجاهديــن لفلســطني ،تتكــون مــن الوالديــن وثالثــة أشــقاء تعاهــدوا عــى نــرة
الوطــن الســليب.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد جميــل تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة ،ثــم أنهــى الدراســة الثانويــة يف مســقط
رأســه بلــدة عــار عــام 1999م.
الجديــر ذكــره هنــا أن لشــهيدنا املجاهــد جميــل شــقيقني أصغــر منــه س ـ ًنا أدخــا ســجون االحتــال ،هــا األســر
املجاهــد جــال املعتقــل منــذ  30أغســطس (آب) 2005م وحكــم عليــه خمــس مؤبــدات ومثــاين ســنوات ،واألســر
املجاهــد جــال املعتقــل منــذ  6ســبتمرب (أيلــول) 2005م محكــوم عليــه خمــس عــرة ســنة.
صفاته وأخالقه

يقــول رفاقــه عنــه« :هــو الشــيخ العنيــد يف الحــق والباحــث عــن الحقيقــة الــذي يتنــازل عــن حقــه ،ولكنــه ال يقبــل
التنــازل عــن حقــوق اآلخريــن ،وقــد أعــد نفســه ألمــر جلــل ومرحلــه قادمــة».
منــذ الطفولــة وقــع بــره عــى أهلــه وهــم يــؤدون الصلــوات وميارســون شــعائر العبــادة فأخــذ يقلدهــم شــي ًئا
فشــي ًئا .ذهــب ألول مــرة برفقــه جدتــه للمســجد فعــاد مــرو ًرا وكأن الدنيــا أصبحــت ملكــه .أحــب الرياضــة وباألخــص
كــرة القــدم التــي عشــق أن يحــرس مرماهــا.
الشــهيد الشــيخ جميــل رجــل عفيــف طاهــر ورمــز للبســاطة وطيــب القلــب ،يحــب النــاس أكــر مــن نفســه ،بــل
يديــن نفســه أحيانًــا مــن أجــل إرضــاء غــره .متيــز باملــرح والقناعــة ،لكنــه كث ـرًا مــا يســتغرق بالتفكــر وكأنــه يحمــل
هـ ًـا ثقيـ ًـا عــى كاهلــه.
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مشواره الجهادي

بــدأت انتفاضــه األقــى والكثــر مــن أقرانــه يلهثــون وراء شــهوات الدنيــا ومغرياتهــا وحطامهــا الرخيــص ،ولكــن
شــهيدنا املقــدام جميــل أدرك أن الدنيــا ممــر واآلخــرة مســتقر.
ذات مــرة جلــس شــارد الذهــن مســتغرقا بالتفكــر فســأله أحبتــه« :أيــن وصلــت يــا جميــل؟» ،فأجاب بلوعــة وحرسة:
«أبنــاء القــردة والخنازيــر يعيثــون يف األرض الفســاد ويهلكــون الحــرث والنســل ويغتصبــون ديــار اإلســام ،داســوا عــى
الحرمــات وفعلــوا األفاعيــل املشــينة وغرســوا أنيــاب حقدهــم وكفرهــم يف جســد األمــة؛ فــإيل متــى الســكوت؟ وإىل متــى
العجــز والوقــوف متفرجــن وكأن األمــر ال يعنينــا؟».
بــدأت حياتــه الجهاديــة حينــا اشــرى البنــادق البســيطة وأخــذ ينصــب وإخوانــه يف رسايــا القــدس الجناح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي الكامئــن لجنــود العــدو يهاجمــون كل هــدف متاح.
ومــن بــن العمليــات العســكرية التــي نفذهــا شــهيدنا املجاهــد جميــل ورفــاق دربــه يف رسايــا القــدس الهجــوم
عــى مغتصبــة «مــؤور» عــى حــدود قريــة زيتــا شــال غــرب طولكــرم وإيقــاع الخســائر يف صفــوف جنــود االحتــال
كــا أطلقــوا النـران عــى جنــود العــدو عــى مدخــل قريــة قفــن أقــى شــال املدينــة وعــى الشــارع الرئيــي لباقــة
الرشقيــة .وكان لقريــة عــار حصــة األســد حيــث خــاض فيهــا عــدة اشــتباكات يف مدخلهــا الغــريب ،ويف أحــد االشــتباكات
حارصتهــم قــوة صهيونيــة ومتكنــت مــن اعتقــال بعــض أف ـراد املجموعــة وحكمــت عليهــم أحكا ًمــا جائــزة.
بــدأت املقاومــة تــزداد قــوة ضــد جنــود االحتــال وحــاول الصهاينــة اعتقــال شــهيدنا املجاهــد جميــل مـرات عــدة
كــا حاولــوا اغتيالــه أكــر مــن مــرة خــال العــام 2002م مــا زاده ارصا ًرا عــى املــي قدمــا وتصعيــد مقاومتــه ،فقــام
بعــدة عمليــات نوعيــة ففــي شــهر يوليــو (متــوز) 2004م قتــل جنديًــا صهيون ًيــا يف الجهــة الغربيــة مــن قريــة عــار يــوم
استشــهاد أخيــه وحبيبــه الشــهيد املجاهــد زاهــر األشــقر .وبعــد يومــن نفــذ عمليــة بطوليــة مــع أخيــه الشــهيد املجاهــد
معتصــم جعــار يف قريــة باقــة الرشقيــة ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهد زاهر األشــقر فقتــا مســتوط ًنا وضابطًــا صهيون ًيا.
اســتمر العطــاء فهاجــم الشــهيد الفــارس جميــل مغتصبــة حرميــش املقامــة عــى أرايض بلــدة يعبــد جنــويب مدينــة
جنــن واشــتبك مــع الجنــود الذيــن يحرســونها ثــم انســحب بســام .ويعتــر شــهيدنا املســئول عــن إرســال االستشــهادي
عبــد اللــه بــدران منفــذ عمليــة تفجــر ملهــى «ســيتيج» الليــي يف مدينــة تــل الربيــع املحتلــة بتاريــخ  25فربايــر
(شــباط) 2005م التــي أســفرت عــن مقتــل خمســة صهاينــة وجــرح أكــر مــن خمســن آخريــن حســب إعــام العــدو.
موعد مع الشهادة

يــوم  23ســبتمرب (أيلــول) 2005م هــو موعــد رحيــل الشــهيد الشــيخ جميــل إىل الجنــان حينــا حارصته قــوة صهيونية
مدججــة بأكــر مــن عرشيــن آليــة عســكرية وطائرتــن مروحيتــن يف منــزل مبنطقــة ال ـراس القريبــة مــن قريــة عــار
بطولكــرم .وطالبــت قــوات االحتــال شــهيدنا املقــدام جميــل ورفيقيــه الشــهيد املجاهــد ســعيد أشــقر والشــهيد املجاهــد
رائــد عجــاج بتســليم أنفســهم ،ولكنهــم رفضــوا فاندلــع اشــتباك عنيــف باألســلحة والقنابــل اســتمر لســاعات حتــى
نفــدت ذخــرة الشــهداء فانقضــت القــوة املعتديــة عليهــم وقتلتهــم لريتقــوا إىل اللــه شــهداء مخضبــن بدمائهــم الطاهرة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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ألن الشــهادة منــزل يف الجنــة ،والشــهداء هــم النجــوم واألقــار،
وألن الشــهادة ال تقبــل ســوى األبـرار واألخيــار ،صــار هــو مــن بينهــم
يــرص الصفــوف ويعــد نفســه إىل لقــاء ربــه بعــد التحميــد واألذكار.
إنــه الشــهيد املجاهــد رائــد عجــاج ابــن طولكــرم الشــموخ وضفــة
العــزة الــذي جعــل مــن دمــه قنديـ ًـا يــيء فجرنــا ،فزفتــه الرسايــا
فارســا مــن خــرة أبنــاء شــعبنا ،ولكــن بفقدانــه لــن يضيــع
للجنــان ً
حقنا؛ ألن آالف املجاهدين للقدس قادمون.

)(2005 - 1977

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد رائــد أحمــد عجــاج يف  17فربايــر (شــباط) 1977م يف قريــة صيــدا قضــاء طولكــرم بالضفــة
الغربيــة .نشــأ الشــهيد املجاهــد رائــد وترعــرع يف أرسة بســيطة محافظــة عــى الديــن والخلــق والعــادات والتقاليــد.
درس شــهيدنا املجاهــد رائــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس القريــة ،وبعــد إمتامــه الثانويــة العامــة
انتقــل إىل قطــاع العمــل بســبب ســوء الظــروف املعيشــية فعمــل شــهيدنا املجاهــد رائــد يف مجــال الزراعــة مــع والديــه
وإخوتــه ،وقــد تــزوج عــام 2000م وأنجــب طفلــن.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد رائــد بأخالقــه الحميــدة وصفاتــه العطــرة حيــث ُعــرف بقربــه مــن والديــه وحبــه ملســاعدتهام
طم ًعــا يف كســب رضاهــا وبرهــا .تشــر أرسة الشــهيد املجاهــد رائــد إىل أنــه نعــم الشــاب الكريــم الــذي مل يدخــر مـ ً
ـال
عــن مســكني أو فقــر حيــث حــرص عــى مســاعدة املحتاجــن.
تعلــق قلــب شــهيدنا الفــارس رائــد باملســاجد مــذ صغــره ،وارتبــط وتأثــر بالــدروس الدينيــة التــي تحــث عــى الجهــاد
يف ســبيل اللــه ،وقــد تعلــق بهــا كثـ ًرا وغال ًبــا مــا صحبهــا إىل البيــت وأكــر مــن ســاعها يف أوقــات فراغــه.
امتــاز شــهيدنا املقــدام رائــد بنشــاطه الدعــوي والجهــادي ،حيــث عــد شــا ًبا متفاعـ ًـا يجيــد القيــادة والكــرم م ًعــا،
فضـ ًـا عــن أنــه حــرص بشــدة عــى صلــة أرحامــه ومتاســك العالقــة مــع أقاربــه وجريانــه.

مشواره الجهادي

فتــح شــهيدنا املقــدام رائــد عينيــه يف قريــة صيــدا عــى مشــاهد الخـراب واالعتقــاالت املســتمرة واملواجهــات الداميــة
مــع قــوات االحتــال خــال انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م ،وهــذا مــا أثــر يف نفســه كث ـرًا ،ودفعــه للرغبــة باالنتقــام
مــن بنــي صهيــون.
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انتســب الشــهيد املجاهــد رائــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فتجــى مثـ ً
ـال لــأخ املجاهــد والفــارس
العنيــد ،وهــذا مــا أهلــه الحقًــا لالنضــام إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي
وتحديــدً ا مطلــع االنتفاضــة الثانيــة .واعتــر يف حينــه مــن أكــر شــباب االنتفاضــة نشــاطًا يف طولكــرم لذلــك تعــرض
للمالحقــة مــن قبــل االحتــال ملــدة خمــس ســنوات ،وحاولــوا أن يعتقلــوه م ـرات وم ـرات عــى إثــر أدائــه العســكري،
ولكــن محاوالتــه بــاءت بالفشــل الذريــع لقدرتــه عــى التخفــي وبراعتــه يف البعــد عــن األنظــار.
رفــاق درب الشــهيد املجاهــد رائــد قالــوا إنــه حــرص عــى قيــادة دفــة مجموعتــه بشــكل رسي منضبــط ،ولكنــه يف
الوقــت نفســه مل يكــن يفضــل نفســه عــى اآلخريــن؛ فقــد أولــع بالشــهادة ،وهــذا مــا دفعــه يف كل مــرة تحــدث فيهــا
مواجهــة إىل أن يكــون يف طليعــة الصفــوف؛ ألن ذلــك مــن شــيم القــادة العظــام.
تشــر أرسة الشــهيد الفــارس رائــد إىل أنهــا تعرضــت للتهديــد بهــدم بيتهــا مــن قبــل االحتــال غــر أنهــم يف أحــد
األيــام متكنــوا عــن طريــق بعــض املعلومــات التــي قدمهــا أحــد العمــاء مــن معرفــة مــكان تواجــد الشــهيد املجاهــد
رائــد مــع مجموعتــه.
موعد مع الشهادة

 23ســبتمرب (أيلــول) 2005م ،موعــد أرسة الشــهيد املجاهــد رائــد مــع فقــدان حبيــب قلبهــا ومهجتهــا حيــث قامــت
قــوات االحتــال آنــذاك مبحــارصة املــكان الــذي تواجــد فيــه ورفــاق دربــه واشــتبكت مــع املجاهديــن األب ـرار وهــم:
الشــهيد املجاهــد رائــد عجــاج والشــهيد املجاهــد جميــل جعــار والشــهيد املجاهــد ســعيد أشــقر ،وارتقــوا عــى إثــر
االشــتباك الــذي دام نحــو خمــس ســاعات شــهداء.

بذلــك رحلــوا فرســانًا إىل العليــاء ،فافخــري يــا قــدس بأبنائــك ولتفخــر البنــادق بحملتهــا ولتفخــر الرسايــا بأبنائهــا،
ولتفخــر األرض بالدمــاء الســائلة املفجــرة لــركان الثــورة مــن جديــد.

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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الشهيد املجاهد سعيد طالب سعيد أشقر
بعد أن زرع املوت يف طرقاتهم كالب املحتلني نهشت جسده

هــا رنــوت إىل الشــهيد بنظــرة ،لــري ضيــا ًء مــا لــه إخفــاء ،وتــرى
ول ًيــا لإللــه وعابــدً ا ،يف وجهــه تتزاحــم اآلالء .ذانــك بيتــا شــعر يحكيــان
حكايــة الشــهداء األكرمــن يف جنــان الخلــد لتكــون ذكراهــم آللــئ
تســطع يف جبــن األمــة .واحــد مــن أولئــك العظــاء هــو الشــهيد
املجاهــد ســعيد أشــقر الــذي زرع املــوت يف طرقــات بنــي صهيــون،
فجــاؤوا بكالبهــم لتنتقــم مــن جثتــه بعــد أن أجهــزوا عليــه بطلقاتهــم
الحاقــدة وهــو واقــف بــكل بســالة يدافــع عــن ثــرى الوطــن ،فهني ًئــا
للراحلــن إىل الجنــان.

)(2005 - 1982

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد ســعيد طالــب أشــقر يف  17يونيــو (حزي ـران) 1982م بقريــة صيــدا قضــاء طولكــرم بالضفــة
الغربيــة ،وهــو االبــن البكــر يف أرستــه ،وقــد عــم حينهــا الفــرح والنــور يف أوســاط األرسة البســيطة.
تلقــى شــهيدنا الفــارس ســعيد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة صيــدا ،ثــم انتقــل للمرحلــة الثانويــة ملتح ًقــا
بالقســم املهنــي تخصــص األدوات الصحيــة .وعــرف عنــه هوايتــه للقـراءة واقتنــاء الكتــب باإلضافــة إىل حبــه للرحــات
والســفر وف ًقــا ملــا قالــه والــده.
صفاته وأخالقه

متي ــز ش ــهيدنا املجاه ــد س ــعيد بصفات ــه وأخالق ــه النبيل ــة الحمي ــدة حي ــث نش ــأ ع ــى طاع ــة الل ــه وب ــر والدي ــه،
ك ــا أن وال ــده يؤك ــد ك ــره الش ــهيد الف ــارس س ــعيد للظل ــم .وأش ــار وال ــد الش ــهيد املجاه ــد س ــعيد إىل أن ــه ح ــرص
خصوص ــا م ــع أبن ــاء
ع ــى طاعت ــه وتلبي ــة احتياج ــات أرست ــه الف ًت ــا إىل قرب ــه م ــن الن ــاس وحب ــه للمع ــارشة والصداق ــة
ً
عمومت ــه وجريان ــه وأقربائ ــه.

أمــا رفــاق دربــه فأكــدوا أن الشــهيد املجاهــد ســعيد محــب للتعــاون دامئًــا ،ومنــذ صغــره بــدا متواض ًعــا جــدً ا إىل
درجــة يصعــب وصفهــا مشــرين إىل أنــه شــخص متفائــل خلــوق طيــب يســاعد أصدقــاءه يف األشــياء املاديــة واملعنويــة.
مشواره الجهادي

أثــرت أحــداث انتفاضــة األقــى التــي اندلعــت عــام 2000م يف شــخصية الشــهيد الفــارس ســعيد ،وأخــذت حي ـ ًزا
كب ـ ًرا مــن عقلــه وتفكــره حيــث إنــه ومــع بدايــة العــام 2004م وتحديــدً ا بعــد استشــهاد شــقيقه الشــهيد املجاهــد
رامــي انخــرط يف العمــل الجهــادي عــر رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وغايتــه آنــذاك نيــل
الشــهادة واللحــاق بركــب شــقيقه.
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مــا دار يف خلــد الشــهيد املجاهــد ســعيد فقــط هــو االنتقــام مــن االحتــال ،وقــد عمــل وقتئــذ يف جهــاز الرشطــة
التابــع للســلطة الفلســطينية ،ولكــن عملــه يف جهــاز أمنــي مل مينعــه مــن مامرســة الجهــاد واملقاومــة يف ســبيل اللــه،
واســتطاع أن يقــوم بالتخطيــط مــع الشــهيدين املجاهديــن رائــد عجــاج وجميــل جعــار للقيــام بعمليــة استشــهادية.
وبعــد أن انكشــف أمــر املجاهديــن أصبــح الشــهيد املقــاوم ســعيد مطلوبًــا لالحتــال األمــر الــذي دفعــه للتخفــي
عــن األنظــار واالنتقــال مــن طولكــرم إىل جنــن.
ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام ســعيد قيامــه بــزرع عـرات العبــوات يف طريــق املســتوطنني ،وتعــرض ملالحقــة شــديدة
مــن قبــل القــوات الخاصــة الصهيونيــة.
موعد مع الشهادة

يف إحــدى املــرات وشــهيدنا املجاهــد ســعيد يف أحــد بيــوت أصدقائــه وتحديــدً ا يف  23ســبتمرب (أيلــول) 2005م
بقريــة عــار قضــاء طولكــرم جــاءت القــوات الخاصــة وحــارصت البيــت وأخــذوا باملنــاداة عــى املجاهديــن بــأن يخرجــوا
مستســلمني غــر أن أحــدً ا منهــم مل يســتجب .وقتئــذ نــزل الشــهداء إىل الطابــق األول مــن البيــت واشــتبكوا مــع القــوات
الخاصــة ،بعدهــا انســحبوا مــن البــاب الخلفــي للبيــت ليتفاجــؤوا بالقــوات الخاصــة تقبــض عليهــم ،وتقيــد شــهيدنا
املجاهــد ســعيد بحبــل وتركــوا الــكالب تهاجمــه ،وبعدهــا أطلقــوا النــار عليــه بشــكل مبــارش وتــرك ينــزف حتــى استشــهد
ومعــه الشــهيدان املجاهــدان جميــل جعــار ورائــد عجــاج.
يق ــول وال ــد الش ــهيد الف ــارس س ــعيد إن ــه عندم ــا ق ــام الجن ــود بنق ــل جثامن ــه الح ًق ــا يف صب ــاح الي ــوم الث ــاين
للعملي ــة صع ــق م ــن ه ــول املش ــهد ح ــن رأى نجل ــه الش ــهيد الف ــارس س ــعيد مقي ــدً ا وال ــكالب ق ــد نهش ــت أجــزاء
م ــن جس ــده ،ولكن ــه تعج ــب م ــن اس ــتمرار ي ــده ضاغط ــة ع ــى الزن ــاد ،مضي ًف ــا« :لق ــد ع ــر املش ــهد ع ــن مأس ــاة ال
ميك ــن وصفه ــا إطال ًق ــا».

أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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الشهيد املجاهد محمد خليل عبد اللطيف الشيخ خليل
قائد من الطراز األول أذاق العدو الويالت

ـم لــه وقعــه يف نفــوس الفلســطينيني،
محمــد الشــيخ خليــل اسـ ٌ
كيــف ال وهــو الــذي أثلــج صدورهــم مـرا ًرا وتكـرا ًرا بعمليـ ٍ
ـات نوعية
كانــت مؤملــ ًة عــى أعــداء اللــه؟ نعــم لقــد تــرىب محمــد الشــيخ
فارســا مــن فــوارس
خليــل عــى حــب الجهــاد واملقاومــة ليكــون ً
الشــعب الفلســطيني الذيــن رســموا بدمائهــم الزكيــة آيـ ٍ
ـات عبقــة
عــززت يف نفــوس شــعبنا املعطــاء روح اإلرصار والعزميــة والتحــدي
الســرداد أرضهــم وعرضهــم مــن دنــس املحتــل الغاصــب.

)(2005 - 1973

أبــا خليــل يــا صــوت الحــق الصــادح بالخــر واألمــل والبــرى لتكــرس يف خلجــات نفوســنا منهــاج عقيدتــك الراســخة
واملتينــة! يــا حامــل عبــق االنعتــاق مــن الــذل واملهانــة ليؤكــد شــعبك الــذي لطاملــا دافعــت عنــه أن خيــارك هــو الخيــار
ـن تقاعــس فيــه حاملــو الشــعارات الرنانــة بحجــج واهيــة ،وخذلــك فيــه مــن يدعــون أنهــم حريصــون عــى
األمثــل يف زمـ ٍ
مصلحــة شــعبك مــن أجــل إرضــاء أمريــكا ومــن خلفهــا دولــة االحتــال.
الميالد والنشأة

كانــت مدينــة رفــح الصمــود واملقاومــة بتاريــخ  1نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1973م ،عــى موع ـ ٍد مــع مولــد رجــلٍ
قــدر اللــه عــز وجــل أن يكــون فيــا بعــد رمـ ًزا مــن رمــوز الجهــاد واملقاومــة عــى الســاحة الفلســطينية .ولــد الشــهيد
املجاهــد محمــد خليــل الشــيخ خليــل (أبــو خليــل) ألرسة فلســطينية الجئــة تعــود جذورهــا إىل بلــدة «ســوافري غــريب»
داخــل أراضينــا الفلســطينية املحتلــة عــام 1948م.

درس الشــهيد املقــدام أبــو خليــل املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس مدينــة رفــح حيــث اعتــر
مــن الطــاب املواظبــن عــى الدراســة واملشــهود لهــم مبــدى حرصهــم عــى عــدم إضاعــة الــدروس ،ويف العــام 1987م،
اندلعــت االنتفاضــة األوىل فشــارك شــهيدنا الفــارس محمــد مثلــه مثــل أقرانــه يف فعالياتهــا ،لكنــه رسعــان مــا مت ّيــز عــن
أقرانــه حيــث حــاول إيقــاع خســائر يف صفــوف الصهاينــة لتتــم مطاردتــه مــن قبــل قــوات االحتــال الصهيــوين ،حتــى
اســتطاع الذهــاب للبنــان عــام 1989م.
صفاته وأخالقه:

مــن يــويف شــهيدنا البــار محمــد حقــه يف بيــان روائــع صفاتــه وأخالقــه؟! يف أرستــه كان نعــم االبــن ب ـ ًرا بوالديــه
وطاعــة لهــا ،وح ًبــا إلخوتــه .ويف املدرســة كان الطالــب املتميــز خل ًقــا وح ًبــا للعلــم وحســن أدب مــع معلميــه وزمالئــه.

مشواره الجهادي

يف لبنــان تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد دورات عديــدة عــى كافــة أنــواع األســلحة ليصبــح خب ـ ًرا وممي ـ ًزا ،حيــث
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يقــول أحــد املقربــن منــه« :إنــه تلقــى حــوايل ثــاث عــرة دورة عســكرية مكثفــة حيــث كان يف كل مــن هــذه الــدورات
الشــخصية املميــزة والتــي تحظــى بإعجــاب مدربيــه».
بعــد توقيــع اتفاقيــة «أوســلو» عــام 1993م ،قــرر شــهيدنا املجاهــد محمــد العــودة إىل قطــاع غــزة ،ليســتعيد دوره
الجهــادي والنضــايل ،ولكــن هــذه املــرة بشــخصي ٍة معــدة إعــدا ًدا جيــدً ا ،ليتــم إلقــاء القبــض عليــة أثنــاء عودتــه مــن قبــل
الســلطات املرصيــة.
بعــد ذلــك دخــل شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل قطــاع غــزة ،ليكــون لــه دور بــارز يف تنظيــم صفــوف الجناح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي مــن جديــد يف انتفاضــة األقــى ليعمــل أبنــاء الجهــاد تحــت مســمى جديــد وهــو «رسايــا
القــدس» حيــث واصــل الشــهيد املجاهــد محمــد رحلتــه الجهاديــة خــال انتفاضــة األقــى ليكــون أبــرز القــادة
العســكريني للرسايــا يف القطــاع حيــث نــال كرامــة اإلرشاف والتخطيــط للعديــد مــن العمليــات.
ليــس غري ًبــا عــى هــذه األرسة العظيمــة التــي تنحــدر مــن عائلــة الشــيخ خليــل املجاهــدة أن تخــرج ثالثــة أشــقاء
شــهداء قبــل محمــد ليكــون كل شــهيد منهــم وقــو ًدا يشــعل يف محمــد عزميــة ليــس بعدهــا عزميــة يف أن يو ّجــه اللكمــة
تلــو اللكمــة ألعــداء اللــه مكبــدً ا إياهــم خســائر فادحــة.
أرشف ورشف ومحمــود وأحمــد هــم أشــقاء فارســنا املعطــاء محمــد الشــيخ خليــل ،ولــكل فــارس مــن هــؤالء الفرســان
حكايتــه مــع الشــهادة؛ فالشــهيد املجاهــد أرشف ارتقــى إىل العــا يف اشـ ٍ
ـتباك مســلح مــع قــوات االحتــال بتاريــخ 1
يوليــو (متــوز) 1991م يف عمليــة «بليــدة» باالشـراك مــع املقاومــة اإلســامية يف لبنــان.
أمــا الشــهيد املجاهــد رشف فاستشــهد خــال اشـ ٍ
ـتباك مســلح يف وســط البحــر بالقــرب مــن مخيــم «نهــر البــارد»
شــال لبنــان حيــث كانــت عمليتــه ضمــن التصــدي لقــوات اإلن ـزال البحــري الصهيــوين عــى لبنــان بتاريــخ  2ينايــر
(كانــون الثــاين) 1992م.
أمــا شــقيقه الشــهيد املجاهــد محمــود فارتقــى شــهيدً ا عندمــا أطلقــت طائــرة اســتطالع صهيونيــة صارو ًخــا عــى
منــزل الشــهيد املجاهــد محمــد يف مخيــم يبنــا برفــح يف محاول ـ ٍة فاشــلة الغتيالــه ،يف أكتوبــر (ترشيــن أول) يف العــام
2004م ،حيــث يعــد الشــهيد الفــارس محمــود مــن أبــرز قــادة وحــدة التصنيــع العســكري يف رسايــا القــدس.
قالت والدة القائد محمد الشيخ خليل« :أحمد الله وأشكره عىل أنني قدمت خمسة من أبنايئ شهداء».
يف نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2001م كان شــهيدنا املقــدام محمــد برفقــة عــد ٍد مــن املجاهديــن األخيــار يف مهمــة
تجريــب بــل يشــاء اللــه أن تبــر ســاقه الطاهــرة وكذلــك باقــي أفـراد املجموعــة املصاحبــة لــه ،ولعــل أبرزهــم الشــهيد
القائــد يــارس أبــو العيــش.
مــن العمليــات العديــدة التــي سـ ّجلت إىل رصيــد شــهيدنا القائــد محمــد الزاخر عمليــة «الفتــح املبني» و«كيســوفيم»
التــي قتــل بهــا  5جنــود صهاينــة و«رفيــح يــام» التــي قتــل بهــا جنــدي صهيــوين ،و«فتــح خيــر» البطوليــة التــي قتــل
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
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فيهــا خمســة جنــود صهاينــة وأصيــب العـرات ،وعمليــة «جــر املــوت» التــي قتــل فيهــا ثالثــة جنــود صهاينــة وأصيــب
مثانيــة آخــرون ،وعمليــة إطــاق قذيفــة ( )R.B.Gعــى دبابــة املركافــاة يف العــام 2003م التــي قتــل فيهــا ســتة جنــود
صهاينــة والعديــد العديــد مــن العمليــات التــي يعلمهــا العــدو قبــل الصديــق.
موعد مع الشهادة

االحتــال مــن جهتــه ركــز بشــكل كبــر عــى اســتهداف الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل ،واعتــره مــن أهــم
املطلوبــن لــه ،حيــث تعــرض ألربــع محــاوالت اغتيــال بــاءت كلهــا بالفشــل ،وكان آخــر محــاوالت االغتيــال الفاشــلة
تلــك التــي حدثــت عندمــا أطلقــت طائــرة صهيونيــة صارو ًخــا عــى بيتــه يف مخيــم يبنــا جنــوب رفــح يف أكتوبــر (ترشيــن
األول) 2004م ،إال أنــه مل يكــن موجــو ًدا يف املنــزل لحظــة القصــف ،و أدت محاولــة االغتيــال هــذه إىل استشــهاد شــقيقه
محمــود ،وقــد متكنــت طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة مســاء يــوم األحــد  25ســبتمرب (أيلــول) 2005م مــن اغتيــال
الشــهيد القائــد محمــد بعــد أن قصفــت ســيارته بينــا كان يســر عــى الطريــق الســاحيل ملنطقــة تــل الهــوا جنــوب
مدينــة غــزة مــا أدى إىل استشــهاده و مرافقــه الشــهيد املجاهــد نــر برهــوم وإصابــة عــدد مــن املــارة.
بعــد اغتيــال الشــهيد املقــدام محمــد انتــاب قــادة الكيــان الصهيــوين حالـ ًة مــن الفــرح الشــديد حيــث صفــق املئــات
مــن أعضــاء مركــز الليكــود الصهيــوين عندمــا أعلــن رئيــس مركــز الليكــود الوزيــر تســاحي هنغبــي عــى املــأ أن الجيــش
الصهيــوين اغتــال الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي حيــث قــال هنغبــي« :إننــا
نحيــي الوزيــر شــاؤول موفــاز عــى هــذا اإلنجــاز الرائــع بحــق أخطــر املطلوبــن الذيــن آذوا الكيــان الصهيــوين كث ـ ًرا»،
حســب تعبــر الوزيــر الصهيــوين.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد نرص محمد حسن الرباهمة (برهوم)
الرجل الكتوم وصاحب الشخصية القوية

هاهــم شــهداؤنا يعيــدون فينــا ذاكــرة التاريــخ إىل حيــث عهــد
صحابــة رســول اللــه ،فيقتــدون بهــم وميضــون عــى خطاهــم حيــث
يجــب أن يكــون املســر .هــم رجــال قــرؤوا ســرة العظــاء ،فســاروا
عــى نهجهــم كــا يســر الفــارس إىل معركــة الحــق .كيــف ال يكونــون
كذلــك وهــم األطهــار املختــارون حاملــو لــواء اإلســام العظيــم؟!
)(2005 - 1970

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد نــر محمــد الرباهمــة (أبــو جميــل) يف مدينــة رفــح يف  23فربايــر (شــباط) 1970م لعائلــة
فلســطينية مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل بلــدة «بــر الســبع» .واســتقر الحــال بعائلتــه يف مخيــم رفــح وســكن مــع أرستــه
يف بيــت متواضــع يف منطقــة الرباهمــة بجــوار مخيــم يبنــا لالجئــن عــى الرشيــط الحــدودي .ودرس املرحلــة االبتدائيــة
واإلعداديــة يف مــدارس رفــح لالجئــن.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد نــر بأخالقــه الكرميــة مــع الجميــع؛ ففــي البيــت هــو مثــال االبــن البــار بوالديــه املطيــع
لهــا ،والعطــوف عــى إخوتــه .يحافــظ عــى صــاة الجامعــة يف املســجد ويكــر مــن قـراءة القــرآن الكريــم .ومل يعــرف
عنــه إال اإلحســان للنــاس بيــده ولســانه.
مشواره الجهادي

نشــأ شــهيدنا املقــدام نــر نشــأة إســامية وتــرىب عــى موائــد القــرآن وعــاش طفولتــه يف املخيــم حتــى كــر عــوده،
والتحــق بصفــوف لجــان املقاومــة الشــعبية مــع انــدالع هبــة انتفاضــة األقــى وشــارك يف العديــد مــن عملياتهــا النوعيــة
ومنهــا إطــاق مئــات قذائــف الهــاون عــى املســتوطنات الصهيونيــة يف قطــاع غــزة ومــن ثــم توجــه ملرافقــة الشــهيد
القائــد محمــد الشــيخ خليــل مــن قــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
أصيــب الشــهيد املجاهــد نــر إصابــة بالغــة ،حيــث بــر جــزء صغــر مــن ســاقه يف شــهر نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
2001م خــال خطــأ فنــي وقــع مــع مجموعتــه عندمــا اســتهدفت مجموعتــه املســتوطنات الصهيونيــة مبجموعــة مــن
قذائــف الهــاون ،وكان برفقتــه الشــهيد القائــد يــارس أبــو العيــش والشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل.
وكان ــت ق ــوات االحت ــال ق ــد هدم ــت من ــزل عائلت ــه يف عملي ــة توغ ــل صهيوني ــة بش ــعة ،وس ــوته ب ــاألرض وأصب ــح
ركا ًم ــا وأنقاضً ــا.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

397

وعــن هــدم منــزل عائلتــه يقــول إبراهيــم شــقيق الشــهيد« :تأثــر نــر بعــد هــدم منزلنــا حيــث نقــم عــى األعــداء
بعــد أن توغلــت عــدة دبابــات يف حــي الشــعوث بالقــرب مــن مدرســة رابعــة العدويــة يف شــهر مــارس 2002م ،وهدمــت
منزلنــا ورشدتنــا يف العـراء بــا مــأوى».
مــن أبــرز العمليــات الجهاديــة واالستشــهادية التــي شــارك فيهــا الشــهيد الفــارس نــر عمليــة صوفــا التــي أدت إيل
مقتــل  3مســتوطنني وجــرح اثنــن .كــا أرشف عــى عمليــة مغتصبــة كيســوفيم مــع االستشــهادي إبراهيــم حــاد .كــا
شــارك يف عمليــة فتــح خيــر مــع االستشــهادي محمــد العـزازي .ويف عمليــة «رفيــح يــام» مــع االستشــهاديني أميــن الجـزار
وطــارق أبــو حســنني .وشــارك أيضً ــا يف عمليــة «جــان أور» مــع االستشــهاديني عمــر نوفــل ورمــزي الجعبــر.
لُقــب شــهيدنا الفــارس بلقــب «الرجــل الصامــت» ،وهــو فعـ ًـا لقــب واســم عــى مســمى يف التواضــع واالح ـرام
والتقديــر والشــجاعة واإلقــدام يف نفــس الوقــت ،واتصــف بالكتــان والرسيــة ألبعــد الحــدود رحمــه اللــه.
ويُعتــر مــن أشــد املقربــن للشــهداء القــادة القائــد زيــاد الغنــام ويــارس أبــو العيــش ويوســف أبــو مطــر وخالــد
عواجــة ومحمــد الشــيخ خليــل رحمــه اللــه عليهــم.
موعد مع الشهادة

خــرج شــهيدنا املقــدام نــر مــن منزلــه الكائــن يف مخيــم بــدر غــرب رفــح يف مهمــة جهاديــة ملرافقــة الشــهيد القائــد
محمــد الشــيخ خليــل الــذي يعتــر أحــد أهــم املطلوبــن لقــوات االحتــال الصهيــوين حيــث تع ـ ّرض ألربــع محــاوالت
اغتيــال .ومنــذ ذلــك اليــوم وال زال االحتــال الصهيــوين يبحــث عنــه يف كل مــكان .وأثنــاء ســرهام مســاء يــوم  25ســبتمرب
(أيلــول) 2005م بســيارة الشــهيد املجاهــد نــر عــى الطريــق الســاحيل بغــزة قصفــت طائــرة الســيارة التــي يســتقلونها
وهــي مــن نــوع مرســيدس ولونهــا أبيــض ،بصــاروخ واحــد عــى األقــل أثنــاء مرورهــا أمــام مطعــم «شــعفوط» يف شــارع
البحــر يف حــي تــل الهــوى غــرب مدينــة غــزة مــا أدى إىل استشــهاد الشــهيد املجاهــد نــر مــع الشــهيد القيــادي محمــد
الشــيخ خليــل ،ورجــح شــهود عيــان أن يكــون القصــف عــر الــزوارق الحربيــة املنتــرة يف عــرض بحــر غــزة.
والــدة الشــهيد تلقــت الخــر بــكل إميــان واحتســاب ،وحمــدت اللــه كثـرًا أنــه اصطفــى ابنهــا شــهيدً ا يف ســبيل اللــه،
وأخــذت النســوة يهنئنهــا بعــرس استشــهاده فيــا علــت أصــوات األهازيــج الوطنيــة والزغاريــد يف زفــة الشــهيد وأهلــه
يودعونــه ويطبعــون قبلتهــم األخــرة عــى جبينــه.
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الشهيد املجاهد سامر يحيى صابر شلبي
عمل دءوب وإخالص حتى الشهادة

أحــب األرض وعمــل فيهــا .ومــن أحــب األرض افتداهــا بروحــه،
وهــذا مــا فعلــه ســامر مثلــه مثــل كل مجاهــد فلســطيني يواصــل
ارتباطــه بــأرض األجــداد فالحــة ودفا ًعــا حتــى يحررهــا مــن الغــزاة
الغربــاء مهــا بــدوا أقويــاء مدعومــن مــن قــوى الظلــم والعــدوان.

الميالد والنشأة

)(2005 - 1980

ولــد شــهيدنا املجاهــد ســامر يحيــى شــلبي يف  25فربايــر (شــباط) 1980م ألرسة بســيطة تقطــن بلــدة برقــن مبحافظــة
جنــن تعــوذ جذورهــا إىل بلــدة «قــرة» قضــاء حيفــا املحتلــة منــذ العــام 1948م بعدمــا ه ّجــرت العصابــات الصهيونيــة
أهــل فلســطني وقتلــت منهــم الكثرييــن .تتكــون أرسة شــهيدنا مــن الوالديــن وعــرة أبنــاء أربعــة ذكــور وســت إنــاث.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ســامر تعليمــه يف مــدارس البلــدة حيــث أنهــى املرحلــة اإلبتدائيــة ثــم انتقــل للمدرســة
اإلعداديــة والتحــق بعدهــا بالثانويــة حيــث أنهــى الســنة األوىل منهــا وتــرك الدراســة ليبحــث عــن عمــل يســاعد بــه
أرستــه ،فعمــل مزار ًعــا مــع والــده يف أحــد الحقــول الزراعيــة.
صفاته وأخالقه

عــاش الشــهيد املجاهــد ســامر طفولــة هادئــة .إنــه هــادئ يحــب كل يشء دون مشــاكل ،يــأيت إىل البيــت دون أي
صــوت ،يحــب الصغــار ويالعبهــم ويحــب الجميــع وال يغضــب أحــدً ا ،ال أ ًبــا وال أ ًمــا وال أ ًخــا أو أخ ًتــا.
عــرف شــهيدنا املجاهــد ســامر كتو ًمــا يحفــظ الــر يف داخلــه ،ويحــب أن يعمــل دون أن يشــعر أحــد بــه .أحــب
ركــوب الخيــل والســباحة ،وركــوب الســيارات والرتاكتــور ،كــا أحــب الرحــات .واعتــاد أن يقــول« :أنــا إن شــاء اللــه
شــهيد أريــد أن أستشــهد مــع رسايــا القــدس» .أحــب وطنــه كث ـرًا وأخــذ يســاعد املطلوبــن.

مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد ســامر لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع انطــاق االنتفاضــة الثانيــة عــام 2000م ،وتــدرج
يف العمــل الدعــوي والســيايس يف منطقــة برقــن حيــث تعــرف عــى مجاهــدي القريــة أمثــال الشــهيد املجاهــد وليــد
العبيــدي والشــهيد املجاهــد نهــاد أبــو غانــم والشــهيد املجاهــد محمــد العتيــق .والتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وأصبــح مــن خــرة جنودهــا يف بلــدة برقــن .عمــل عــى زرع الكامئــن يف الطــرق
االلتفافيــة ،وخــاض عــدة اشــتباكات مســلحة مــع دوريــات االحتــال يف جنــن حتــى صــار مطلو ًبــا لهــم ينــام خــارج بيتــه
يف الجبــال واألح ـراش.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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شــارك الشــهيد الفــارس ســامر إخوانــه يف رسايــا القــدس يف التصــدي لالجتياحــات املتكــررة عــى مدينــة جنــن ،كــا
ســاعد وعــاون كثـ ًرا مــن قــادة رسايــا القــدس املطلوبــن يف تأمينهــم وإخفائهــم عــن أنظــار قــوات االحتــال.
ُيذكــر أن قــوات االحتــال اعتقلــت شــهيدنا املجاهــد ســامر يف  1يوليــو (متــوز) 2004م ملــدة مثانيــة شــهور بتهمــة
مســاعدة مطلوبــن لقــوات االحتــال.
موعد مع الشهادة

يف ليلــة  29ســبتمرب (أيلــول) 2005م عــاد شــهيدنا الفــارس ســامر إىل البيــت وأكل واســتحم ولعــب وضحــك مــع
إخوانــه وأهــل بيتــه ثــم جلــس عــى بــاب منزلــه.
يف الســاعة الحاديــة عــرة ونصــف ليـ ًـا وقــع اشــتباك مســلح بــن شــهيدنا املقــدام ســامر ورفاقــه املجاهديــن مــع
دوريــة صهيونيــة دخلــت القريــة ،مــا أدى إىل إصابتــه بأعــرة ناريــة فاستشــهد عــى الفــور .
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الشهيد املجاهد نهاد خالد محمد أبو غانم
بىك محمود طوالبة ولحق به

يــا ســاء أمطــري األعــداء بنريانــك يــا ســاء! فجنــود اللــه مازالــوا
أوفيــاء .إنهــم إذا مــا نــادى املنــادي «حــي عــى الجهــاد» لبســوا
أكفانهــم وســددوا لقلــب أعــداء اللــه الرضبــات تلــو الرضبــات .مل
يهابــوا العــدا .تنقلــوا مــن مــكان آلخــر ومــن بلــد آلخــر طل ًبا للشــهادة.
دروســا كثــرة
الحقــوا العــدو حتــى يف عقــر داره لينالــوا منــه ،ولقنــوه ً
يف الشــجاعة والبســالة.

)(2005 - 1979

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد نهــاد خالــد أبــو غانــم (أبــو خالــد) يــوم  7ينايــر (كانــون الثــاين) 1979م يف قريــة برقــن غــرب
جنــن ،درس يف مــدارس برقــن وأنهــى تعليمــه الثانــوي فيهــا ،ثــم التحــق بكليــة الحقــوق يف جامعــة النجــاح الوطنيــة
بنابلــس ،لكنــه مل يصــر هنــاك .وبعــد ســنة انتقــل لجامعــة القــدس املفتوحــة ،ودرس ســنتني قبــل أن تطــارده قــوات
االحتــال ،تتكــون أرستــه مــن الوالديــن وثالثــة أشــقاء وشــقيقتني.
صفاته وأخالقه

بــدأت والدتــه بالحديــث إلينــا وهــي تنظــر يف صــوره التــي مــأت جــدران غرفــة الضيــوف يف بيــت شــقيقه ،وتصفــه
قائلــة« :محبــوب مــن الجميــع ،ومل يعــرف طبــع الكــره ،حــرص عــى رضــاي ورضــا والــده ،وكثـرًا مــا ســاعدين يف أعــال
املنــزل ،حافــظ عــى صــاة الفجــر منــذ نعومــة أظافــره ،وحــر يف صغــره جلســات التجويــد وعلــوم القــرآن ،لــه شــخصية
قياديــة ،وأحــب مســاعدة اآلخريــن».

تكم ــل الوال ــدة« :يف الثالث ــة ع ــرة م ــن عم ــره حين ــا يع ــود للبي ــت بع ــد رش ــق الحج ــارة ع ــى اليه ــود ،يجل ــس
ويحدثن ــي ع ــن الش ــهادة وفضله ــا ،ويطل ــب من ــي أن أدع ــو ل ــه بالف ــوز بالش ــهادة ،ال يجل ــس أي مجل ــس يذك ــر في ــه
عي ــوب الن ــاس .كري ــم األخ ــاق ،ال يخاص ــم أح ــدً ا ،ول ــد واستش ــهد ومل يح ــدث أن ــه عم ــل أي مش ــكلة ،ك ــا متي ــز
بالغم ــوض الش ــديد».
مشواره الجهادي

ب ــدأ مش ــواره الجه ــادي بع ــد استش ــهاد الش ــيخ القائ ــد محم ــود طوالب ــة بع ــد معرك ــة مخي ــم جن ــن يف أبري ــل
(نيســـان) 2002م ،وعندمـــا علـــم بالخـــر بـــكاه وحـــزن عليـــه حزنًـــا شـــديدً ا ،وبعدهـــا بـــدأ يـــردد عـــى املخيـــم.
وهن ــاك ب ــدأ مش ــواره الجه ــادي م ــع جن ــود رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرج ــة الجه ــاد اإلس ــامي .تق ــول
والدت ــه« :كن ــت أس ــتيقظ علي ــه فأج ــده مس ــتعدً ا يف منتص ــف اللي ــل عندم ــا يعل ــم ع ــن دخ ــول جي ــش االحت ــال أو
قوات ــه الخاص ــة».
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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اعتقــل شــهيدنا املجاهــد نهــاد يف ســبتمرب (أيلــول) 2002م بعــد مداهمــة منطقــة وادي برقــن هــو واألســر القائــد
يف رسايــا القــدس محمــد أبــو طبيــخ واملحكــوم باملؤبــد واألســر املجاهــد أحمــد صبــح الــذي حكــم عليــه عــر ســنوات،
أثنــاء اختبائهــم يف أحــد الجبــال بعــد مطــاردة ملــدة أشــهر ،وأمــى عــى إثرهــا  33شــه ًرا متنقـ ًـا بــن ســجون االحتــال.
بع ــد اإلفــراج عن ــه ط ــورد بتهم ــة تس ــليح مجموع ــات عس ــكرية يف املخي ــم إىل جان ــب الش ــهيد املجاه ــد أحم ــد
حس ــام الطوب ــايس ،وتش ــكيل خلي ــه عس ــكرية فعال ــة لرساي ــا الق ــدس ،ومنه ــم الش ــهداء األبــرار ع ــي أب ــو خزن ــة
ول ــؤي الس ــعدي وإلي ــاس األش ــقر ومعتص ــم جع ــار وخال ــد أب ــو صق ــر وط ــارق أب ــو غ ــايل ومجاه ــد أك ــرم الس ــبع إىل
أن استش ــهدوا ولح ــق به ــم.
موعد مع الشهادة

رأتــه للمــرة األخــرة قبــل استشــهاده بأربعــة أيــام عندمــا أفطــر عنــد أحــد الجـران يف رمضــان ،أرســل لشــقيقته بأنــه
يريــد رؤيتهــا ،وبالفعــل اجتمعــت األم واألبنــاء ألول مــرة منــذ عــدة شــهور.

تقــول والدتــه« :جلســت بجانبــه وقلــت لــه :لــو تعــرف كــم أحبــك يــا بنــي ملــا قمــت مبــا تفعلــه ،وأرســل ألختــه يك
يراهــا ومل أره بعدهــا».
ويف يــوم استشــهاده  16أكتوبــر (ترشيــن األول) 2005م يف رمضــان كان معزو ًمــا عــى اإلفطــار يف بيــت الشــهيد
املجاهــد أحمــد الطوبــايس املطلــوب لقــوات االحتــال يف حينهــا ،وقبــل وصولــه بربــع ســاعة إىل املخيــم قاد ًمــا مــن
قباطيــة وعــى مفــرق الشــهداء برفقــة الشــهيد املجاهــد مجاهــد أكــرم الســبع ،تفاجــآ بســيارة للقــوات الخاصــة بجانــب
مقــرة الشــهداء العراقيــن ،وعــى جهــة اليمــن دخلــة قريــة مثلــث الشــهداء ،فدخــل بســيارته برسعــة ،فاصطدمــت
الســيارة بأحــد األســوار ،فاقــرب عجــوز مــن بــاب الســيارة ،فقــال لــه الشــهيد املجاهــد نهــاد :ابتعــد مــن هنــا أود
االستشــهاد ،وال أريــد أن تتــأذى ،ثــم اســتدار الشــهيد املقــدام نهــاد وخــرج مــن الســيارة ودخــل يف اشــتباك مســلح
جــريء مــع القــوات الخاصــة الصهيونيــة أســفرت عــن استشــهاده وإصابــة عــدد مــن القــوات الخاصــة ليالقــي ربــه صامئًــا
ويدخــل الجينــة بــإذن اللــه مــن بــاب الريــان الــذي ال يدخلــه إال الصامئــون.
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الشهيد املجاهد لؤي جهاد فتح الله السعدي
رصخة «ال» للهزمية يف أرض الرباط

إخــاص مطلــق لقضيــة تحريــر الوطــن مــن براثــن االحتــال جعلــه
يــرى استشــهاده مث ًنــا صغ ـ ًرا لتلــك الغايــة العظيمــة ،وعــزز قناعتــه
تلــك إميــان كامــل بعظــم أجــر الشــهداء عنــد اللــه عــز وجــل ،فاندفــع
يف ســبيل الجهــاد جــريء القلــب متقــد العــزم ،فكتــب ســطو ًرا مــن
نــور يف كتــاب التضحيــات الفلســطينية.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1979

 20مايــو (أيــار) 1979م يــوم ليــس عاد ًيــا؛ ألنــه حمــل بــرى وزفهــا لفلســطني وهــي ميــاد مجاهــد وقائــد زلــزل
أمــن الكيــان الصهيــوين .إنــه الشــهيد املجاهــد لــؤي جهــاد الســعدي.
ولــد شــهيدنا املجاهــد لــؤي يف قريــة عتيــل مبحافظــة طولكــرم .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف
مــدارس طولكــرم ،ثــم أخــذ يبحــث عــن ضالتــه ،عــن الشــهادة ومقارعــة العــدو الصهيــوين.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املقــدام لــؤي رجــل مــن زمــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ،مل يعــرف الخــوف؛ ألن قلبــه امتــأ باإلميــان
وآيــات القــرآن التــي تحدثــت عــن أجــر املجاهديــن يف ســبيل اللــه وجنــات النعيــم التــي تنتظرهــم .كل مــن عرفــه شــهد
بحقــه أروع الشــهادات فهــو البــار بوالديــه واملحســن للنــاس فلــم يعــرف الغضــب إال مــن الصهاينــة .وعهــد رحيـ ًـا عــى
جريانــه ومح ًبــا للخــر ،أحــب االلتـزام وقــرب اللــه عــز جــل فكانــت ســيام اإلميــان ظاهــرة عــى وجهــه الــذي يشــع نــو ًرا.
مشواره الجهادي

اتصــف شــهيدنا املقــاوم لــؤي أحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة مؤســس مجموعــات الشــهيد القائــد
زاهــر األشــقر التابعــة لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني؛ بالرباعــة يف صناعــة
األحزمــة الناســفة وتجهيــز االستشــهاديني ومقارعــة الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة ،ويتذكــره الصهاينــة جيــدً ا عندمــا
قتــل ضابطًــا منهــم عــى طريــق باقــة الرشقيــة ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد القائــد زاهــر األشــقر القيــادي يف رسايــا القــدس،
وتعرفهــا نتانيــا وتــل الربيــع بالفارســن اللذيــن آثـرا املــوت عــى الحيــاة ووهبــا الــروح فــدا ًء لفلســطني ،ويبــي لســاع
صوتــه كل مــن يصــي خلفــه ،وتتذكــره حــواري عتيــل وصيــدا وكل بلــدات طولكــرم اإلبــاء والتحــدي.
أصبــح القبــض عــى شــهيدنا املجاهــد لــؤي مل ًحــا بالنســبة لالحتــال ،فنشــاطه ميتــد مــن شــال الضفــة إىل جنوبهــا،
وكانــت ســلطات االحتــال اعتقلــت الكثــر مــن عنــارص وكــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي ،دون أن تتمكــن مــن الوصــول
إليــه ،ولكنهــا ادعــت أنهــا نجحــت يف تفكيــك خليتــن تعمــان بإرشافــه.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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اعتــادت عائلــة شــهيدنا القائــد لــؤي عــى اقتحــام ومداهمــة منزلهــا مــن قبــل قــوات االحتــال التــي عمــدت أكــر
مــن مــرة إىل اعتقــال والــده وشــقيقه وشــقيقته .ويف كل اقتحــام للمنــزل يتــم االعتــداء عــى ســكانه ،كــا تقــول والدتــه،
إضافــة إىل اســتخدام القنابــل الصوتيــة والغــاز املســيل للدمــوع داخــل املنــزل.
يتهــم جهــاز الشــاباك الصهيــوين وقــوى األمــن الشــهيد القائــد لــؤي بالوقــوف خلــف عــدة عمليــات نُفــذت ضــد
قــوات االحتــال ،ومســؤوليته عــن عــدة نشــاطات عســكرية .فالشــهيد القائــد لــؤي مســئول عــن التخطيــط لعمليــة «تــل
الربيــع» االستشــهادية التــي نفذهــا االستشــهادي عبــد اللــه بــدران يف  25فربايــر (شــباط) 2005م يف نــادي (ســيتيج)
الليــي مبدينــة تــل الربيــع املحتلــة ،أســفرت عــن مقتــل خمســة صهاينــة ،وإصابــة آخريــن .وهــو مســؤول عــن الكمــن
املُحكــم قــرب طولكــرم الــذي ُقتــل فيــه ضابــط اســتخبارات صهيــوين قبــل عــدة أشــهر مــن اغتيالــه.
ومــن الجديــر ذكــره أن شــهيدنا املقــدام لــؤي اعتقلتــه قــوات االحتــال الصهيــوين يف العــام 1996م وحكــم عليــه
بالســجن ملــدة  16شــه ًرا ،واعتقلتــه يف العــام 1999م وحكمــت عليــه حكـ ًـا جائ ـ ًرا بالســجن  80شــه ًرا وأفــرج عنــه يف
صفقــة التبــادل مــع حــزب اللــه يف شــهر ينايــر (كانــون ثــاين) 2004م ،واســتكمل نشــاطه الجهــادي بقــوة وإرصار أكــر
عــى النيــل مــن االحتــال الصهيــوين وأصبــح مطــار ًدا لقــوات االحتــال حتــى استشــهاده.
موعد مع الشهادة

ســاعات صباح يوم االثنني  24أكتوبر (ترشين األول) 2005م من أشــد ســاعات الفرح لدى الصهاينة الذين اســتبرشوا
خـ ًرا حــن قامــت وحــدة دوفدوفان الصهيونيــة باغتيال العقل املدبــر واملخطط لعمليــات الثأر الجهاديــة يف أرضنا املحتلة
عــام 1948م الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي أحــد أبــرز كــوادر رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة املحتلــة ورفيــق جهــاده
الشــهيد املجاهــد ماجــد األشــقر وذلــك بعد حصــار منزل تحصن فيه الشــهيد القائد لــؤي يف الحي الرشقــي ملخيم طولكرم.
مل يــدم فــرح الصهاينــة كث ـ ًرا فــا هــي إال ســاعات قليلــة حتــى وصــل لبيــت التهنئــة رشيــط فيديــو يتلــو فيــه
االستشــهادي حســن أبــو زيــد مــن محافظــة جنــن منفــذ عمليــة الخضــرة االستشــهادية وصيتــه حيــث قــال« :اليــوم
نُــري الصهاينــة كيــف ينقلــب الســحر عــى الســاحر .اليــوم ســنزلزل الكيــان ،وســتعلن الخضــرة حــدا ًدا فــا عيــش
للصهاينــة عــى أرضنــا .أقــدم نفــي قربانًــا للــه ثائ ـ ًرا الغتيــال القائــد لــؤي الســعدي».
األمــن العــام الســابق لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني د .رمضــان عبــد اللــه شـلّح أكــد يف معــرض تعليقــه عــى
اغتيــال الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي والشــهيد املجاهــد ماجــد األشــقر« :رحيــل لــؤي الســعدي هــو بــا شــك خســارة
كبــرة للجهــاد واملقاومــة ،وللشــعب الفلســطيني ،بــل لألمــة كلهــا .فاملقاومــة يف فلســطني هــي رأس الحربــة وشــعاع
األمــل الباقــي ألمــة مســتباحة .أمــة محتلــة أرضهــا ،ومنتهكــة حرماتهــا ومقدســاتها ،أمــة ي ـراد تركيعهــا واستســامها
للهيمنــة األمريكيــة والصهيونيــة ،ومحــرم عليهــا يف رشيعــة الغــاب أن تــرخ وتقــول «ال».
وأضــاف األمــن العــام« :لــؤي الســعدي رصخــة «ال» يف أرض الربــاط .ال للهزمية .ال لالستســام .ال إلعادة رســم الخرائط
يف املنطقــة لــي تغيــب فلســطني وتصبــح الدولــة اليهوديــة هــي القضيــة املركزيــة لبعــض العــرب واملســلمني املتهافتــن
لذلــك طــاردوه وقتلــوه ،وليــس غري ًبــا عــى قتلــة األنبيــاء قتــل الســائرين عــى طريــق األنبيــاء والصديقــن والشــهداء».
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الشهيد املجاهد ماجد سمري أحمد أشقر
مشوار حافل بالجهاد والفداء

بــرع يف التخفــي ،وقــاد املجاهديــن بعيــدً ا يف جنــح الليــل بح ًثــا عــن
مأمــن إدراكًا منــه أن الجهــاد يطلــب الفــداء والتضحيــة ،كيــف ال وهــو
الشــهيد ماجــد أشــقر ابــن طولكــرم الــذي متكــن مــن قتــل مغتصبــن
قبــل أن يفــارق الحيــاة ملو ًحــا إىل الدنيــا ســا ًما .فســام إىل الراحلــن
إىل جنــان الخلــد.
)(2005 - 1979

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد ماجــد ســمري أشــقر (أبــو املعتصــم) يف  11أبريــل (نيســان) 1979م يف أرسة متواضعــة بقريــة
صيــدا قضــاء طولكــرم ،وترتيبــه التاســع بــن أفـراد أرستــه.
كــر شــهيدنا املجاهــد ماجــد وترعــرع يف كنــف األرسة البســيطة ،وتلقــى تعليمــه يف مــدارس القريــة إىل أن بلــغ
الثانويــة العامــة ،ولكنــه مل يتمكــن مــن إكاملهــا ،فاتجــه نحــو العمــل بدايــة يف كســارة تعــود ملكيتهــا لعائلتــه ،ثــم انتقــل
للعمــل يف محــل تجــاري بطولكــرم.
تــزوج الشــهيد املجاهــد ماجــد مــن فتــاة صابــرة أنجبــت لــه ثالثــة أبنــاء حــرص عــى تربيتهــم عــى تعاليــم اإلســام
لينفعــوا دينهــم ووطنهــم.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن الشــهيد الفــارس ماجــد التزامــه الدينــي منــذ نعومــة أظافــره ،فحــرص عــى تأديــة الصــاة يف أوقاتهــا
وارتيــاد املســاجد بشــكل يومــي ،وأولــع بســاع الــدروس الدينيــة.
تقــول زوجتــه أمــاين« :إن الشــهيد املجاهــد ماجــد ُعــرف نعــم اإلنســان املهــذب صاحــب الخلــق الحســن ،وقــد امتــاز
بطيــب قلبــه ونبالــة ســلوكه وأدبــه ،وتفانيــه يف عملــه ،وحرصــه عــى مســاعدة اآلخريــن».

وتؤك ــد الزوج ــة الت ــي له ــا ثالث ــة م ــن األبن ــاء (املعتص ــم بالل ــه ،ره ــام ،رؤي ــا) أن زوجه ــا الش ــهيد املجاه ــد ماج ــد
ودود مح ــب لفع ــل الخ ــر أين ــا وج ــد ول ــو ع ــى حس ــاب نفس ــه ،وأش ــارت إىل حب ــه ألقارب ــه وجريان ــه وأصدقائ ــه
وص ــدق انتامئ ــه.
مشواره الجهادي

مطل ــع االنتفاض ــة استش ــهد اب ــن عمت ــه قائ ــد رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي الش ــهيد
املجاه ــد أن ــور عب ــد الغن ــي ،حينه ــا ب ــدأت تتغ ــر حال ــة ش ــهيدنا الف ــارس ماج ــد فأصب ــح م ــن أش ــد الناقم ــن ع ــى
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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االحتــال .وقــد بــدأ مشــواره الجهــادي مــع رسايــا القــدس يف إيــواء املجاهديــن املطلوبــن لالحتــال ،وتقديــم العــون
له ــم مبده ــم بالطع ــام والس ــاح.
يف غضــون ذلــك استشــهد ثالثــة مــن رفــاق الشــهيد املجاهــد ماجــد هــم الشــهداء املجاهــدون شــفيق عبــد الغنــي
وأحمــد وعزمــي عجــاج ،فتأثــرت حالتــه أكــر فأكــر باستشــهادهام ،وأصبــح أكــر عنفوانًــا مــن الســابق ،وأخــذ يؤمــن
املطارديــن بشــكل أكــر داخــل بيتــه ،وينقلهــم مــن مــكان إىل مــكان بســيارته.
اعتق ــل الش ــهيد املق ــدام ماج ــد يف الع ــام 2003م بتهم ــة مس ــاعدة املطلوب ــن لالحت ــال ،وق ــد ق ــى نح ــو ع ــرة
ش ــهور يف الس ــجون الصهيوني ــة حي ــث مل يع ــرف مب ــا نس ــب إلي ــه ،وبالت ــايل مل يثب ــت بحق ــه أي تهم ــة ،وخ ــرج م ــن
الس ــجن أك ــر ق ــوة وش ــموخًا.
يؤكــد رفــاق درب الشــهيد الفــارس أبــو املعتصــم أنــه عمــل جن ًبــا إىل جنــب مــع الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي
ومجموعــة كبــرة مــن الشــهداء القــادة يف رسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

يــوم استشــهاد الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي وتحديــدً ا ليلــة الواحــد والعرشيــن مــن رمضــان املوافــق  24أكتوبــر
(ترشيــن األول) 2005م ركــب الشــهيد املجاهــد ماجــد واألســر املحــرر محمــود أبــو عابــد ســيارة متوجهــن إىل بيــت
املجاهــد محمــود ســباعنة ،وســاعة وصولهــا إىل بــاب البيــت نــزل األســر املحــرر محمــود مــن الســيارة لتلتقفــه أيــدي
القــوات الخاصــة الكامنــة يف املنطقــة ،حينهــا قــام شــهيدنا املجاهــد ماجــد بإطــاق نــار مبــارش عــى تلــك القــوات ،وقتــل
منهــا اثنــن فتمــت تصفيتــه داخــل الســيارة .ســمع شــهيدنا املجاهــد لــؤي الســعدي إطــاق النــار وهــو يحتمــي داخــل
بيــت األســر املحــرر محمــود ،فقــام مبباغتــة القــوات الخاصــة مــن عــى ســطح املنــزل بإطــاق النــار عليهــا وهــرب مــن
ســطح بيــت إىل آخــر إال أنهــا بقيــت تطــارده حتــى ارتقــى شــهيدً ا.

وقتهــا تفاخــر العــدو باستشــهاد قــادة رسايــا القــدس ،والتقطــت الصــور التذكاريــة لجنــوده مــع جثامــن الشــهداء
الطاهــرة ،وقــام باقتحــام األســر املحــرر بيــت محمــود أبــو عابــد وتخريبــه مــن الداخــل.
تعقي ًبــا عــى الحادثــة قــال أبــو كــرم أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس يف الضفــة« :إن اغتيــال القائــد لــؤي الســعدي
وماجــد أشــقر رضيبــة مــا قــام بــه املجاهــدون يف الدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه» ،وأضــاف« :دمــاء شــهداء
فلســطني ودمــاء لــؤي الســعدي ورفيقــه ماجــد أشــقر لــن تقابلهــا إال دمــاء مــن قلــب الكيــان الصهيــوين».

406

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد حسن أحمد حسن أبو زيد
بطل عملية الخضرية االستشهادية

القــرى واملــدن والحقــول التــي رشد العــدو الصهيــوين منهــا مالكيهــا
الفلســطينيني بقــوة الســاح؛ يعــود إليهــا أبنــاء وأحفــاد املرشديــن يف
عمليــات استشــهادية تعاقــب العــدو املغتصــب وتذكــره بــأن األجيــال
الفلســطينية املتالحقــة لــن تنــى جرميــة اغتصــاب أرض األجــداد
واآلبــاء ،وســتقاتله حتــى تنتزعهــا مــن مخالبــه الداميــة.
)(2005 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد حســن أحمــد أبــو زيــد يف  5أكتوبــر (ترشيــن األول) 1985م يف قباطيــة بجنــن يف أرسة بســيطة
ميســورة الحــال ،وهــو خامــس إخوتــه الثامنيــة .درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة عــزت أبــو الــرب ،وتابــع
دراســته حتــى الصــف العــارش ،وبســبب ظــروف األرسة الصعبــة انتقــل ملســاعدة والــده الــذي يعمــل ميكانيك ًيــا أمــا األم
فقــد كانــت ربــة منــزل .نشــأ شــهيدنا املجاهــد حســن وترعــرع يف أحضــان هــذه األرسة التــي زرعــت فيــه حــب الوطــن
وواجــب الجهــاد منــذ الصغــر.
صفاته وأخالقه

شــجاعة قلبــه وإميانــه العميــق باللــه دفعــه لتنفيــذ عمليــة استشــهادية ناجحــة ،وحســه اإلنســاين جعلــه يشــارك
والــده يف عملــه إلعالــة األرسة الكبــرة ،وحســن فــوق ذلــك مــرح خفيــف الــدم ســهل العــرة .وتقــواه جعلتــه محافظًــا
عــى صــاة املســجد ،متص ًفــا باألخــاق اإلســامية التــي تحــث عــى فعــل الخــر والبعــد عــن اإلســاءة .وهــو مطيــع
ألبويــه محســن لــكل مــن يخالطــه .شــخصية بهــذه النوعيــة نوقــن بــأن لصاحبهــا مــن اســمه نصي ًبــا.
مشواره الجهادي

عندمــا كــر شــهيدنا الفــارس حســن وأصبــح فت ًيــا كــرت يف قلبــه محبــة الوطــن والجهــاد والشــهادة وصــار كلــا
ســمع صــوت الرصــاص أو الدبابــات ســارع مــع أمثالــه مــن الفتيــان يرمــون القــوات الصهيونيــة بالحجــارة؛ فهــم أشــبال
ليــس أمامهــم خيــار آخــر ،فأخــذ يرشــق الحجــار بوجــه البندقيــة؛ فهــو يؤمــن يف داخلــه بــأن ذلــك الحجــر أقــوى
وأصــدق وأعظــم مــن تلــك البندقيــة.
وهنــا عــزم الشــهيد املقــدام حســن عــى أن يكمــل مشــوار جهــاده ،ومل يكــن يتضــح ألي شــخص مــا يخطــط لــه ومــا
يحتفــظ بــه داخــل قلبــه .إنــه يطلــب مــن اللــه عــز وجــل الشــهادة يف ســبيله ،وهــذا مــا مل يعلــم بــه إال اللــه .وليكــون
جهــاده فاعـ ًـا يف مواجهــة العــدو التحــق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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موعد مع الشهادة

يف يــوم  25أكتوبــر (ترشيــن األول) 2005م يف رمضــان أخــر شــهيدنا البــار حســن أمــه بأنــه يف اليــوم التــايل ســيذهب
مــع رفاقــه للعمــل يف بلــدة قريبــة مــن قباطيــة ،وبأنــه ســيخرج للعمــل بعــد الســحور وهــذا مــا حصــل.

أخــذ ينظــر وقــت الســحور ألمــه وأبيــه وإخوانــه كأنــه يقــول :ودا ًعــا! لقاؤنــا يف الجنــة ،ولكــن مــن يفهــم تلــك
النظــرات الشــجاعة ،تلــك النظــرات املودعــة؟
خ ــرج م ــن البي ــت بع ــد الس ــحور بين ــا واص ــل باق ــي أفــراد األرسة يومه ــم بش ــكل ع ــادي مث ــل أي ي ــوم آخ ــر
ـم يع ــد
ـم لَ ـ ْ
إىل وق ــت الظه ــرة إال أن والدت ــه ب ــدأت تح ــس ب ــأن هن ــاك أمــ ًرا ق ــد ح ــل ب ــه ،وراح ــت تتس ــاءل :لِ ـ َ
بع ــد م ــن عمل ــه ال ــذي أخربه ــا عن ــه؟ فص ــرت قلي ـ ًـا ،ولكن ــه مل يع ــد .ويف ذل ــك الوق ــت ب ــدأ الجمي ــع بالبح ــث عن ــه
لعل ــه ع ــاد وذه ــب م ــع أصحاب ــه ورفاق ــه .وذه ــب وال ــده وس ــأل أصحاب ــه عن ــه لعله ــم يعلم ــون أي ــن ه ــو؛ فه ــو
أخ ــر أهل ــه بأن ــه س ــيذهب معه ــم ،ولك ــن أصحاب ــه فوجئ ــوا بس ــؤال وال ــده عن ــه؛ ألن ــه ق ــد أخربه ــم بأن ــه س ــيذهب
للعمــل مــع والــده يف نفــس املــكان الــذي أخــر بــه والدتــه ،وقــال لهــم بأنــه ســيذهب مــع والــده وبأنــه سيشــتاق
له ــم؛ ألن ــه تع ــود ع ــى رؤيته ــم كل ي ــوم.
أخــروا والــده بأنــه حلــق واشــرى مالبــس جديــدة وحــر يف نفــس اليــوم كأنــه عريــس وودعهــم جمي ًعــا ودا ًعــا
غري ًبــا وكأنــه سيســافر إىل مــكان بعيــد .وهنــا علــم والــده وعلــم أصحابــه بــأن الشــهيد املقــدام حســن قــد خطــط لــيء
بعيــد عــن بــال الجميــع .وبــدأ أصحابــه وأهلــه ومــن علمــوا باألمــر بالبحــث عنــه ،ولكــن بــا فائــدة .ويف ذلــك الوقــت
علــم جميــع النــاس بالعمليــة االستشــهادية التــي راح ضحيتهــا خمســة قتــى صهاينــة وقرابــة الثالثــن جري ًحــا ،ولكــن
مــن يعلــم مــن هــو ذلــك الفــارس الشــجاع الــذي نفــذ تلــك العمليــة االستشــهادية يف الخضــرة بتاريــخ  26أكتوبــر
(ترشيــن األول) 2005م؟
يئــس الجميــع مــن البحــث عــن الشــهيد املجاهــد حســن يف الوقــت القريــب مــن اإلفطــار ،ورجعــوا لبيوتهــم لعلــه
يرجــع بعــد قيــل ،بعــد ثــوان ،بعــد وقــت مــا ،بعــد اإلفطــار ،ولكنــه مل يعــد.
اجتمعــت العائلــة بعــد اإلفطــار يف انتظــاره؛ ففــي أفكارهــم املحتــارة البــد للغائــب أن يعــود ويــأيت بعــذره ،ولكنهــم
وبعــد زمــن قصــر ســمعوا مــآذن الجوامــع واملســاجد يف البلــدة تكــر .املــآذن إمــا تنعــى شــهيدً ا أو تعلــن عــن مــوت
شــخص مــا ،ولكــن املــآذن يف هــذا الوقــت زفــت خــر استشــهاد الفــارس حســن بــكل كربيــاء وشــموخ وفخــر .البــد أنــه
خــر صــادم ،ولكنــه وصــل ملــا يريــد.
بــدأت الحشــود تذهــب لبيــت الشــهيد املقــدام حســن لتهنــئ وتعــزي يف آن واحــد ،وســاحت دمــوع أحبائــه وأصحابه
وأهلــه فرحــة بنيلــه الشــهادة التــي متناهــا ،وحزنًــا عــى فراقــه وأمـ ًـا يف لقائــه يف جنــات الخلــد إن شــاء اللــه.
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الشهيد املجاهد شادي سهيل ساكب مهنا
أسد الشامل الهامم

شــادي مهنــا أســد الشــال واإلســام .عندمــا يرحــل الشــهداء نجــد
االبتســامة دو ًمــا عــى شــفاههم ،فهــم العاشــقون لــراب الوطــن،
وهــم املدافعــون عنــه بــروح إســامية عظيمــة ،فيكونــون يف أوطانهــم
كالغربــاء ،لكــن األوطــان تفخــر بهــم وبتضحياتهــم ،فالــكل ميــي عــى
الطريــق مبشــوار طويــل ،فمــن يصــدق اللــه يصدقــه اللــه ،فتنتهــي
حياتــه بشــهادة عظيمــة ،فــكان عــى الطريــق الشــهيد القائــد لرسايــا
القــدس شــادي مهنــا الــذي رحــل عــن الدنيــا بعــد مشــوار طويــل مــن
التضحيــات والعمــل الجهــادي.

)(2005 - 1980

الميالد والنشأة

يف  6ينايــر (كانــون الثــاين) 1980م ولــد شــهيدنا املجاهــد شــادي ســهيل مهنــا (أبــو حمــزة) يف أزقــة مخيــم جباليــا
وعــاش مــع أرسة بســيطة كرميــة يف منطقــة الفالوجــا شــال قطــاع غــزة بعدمــا رشد العــدو الصهيــوين املجــرم أهلــه
وذويــه مــن بلدتــه األصليــة «املســمية» يف العــام 1948م.
نشــأ شــهيدنا الفــارس شــادي يف أرسة مؤمنــة تعــرف واجبهــا نحــو ربهــا وشــعبها وأرضهــا املحتلــة ،ولــه مــن اإلخــوة
ثالثــة هــم :فــادي ،ومحمــد ،وأحمــد ،ومــن األخــوات خمــس ،تــزوج شــادي ورزقــه اللــه طفلــن هــا :زينــب ،حمــزة.
عمــل شــهيدنا املجاهــد شــادي بعــد أن خــرج مــن املدرســة مــع عمــه يف منجــرة خشــب ،ثــم التحــق بالعمــل يف
صفــوف جهــاز البحريــة الفلســطينية ملــدة عامــن.
صفاته وأخالقه

تحــى شــهيدنا املجاهــد شــادي بصفــات حســنة متثلــت يف طيبــة القلــب وطاعــة والديــه والعطــف عــى إخوانــه.
ويذكــر أحــد املقربــن مــن الشــهيد أنــه كثـرًا مــا قبــل قدمــي أمــه وأبيــه حتــى يرضيــا عنــه يف الدنيــا ،كــا أوىص زوجتــه
برتبيــة أوالده تربيــة إســامية صالحــة.
ُعــرف شــهيدنا املقــدام شــادي بالتزامــه يف مســجد عزالديــن القســام ومحافظتــه عــى صــاة الجامعــة فيــه ،وكل مــن
عــارشه عــرف مــدى حســن أدبــه ورفعــة خلقــه .وميــزه أيضً ــا شــدة تواضعــه وحرصــه عــى مســاعدة الفقـراء.
مشواره الجهادي

مــع انــدالع االنتفاضــة املباركــة ،تحركــت املشــاعر واشــتد الطلــب ملواصلــة الطريــق نحــو إرضــاء اللــه عــز وجــل
فبــدا امليــل األكــر لشــهيدنا الفــارس شــادي أن يعمــل مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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االســامي يف فلســطني التــي انطلقــت مــع بدايــة االنتفاضــة املباركــة ليعمــل جن ًبــا إيل جنــب مــع إخوانــه الشــهداء
محمــود جــودة ومقلــد حميــد يف املجموعــات األوىل للرسايــا يف شــال غــزة .
ومــع تواصــل االنتفاضــة واشــتداد لهيبهــا وازديــاد نشــاط الشــهيد املجاهــد شــادي الحــظ فيــه إخوانــه صفاتــه
القياديــة التــي يســتطيع مــن خاللهــا قيــادة العمــل الجهــادي ،فســار عــى طريــق الشــهيدين :مقلــد حميــد ومحمــود
جــودة اللذيــن ســبقاه يف الشــهادة وارتقيــا إىل عليــن ليواصــل مســر الجهــاد واملقاومــة ويصبــح قائــدً ا لرسايــا القــدس يف
محافظــة شــال غــزة بعــد جهــد دؤوب وعمــل متواصــل وتضحيــات باملــال والوقــت والنفــس ،وليكــون شــهيدنا القائــد
شــادي مــن الحريصــن عــى وحــدة أبنــاء الشــعب ،فيخطــط ويدبــر املصائــد ألعــداء اللــه مــع إخوانــه يف كتائــب القســام
وكتائــب شــهداء األقــى ولــه العديــد مــن العمليــات التــي تشــهد لــه بذلــك .
مــع تواصــل االنتفاضــة واشــتداد لهيبهــا عــى أبنــاء شــعبنا أخــذ شــادي يخطــط ويدبــر العمليــة تلــو األخــرى ألعــداء
اللــه ،فلــه العديــد مــن العمليــات العســكرية التــي تشــهد عــى ذلــك ومنهــا:
 إطالق مئات قذائف الهاون والقذائف الصاروخية تجاه مغتصبات العدو الصهيوين . مقتل جنديني صهيونيني يف عملية نفذتها رسايا القدس يف معرب بيت حانون. عملية الشهيد املجاهد حاتم أبو قمر التي أسفرت عن مقتل جنديني صهيونيني. عملية االستشهادي موفق األعرج التي نفذت عىل طريق كيسوفيم. عملية االستشهادي مؤمن امللفوح يف مغتصبة دوغيت. عملية تفجري الزورق البحري بالقرب من مغتصبة دوغيت سابقًا . عملية االنتقام األول الستشهاد مقلد حميد بالقرب من بيت حانون . املشاركة يف صد االجتياحات املتكررة عىل مخيم جباليا.موعد مع الشهادة

بعــد مشــوار طويــل مــن التضحيــات الجســام البــد لألســد أن يســريح ويلحــق مبــن ســبقه مــن الشــهداء ،موعــد
الرحيــل متــام الســاعة الثامنــة مســاء مــن يــوم الخميــس  27أكتوبــر (ترشيــن األول) 2005م بعــد أن أطلقــت طائــرة
اســتطالع صهيونيــة صواريخهــا الحاقــدة تجــاه الســيارة التــي يقودهــا شــهيدنا املقــدام شــادي مهنــا برفقــة الشــهيد
املجاهــد محمــد قنديــل يف شــارع العلمــي قــرب تــل الزعــر فارتقــى املجاهــدان إىل عليــاء املجــد والخلــود بــإذن اللــه
تعــاىل بعــد جهــاد ومالحقــة صهيونيــة طويلــة ،وقــد استشــهد يف الهجــوم الصهيــوين خمســة مــن املواطنــن.

410

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد أحمد عبد القادر قنديل
ترىب عىل مبادئ اإلسالم فكان نعم الشهيد

قلبــه قلــب االبــن البــار بوالديــه واألب العطــوف عــى بنيه ،واتســع
فلبــه لحــب الوطــن حتــى التضحيــة بالنفــس لتحريــره مــن الغــزاة
ليعيــش أبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده أح ـرا ًرا آمنــن.

الميالد والنشأة

)(2005 - 1958

يف  3مــارس (آذار) 1958م ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد القــادر قنديــل (أبــو غســان) يف أزقــة مخيــم جباليــا
وعــاش مــع أرسة بســيطة محافظــة شــال قطــاع غــزة بعدمــا رشد العــدو الصهيــوين املجــرم أهلــه وذويــه مــن بلدتــه
األصليــة «البطــاين الرشقــي» .
نشــأ شــهيدنا املقــدام أبــو غســان يف أرسة مؤمنــة بســيطة تعــرف واجبهــا نحــو ربهــا وشــعبها وأرضهــا املحتلــة ،فــكان
لــه مــن األبنــاء خمســة ،ومــن البنــات خمــس.

صفاته وأخالقه

تحــى الشــهيد املقــدام محمــد بصفــات حســنة؛ فهــو طيــب القلــب ومطيــع وبــار بوالديــه وحنــون عطــوف عــى
أمــه وعــى أبنائــه ،فــكان لهــم نعــم األب والــكل يحرتمــه ويحبــه.
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد محمــد بأنــه شــديد التديــن ،تلمــس فيــه أخــاق قدوتنا محمــد  ،والتــزم بالصالة يف مســجد
الشــهيد أنــور عزيــز يف منطقــة أبــو راشــد يف مخيــم جباليــا ،ويعــد مــن القامئــن عــى بنــاء املســجد ومــن املؤسســن له.
اتصــف شــهيدنا املجاهــد أبــو غســان باحرتامــه للفصائــل األخــرى ،ال يفــرق بــن أي تنظيــم وآخــر ،وخاصـ ًة التنظيامت
اإلســامية املجاهدة .
مشواره الجهادي

الشــهيد املجاهــد أبــو غســان مــن األوائــل الذيــن التحقــوا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وذلــك يف
العــام 1989م ،وكان مــن امللتزمــن بنشــاطات الحركــة والفعاليــات التــي تنظمهــا.
انخــرط الشــهيد املجاهــد محمــد يف الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي الــذي عــرف ســابقًا باســم القــوى
اإلســامية املجاهــدة (قســم) .وارتبــط بعالقــات طيبــة بالشــهداء :شــادي مهنــا ،أميــن الرزاينــة ،مقلــد حميــد ،أنــور
عزيــز ،ومحمــود جــودة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مـــع انطالقـــة انتفاضـــة األقـــى يف العـــام 2000م عمـــل شـــهيدنا املجاهـــد يف صفـــوف رسايـــا القـــدس برفقـــة
الش ــهيد القائ ــد مقل ــد حمي ــد وش ــارك يف إط ــاق عــرات الصواري ــخ ع ــى األه ــداف الصهيوني ــة برفق ــة الش ــهيد
املجاه ــد ش ــادي مهن ــا.
موعد مع الشهادة

بعــد مشــوار طويــل مــن التضحيــات والجهــاد يف ســبيل اللــه كان موعــد الرحيــل يف متــام الســاعة الثامنــة مســاء
يــوم الخميــس  27أكتوبــر (ترشيــن األول) 2005م بعــد أن ألقــت طائــرة اســتطالع صهيونيــة صواريخهــا الحاقــدة تجــاه
الســيارة التــي كان يقودهــا الشــهيد املجاهــد محمــد قنديــل ومعــه الشــهيد املجاهــد شــادي مهنــا يف شــارع العلمــي
قــرب تــل الزعــر يف جباليــا فارتقــى املجاهــدان إىل عليــاء املجــد والخلــود بعــد جهــاد ومالحقــة صهيونيــة طويلــة ،وقــد
استشــهد يف الهجــوم الصهيــوين خمســة مــن املواطنــن.
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الشهيد املجاهد أرشد أحمد توفيق كميل
ميزته جرأة كبرية يف مقاومة االحتالل

عـــز عليـــه أن يســـكت عـــى اغتصـــاب األرض وقتـــل اإلنســـان
الفلس ــطيني واعتقال ــه ودفن ــه يف ظلم ــة الس ــجون الصهيوني ــة بعي ــدً ا
ع ــن زخ ــرف الحي ــاة وبهجته ــا ،فحم ــل الس ــاح دفا ًع ــا ع ــن األرض
واإلنس ــان بدم ــه حت ــى االستش ــهاد يف معرك ــة دام ــت س ــبع س ــاعات
مل يرهبـــه فيهـــا تفـــوق العـــدو الســـاحق عـــد ًدا وعتـــا ًدا مـــع أنـــه
مل يكـــن برفقتـــه يف رضاوة املعركـــة ســـوى رفيـــق جهـــاده الشـــهيد
املجاه ــد جه ــاد زكارن ــة.

)(2005 - 1984

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أرشــد أحمــد كميــل يف  17أغســطس (آب) 1984م يف بلــدة قباطيــة مبحافظــة جنــن يف شــال
الضفــة املحتلــة ألرسة مكونــة مــن الوالديــن وخمســة أبنــاء :أربعــة ذكــور وبنــت ،أصغرهــم شــهيدنا املجاهــد أرشــد.
تــويف الوالــد فعانــت األرسة مشــقة العيــش بعــد وفاتــه .درس شــهيدنا املجاهــد أرشــد حتــى الصــف األول الثانــوي ،وهــو
مــن الطــاب املتفوقــن يف دراســتهم.
نش ــأ ش ــهيدنا املق ــدام أرش ــد يف أرسة مؤمن ــة مجاه ــدة ،تلم ــذت أبناءه ــا ع ــى ح ــب الجه ــاد واملقاوم ــة ،وقدم ــت
عائل ــة كمي ــل ثل ــة م ــن الش ــهداء املجاهدي ــن يف س ــبيل الل ــه والوط ــن منه ــم :الش ــهيد املجاه ــد محم ــد أحم ــد كمي ــل
وه ــو ش ــقيق الش ــهيد املجاه ــد أرش ــد ،وكذل ــك ع ــم الش ــهيد املجاه ــد أرش ــد وال ــذي استش ــهد يف الع ــام 1969م .ك ــا
أن وال ــد الش ــهيد املجاه ــد أرش ــد م ــن املناضل ــن القدام ــى وت ــم ه ــدم منزل ــه يف الع ــام 1969م ع ــى خلفي ــة مقاومت ــه
لالحت ــال الصهي ــوين.
صفاته وأخالقه

الشــهيد املجاهــد أرشــد شــخصية اجتامعيــة تحســن إقامــة العالقــات الســليمة يف محيطهــا االجتامعــي ،بــدا عليــه
نضــج يف الســلوك ورجاحــة يف العقــل يتقدمــان عــى مــن هــم يف مثــل عمــره ،عــرف بشــدة الــذكاء وهــو مــا أهلــه
للتفــوق يف دراســته .ميزتــه الجــرأة يف املوقــف ومواجهــة املصاعــب ،ووهبــه اللــه بســطة يف الجســم .عــرف بطاعــة
الوالديــن وبرهــا وحســن العالقــة مــع إخوتــه وجريتــه وأصدقائــه ،وبالكتــان التــام لنشــاطه الجهــادي حتــى لقــد
فوجئــت أرستــه ومعارفــه باستشــهاده.
مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد الفــارس أرشــد لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الســابعة عــرة مــن عمــره ثقــة يف ســامة طريقهــا
الجهــادي ملقاومــة االحتــال الصهيــوين املغتصــب لــأرض واملضطهــد لإلنســان الفلســطيني .والتحــق بصفــوف رسايــا
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى 2000م ،ولنشــاطه الجهــادي الــذي
جســدته العبــوات الناســفة والكامئــن التــي تصــدى بهــا لالحتــال رشعــت القــوات الصهيونيــة ومخابراتهــا تطــارده
للتخلــص مــن مقاومتــه لهــا حتــى وقعــت معركــة استشــهاده يف حــي بدريــة داخــل بلــدة قباطيــة مــع رفيــق جهــاده
الشــهيد املجاهــد جهــاد زكارنــة.
موعد مع الشهادة

قامــت قــوة صهيونيــة خاصــة مدعومــة بآليــات عســكرية وغطــاء جــوي كثيــف مســاء يــوم األحــد  30أكتوبــر
(ترشيــن األول) 2005م بالتوجــه إىل منطقــة بدريــة يف قباطيــة الســتهداف قائــد رسايــا القــدس يف قباطيــة الشــهيد
املجاهــد جهــاد عويضــات ونائبــه الشــهيد املجاهــد أرشــد كميــل ،ونشــبت بــن املجاهديــن والقــوات الصهيونيــة معركــة
اســتمرت ســبع ســاعات استشــهد فيهــا املجاهــدان بعــد أن قتــا جنديــن صهيونيــن وأصابــا أربعــة بجــروح مختلفــة مــع
فجــر يــوم  31أكتوبــر (ترشيــن األول) 2005م.

رسايــا القــدس أصــدرت بيانًــا نعــت فيــه الشــهيدين املجاهديــن أرشــد وجهــاد ومــا ورد يف بيــان النعــي« :إننــا
يف رسايــا القــدس ال نســدل الســتار عــى نهايــة أبطــال يف تاريــخ رصاعنــا وجهادنــا ألن دماءهــا تــزرع األرض برايــات
جديــدة وينبــت أبطـ ً
ـال وقــادة ومقاتلــن واستشــهاديني جــدد يحملــون الرايــة مــن بعدهــم ويثبتــون للعــامل أجمــع أننــا
لــن ننكــر ولــن ننحنــي ولــن نرتاجــع وإننــا مــن دم جهــاد وأرشــد ســنصل إىل فلســطني بالنــر والتحريــر».
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الشهيد املجاهد جهاد محمد حسني عويضات (السحو)
أىب الذلة واالستسالم وفارق الحياة تحت الركام

قباطيــة قلعــة الثــوار األحــرار ومعقــل مجاهــدي وقــادة رسايــا
القــدس امليامــن .قباطيــة التــي اســمها كفيــل بــأن ترتجــف منــه
فرائــص الجــراالت مــن بنــي صهيــون .قباطيــة هــي مســقط رأس
الشــهيد املقــدام جهــاد الــذي فــارق الحيــاة شــهيدً ا مقبـ ًـا غــر مدبــر،
كيــف ال وهــو مــن حــرص عــى الشــهادة ملب ًيــا نــداء الواجــب؟
)(2005 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد جهــاد محمــد عويضــات (الســحو) يف بلــدة قباطيــة يف  24أغســطس (آب) 1985م ليكــون
رجـ ًـا ناض ًجــا دون أترابــه .والــده مــن أرسة تصــدت ملحــاوالت العــدو الصهيــوين تطبيــع املناطــق بنجســها عنــد تشــكيل
روابــط القــرى ،وســجن مــع خمســة مــن إخوتــه وضيــق عليــه يف عيشــه .يف هــذا الجــو املشــحون بــروح التحــدي واإلبــاء
والعاصــف بأعاصــر املقاومــة ورفــض الخنــوع تنســم شــهيدنا املجاهــد جهــاد مــن أتونهــا امللتهــب هــواء الجهــاد.

ت ــرىب ش ــهيدنا املجاه ــد جه ــاد يف بل ــدة قباطي ــة قض ــاء جن ــن وس ــط عائل ــة بس ــيطة مكون ــة م ــن الوال ــد املت ــوىف
والوال ــدة وس ــبعة إخ ــوة وث ــاث أخ ــوات .والتح ــق مب ــدارس البل ــدة ،ث ــم اضط ــر ل ــرك مقاع ــد الدراس ــة ليس ــاعد
وال ــده يف تربي ــة األرسة.
الجديــر ذكــره أن عائلــة شــهيدنا املجاهــد جهــاد قدمــت ثالثــة شــهداء عــى طريــق فلســطني والجهــاد هــم :جهــاد
وعــز الديــن مــن رسايــا القــدس والشــهيد ثائــر مــن كتائــب األقــى.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد جهــاد أنــه صلــب عنيــد ال يتنــازل عــن حقــه أينــا ووقتــا كان ،لكــن ذلــك مل ينــف
عنــه صفــة الطيبــة واملرونــة العاليــة يف التعامــل مــع اآلخريــن فضـ ًـا عــن هدوئــه واتزانــه يف عالقتــه مــع األصدقــاء
والج ـران واألقــارب.

تقــول أرسة الشــهيد البــار جهــاد إنــه نعــم الشــهيد الخلــوق املــؤدب ،العطــوف عــى الصغــار والكبــار مــن رجــاالت
حيــه مؤكــدة أن ابنهــا نعــم املحافــظ عــى صالتــه والعابــد املتهجــد.
مشواره الجهادي

اعتــاد الشــهيد املقــدام جهــاد أن يقــي وقتــه مــع شــقيقه الشــهيد املجاهــد ثائــر ينظــف العتــاد ويحــر العبــوات
ويرصــد الطــرق قبــل الهجــوم .ويغيــب عــن أخيــه الشــهيد املجاهــد ثائــر ليقــي ســويعات يف خلوتــه مــع ربــه يف
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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املســجد أو مداومتــه عــى الصيــام كل اثنــن و خميــس .ثائــر املعــروف بالســحو بائــع خضــار يف النهــار ومجاهــد عنيــد
يف الليــل ومــن أبــرز قــادة كتائــب األقــى التابعــة لتنظيــم فتــح يف جنــن ،وقــد ســطر مالحــم بطوليــة تتجســد يف
متكنــه مــن فــك الحصــار عــن مثانيــة مــن املطلوبــن يف البلــدة واالشــتباك مــع عـرات اآلليــات هــو ومجموعتــه التــي
نســج عروتهــا بحبــال املقاومــة والتحــدي .ويــردد أهــايل البلــدة قصــص متكــن (أيب العبــاس) مــن قتــل جنــدي صهيــوين
ونجاحــه يف قنــص ضابــط صهيــوين وشــجاعته يف تفخيــخ الطريــق املتاخمــة ملعســكر الزبابــدة تلــك البلــدة املجــاورة
لقباطيــة وإصابــة عــدد مــن الجنــود فيهــا .ويغــدو أبــو العبــاس رجـ ًـا خــارق العبقريــة ومفرطًــا بالبســالة والبطولــة
تحلــق هامــات أهــايل قباطيــة يف الســحاب ملجــرد كونــه قبطاو ًيــا أصيـ ًـا دون أن يكتشــف أحــد أن هــذا األبــا العبــاس مل
يكــن ســوى ثائــر زكارنــة (الســحو) .شــحنة أخــرى تضاعــف مــا يف نفــس شــهيدنا املجاهــد جهــاد مبالزمتــه ألخيــه الشــهيد
املجاهــد ثائــر وتلقنــه الــدروس الجهاديــة والفنــون القتاليــة عــى يديــه .وتهجــم قطعــان املخابـرات وتختطــف شــهيدنا
املجاهــد جهــاد مــن بيتــه للضغــط عــى أخيــه مــن أجــل تســليم نفســه بعــد أن بــات يشــكل عنــر إزعــاج مبالــغ فيــه
ضدهــم .وطب ًعــا يواجــه الشــقيق ثائــر هــذا الطلــب بالرفــض مــرد ًدا عــى مســامع ضابــط املخاب ـرات الــذي اتصــل بــه
يهــدده بقتــل أخيــه جهــاد إن مل يستســلم «افرمــوا جهــاد كفتــة!» كنايــة عــن اســتحالة تلبيتــه ملطلبهــم.
ويــدس لــه أحــد الخونــة بندقيــة ( )M16مفخخــة فــا يــكاد يجربهــا حتــى تنفجــر ويلقــى الشــهيد املجاهــد ثائــر
نحبــه فــو ًرا بينــا شــقيقه املجاهــد جهــاد يف األرس ،ثــم يعتقــل شــقيق جهــاد حســنى ووالــده بعــد استشــهاده بأيــام
لتكــون هــذه األرسة قــد ذاقــت مــن الفظائــع الهمجيــة للصهاينــة مــا يفــوق الوصــف.
خــرج الشــهيد املجاهــد جهــاد مــن ســجنه مشــحونًا وعاز ًمــا عــى الجهــاد لنيــل الشــهادة ثــأ ًرا لشــقيقه الشــهيد ثائــر
ولكرامــة شــعبه .ويغــدو جهــاد مطل ًوبــا خط ـرًا ترصــد لــه مئــات الخطــط والكامئــن دون جــدوى ليتــم القبــض عليــه
أو حتــى اغتيالــه كــا ســبق واغتيــل شــقيقه الشــهيد ثائــر ،ولكنــه حــذر ومنــاور بــارع عــى حداثــة ســنه ،فيقــرر أن
أفضــل الــدروب للوصــول لهدفــه يف الجهــاد يف ســيبل اللــه هــي إطــار إســامي قــوي وفاعــل فينتمــي إىل حركــة الجهــاد
اإلســامي ويــازم الشــهيد املجاهــد مــروح كميــل ورفاقــه مــن قــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف جنــن.
موعد مع الشهادة

عقــب محــارصة منــزل املواطــن محمــد نــزال يف حــارة الزكارنــة يف الثالثــن مــن أكتوبــر (ترشيــن األول) 2005م
يتحصــن شــهيدنا املجاهــد جهــاد عويضــات ونائبــه الشــهيد املجاهــد أرشــد كميــل يف املنــزل وبإقبــال عــى الشــهادة
وبشــجاعة نــادرة يتعــاىل هتافهــا وتكبريهــا رافضــن االســتجابة لتهديــدات القــوات الصهيونيــة التــي حارصتهــا عــر
مك ـرات الصــوت ،ويخوضــا اشــتباكًا مســل ًحا مــع قــوات االحتــال الصهيــوين ويرتقيــا شــهيدين غــر مدبريــن بعــد أن
ســطرا ملحمــة بطوليــة مــع جنــود االحتــال الجبنــاء اســتمرت ســبع ســاعات قتــا فيهــا جنديــن صهيونيــن وأصابــا
أربعــة بجــروح مختلفــة مــع فجــر يــوم  31أكتوبــر (ترشيــن األول) 2005م.

416

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد لطفي أمني عبد اللطيف أبو سعدة
منفذ عملية نتانيا االستشهادية

مثقلــون نحــن بالحنــن ،محملــون بالوجــع لعطــر كان هنــا وغــادر
إىل الجنــة ،دمــاء زكيــة مــازال مســكها ميــأ الذاكــرة ملــن كانــوا األوفيــاء
للوطــن الســاكن فينــا ،وقدمــوا أرواحهــم رخيصــة عــى درب الحريــة
التــي نحلــم بهــا .كل كلــات الرثــاء تســقط أمــام طيفهــم العابــر ،وكل
حــروف الرثــاء تســكب رحيقهــا يك تعــود إىل خــط البدايــة حــن كانــوا
بيننــا نراهــم ونســمعهم ونكلمهــم أمــا اآلن فقــد حــال املــوت بيننــا
ورحلــوا إىل دار اآلخــرة خالديــن يف ظــال ربهــم.

)(2005 - 1984

الميالد والنشأة

يف  24فربايــر (شــباط) 1984م ولــد الشــهيد املجاهــد لطفــي أمــن أبــو ســعدة ببلــدة عــار شــال طولكــرم بالضفــة
املحتلــة لعائلــة مجاهــدة منهاجهــا القــرآن علمــت أبناءهــا حــب اللــه وعشــق الوطــن وجهــاد املحتــل.

يف بي ــت بس ــيط يقط ــن الش ــهيد املجاه ــد لطف ــي ب ــن والدي ــه وثالث ــة م ــن اإلخ ــوة الذك ــور واثنت ــن م ــن اإلن ــاث،
يف عائل ــة تعتم ــد ع ــى الزراع ــة يف معيش ــتها ،أم ــا ش ــهيدنا املجاه ــد لطف ــي فق ــد عم ــل مبصن ــع للط ــوب ميلك ــه
أخوال ــه يف البل ــدة .تلق ــى تعليم ــه للمرحل ــة االبتدائي ــة يف مدرس ــة ع ــار بالقري ــة حت ــى الص ــف الخام ــس ،ث ــم ت ــرك
الدراس ــة وب ــدأ يبح ــث ع ــن عم ــل يس ــاعد م ــن خالل ــه أرست ــه البس ــيطة.
صفاته وأخالقه

والــدة االستشــهادي املجاهــد لطفــي تتحــدث عــن فلــذة كبدهــا بعيــون احمــرت مــن شــدة الحــزن والدمــوع« :ابنــي
شــاب هــادئ وبســيط ومطيــع يل ولوالــده ويخــاف اللــه كثـرًا ،كان يقــوم مبــا عليــه مــن واجبــات تجــاه اللــه ،ومل أذكــر
يومــا أنــه أســاء إىل أحــد ،وكان يشــعر باالمتعــاض دومــا مــن االجتيــاح املتكــرر لقــوات االحتــال للمدينــة ومخيمهــا
واالعتقــاالت املســتمرة».
وتابعــت األم الصابــرة« :أنــا ال أصــدق مــا حــدث حــويل .لقــد تنــاول لطفــي إفطــاره وغــادر البيــت يف متــام الســاعة
السادســة صبا ًحــا كعادتــه متوجهــا إىل عملــه يف مصنــع الطــوب ومل يخــرين بنيــة تنفيــذه عمليــة استشــهادية».

مشواره الجهادي

بحــث شــهيدنا املجاهــد لطفــي عــن الشــهادة بصمــت ورسيــة تامــة ،مل يشــعر أحــدً ا بانتامئه لحركــة الجهاد اإلســامي
وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس فمنــذ اللحظــة األوىل التــي قــرر فيهــا أن يهــب روحــه للــه قــرر أيضً ــا أن ال يخــر
أحــدً ا حتــى تبقــى نيتــه خالصــة مــن أي شــوائب.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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تجهــز شــهيدنا املجاهــد لطفــي للعمليــة وتلقــى التدريبــات الالزمــة لتنفيذهــا متســل ًحا بالقــرآن ويقــن راســخ مبــكان
يف الجنــة وفضــل أن يرحــل دون أن يــودع أهلــه أو يشــعرهم بــيء.
موعد مع الشهادة

يف يــوم  5ديســمرب (كانــون األول) 2005م رسايــا القــدس زلزلــت عمــق الكيــان الصهيــوين بعمليــة نوعيــة نفذهــا
االستشــهادي لطفــي يف مجمــع «كانيــون هشــارون» التجــاري وســط مدينــة أم خالــد املحتلــة ،املسـ ّـاة «نتانيــا» حال ًيــا
حيــث أقيمــت عــى أنقــاض البلــدة الفلســطينية (أم خالــد) عــى ســاحل البحــر األبيــض املتوســط بعــد أن ه ّجــر
الصهاينــة ســكانها عــام 1948م ولجــأ معظمهــم إىل مخيــات لالجئــن التــي أقيمــت شــال الضفــة املحتلــة.

يف ســياق متصــل أوضحــت رشطيــة صهيونيــة أصيبــت بجــروح متوســطة جـراء العمليــة أنهــا تقدمــت باتجــاه الشــاب
الفلســطيني بعــد أن ثــارت الشــكوك حولــه وتتبعهــا زميلتهــا يرافقهــا رجـ ًـا رشطــة وحارســان مــن املجمــع التجــاري
وأضافــت« :أن الشــاب الفلســطيني كان يحمــل حقيبــة كبــرة عــى ظهــره انتظــر حتــى اقــرب منــه رجــال الرشطــة
الذيــن مــروا بالصدفــة هنــاك يرصخــون ويطلبــون منــه أن ينــزل الحقيبــة عــن ظهــره ثــم مــد يــده وهــي فــوق ظهــره
وابتســم ابتســامة طويلــة وفجــر نفســه».
تلفزيــون العــدو الصهيــوين بــث صــو ًرا لالستشــهادي الفــارس لطفــي قبــل استشــهاده بأربــع دقائــق يظهــر فيهــا
شــهيدنا املقــدام لطفــي يلبــس جاكي ًتــا شــتو ًيا غام ًقــا ويحمــل عــى ظهــره حقيبــة متوســطة الحجــم يقطــع الشــارع
واثقًــا مــن نفســه وبخطــا هادئــة وابتســامة غريبــة مــا زرع الشــكوك يف صــدر إحــدى الصهيونيــات التــي تــرددت
لدقيقتــن يف إبــاغ الرشطــة التــي بدورهــا احتاجــت إىل دقيقتــن التخــاذ الق ـرار واالق ـراب منــه لتفتيشــه.
الجدي ــر بالذك ــر أن العملي ــة أوقع ــت خمس ــة قت ــى يف صف ــوف الع ــدو الصهي ــوين وأك ــر م ــن خمس ــن جري ًح ــا
بينه ــم إح ــدى وع ــرون إصاب ــة حرج ــة .ويف بي ــان له ــا تبن ــت رساي ــا الق ــدس املس ــؤولية ع ــن العملي ــة ،مش ــرة إىل
أنه ــا ج ــاءت ر ًدا ع ــى م ــا وصفته ــا بـــ «الخروق ــات الصهيوني ــة املتك ــررة» ،متوع ــدة مبواصل ــة املزي ــد م ــن العملي ــات
ض ــد االحت ــال الصهي ــوين.
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الشهيد املجاهد أمجد ماهر عبد اللطيف سعدي
بعد خمس سنوات من صربه فاز بالشهادة

يف الثامــن والعرشيــن مــن أيلــول (ســبتمرب) 2000م بــدت فلســطني
عــى موعــد مــع الـرارة األوىل النطــاق انتفاضــة األقــى التــي بــدأت
بحجــر ،ومــن ثــم رصاصــة ،ومــن ثــم حـزام ناســف ،وآخرهــا صــاروخ.
حققــت االنتفاضــة أمــاين وأحــام الكثرييــن مــن الشــباب الفلســطيني
بالفــوز بالشــهادة ،كــا أعطتهــم مســاحة حــرة للتعبــر عــن رفضهــم
لالحتــال.

)(2005 - 1983

الميالد والنشأة

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد أمج ــد ماه ــر الس ــعدي يف  28يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 1983م يف مستش ــفى العفول ــة يف
فلس ــطني املحتل ــة ،وترع ــرع وس ــط أرسة متوس ــطة الح ــال ،ودرس للص ــف الراب ــع ،وم ــع انط ــاق االنتفاض ــة خ ــرج
منه ــا وعم ــره  16عا ًم ــا.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد أمجــد مــن شــقيقني وأربــع شــقيقات ،تــويف والــده عــام 2012م الــذي عمــل ســابقًا
بائ ًعــا للصحــف الفلســطينية.

أصيــب شــهيدنا املجاهــد أمجــد بعيــار نــاري يف الــرأس أثنــاء رشــقه لقــوات االحتــال بالحجــارة عــى حاجــز الجلمــة
شــال جنــن الفاصــل بــن الضفــة الغربيــة واألرايض الفلســطينية املحتلــة عــام 1948م .أدت اإلصابــة لشــلله وإقعــاده.
صفاته وأخالقه

تحدثنــا األم وكلهــا أمل عــى فراقــه« :أمجــد رفيــق وصديــق للشــهيدين األخويــن أحمــد وإســام الطوبــايس ،محافــظ
عــى صالتــه ،بســيط ومحبــوب لــدى الجميــع ،ال يخــاف مــن أي يشء ،نشــيط ودائــم الحركــة ال يعــرف الجلــوس يف
البيــت ،ويحــب مســاعدة النــاس».
وأضافــت« :متنــى الشــهادة يف ســبيل اللــه حتــى إنــه ومــع انطالقــة انتفاضــة األقــى اعتــاد أن يتوجــه كل يــوم إىل
حاجــز الجلمــة الفاصــل بــن الضفــة الغربيــة وأرايض فلســطني املحتلــة 1948م».
وتكمــل« :حتــى وهــو مصــاب مل يــردد يف أن يخــرج كل يــوم للمدينــة ليتجــول عــى عربتــه الكهربائيــة وحــده ،وتعني
عــى والــده أن ينزلــه مــن الطابــق الثــاين إىل بــاب منزلنــا ويعيــده عنــد عودتــه حمـ ًـا عــى األكتــاف».
مشواره الجهادي

كأي شــاب مــن شــباب فلســطني ،خــرج مــن بيتــه بحميــة وغــرة ،وتوجــه إىل حاجــز الجلمــة ،حيــث املواجهــات
اليوميــة بــن قــوات االحتــال والشــبان الفلســطينيني ،ليعــود غار ًقــا بدمــه.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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يحدثنــا شــقيقه عــن إصابتــه« :يف اليــوم الرابــع النتفاضــة األقــى أصيــب إصابــة خطــرة يف رأســه أثنــاء رشــقه لقــوات
االحتــال بالحجــارة ،ونقــل إىل مستشــفى جنــن الحكومــي ومــن هنــاك إىل مستشــفى رمبــام يف مدينــة حيفــا عــروس
الشــال الفلســطيني املحتــل ،ومكــث شــهرين ونصفًــا ،ثــم نقــل إىل مستشــفيات األردن» ،ويضيــف« :بعــد انتهــاء
عالجــه أعيــد إىل مستشــفى بيــت جــاال يف مدينــة بيــت لحــم ومركــز أبــو ريــا يف رام اللــه الســتكامل عالجــه وعمــل
مســاجات ألطرافــه .أمــا تفاصيــل إصابتــه فهــي يف الجهــة اليــرى مــن الــرأس وأدت لشــل يــده اليــرى وقدمــه اليــرى
وفقدانــه للنطــق والنظــر والســمع ،وذلــك لكــون إصابتــه بالدمــاغ مبــارشة».
وتابــع شــقيقه« :عــاىن أمجــد مــن إهــال طبــي كبــر مــن قبــل الســلطة ،التــي ماطلــت يف تحويلــه إىل مستشــفى
متخصــص».
وأكمــل« :بعــد إصابتــه أمــى خمــس ســنوات متنقـ ًـا بــن املستشــفيات ،وآخرهــا مستشــفى جنــن محطــة حياتــه
األخــرة بعــد أن صــار مقعــدً ا عــى كــريس متحــرك».
موعد مع الشهادة

يف صبيحــة يــوم  6ديســمرب (كانــون األول) 2005م أفــاق الوالــد عــى نجلــه يف املستشــفى يتنفــس برسعــة فاقــرب
منــه ،واتصــل عــى والدتــه التــي وصلــت رسي ًعــا ،وهنــاك استشــهد الشــهيد املجاهــد أمجــد يف حضــن أمــه متأثــ ًرا
بإصابتــه التــي أجلســته خمــس ســنوات يف الف ـراش.
الصــر مفتــاح الفــرج ،والبــد لــكل أمنيــة صادقــة أن تتحقــق؛ فقــد لحــق الفــارس أمجــد بفرســان وقــادة رسايــا
القــدس مقبـ ًـا غــر مدبــر حامـ ًـا رايــة الجهــاد واالستشــهاد ،ملب ًيــا نــداء ربــه.
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الشهيد املجاهد يارس سعيد خليل كميل
جعل بيته مالذا للمجاهدين

الحصــول عــى الســاح كان دامئًــا هــا كب ـ ًرا ملجاهــدي فلســطني
بــد ًءا مــن االنتــداب الربيطــاين الــذي مهــد الرتبــة الغتصــاب فلســطني
حتــى يــوم النــاس هــذا .أســاليب كثــرة لجــأ إليهــا مجاهــدو فلســطني
للحصــول عــى الســاح ،وكلهــا شــاقة ومعقــدة وخطــرة  .الشــهيد
املجاهــد يــارس حــاول تيســر هذه املشــقة فدفــع حياتــه مث ًنــا ملحاولته.
)(2005 - 1982

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد يــارس ســعيد كميــل يف بلــدة قباطيــة يف  6أبريــل (نيســان) 1982م لعائلــة مجاهــدة تعمــل يف
الزراعــة مؤلفــة مــن الوالديــن وعــرة مــن األبنــاء بــن ذكــور وإنــاث.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد يــارس تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة ثــم اجتــاز اإلعداديــة بنجــاح وانقطــع عــن دراســته بســبب
الظــروف القاســية التــي تعيشــها أرستــه الكبــرة فاضطــر للعمــل ملســاعدة والديه وأشــقائه.
تعلــم شــهيدنا املجاهــد حرفــة «تنجيــد فــرش الســيارات» و يف العــام 2000م عنــد انطالقــة انتفاضــة األقــى املباركــة
فتــح محـ ًـا يف بلــدة عناتــا ،ثــم التحــق بصفــوف إخوانــه املجاهديــن يف حركــة الجهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس الجنــاح
العســكري للحركــة .وقــدم الشــهيد املجاهــد كل إمكاناتــه يف ســبيل الجهــاد ضــد العــدو الصهيــوين ،فهــو مــن أوائــل مــن
قــدم املســاعدة إلخوانــه املجاهديــن يف بلــدة قباطيــة مــن حيــث عــدة الجهــاد اللوجســتية واملاديــة.

صفاته وأخالقه

عــرف الشــهيد املجاهــد يــارس بحســن عالقاتــه مــع كل النــاس ملــا اتصــف بــه مــن أدب جــم ،وبالــر بوالديــه
واإلحســان إليهــا .وهــو مــن املحافظــن عــى صالتــه يف املســجد .ميزتــه صفــة الكتــان لنشــاطه الجهــادي ،واالنشــغال
الصــادق بهمــوم وطنــه.
مشواره الجهادي

مــع انطالقــة االنتفاضــة الثانيــة تأثــر الشــهيد الفــارس يــارس كثـ ًرا مبــا يحــدث يف وطنــه مــن مجــازر وترشيــد عــى
يــد االحتــال الصهيــوين .انتمــى إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2002م .وتــدرج مــن النشــاط الدعــوي إىل الخــروج
يف املس ـرات والعمــل العســكري حيــث تــم اختيــاره جند ًيــا يف رسايــا القــدس .تــدرب يف عملــه يف الرسايــا عــى أنــواع
األســلحة وتصنيــع القنابــل .وصــار منزلــه ملجــأ للمجاهديــن ومكانًــا ملبيتهــم .عمــل يف دائــرة تصنيــع العبــوات الناســفة
واألحزمــة وعــرف بالرسيــة يف نشــاطه .شــارك يف جلــب الســاح مــن األرايض املحتلــة.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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موعد مع الشهادة

استشــهد الشــهيد املجاهــد يــارس يف  15ديســمرب (كانــون األول) 2005م أثنــاء قيامــه بواجبــه الجهــادي يف ســبيل اللــه
يف إحــدى غــرف التصنيــع التابعــة لرسايــا القــدس حــن انفجــرت فيــه قنبلــة تســببت يف نزيــف كبــر.

والجديــر ذكــره أن أجهــزة أمــن الســلطة قامــت باختطــاف جثــان الشــهيد املجاهــد يــارس بحجــة التحقيــق يف
الواقعــة للترشيــح دون إذن أهلــه يف أبــو ديــس للشــك يف أن الشــهيد قتــل عــى يــد إخوانــه حســب زعــم الجهــات
املســئولة يف الســلطة .وقــد اســتنكر ذوو الشــهيد أمــر الترشيــح وأفــادوا« :بأنهــم فوجئــوا بعــد رؤيــة جثــان ابنهــم
مرشحــة يف ثالجــة مستشــفى الدكتــور خليــل ســليامن يف جنــن بعــد تســليمه».
يذكــر أن حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري اســتنكرت مــا قامــت بــه الســلطة ونــددت بهــذه الفعلــة
ونعــت شــهيدها املجاهــد يــارس ومؤكــدة عــى أن دمــاء الشــهيد ســتبقى لعنــة تالحــق الخونــة واملتخاذلــن.
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الشهيد املجاهد صهيب إبراهيم عبد الفتاح ياسني (العجمي)
مفجر براكني الغضب يف وجه الغزاة

شــهيدنا الفــارس صهيــب اســم لــن ينســاه الصهاينــة املحتلــون بعــد
أن قــذف يف قلوبهــم الرعــب بتفجــر نفســه علــه بذلــك ينتقــم منهــم
درســا يف الشــهادة واإلبــاء لــن ينســوه مــا عاشــوا ،فنــال مــن
ويذيقهــم ً
دمهــم الخبيــث ونــر أشــاءهم .فنعــم الشــهادة ونعــم العمــل.
الميالد والنشأة

)(2005 - 1987

أرشقــت شــمس الشــهيد املجاهــد صهيــب إبراهيــم ياســن يف  26أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م بقريــة عتيــل قضــاء
طولكــرم بالضفــة الغربيــة ،وترتيبــه الثالــث بــن أف ـراد أرستــه البســيطة التــي نشــأته وربتــه عــى طاعــة اللــه وســنة
النبــي املصطفــى .
كــر شــهيدنا املجاهــد صهيــب وترعــرع يف قريتــه فتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدارســها إىل أن انتقــل إىل
طولكــرم ليتلقــى دراســته الثانويــة العامــة ،لكــن الحــظ مل يحالفــه عــى إمتامهــا ،فاضطــر للجــوء إىل العمــل ملســاعدة
والــده يف اإلنفــاق عــى األرسة ،وقــد اتجــه فيــا بعــد للعمــل يف ورشــة حــدادة تعــود ملكيتهــا للعائلــة.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا الفــارس صهيــب باألخــاق العاليــة الرفيعــة ،والســمعة العطــرة ،وعــرف ودو ًدا مح ًبــا ألف ـراد أرستــه
وأبنــاء جريانــه وأقاربــه وفــق مــا أكدتــه أرستــه.
يقــول والــد الشــهيد املجاهــد صهيــب إن قلبــه تعلــق باملســاجد يف السادســة مــن عمــره حيــث حــرص عــى مشــاركته
يف أداء الصــاة داخــل املســجد مبــا يف ذلــك أيــام الجمعــة.
وأوضــح الوالــد أن نجلــه أولــع بحضــور جلســات الذكــر وحلقــات القــرآن يف املســاجد ،ومــا زاده ذلــك إال فصاحــة
ولباقــة يف الحديــث مــع اآلخريــن ،وقــد صقــل موهبتــه بالخطابــة وطالقــة اللســان عــر اإلذاعــة املدرســية.
مشواره الجهادي

تأثــر شــهيدنا الفــارس صهيــب مبــا يــدور حولــه مــن أحــداث حيــث املشــاهد املأســاوية املتعلقــة باملامرســات
خصوصــا عمليــات االعتقــال واالقتحامــات املتكــررة ملنــازل املواطنــن.
العدوانيــة لجيــش االحتــال ضــد الفلســطينيني،
ً
تقــول والــدة الشــهيد املقــدام صهيــب إنــه كلــا رأى مشــهد اعتقــال أو استشــهاد أحــد املواطنــن يغضــب وميتعــض
ويتســاءل عــن ســبب الظلــم الــذي يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني عــى مــرأى ومســمع مــن العــامل دون أن يحــرك
أحــد ســاكنا ،وأكــدت أن نجلهــا عهــد شــجا ًعا عني ًفــا ضــد االحتــال وأعوانــه.
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ

423

أمــا رفــاق درب الشــهيد املقــاوم صهيــب ياســن فأكــدوا أنــه انخــرط يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مطلــع
انتفاضــة األقــى عــام 2000م حيــث دنــس املجــرم آرئيــل شــارون املســجد األقــى وثــار غضــب الفلســطينيني واندلعــت
انتفاضــة عظيمــة طالــت أرجــاء الوطــن املحتــل.
ُعــرف عــن شــهيدنا الفــارس صهيــب أنــه ناشــط يف املجــال الدعــوي والجامهــري بحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث
حريصــا عــى نــر امللصقــات الخاصــة بالحركــة يف كافــة الفعاليــات التــي تقيمهــا ســواء داخــل أو خــارج قريــة
ظهــر
ً
عتيــل ،بيــد أن رفــاق دربــه أكــدوا أنــه انتقــل مــن العمــل الدعــوي إىل العمــل العســكري بانضاممــه إىل صفــوف رسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد نحــو عامــن مــن انخراطــه يف الحركــة ،ولكــن دون علــم أرستــه
فقــد تعمــد الرسيــة والكتــان يف عملــه.
موعد مع الشهادة

يف يــوم  28ديســمرب (كانــون األول) 2005م اســتأذن الشــهيد املجاهــد صهيــب مــن والــده للذهــاب إىل بيــت شــقيقته
الــذي يقــع يف قريــة مجــاورة حيــث نــوى املبيــت عندهــا لتغيــب زوج أختــه عــن البيــت يف رحلــة الحــج.
يف صبــاح اليــوم التــايل  29ديســمرب (كانــون األول) 2005م خــرج الشــهيد املجاهــد صهيــب مــن بيــت شــقيقته متج ًهــا
صــوب حاجــز فرعــون مدخــل أراضينــا املحتلــة عــام 1948م إىل الجنــوب مــن مدينــة طولكــرم وهــو يحمــل حزامــه
الناســف ،وقــام بتفجــر نفســه يف قــوة لالحتــال ليقتــل جند ًيــا ويصيــب اثنــن آخريــن.
بعدمــا افتقــد األهــل الشــهيد الفــارس صهيــب الــذي تغيــب  24ســاعة متواصلــة قامــوا بالبحــث عنــه إىل أن بلغهــم
نبــأ استشــهاده ،حينهــا بــدأت قــوات االحتــال تتوافــد عــى منــزل الشــهيد وقامــت بتحطيــم محتوياتــه ،لكــن أرستــه
مل يكــن لهــا حــول وال قــوة إال أن تصــر وتحتســب عنــد اللــه .وقــد أعلنــت رسايــا القــدس مســئوليتها عــن العمليــة
االستشــهادية ونعــت فارســها الشــهيد املقــدام صهيــب مؤكــدة اســتمرارها يف نهــج الجهــاد واالستشــهاد حتــى تحريــر
فلســطني مــن االحتــال الصهيــوين املجــرم.

424

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد عالء عبد اللطيف محمد سعدي
املقاتل الغامض الذي نذر نفسه لله وأرص عىل الفوز بالشهادة

فنجــان قهــوة امتــأ بالدمــوع ،وجــدران تزينــت بصــور الشــهيد،
وعيــون تــذرف الدمــع ،ولهيــب شــوق مــن اســتحضار املــايض املــؤمل.
يتحــدث الوالــد عــن فلــذة كبــده ،ومهجــة قلبــه فيــرد حكايــة
امتزجــت مبشــاعر الحــزن والفرحــة ،حــزن عــى ف ـراق عــاء ،وفرحــة
بنيلــه الشــهادة وارتقائــه شــهيدً ا مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه.
)(2005 - 1984

الميالد والنشأة

يف املدينــة املنــورة بالســعودية ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء عبــد اللطيــف ســعدي يــوم  15ســبتمرب (أيلــول) 1984م
بــن أرسة بســيطة ربتــه عــى األخــاق الحميــدة وغرســت يف قلبــه حــب اللــه والحــرص عــى طاعتــه .تعــود جذورهــا إىل
قريــة «املـزار» قضــاء جنــن املحتلــة منــذ العــام 1948م.

درس شــهيدنا املجاهــد عــاء حتــى الصــف التاســع ،ثــم تــرك مقاعــد الدراســة ليعــن والــده عــى كســب لقمــة
العيــش لســوء األوضــاع االقتصاديــة التــي أملــت بــاألرسة مــن جهــة ،وبالفلســطينيني مــن جهــة أخــرى .وعمــل يف النجــارة،
ثــم يف البنــاء لتكــون محطتــه األخــرة يف جهــاز األمــن الوطنــي الفلســطيني.
تتكون أرسة شهيدنا املجاهد عالء من خمسة أشقاء هو من بينهم وأربع شقيقات إضافة إىل الوالدين.
صفاته وأخالقه

«وضــع شــهيدنا مخافــة اللــه نصــب عينيــه يف كل عمــل يقــوم بــه ،كــا التــزم الصــاة ،أحــب النــاس وحــرص عــى
مســاعدة املحتاجــن .بشــوش ضحــوك ،حفــظ عــدة أجـزاء مــن كتــاب اللــه» .تلــك هــي كلــات والــده الصابــر يف وصــف
فلــذة كبــده .وتابــع« :هــذا مــا يعزينــي باستشــهاده».
أمــا شــقيقه محمــد فيقــول« :عالقتــي بــه كالســمكة التــي ال تســتطيع أن تفــارق املــاء ،أوصــاين بالحفــاظ عــى الصــاة
وااللتـزام بهــا والحــرص عــى التفــوق بدراســتي ،وكثـرًا مــا حــذرين وإخــويت مــن ارتــكاب األخطاء».

بدورهــا وصفتــه أمــه قائلــة« :ال أســتطيع وصفــه بالكلــات ليــس ألنــه ابنــي وال لكونــه استشــهاديًا .فهــو شــاب
متديــن ،يخــاف اللــه ويحــب النــاس وكل أهــل الحــي حتــى إنــه عندمــا يتواجــد يف البيــت ويشــعر الجـران بــه تتحــول
أجــواء الحــي إىل حيويــة ونشــاط ولعــب وت ـزاور .مؤثــر فعــال ،وبــن قوســن (دينمــو األرسة والحــي) .يقبــل قدمــي
عندمــا يشــعر بأننــي تضايقــت منــه بــأي يشء بســيط .دائــم الطلــب منــي أن أنــذره للــه منــذ الثامنــة عــرة مــن عمــره
قائـ ًـا :نحــن خمســة إخــوة ال بــأس إن رصنــا أربعــة .كثـ ًرا مــا ردد أريــد الــزواج مــن الحــور العــن».
أحياء يرزقون (الجزء الثالث)
ٌ
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مشواره الجهادي

برسيــة وعزميــة وثبــات ســار شــهيدنا الفــارس عــاء يف درب الجهــاد اإلســامي ،ويف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حتــى إنــه لقــب بعــد استشــهاده باملقاتــل الصامــت لعملــه الجهــادي الغامــض،
ولعــدم معرفــة كيــف ومتــى ومــع مــن مــارس الجهــاد يف ســبيل اللــه.
يف اليــوم الثــاين الستشــهاده ،حكايــة أخــرى تحكيهــا وصيتــه عندمــا أخفاهــا يف جيــب إحــدى جاكيتاتــه التــي تركهــا
خلفــه دون أن يشــعر بــه أحــد إىل حــن استشــهاده وإخــاء أهــل الحــي لبيــت والــده تحسـ ًبا لهدمــه مــن قبــل قــوات
االحتــال ،فوجدهــا أحــد األقــارب.
موعد مع الشهادة

لعــب ومـزاح وضحــكات مــأت املنــزل ،ولســان مل يــكل ومل ميــل مــن التذكــر بالحفــاظ عــى الصــاة وعمــل الخــر،
والنهــي عــن املنكــر .مل يكــن يعلــم أحدهــم بــأن الشــهيد املجاهــد عــاء يف ســاعاته األخــرة ،يودعهــم بطقوســه الخاصــة.
تلــك هــي الليلــة األخــرة بــن أهلــه وذويــه ،وصحبــه وأخالئــه.

األم تتحــدث إلينــا وهــي صابــرة محتســبة تحبــس دموعهــا وترســم لنــا بســمتها التــي عــرت عــن رضاهــا عــن ابنهــا
الشــهيد .تقــول« :أيقظتــه صبيحــة األربعــاء للذهــاب لعملــه يف األمــن الوطنــي يف مقــر املقاطعــة بجنــن ،تنــاول قطعــة
خبــز مــع زيــت وكأس مــن الشــاي ،واســتحم وخــرج ومل يقــل يل ســوى :مــع الســامة يــا حجــة» .تضيــف« :بعــد خروجــه
مــن البــاب توجهــت إىل نافــذة املنــزل لــي ألقــي النظــرة التــي مل أعلــم حينهــا أنهــا األخــرة».
كام هو غامض ،صامت له طقوســه وأســاليبه يف إيصال رســائله ،اتصل بأمه وودعها مســاء األربعاء ،وسألها هل تريدين
شــيئا؟ فأجابته :ســامتك .وأنهى املكاملة ،علام بأن عمليته كانت صبيحة يوم الخميس  29ديســمرب (كانون األول) 2005م.
مــن جنــن إىل طولكــرم ،حمــل شــهيدنا املجاهــد عــاء حزامــه الناســف برفقــة الشــهيد املجاهــد صهيــب إبراهيــم
ياســن مــن قريــة عتيــل قضــاء طولكــرم ،مل يعلــم أحــد أيــن هــي وجهتهــم ،ولكــن مــا يعرفــه الجميــع أنهــم فوجئــوا
بحاجــز طيــار للجيــش الصهيــوين أجربهــم عــى النــزول مــن الســيارة التــي يســتقلها ســبعة ركاب مــا دفعهــم لتفجــر
أجســادهم فــداء للــه والرســول وفلســطني حيــث قتــل يف العمليــة جنديــان وجــرح آخــرون.
يـروي لنـا والـده أبـو قاسـم تفاصيل حفـل زفاف الشـهيد إىل الحور العين« :توجهت إىل مستشـفى طولكـرم أنا وأخي
مصطفـى ومجموعـة مـن األقـارب ،مررنـا بجبـال كثرية بسـبب تعـرض مقاطعة طولكـرم القتحـام صهيوين ،وعندمـا وصلنا
املستشـفى منعـوين مـن الدخول لتشـخيص جثامنـه الطاهر ،ودخـل أخي وتعرف عليـه ،وأحرضناه ملستشـفى جنني .نادى
املؤذن :الله أكرب ،جاء موعد زفة العريس ،أقيمت الصالة وسارت الجنازة من مسجد املخيم إىل مقربة شهداء مخيم جنني».
يضيــف« :بعــد يومــن مــن دفنــه جاءنــا اتصــال مــن مستشــفى طولكــرم بــأن قــدم الشــهيد املجاهــد عــاء األخــرى
موجــودة لدينــا ،فأرســلوا مــن يحرضهــا ،وقمنــا بحفــر نصــف مــر فــوق قــره ودفناهــا».
حكايــة امتزجــت مبشــاعر الحــزن والفرحــة ،حــزن عــى فـراق شــهيدنا املجاهــد عــاء ،وفرحــة بنيلــه الشــهادة وارتقائه
شــهيدً ا مجاهــدً ا يف ســبيل الله.
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أحمد صبحي عوض شهاب

375

جهاد محمد حسني عويضات

415

أحمد عيل محمد أبو ركاب

65

حازم طلعت محمود الحوت

339

أحمد محمد حسني درويش

379

حازم محمود عيل موىس موىس

337

أحمد محمود زايد عاشور

345

حازم يارس محمد إرحيم

203

أحمد موىس مصطفى البيوك

283

حامد أحمد عبد العزيز أبو عودة

199

أرشد أحمد توفيق كميل

413

حسن أحمد حسن أبو زيد

407

أسامة صالح رمضان األعرج

232

حسن أحمد خليل أبو زيد

357

أسامة مفيد سليامن األفندي

114

حسن خرض حسن عواجة

158

حسن موىس رمضان البنا

325

سليامن العبد حسني أبو فول

265

حسني نضال حسني الرصفيطي

108

شادي سمري محمد أبو غراب

222

حسني عبد الحميد حسني أبو العيش

75

شادي سهيل ساكب مهنا

409

خالد خليل عبد الله حامد

385

شاكر جامل محمد جودة

332

خالد عبد العزيز محمود أبو طعيمة

267

شفيق عوين مصطفى عبد الغني

363

خالد فؤاد شاكر غنام

359

صابر أحمد محمد أبو لبدة
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خليل حسني خليل أبو سعد

170

صالح الدين عبد الفتاح عبد الرحمن أبو العيش

349

ذاكر خريي عبد الفتاح أبو نارص

144

صالح عمر حامد شيخ العيد

321

راتب أحمد يوسف القاسم

240

صهيب إبراهيم عبد الفتاح ياسني

423

رامي خليل محمود إرحيم

122

ظريف يوسف دياب العرعري

260

رامي عبد الكريم حامد أبو لحية

230

عادل محمد قاسم الغاوي

383

راين أكرم حسن قداس

252

عاطف محمد مصطفى عواجة

120

رائد أحمد محمود عجاج

390

عامر عبد الله سامل إسليم

319

رأفت صبحي يوسف أبو حصرية

136

عبد الحميد حمدان محمد خطاب

94

رأفت محمد رأفت أبو عايص

206

عبد الرحمن إسامعيل حسن أبو منر

291

رمزي محمد شحادة الجعبري

296

عبد الرؤوف عودة حرب أبو ناموس

343

رياض محمد منر أبو عية

116

عبد الفتاح يوسف محمود رداد

365

زاهر عيىس عيل أشقر

208

عبد الله سعيد إبراهيم بدران

353

زياد حسني شحادة شبانة

166

عبد النارص محمد محمد ياسني

110

زياد سلامن سالمة أبو مصطفى

285

عثامن محمد صربي جندية

69

سامر يحيى صابر شلبي

399

عزيز محمود يوسف الشامي

79

سائد إبراهيم حسن مصيعي

146

عالء حمدي حسن الشاعر

335

سعدي عبد الفتاح عبد الرحمن أبو العيش

273

عالء عبد اللطيف محمد سعدي

425

سعيد طالب سعيد أشقر

392

عالء مسلم إسامعيل الشيخ عيد

174

سعيد محمد سعيد النجار

289

عالء هشام عيىس أبو سامرة

298

سفيان شفيق عبد الفتاح أبو الجديان

244

عيل حسن محمد عبيد

387

سليم عمر سليم كوسا

218

عيل عبد الكريم سلامن شعت

269

عيل موىس محمد سمور

212

محمد جارس أحمد الشاعر

168

عليان جواد سامل الوادية

277

محمد جميل حسني مطر

311

عامر عبد الغفار موىس الجدبة

197

محمد جميل محمد أبو مارية

313

عامر نصيف عقل تركامن

293

محمد حسن عيل ياسني

154

عمر سلامن سالمة أبو مصطفى

287

محمد خليل إبراهيم أبو نرص

329

عمر محمود عبد العزيز نوفل

300

محمد خليل عبد اللطيف الشيخ خليل

394

عيد محمد شعبان عفانة

248

محمد خليل عيل القايض

295

فادي بسام محمود بهتي

191

محمد خليل محمد األعوج

327

فادي خرض توفيق إغبارية

306

محمد روحي عمر الدوش

118

فادي زعل صبحي أبو قمر

331

محمد رياض محمود عدوان

210

فادي فريد أحمد الزعانني

254

محمد زهري سعيد العزازي

237

فتحي أحمد عبد القادر أبو مغصيب

124

محمد طالل حسني أبو شعر

178

فتحي عبد الرحيم عبد الهادي عفانة

250

محمد عبد اللطيف حسني خليل

355

فالح حسن نعيم مشارقه

234

محمد عبد املطلب عبد الحميد العجوري

138

فواز سعيد محمد حسان

228

محمد عبد حسن عثامن

102

فوزي حمدان عطية ياسني

341

محمد عيىس خليل زعول

92

فوزي مصباح أحمد املدهون

152

محمد فؤاد سامل عاشور

275

فؤاد خالد عبد الله أبو هاشم

160

محمود خليل عبد اللطيف الشيخ خليل

271

فؤاد خميس موىس السقا

176

محمود سعدي محمد جمعة

162

لطفي أمني عبد اللطيف أبو سعدة

417

محمود طارق محمود منصور

180

لؤي جهاد فتح الله السعدي

403

محمود عبد الرحمن حمدان كميل

315

ماجد برهم خليل أبو سامل

323

محمود عبد الفتاح محمود جودة

100

ماجد سمري أحمد أشقر

405

محمود معني حسن املدهون

246

محمد إبراهيم عبد الله بيطار

242

مروان محمود عطية بصل

71

محمد أحمد عبد القادر قنديل

411

مروح خالد توفيق كميل

369

محمد أحمد محمد شاهني

126

مصلح سامل داود عبد العال

193

محمد باسم رشدي رداد

263

معتز نافذ حسني الرشايف

104

مهتدي محمد دياب املبيض

106

موىس سليامن أحمد دلول

73

موفق محمد شعبان األعرج

90

مؤمن نافذ أحمد امللفوح

188

نارص سمري رجب السعافني

361

ناهض محمد سويلم أبو هداف

148

نرص محمد حسن الرباهمة

397

نضال عبد الحكيم نجيب صادق

347

نعامن طاهر صادق طحاينة

201

نعمة إبراهيم سليامن أبو سحلول

214

نهاد خالد محمد أبو غانم

401

هشام عيل محمد حبش

351

هيثم ربحي محمد عابد

88

وايف سامل إسامعيل عسلية

256

وائل محمد أحمد أبو جزر

182

وسام محمد عيل أبو زرقة

224

يارس سامر إسامعيل أبو حبيس

134

يارس سعيد خليل كميل

421

يارس عبد الحميد حسني أبو العيش

77

يحيى رئيس حامد أبو طه

381

يوسف أحمد محمد أبو لبدة
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