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ـــة  ـــواء بطريق ـــيلة، س ـــكل أو وس ـــأي ش ـــا ب ـــادة إنتاجه ـــوعة أو إع ـــذه املوس ـــن ه ـــزء م ـــر أي ج ـــخ أو تصوي ـــوز نس ال يج

إلكرتونيـــة أو آليـــة، مبـــا يف ذلـــك االستنســـاخ الفوتوغـــرايف، أو التســـجيل أو اســـتخدام أي نظـــام مـــن نظـــم تخزيـــن 

املعلومـــات واســـرتجاعها، بـــدون أخـــذ ترخيـــص موثـــق مـــن النـــارش.







ٹ ٹ

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   نثگ    

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ     
ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې مث

قال رسول اهلل صلى الله عليه وسلم:

ْنَيــا، َوَلــُه َمــا َعــَى اْلَْرِض  نَّــَة ُيـِـبُّ َأْن َيْرِجــَع إَِل الدُّ )َمــا َأَحــٌد َيْدُخــُل اْلَ

اٍت  ْنَيــا، َفُيْقَتــَل: َعــْرَ َمــرَّ ــى َأْن َيْرِجــَع إَِل الدُّ ــِهيُد َيَتَمنَّ ٍء إِلَّ الشَّ ِمــْن َشْ

لَِــا َيــَرى ِمــَن اْلَكَراَمــِة(.
[صحيح البخاري]

[آل عمران : 171-169]





ـــاة؛  ـــوان الحي ـــاة، والشـــهداء هـــم عن »الشـــهادة هـــي املعـــادل املوضوعـــي للحي

ألنهـــم ال ميوتـــون، بـــل ينزرعـــون يف األرض، يورقـــون ويثمـــرون وتخـــر بهـــم 

ـــخ  ـــدم؛ إذ ال تاري ـــوى الع ـــدوا س ـــن تج ـــهداء فل ـــا ش ـــا ب ـــوروا تاريخن ـــا، تص حياتن

ـــجرة  ـــاة لش ـــان الحي ـــم رشي ـــة، دمه ـــزة وال كرام ـــم وال ع ـــة بدونه ـــم، ال أم بدونه

املقاومـــة وشـــجرة الحريـــة، يجعـــل لكلامتنـــا معنـــى ويـــدل عـــى حيويـــة أمـــة 

ـــيف،  ـــى الس ـــر ع ـــى ينت ـــفح حت ـــدم يُس ـــذا ال ـــيبقى ه ـــع، وس ـــوت وال ترك ال مت

ـــم«. ـــم وأدواته ـــم وأتباعه ـــل وحلفائه ـــي إرسائي ـــيف بن س

ـــل  ـــنِّ عوائ ـــن ظ ـــد حس ـــا عن ـــون جميًع ـــل أن نك ـــز وج ـــه ع ـــن الل ـــى م »نتمن

ــا جنـــوًدا مجهولـــني للـــه عـــز  الشـــهداء واألرسى والجرحـــى، وأن نكـــون جميًعـ

ـــده  ـــاز وح ـــاز، واإلنج ـــد لإلنج ـــل نجته ـــب، ب ـــع أو منص ـــن أي موق ـــًدا ع ـــل بعي وج

يف الســـياق الصحيـــح، ويف اتجـــاه الرتاكـــم اإليجـــايب يعـــزز العمـــل املؤســـي حيـــث 

روح فريـــق العمـــل، وروح االلتـــزام بالقوانـــني والضوابـــط. ونســـأل اللـــه أن تتقـــدم 

ـــا  ـــن خدمته ـــع يف عناوي ـــر، وتتوس ـــر وأك ـــا أك ـــدس يف خدمته ـــة الق ـــة مهج مؤسس

ـــز وجـــل، وإىل  ـــه ع ـــم الل ـــا. وفقك ـــا جميًع ـــو التحـــدي أمامن ـــذا ه ـــر، وه ـــر وأك أك

ـــه«.  ـــة الل ـــى طاع ـــا ع ـــاء دامئً اللق

األمين العام والمؤسس لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

الشهيد المهندس سليم أحمد حمادة

الموجه العام األول لمؤسسة مهجة القدس

الشهيد الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي
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الحمــد للــه رب العاملــني، والصــاة والســام عــى ســيد املجاهديــن، ســيدنا 

محمــد، وعــى آلــه وصحبــه ومــن وااله إىل يــوم الديــن. 

ــه  ــن كام الل ــل م ــس أفض ــهداء، لي ــدي الش ــني ي ــاب، وب ــدي الكت ــني ي ب

ــهداء: ــن الش ــهادة وع ــن الش ــث ع ــه، يف الحدي ــدأ ب ــاىل لنب ــبحانه وتع س

نث 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  
ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ     ے  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉمث [آل عمــران: 171-169].

فالشــهادة مــن أعظــم املراتــب عنــد اللــه وأرقــى املقامــات وأســامها؛ ملــا 

لهــا مــن األجــر والثــواب العظيــم، وهــي مــن أفضــل األعــامل الصالحــة عنــده 

ــاة الشــهداء هــي محققــة  ســبحانه وتعــاىل، التــي يختــم بهــا لإلنســان. فحي

بــإذن اللــه، وبنــص القــرآن الكريــم. 

ــه رحمــة اللــه، موصــواًل  وهنــا وأمــام هــذا الحشــد الطاهــر، الــذي تظلّل

مبســرة شــهداء اإلســام وشــهداء فلســطني، الذيــن ســبقوا يف رفــع رايــة الحــق 

والحريــة، يســتبرشون بالذيــن مل يلحقــوا بهــم، نقــول: يــا أيهــا الذاهبــون إىل 

الحيــاة، يف حرتكــم تتزيــن الكلــامت، وتتزاحــم وتختلــط بذكراكــم؛ لرتســم 

مســتقبلنا القــادم بإحــدى الحســنيني.

ــوا  مل أكــن األفضــل بــني إخــواين ألكتــب؛ ولكــن هــي بــركات الذيــن رحل

وتركــوا فينــا أاّل ننــى لحظــة لقــاء عابــرة، رســمت وجوههــم عــى أحامنــا، ال 

تغــادر وال تنــام نث ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ مث [األحــزاب: 23]، صدقــوا اللــه فصدقهــم 
وعــده، وتقدمــوا الصفــوف دفاًعــا عــن دينهــم وأرضهــم، وهــم عــى يقــني مبــا 

وعدهــم اللــه بــه، فــا تثاقلــت بهــم حيــاة فانيــة، وال أذلّتهــم قــوة طاغيــة، 

أيها الذاهبون إلى الحياة، في حضرتكم تتزين الكلمات

المجاهد/
زياد رشدي النخالة )أبو طارق( 

األمين العـام
لحركة الجهاد اإلسالمي

فـي فلسطين

تقديــــــم
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ــة  ــا يُهتــدى بهــا، وهامــات عالي ــه خــرٌ وأبقــى، وأصبحــوا نجوًم ــد الل فــام عن

تحلّــق يف الســامء عــى مــدار الزمــن، أحيــاء عنــد ربهــم، وأحيــاء بــني النــاس، 

ــن  ــني وحس ــني والصديق ــع النبي ــاس، م ــرب الن ــاس ل ــوم الن ــوم يق ــاء ي وأحي

أولئــك رفيقــا، شــفعاء ألهلهــم وذويهــم وأحبائهــم، ال ترهقهــم ذلــة، ونورهــم 

يســعى بــني أيديهــم، يــوم تســطع شــمس الحقيقــة، ويقــى بــني الخلــق يف 

ــه: نث ٹ  ڤ  ڤ   موقــف الحــق الــذي بينــه ســبحانه وتعــاىل بقول

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ   ڤ  
ڃمث [الزمــر: 69]. 

يف حــرة هــذا الرتــل الطويــل مــن الشــهداء الذيــن مــنَّ اللــه عليهــم بهــذه 

الكرامــة العظيمــة، ال منلــك إاّل أن نقــف جميًعــا لحظــة لقائهــم بخشــوع عــى 

ــروي  هــذه الصفحــات، التــي تــيء بعــض جوانــب حياتهــم وبطوالتهــم، وت

لحظــة مغادرتهــم هــذه الدنيــا يف أروع مــا ميكــن وصفــه يف تاريخنــا املجيــد، 

مــن تضحيــة فريــدة يف مواجهــة القتلــة املجرمــني، الذيــن قتلــوا ورشدوا شــعبنا 

ــم  ــراج. إنه الفلســطيني واســتولوا عــى مقدســاتنا ودنســوا أرض اإلرساء واملع

الشــهداء األبــرار.. إنهــم املشــاعل التــي تــيء لنــا الطريــق يف ظلــامت 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.

ــا  ــا لهــؤالء الشــهداء وحفظً ــه، تكرميً ــد من ــق ال ب ــاب هــو توثي وهــذا الكت

ــداء. ــة والف ــال يف البطول ــة لألجي ــم، ومدرس لذكراه

ــا الشــكر الكبــر لإلخــوة األعــزاء الذيــن قامــوا بهــذا الجهــد الرائــع  وختاًم

واملقــدر بــدًءا مــن األخ مســئول مؤسســة مهجــة القــدس وانتهــاًء بــكل اإلخــوة 

ــم األرسى والجرحــى  ــل الشــهداء وإخوانه ــة عوائ ــن يســهرون عــى خدم الذي

األعــزاء عــى قلوبنــا جميًعــا. ونســأل اللــه تعــاىل أن يجمعنــا بالشــهداء األبــرار 

يف مســتقر رحمتــه وعــى حــوض نبيــه محمــد صــى اللــه عليه وســلم، والســام 

عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.

أخوكم املحب
)زياد النخالة )أبو طارق
أغسطس )آب( 2019م
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الشهداء لهم أجرهم ونورهم

الحمــد للــه رب العاملــني، والصــاة والســام عــى املبعــوث رحمــة للعاملــني، 

وعــى آلــه وصحبــه أجمعــني.

ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     نثک   ٹ  ٹ 
[58 [يونــس  ڱمث. 

الحديــث عــن الشــهداء حديــث أمل وأمــل، نتذكــر دامئًــا إخــوة أعــزاء 

ــهم  ــذروا أنفس ــر، ن ــم اآلخ ــن بعضه ــمعنا ع ــم وس ــا بعضه ــن، عرفن مجاهدي

ــني  ــى أوىل القبلت ــجد األق ــن املس ــا ع ــاىل دفاًع ــه تع ــق لل ــة الح ــاء كلم إلع

وثالــث الحرمــني الرشيفــني ومــرى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومعراجــه 

إىل الســامء، فلســطني، أرض األنبيــاء واملقدســات والرســاالت، يقــول اللــه تعــاىل 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  العزيــز:  كتابــه  يف 

ٿ       ٿ   ٺ ٺ   ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ     
[1 [اإلرساء:  ٹمث    ٿ   ٿ  

أيهــا الشــهداء، أيهــا الصاعدون إىل ســامء املجــد، تحياتنا لكم مــع إرشاقة كل 

شــمس وغروبهــا، أنتــم الشــاهد والشــهيد عــى ظلــم بنــي صهيــون وهمجيتهم 

وعنريتهــم وغطرســتهم واغتصابهــم أرضنا وبحرنــا وهوائنا، أنتم ضمر شــعبنا 

الفلســطيني املجاهــد واملقــاوم، أنتــم نــراس األجيــال يف كل زمــان ومــكان يف 

فلســطني، ســتبقون شــعلة للجهــاد واملقاومــة ومصــدر فخــر واعتــزاز لنــا ولــكل 

املرابطــني الصادقــني عــى ثــرى أرضنــا املباركــة، فلســطني مقاومتهــا ال تنتهــي 

والقــدس قبلــة جهادكــم وتضحياتكــم وقبلــة كل الرشفــاء واألحــرار، فلســطني 

ــا  ــن علمون ــهداء الذي ــن الش ــطني وط ــة، فلس ــات العالي ــورات والراي أرض الث

كيــف يكــون العطــاء والتضحيــة واإليثــار، فالشــهداء لهــم أجرهــم ونورهــم.

ــا،  ــا وبينن ــن فين ــتبقون حارضي ــل س ــاكم، ب ــن ننس ــا ل ــهداء، إن ــا الش أيه

ــة؛ فأنتــم  ــة القــوة والعزميــة واالنتصــارات املتتالي نســتمد مــن دمائكــم الزكي

مؤسسة مهجة القدس
للشهداء واألسرى والجرحى

مقــدمة
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ــب. ســنذكركم  ــي ال تغي ــا الت ــا وشــمس ذاكرتن ــع جهادن ــا وأســوتنا وربي قادتن

ــة  ــا بالرحم ــا ودعائن ــا وقيامن ــم يف صاتن ــاىل لك ــه تع ــو الل ــًدا، ندع ــا وأب دامئً

واملغفــرة والرضــوان، واللــه يختــص برحمتــه مــن يشــاء مــن عبــاده الصالحــني، 

ــم. نثجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت   ــل عظي ــه ذو فض والل

عمــران 157] [آل  مت  ىت  يت  جث  مثمث 
هــذه املوســوعة كانــت مــرشوع ُحلــم يف عقــل األخ الراحــل الكبــر املهندس 

ســليم حــامدة )أبــو أحمــد( رحمــه اللــه، املوجــه العــام األول ملؤسســة مهجــة 

القــدس، تحدثنــا عــن هــذا املــرشوع يف مناســبات عديــدة، ومل يســعفنا الوقــت 

الــكايف إلنجــازه يف حينــه، والحمــد للــه الــذي أكرمنــا بإنجــازه حديًثــا، ونتــرشف 

بــأن نهديــه لشــهداء فلســطني وعوائلهــم ولــروح األخ الحبيــب أبــو أحمــد الذي 

نفتقــده كثــرًا يف هــذه األيــام املباركة عــى أرض فلســطني، وننتهز هــذه الفرصة 

ــرار. ــطني األب ــهداء فلس ــكل ش ــرة ول ــة واملغف ــه بالرحم ــاىل ل ــه تع ــو الل لندع

»أحيــاٌء يرزقــون« موســوعة جهاديــة نُلقــي فيهــا بعــض الضــوء عــى الســرة 

الجهاديــة لشــهداء وأنصــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ انطاقتها 

حتــى العــام 2019م، وإننــا إذ نوثــق ســرة حيــاة وشــهادة مــن يســتحقون أن 

نــدّون أســامءهم ومواقــف عزّهــم ورجولتهــم مــن الشــهداء الفرســان، فابــد 

أن نشــر إىل بعــض املاحظــات املهمــة، وهــي:

ــا قــد وثقنــا يف أجــزاء املوســوعة الســرة الجهاديــة العطــرة لشــهداء  1. إن

وأنصــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــن فئــات عمريــة مختلفــة، مــع 

أملنــا أن يكرمنــا اللــه بالتوثيــق لــكل شــهداء فلســطني إن شــاء اللــه.

ــوا  ــن ارتق ــهداء مم ــة للش ــرة الجهادي ــق الس ــى توثي ــا ع ــد حرصن 2. لق

أثنــاء مقاومتهــم لاحتــال الصهيــوين وكذلــك الذيــن ارتقــوا يف ســياق اإلعــداد 

والتجهيــز ونتيجــة غــر مبــارشة للمقاومــة ضــد املحتــل، ومل تتضمــن املوســوعة 

ــوا نتيجــة وفــاة  الســرة الجهاديــة إلخــوة لهــم مشــوار جهــادي مــرشف ومات

طبيعيــة وليــس بفعــل االحتــال بشــكل مبــارش، وهــؤالء اإلخــوة ســيكون لهــم 

إصــدار خــاص يليــق بهــم وبتضحياتهــم مســتقبًا مبشــيئة اللــه.

3. تناولــت املوســوعة الســر الجهاديــة لشــهداء مــن فلســطني ومــن خــارج 

فلســطني مــن جنســيات عربيــة مختلفــة )مــر، األردن، لبنــان، الجزائــر( 

ــوين  ــوا العــدو الصهي ــاد اإلســامي وقاتل ــن التحقــوا بصفــوف حركــة الجه الذي
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إميانًــا منهــم بــأن فلســطني هــي القضيــة املركزيــة لألمــة العربيــة واإلســامية.

ــخ  ــة تاري ــة للشــهداء حســب أقدمي ــب الســر الجهادي ــا يف ترتي 4. منهجن

الشــهادة، ويف نفــس الســنة نرتــب الرتاجــم وفًقــا للشــهر واليــوم، مــع مراعــاة 

الرتتيــب الهجــايئ لألســامء.

5. اعتمدنــا أربــع محطــات رئيســة يف رسد ســرة حيــاة وشــهادة كل شــهيد 

ــواره  ــه، مش ــه وأخاق ــأة، صفات ــاد والنش ــي: )املي ــوعة وه ــد يف املوس مجاه

الجهــادي، موعــد مــع الشــهادة(.

ــادي  ــيف الجه ــوعة باألرش ــذه املوس ــداد ه ــتعانة يف إع ــم االس ــد ت 6. لق

لحركــة الجهــاد اإلســامي وأطرهــا التنظيميــة، آخذيــن بعــني االعتبــار التحديث 

ــا  ــي ارتأين ــة الت ــات الرئيس ــة واملحط ــط العام ــق الضواب ــا وف ــق فيه والتدقي

العمــل بهــا لــكل ســرة شــهيد، وكــام نــود اإلشــارة إىل اســتعانة املؤسســة بطاقم 

مهنــي مــن اإلخــوة الصحفيــني يف إنجــاز الكثــر مــن ســر الشــهداء الــواردة يف 

املوســوعة مــن خــال املقابــات املبــارشة مــع عوائــل الشــهداء الكــرام.

7. لقــد حرصنــا عــى مشــاركة عوائــل الشــهداء الكــرام يف مراجعــة وتدقيــق 

ســر أبنائهــم الشــهداء وذلــك تجنًبــا ألي معلومــات غــر دقيقــة ال ســمح اللــه، 

آخذيــن بعــني اإلعتبــار جميــع املاحظــات التــي أرســلوها لنــا بعــد املراجعــة 

واالطــاع عليهــا.

ــا  ــد عضــو املجلــس العســكري لراي ــا مبشــاركة األخ الشــهيد القائ 8. رُشفن

القــدس صــاح أبــو حســنني )أبــو أحمــد( وهــو مســئول اإلعــام الحــريب لرايــا 

ــه  ــوعة وكان آلرائ ــرشوع املوس ــاق م ــة إط ــذ بداي ــزة من ــاع غ ــدس يف قط الق

وأفــكاره دور هــام يف رؤيــة املوســوعة النــور.

ــة  ــاد النخال ــتاذ زي ــل إىل األخ األس ــكر الجزي ــه بالش ــا أن نتوج 9. ال يفوتن

)أبــو طــارق(، األمــني العــام لحركــة الجهــاد اإلســامي، والــذي تفضــل مشــكوًرا 

بكتابــة تقديــم الكتــاب، جــزاه اللــه كل الخــر.

10. لقد تم تقسيم كل جزء من املوسوعة إىل الفصول التالية:

)أ( الفصل األول: الشــهادة والشــهداء، فضائل الشــهادة من القرآن والســنة.

)ب( الفصل الثاين: حركة الجهاد اإلسامي يف فلسطني، الرؤية واملرشوع.
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ــاد  ــة الجه ــكري لحرك ــاز العس ــدس، الجه ــا الق ــث: رساي ــل الثال )ت( الفص

ــطني. ــامي يف فلس اإلس

ــو  ــقاقي )أب ــم الش ــي إبراهي ــور فتح ــهيد الدكت ــع: الش ــل الراب )ث( الفص

إبراهيــم(، املؤســس واألمــني العــام األول لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.

)ج( الفصل الخامس: أحياٌء يرزقون، يتناول يف كل جزء من أجزاء املوســوعة 

شــهداء استشــهدوا يف ســنوات محددة منــذ االنطاقة 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 

ــى وافقــوا  ــا يف إنجــاز هــذا العمــل حت ــن مــا أن ســمعوا برغبتن العامــة( الذي

عليــه عرفانـًـا منهــم وتقديــًرا لشــهدائنا وشــهداء الشــعب الفلســطيني، ســائلني 

املــوىل عــز وجــل أن يجعلــه يف ميــزان حســناتهم.

ــن  ــل الشــهداء الذي ــدم نحــن يف إدارة املؤسســة إىل اإلخــوة عوائ ــام نتق ك

تعاونــوا معنــا وقدمــوا لنــا املاحظــات 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 

الصحفيــني واملدققــني اللغويــني والطاقم الفني يف مؤسســة مهجــة القدس الذين 

حرصــوا عــى إنجــاز هــذا العمــل وإخراجــه بالشــكل الائــق واملناســب ليكــون 

ســهًا بســيطًا بــني يــدي القــراء الفلســطينيني واملهتمــني والباحثــني يف كل مكان.

أخــرًا نســأل اللــه تعــاىل أن يكــون هــذا العمــل خالًصــا لوجهه الكريــم، وأن 

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 والتمكــني 

ملجاهدينــا ومرابطينــا يف فلســطني املحتلــة.

والحمد لله رب العاملني

مؤسسة مهجة القدس
أكتوبر )ترشين أول( 2019م
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الفصل األول
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تمهيد:
إن أفضــل مــا يبذلــه اإلنســان نفســه ومالــه، وملــا كانــت األنفــس واألمــوال مبذولــة يف الجهــاد، جعــل اللــه مــن بــذل 

نفســه يف أعــى رتــب الطائعــني وأرشفهــا، لــرشف مــا بذلــه)1(.

والجهــاد مــن أعظــم أركان اإلســام؛ ألنــه ال يشء أعــّز عــى اإلنســان مــن الحيــاة، إال مــن بلــغ بــه إميانــه إىل تعظيــم 

اللــه تعــاىل وحــده وحبــه، وبغــض أعدائــه.

تعريف الشهيد:
الشهيد في اللغة: عى وزن »َفِعْيل«، مشتق من الفعل َشِهَد يَْشُهد شهادًة، فهو شاهد وشهيد.

ــة  ــغ، وفعيــل مــن أبني ــل أبل فشــاهد وشــهيد مبعنــى واحــد، مثــل عــامل وعليــم، ونــارص ونصــر. إال أن صيغــة فعي

ــل)2(. ــة يف فاع املبالغ

وقيل: الشهيد: فعيل، مبعنى مفعول.

والشهيد: القتيل يف سبيل الله، وقد استشهد فان عى ما مل يَُسمَّ فاعله.

والشاهد، والشهيد: الحارض، والجمع شهداء، وشهَّد، وأشهاد، وشهود.

ومــام 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 شهوًدا عشريت    ***      إذا غبت عني يا عثيم غريب)4(

ويقال: قوم شهود، أي حضور.

)1( أحكام الجهاد وفضائله، للعز بن عبد السام، ص28.

)2( النهاية، البن األثر: 513/2.

)3( البخاري: كتاب النكاح، ح4899.

)4( أورده ابن منظور يف اللسان، وقال قبله: وأنشد ثعلب، انظر: لسان العرب: 240/3.

الفصل
فضائل الشهادة من القرآن والسنةاألول

الشهادة والشهداء
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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: نث ۉ  ۉ  ې  ېمث [الحــج: 78]. 

ــذا  ــه وســلم، فالشــهداء أوىل به ــه علي ــع أمــة محمــد صــى الل ــا يف جمي أي تشــهدون عليهــم، وهــذا وإن كان عاًم

ــه مشــتًقا مــن الشــهادة. ــى الشــهيد إذا جعلت ــان يف معن االســم، فهــذان وجه

وإن كان مــن املشــاهدة، فهــو فعيــل، مبعنــى: فاعــل، عــى معنــى أنــه يشــاهد مــن ملكــوت اللــه، وقــد يكــون مبعنــى 

مفعــول، مــن املشــاهدة، أي أن املائكــة تشــاهد قبضــه والعــروج بروحــه، ونحــو ذلــك، فيكــون فعيــاً مبعنــى مفعــول.

ــمية، وكان  ــبب التس ــعبت اآلراء يف س ــوال، وتش ــت األق ــل؛ افرتق ــى الفع ــر معن ــاق يف تقدي ــدم االتف ــى ع ــاء ع وبن

ــة.  ــا متقارب ــوال فيه ــل األق ــك، ب ــس كذل ــا لي ــن وتضــاد، وبعضه ــوال يرجــع إىل تباي ــاف بعــض هــذه األق اخت

وناحظ 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، كــام يف قولــه تعــاىل: 

نث ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳمث [يوســف: 81]. فالشــهادة هنــا مبعنــى اإلخبــار.
وقد ترد ويراد منها الحضور واملشاهدة، كام يف قوله تعاىل: نث ی  یمث [املدثر: 13]. أي حضوًرا.

وهؤالء اختلفوا أيًضا يف سبب التسمية عى أقوال:

ـــاىل:  ـــال تع ـــة، ق ـــم الخالي ـــى األم ـــلم ع ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــع النب ـــة م ـــوم القيام ـــهد ي ـــن يستش ـــه مم 1 - ألن

.[143 [البقـــرة:  ڄمث  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     نث  

2 - ألن أرواحهــم شــهدت دار الســام، أي حرتهــا، وأمــا أرواح غرهــم فــا تحرهــا إىل يــوم البعــث. قــال 

ــه  ــول الل ــأول ق ــت: أراه ت ــي. قل ــهيد: الح ــهد: الش ــذي يستش ــهيد ال ــر الش ــميل يف تفس ــن ش ــال اب ــري)2(: »وق األزه

جــل وعــز: نث گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻمث [آل عمــران: 169]. كأن أرواحهــم 

ــن«)3(. ــول حس ــذا ق ــث، وه ــوم البع ــرت إىل ي ــم أخ ــاًء، وأرواح غره ــام أحي ــرت دار الس أح

3 - لقيامه بشهادة الحق يف أمر الله حتى قتل.

)1( تاج العروس، للزبيدي: 256/8، بترف. وانظر: النهاية: 513/2.

)2( هو: محمد بن احمد بن األزهر بن طلحة، األزهري الهروي اللغوي، اإلمام املشهور يف اللغة، ولد سنة 282هـ.

)3( تهذيب اللغة: 73/6.
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4 - ألنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الثواب والكرامة بالقتل.

5 - ألنه شهد املغازي.

6 - ألنه شهد لله بالوجود واإللهية بالفعل، كام شهد غره بالقول.

7 - ألنه يشاهد املائكة عند احتضاره.

8 - ألنه يشاهد الدارين: دار الدنيا، ودار اآلخرة.

القول الثاني:
أن الشهيد مبعنى مشهود، أي فعيل مبعنى مفعول، واختلف يف تحديد سبب التسمية إىل أقوال:

1 - ألن مائكة الرحمة تشهده)1(، وصحح هذا القول الرازي)2( يف كتابه »حلية الفقهاء«.

ــه عــز وجــل: نث  پ   ــاه، إشــارة إىل مــا قــال الل فالشــهيد: هــو املحتــر، فتســميته بذلــك لحضــور املائكــة إي

.)3(
[30 [فصلــت:  ڀمث  ڀ   ڀ   پ    

2 - ألن الله ومائكته شهود له بالجنة، أو بالخر.

3 - ألنه شهد له باإلميان، وحسن الخامتة بظاهر حاله.

4 - ألن عليه شاهًدا 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 فــامت، أو قتلــه مســلم بــاغٍ 

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، 

ــٍد ِبَيــِدِه  بــل مــرة ومــرة ومــرة، فقــد روى مســلم بســنده عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه، قــال: »... َوالَّــِذي نَْفــُس ُمَحمَّ

)1( لسان العرب: 243/3.

)2( هو: أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا األنصاري، كان من أمئة أهل اللغة يف وقته. تويف سنة 395هـ.

)3( انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص468.

)4( انظر: معنى املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، محمد الرشبيني )ت:676هـ( 350/1-361، طبعة املكتبة اإلسامية. انظر: عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة، 

401/2-406، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بروت 1983.
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لَــَوِدْدُت أيَنِّ أَْغــُزو يِف َســِبيِل اللَّــِه، َفأُْقَتــُل ثُــمَّ أَْغــُزو، َفأُْقَتــُل ثُــمَّ أَْغــُزو َفأُْقَتــُل«)1(.

وفيام ييل فضائل الشهادة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة:

فضائل الشهادة في القرآن: 
1 - روح الشهيد حية مرزوقة في دار القرار:

قــال تعــاىل: نثگ  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  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۆ  
ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉمث [آل عمــران: 171-169]. 

2 - الشهيد حي في حياة البرزخ:

قال تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺمث [البقرة: 154]. 

3 - ثواب الشهيد الجنة:

ــال تعــاىل: نث  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ق

ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې  ې  
ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئمث [التوبــة: 111].

 4 - قرن هللا سبحانه ذكر الشهداء مع النبيين تكريًما لهم، وبياًنا لعلو منزلتهم: 
نث ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   تعــاىل:  قــال 

 .[69 [النســاء:  ژمث  ژ   ڈ    ڎڈ  
5 - الشهداء مختارون يختارهم هللا من بين المجاهدين، ويتخذهم لنفسه.

 قال تعاىل: نث  ى  ى  ائمث [آل عمران: 140].

6 - للشهيد عند هللا مثوبة عظيمة وأجر جزيل:

قــال تعــاىل: نثى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    یمث [النســاء: 74].
7 -  للشهيد عند هللا نور عظيم:

قال تعاىل: نثپ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺمث [الحديد: 19].

)1( صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج )ت: 261هـ(، 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 : نثجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت  ىت  يت  جث  مثمث [آل عمران:157].

9 - الشهيد تجري عليه األرزاق في الجنة: 

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

ڃ  ڃ  ڃ   چمث [الحج: 58].
فضائل الشهادة في السنة:

1 - الشهيد ال يجد ألم القتل:

عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »مــا يجــد الشــهيد مــن مــس القتــل 

إال كــام يجــد أحدكــم مــن مــس القرصــة«)1(.

2 - تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات:

ــة يحــب أن يرجــع  ــا أحــد يدخــل الجن ــال: »م ــلم ق ــة وس ــه علي ــي صــى الل ــن النب ــه ع ــه عن ــس ريض الل ــن أن ع

إىل الدنيــا ولــه مــا عــى األرض مــن يشء إال الشــهيد، يتمنــى أن يرجــع إىل الدنيــا فيقتــل عــرش مــرات، ملــا يــرى مــن 

ــة«)2(. الكرام

3 - الشهيد في الجنة:

عــن أنــس بــن مالــك ريض اللــه عنــه: »أن أم الربيــع بنــت الــراء - 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)3(- فــإن 

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(.

4 - الشهيد تكفر عنه خطاياه إال الدين:

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص _ريض اللــه عنهــام_ أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »يغفــر 

ــن«)5(. ــب إال الدي للشــهيد كل ذن

فالشهادة يف سبيل الله تكفر جميع ما عى العبد من الذنوب التي بينه وبني الله تعاىل)6(.

)1( أخرجه النسايئ يف كتاب الجهاد، باب ما يجد الشهيد من األمل، رقم 3161.

)2( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب متني املجاهد أن يرجع إىل الدنيا، رقم 2817.

)3( سهم غرب: أي ال يعرف راميه. النهاية يف غريب الحديث واألثر، البن األثر: 350/3.

)4( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من أتاه سهم غرب فقتله، رقم 2809.

)5( أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قتل يف سبيل الله كفرت خطاياه إال الدين، رقم 1885.

)6( مشارع األشواق: 720/2.
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5 - الشهيد رائحة دمه مسك يوم القيامة:
عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »والــذي نفــي بيــده، ال يكلــم)1( أحــد 

يف ســبيل اللــه _واللــه أعلــم مبــن يكلــم يف ســبيله_ إال جــاء يــوم القيامــة، واللــون لــون الــدم، والريــح ريــح املســك«)2(.

6 - الشهيد تظله المالئكة بأجنحتها:
عــن جابــر بــن عبــد اللــه -ريض اللــه عنهــام- قــال: »جــيء بــأيب يــوم أحــد قــد مثــل بــه، حتــى وضــع بــني 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، فــام زالــت املائكــة تظلــه بأجنحتهــا حتــى رفــع«)3(.

7 - دار الشهيد:
عــن ســمرة بــن جنــدب ريض اللــه عنــه قــال: قــال النبــي صى اللــه عليــه وســلم: »رأيــت الليلة رجلــني أتيــاين، فصعدا 

ــدار فــدار الشــهداء«)4(. يب الشــجرة، وأدخــاين داًرا هــي أحســن وأفضــل، مل أر قــط أحســن منهــا، قــال: أمــا هــذه ال

8 - الشهيد يشفع في سبعين من أهله:
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 اثنتــني وســبعني زوجــة مــن الحــور 

العــني، ويشــفع يف ســبعني مــن أقاربــه«)5(.

)1( يكلم: أي يجرح، قال ابن األثر: أصل الكلم: الجرح... وكلمى جمع: كليم، وهو الجريح، فعيل مبعنى مفعول. انظر: النهاية: 199/4.

)2( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من يجرح يف سبيل الله عز وجل، رقم 2803. 

)3( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب ظل املائكة عى الشهيد، رقم 2816.

)4( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب درجات املجاهدين يف سبيل الله، رقم 2791.

)5( أخرجه الرتمذي، كتاب الجهاد، باب يف ثواب الشهيد، رقم 1663، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
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27 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

تمهيد:
يُجمــع املؤرخــون واملفكــرون واملختصــون يف الشــأن الفلســطيني أن حركــة الجهــاد اإلســامي كانــت إضافــة حقيقــة 

ورضوريــة للحركــة اإلســامية عموًمــا 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 الخافــة العثامنيــة وشــكلت امتــدادا حقيقيــا 

ــه ســبحانه وتعــاىل، كــام نجحــت الحركــة يف الربــط بــني  ــزول الوحــي املرســل مــن الل ــة األوىل بعــد ن للرخــة الحرائي

القراءتــني باســم اللــه ومبعيــة اللــه وبذلــك امتلكــت الوعــي بالرشطــني الــذايت واملوضوعــي للنهــوض. 

يعتــر مــرشوع الجهــاد اإلســامي الفلســطيني اإلجابــة الصادقــة عــن الســؤال الفلســطيني وعمــل عــى حــل التنافــر 

بــني الوطنيــني واإلســاميني، وهــو ســؤال اإلشــكالية الــذي رســمت اإلجابــة عليــه هويــة أولئــك املؤسســني مــن الطلبــة 

الفلســطينيني، الذيــن كانــون يتابعــون دراســاتهم الجامعيــة يف مــر، معتريــن 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 جــزًءا منــه والتيــار الوطنــي العلــامين بــكل أطيافــه األيديولوجية والسياســية 

والــكل يؤكــد أن حركــة الجهــاد نجحــت يف اســتفزاز هذيــن التياريــن الســتحضار األبعــاد الغائبــة لديهــام، ففــي الحركــة 

اإلســامية أضافــت نشــأة حركــة الجهــاد البعــد الكفاحــي ومامرســة الكفــاح املســلح مــن منظــور إســامي، ويف الحركــة 

الوطنيــة، مل تطــرح حركــة الجهــاد نفســها بديــاً عنــه بــل جــاءت لتدعــم نضالــه ضــد العــدو الصهيــوين وكذلــك الحركــة 

ــه دور يف الكفــاح املســلح. الشــقاقي هــو  ــل ل ــاد اإلســامي تصنــف كفصي ــل ظهــور حركــة الجه اإلســامية مل تكــن قب

الــذي رفــع شــعار الجهــاد والجهــاد املســلح بــدون تــردد يف داخــل الحركــة اإلســامية والشــقاقي هــو الــذي رفــع شــعار 

ــاد  ــوت: 69] فالجه ــاد نثڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث [العنكب ــال الجه ــن خ ــة م الرتبي
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ــدأت  ــا ب ــوم األول النطاقته ــذ الي ــاد من ــة الجه ــإن حرك ــك ف ــاد لذل ــق الجه ــي طري ــة ه ــة والهداي ــق الهداي ــو طري ه

املامرســة العمليــة لهــذا املبــدأ والشــعار.

كانــت البدايــة حــني تواجــدت يف مر يف وقت واحــد مجموعة مميزة من الطاب الجامعيني الفلســطينيني اإلســاميني، 

ســيرز 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 مــًدا إســامًيا 

متزايــًدا حولهــم ورأوا القــوى الوطنيــة الفلســطينية ترتاجــع عــن الثوابــت التاريخيــة لألمــة، وأدركــوا أن موقــع اإلســاميني 

الطبيعــي هــو االلتحــام بالقضيــة الفلســطينية، وإعــادة بنــاء املــرشوع الوطنــي الفلســطيني عــى أســس مــن اإلســام.

كان القائــد الطليعــي املؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي يؤكــد دومــا أن علينــا أن نشــعل فتيــل الجهــاد، وســيلحق 

ــايل املوضــوع  ــي ســتمتد إىل كل العواصــم اإلســامية، ويتحــول بالت ــورة الت ــك الث ــورة  تل ــم الث ــق به ــاس لنحق ــا الن بن

الفلســطيني إىل هــم داخــيل للحركــة اإلســامية، متارســه وتعيشــه معايشــة يوميــة، فــا يقــف املســلمون _عنــد ذلــك_ 

موقــف املتفــرج، فيــام 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 للمــرشوع الوطنــي، هــذا املــرشوع 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 واألخاقيــة شــاقة وصعبــة، لكنهــا كانــت متثــل الواجــب اإللهــي 

الــذي ســينقذ فلســطني مــن األرسلــة والتهويــد ويضــع اإلســام كمحــدد وحيــد لرايــة هــذا الــراع ويحــدد أدوات الــراع 

وأطرافــه الداعمــة وعــى رأســها الجامهــر واألطــراف املدافعــة عــن املــرشوع الصهيــوين والتــي يقــف عــى رأســها النظــام 

الرســمي العــريب والغــريب بعمومــه.

كان مؤســس الحركــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي الــذي انتقــل إىل الضفــة ليعمــل طبيًبــا يف مستشــفى املطلــع 

بالقــدس يقيــم عاقــات واســعة يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة ويســتقطب كثــرًا مــن الشــباب وينشــئ منهــم 

ــوين وأرسى  ــال الصهي ــجون االحت ــكل أرسى يف س ــك ش ــة إىل ذل ــامي. وباإلضاف ــاد اإلس ــة الجه ــدة يف حرك ــا الرائ الخاي

ــا  محــررون ممــن كانــت تتوفــر لديهــم القناعــة والجهوزيــة التامــة للعمــل الجهــادي املقــاوم يف فلســطني رافــًدا نوعًي

ليكونــوا يف الطليعــة األوىل لنشــأة وبــروز حركــة الجهــاد اإلســامي وفعلهــا الجهــادي املقــاوم عــى الســاحة الفلســطينية 

خصوًصــا وقــد أمــى عــدد منهــم ســنوات داخــل ســجن العــدو بســبب مقاومــة االحتــال حيــث شــكلوا داخــل الســجون 

إطــار الجامعــة اإلســامية )تيــار الجهــاد( وشــكلوا خــرات إداريــة وتنظيميــة وأمنيــة عاليــة املســتوى وكانــوا رافــًدا قويًــا 

للقائــد املؤســس فتحــي الشــقاقي وزمائــه املؤسســني.

كان التنقــل بــني الضفــة والقطــاع طيلــة فــرتة مــا قبــل االنتفاضــة األوىل ســهاً، وكان كثر من أبنــاء القطاع يدرســون يف 

جامعــات ومعاهــد الضفــة وخاصــة يف جامعــة النجــاح بنابلــس وجامعــة برزيــت يف رام اللــه، وكان مــن بني هــؤالء طاب 

ينتمــون إىل حركــة الجهــاد اإلســامي قامــوا بنــرش أفــكار الحركــة بــني زمائهم الطــاب مام ســاهم يف تنظيم كــوادر للحركة 
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مــن أبنــاء الضفــة الغربيــة مــن كافــة األلويــة؛ ألن الجامعتــني كانتــا تضــامن طابًــا مــن ســائر مناطــق الضفــة الغربيــة.

 كــام أن القادمــني مــن القطــاع للعمــل والدراســة يف الضفــة ممــن ينتمــون إىل الحركــة عملــوا كــرواد لنــرش مبادئهــا 

وإنشــاء كــوادر لهــا يف الضفــة.

 كانــت املســاجد إىل جانــب الجامعــات منطلًقــا للــرواد األوائــل لحركــة الجهــاد اإلســامي للدعــوة وإيجــاد الكــوادر 

مثلــام كانــت يف قطــاع غــزة.

  يف املســجد األقــى املبــارك كان دعــاة الجهــاد اإلســامي يســتثمرون التواجــد الكبــر للمصلــني يف معظــم األوقــات 

ــث  ــارك حي ــان املب ــهر رمض ــة يف ش ــال، خاص ــد االحت ــة ض ــادية والتحريضي ــة واإلرش ــب الوعظي ــم الخط ــون فيه فيلق

ــه، فتكــر  ــا كل ــون ليله ــي املصل ــي يحي ــة الت ــدر املبارك ــة الق ــا الســيام يف ليل ــاس يف أمســياته كله ــف للن التواجــد املكث

العبــادات والــدروس والخطــب واملواعــظ، ومــارس دعــاة الجهــاد اإلســامي نشــاطهم يف هــذه الليلــة، وكانــت الحركــة 

ــوم  ــاد اإلســامي ي ــة الجه ــت حرك ــث أحي ــة يف ســاحات املســجد األقــى حي ــات الخطابي ــاالت واملهرجان ــم االحتف تقي

ــوى رد عــى  ــال أق ــة االحت ــر مــن دول ــه جامهــر حاشــدة واعت ــف 1982م وحرت القــدس العاملــي ألول مــرة يف صي

ــروج  ــى إىل الخ ــد األضح ــر وعي ــد الفط ــوم عي ــني يف ي ــا املصل ــة إىل دعوته ــف 1982م، باإلضاف ــروت يف صي ــال ب احت

للصــاة يف العــراء إحيــاًء 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 الخافــات 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 جــراح األمــة 

وتصــف الــدواء الناجــع، فينضــم كثــرون إىل الحركــة، ليضيفــوا إليهــا كــوادر دعويــة وسياســية وعســكرية جديــدة.

المشهد الفلسطيني ومبررات النشأة: 
ــرشوع  ــى امل ــا ع ــت بظاله ــي ألق ــة والت ــة العربي ــة يف املنطق ــرى والعلني ــوالت الك ــام التح ــام 1974م ع كان ع

ــان )1974-1964(. ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــه أك ــى والدت ــر ع ــذي مل مي ــطيني وال الفلس

يف العام 1964م كانت الوالدة لـ م ت ف بقرار عريب وبعمق قومي عرويب، ومل تكن النوايا أو الفعل العريب الرسمي يف 

ذلــك الوقــت صادًقــا يف حمــل الهــم والحــق، وقد عرت م ت ف عن نفســها مبا أســمته »امليثاق القومي الفلســطيني« لكن 

بعــد هزميــة النظــام العــريب وفكره االشــرتايك ونخب العســكرتاريا أدرك الفلســطينيون أن هذا النظام غر قــادر عى حامية 

املــرشوع الوطنــي الفلســطيني فعمد الفلســطينيون إىل فلســطني مرشوعهم تناغــاًم مع حمى القطريــة والوطنيات الضيقة 

التــي تكتســح املنطقــة فعمــدوا إىل تقليــص ســقف املــرشوع الوطنــي عــر ميثــاق جديــد »امليثــاق الوطني الفلســطيني«.

بعــد حــرب أكتوبــر 1973م والبــدء العــريب بالتســوية مــع دولــة العــدو الصهيــوين أعلنــت م. ت. ف 1974م مــرشوع 

ــأ النظــام العــريب م ت ف عــى هــذه الخطــوة باإلعــان أنهــا اآلن تســتحق لقــب  ــة والنقــاط العــرش وقــد كاف املرحلي

»املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني«.
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ــر  ــم أك ــطينيني لجعله ــة للفلس ــدرات القتالي ــروح والق ــم ال ــريب بتحطي ــوين الغ ــرار الصهي ــام 1982م كان الق يف الع

انحنــاًء أمــام قطــار التســوية وأرسلــة املنطقــة بالكامــل وفعــًا اجتاحــت إرسائيــل لبنــان وحطمــت البندقيــة الفلســطينية 

وتبعــر رجــال املقاومــة الفلســطينية عــى امتــداد الوطــن العــريب وكانــت هــذه الحــرب مــن أشــدها إياًمــا وتأثــرًا عــى 

الــروح الفلســطينية والتــي تــرب اليــأس إىل كل مفاصلهــا.

عــى الجانــب اآلخــر كان املــرشوع اإلســامي اإلخــواين غائًبــا متاًمــا عــن فلســطني ويعيــش حالــة مــن التيــه وانعــدام 

ــطيني  ــي الفلس ــرشوع الوطن ــة للم ــة الحقيقي ــلمون الحاضن ــوان املس ــكل اإلخ ــن أن يش ــة كان ميك ــة، يف البداي البوصل

عــر تبنيهــم للمطالــب التــي قدمهــا لهــم بعــض نشــطاء اإلخــوان والذيــن شــكلوا فيــام بعــد حركــة التحريــر الوطنــي 

ــا لقيــادة  الفلســطيني مثــل خليــل الوزيــر وســليم الزعنــون ورفيــق النتشــة وصــاح خلــف.. الــخ والذيــن رفعــوا طلًب

ــر  ــت مت ــا كان ــب؛ ألنه ــادة اإلخــوان هــذا الطل ــاح املســلح يف فلســطني لكــن لألســف رفضــت قي ــي الكف اإلخــوان لتبن

مبرحلــة الخــوف والــرتدد. كان مــن املمكــن أن تشــكل موافقــة اإلخــوان عــى تشــكيل خايــا عســكرية يف فلســطني رضبــة 

قاضيــة لــكل محــاوالت تشــويههم وماحقتهــم يف مــر واألردن وغرهــا.

دفعــت هــذه القــراءة 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 غرهــا، عــى أن يكــون لــه مواقــف ثابتــة وحاســمة ومعروفــة للجميــع، وأن يكــون ذا 

بصــرة وأفــق واســع ويتعامــل مــع قضايــا العــر عــى مســتوى متطلباتــه يك يكــون قــادًرا عــى مواجهــة تحدياتــه، عــى 

أن يكــون أعضــاؤه مســتعدين لتحمــل املســؤولية ومواجهــة أنــواع االبتــاء واملحــن اقتــداًء بالرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم وأصحابــه العظــام، الذيــن حملــوا الرايــة اإلســامية إىل العــامل.

لقــد شــكلت هــذه املشــاهد جميعهــا محفــزًا ودافًعــا مقدًســا أمــام الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي وإخوانــه يف 

رضورة االنطاقــة املباركــة للتأكيــد عــى حقائــق الــراع والثوابــت الفلســطينية وهويــة األمــة فكانــت والدة املــرشوع 

املبــارك بأبعــاده الثاثــة الرئيســية »اإلســام.. فلســطني.. الجهــاد..«.

● اإلسالم:
ــوين  ــدو الصهي ــة الع ــث ومواجه ــريب الحدي ــة التحــدي الغ ــرب نحــو مواجه ــدم الفلســطينيون والع ــن أن يتق ال ميك

ــاة. ــاج حي ــدة ورشيعــة ومنه ــة اإلســام كعقي ــدون الوقــوف عــى أرضي ب

فالغايــات تنطلــق مــن اإلســام، ومرضــاة اللــه ســبحانه وتعــاىل هــي جوهــر حركــة اإلنســان ومواجهتــه لهــذا املــرشوع 

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 

املــرشوع 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 كــام دخلــه املســلمون األوائــل 

ومــن ثــم يُتــرون متاًمــا مــا أقامــه الصهاينــة فــوق األرض الفلســطينية املقدســة.
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إن هويــة الــراع 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 الليراليــة واالشــرتاكية.

● فلسطين: 
إن فلســطني هــي آيــة مــن القــرآن وقبلــة املســلمني األوىل ومســجدها األقــى محــط رحــال املســلمني. فلســطني هــي 

مركــز املعركــة الرئيــس بــني قــوى الــرش كافــة والتــي باتــت تعــرف بالتحــدي الغــريب الحديــث الــذي ينــرش االســتعامر 

الســيايس واالقتصــادي والفســاد األخاقــي 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 مصرهــا لتوجهــت بصدورهــا العاريــة نحــو فلســطني لعلهــا تفــوز بــرشف 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 الــرتاب اإلســامي، وهــو الطريــق 

األصــوب الســرتداد 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:

1 - أن 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 الصاة والســام: »ما تــرك قوم الجهــاد إال عمهم اللــه بالعذاب«.

ــم  ــن الظل ــم ع ــوا أيديه ــتكبارهم ويكف ــن اس ــوا ع ــخ مل يتنازل ــدار التاري ــى م ــتكرين ع ــت واملس 2 - أن الطواغي
ــاد. ــر إال يف الجه ــا ال يتوف ــذا م ــي وه ــدل اإلله ــق والع ــة بالح ــوة املدعوم ــاد إال بالق والفس

3 - أن دوامــة العنــف املســتمرة الناتجــة عــن الهجمــة الغربيــة الحديثــة عــى األمــة اإلســامية والتــي أفــرزت الكيــان 
الصهيــوين ال ميكــن مواجهتهــا إال بعنــف مضــاد بــل وأقــوى يكــون مدعوًمــا بالحــق مقابــل الظلــم واالســتكبار الداعــم 

لعنــف الهجمــة الغربيــة. 

ــطني  ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــها حرك ــى رأس ــطني وع ــدة يف فلس ــوى املجاه ــه الق ــذي متارس ــاد ال 4 - أن الجه
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 2014 )معركــة البنيــان املرصــوص( وقصــف 

كل جغرافيــا كيــان العــدو كان كافًيــا 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 بــني أهــم الشــعارات التــي 

كانــت الجهــاد يتــم تعريفهــا مــن خالهــا:
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مثــل شــعار اإلميــان والوعــي والثــورة مرتكــزا هامــا يف عمليــة صياغــة أبنــاء الجهــاد اإلســامي، وكان هــذا الشــعار 

ــا مــن  عبــارة عــن ثــاث دوائــر متداخلــة ومرتبطــة ببعضهــا وال ميكــن تجــاوز أي منهــا. اإلميــان يجــب أن يكــون نابًع

املعرفــة الدقيقــة والعلــم الواضــح الــذي ال لبــس فيــه، اإلميــان الــذي يتقاطــع مــع كل نواميــس الكــون وقوانــني التغيــر 

اإللهيــة، اإلميــان الــذي يعــر عنــه بحركــة وفعــل دائــم ، هــذا اإلميــان الــذي يلتقي مــع مصالــح النــاس ويلبــي احتياجاتها، 

هــذا اإلميــان الــذي ميثــل حالــة متصاعــدة مــن الوعــي والفهــم ليشــكل مرتكــزا أساًســا ومحــوًرا لــكل القضايــا؛ إذ إن أي 

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.

ــا  ذلــك أن الوعــي هنــا يعنــي الفهــم العميــق باإلســام واملشــكات اإلســامية املعــارصة، وهــذا يتطلــب منــه إميانً

ــر اإلســام. ــا مبعاي ــا خلقًي ــا سياســًيا بواقــع العــر والتزاًم أساســه املعرفــة ووعًي

ــوي وســيايس مــن أجــل تعميــق معرفــة  ــورة، فالوعــي منهــج عمــل ترب ــر والث ــا مهــاًم للتغي ــر الوعــي رشطً  ويعت

ــي  ــه، وتعميــق معرفتهــم بالتحــوالت واألدوات الت ــني اإلســام وأعدائ ــخ الــراع يف املنطقــة ب الكــوادر اإلســامية بتاري

أدت لتكويــن دولــة الكيــان الصهيــوين، وتعميــق معرفتهــم باإلســام _أوالً وقبــل كل يشء_ كمــرشوع نهضــة وتحريــر كــام 

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 الكلــامت إىل مرحلــة صناعــة األفعــال وليــس إنشــاء جيــل مــن املثقفــني واملتمتعــني بالوعــي ووضــوح الفهــم 

فقــط. نثڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث [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 الــراع مــع املــرشوع الصهيــوين الصليبــي الغــريب يف املنطقــة هــو رصاع 

حضــاري وكذلــك وجــود إرسائيــل يف القلــب مــن املنطقــة واغتصابهــا لفلســطني أيًضــا يف جوهــره رصاع حضــاري ، وكان 

مــن أوىل مهــامت الهجمــة الغربيــة هــي تدمــر الفــرد والعقــل املســلم وتشــويهه كمقدمــة لتغريبــه، كــام أن العقــل هــو 

جوهــر اإلســام ومنــاط التكليــف، لذلــك امتــأل 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 الــراع 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 

ــف  ــدوره يكل ــا إىل خطــط ووســائل وأدوات، وهــذا ب ــم ترجمته ــدي السياســيني لتت ــني أي ــا ب ــة ويلقيه ــد الكلي والقواع

ــر الثــاث )املثقــف.. الســيايس..  العســكري بتنفيذهــا ويؤكــد الجهــاد اإلســامي عــى متانــة العاقــة بــني هــذه الدوائ

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 انطاقتهــا أن وجــوب مواجهــة املــرشوع الصهيــوين يف فلســطني عمليــة غــر 

ــرار انطــاق الحركــة، إن سياســة فصــل املراحــل  ــة عــى اإلطــاق ورمبــا كان هــذا مــن أهــم األســباب التخــاذ ق مؤجل

ــاد  ــة الجه ــروب والهزميــة النفســية. اســتوعبت حرك ــن اله ــوع م ــات هــو ن ــر الظــروف واإلمكاني واالنتظــار لحــني توف

ــة نثڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث [العنكبــوت: 69]. كــام وأكــدت  ــة القرآني مفهــوم اآلي

الحركــة رفضهــا لسياســة بعــرة املراحــل عــن بعضهــا البعــض، وكذلــك الفصــل بــني الرتبيــة واملواجهــة، ومتســكت بالعقليــة 

التجميعيــة يف التحليــل وكذلــك يف منهــج العمــل. 

إن اإلميــان بالواجــب وعــدم تأجيلــه يعتــر القيمــة الكــرى والــروح التــي تــرى يف جســد األفــراد 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 فيــام يحــدث يف كل مــكان بعيــًدا عــن االعتبــارات الدنيويــة وعــى 

رأس ذلــك هــو واجــب كلمــة الحــق يف كل مــا ال يتفــق ومبــادئ اإلســام وال يتفــق كذلك مــع مرتكــزات الحركــة ومبادئها.

أهم المرتكزات لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
▪ عقيدتنا 

 هــي العقيــدة اإلســامية عــى طريقــة أهــل الســنة والجامعــة كــام فهمهــا الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعــني، 

ونقلهــا إلينــا العلــامء الثقــات املشــهود لهــم بالنزاهــة، املنفــي عنهــم شــبهة املــواالة لغــر اللــه، ونعنــي بالعقيــدة هــي 

وحدانيــة األلوهيــة والربوبيــة والحاكميــة والعبوديــة.

▪ غايتنا 
ــه عــز  ــه عــز وجــل، وهــذه متثــل الغايــة القصــوى ونهايــة األمــل لــكل مســلم وداعيــة إىل الل  تحقيــق مرضــاة الل

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 وللمؤمنــني فقــط مصداًقــا لقولــه تعــاىل: نث ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

ــاء  ــن أبن ــص م ــادق واملخل ــوالء الص ــار أن ذلــك ال ــدة: 55]، باعتب ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئمث [املائ
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 مصداًقــا لقولــه تعــاىل: نثۆئ  ۈئ   ۈئ   

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    مث [املائــدة: 56].
▪ الوحدة

كان اإلسـام واضًحـا منـذ البدايـة يف التأكيـد عـى قضيـة الوحـدة وعـى رضورتهـا لألمة اإلسـامية يك تسـتطيع التقدم 

باتجـاه تحقيـق مـراد اللـه عز وجل منها يف الحيـاة الدنيـا نثڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃمث [آل عمـران: 103]، 

نثے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭمث [املؤمنـون: 52]، نث  ٻ  ٻ  پ  پ  پمث [األنفـال: 46]. 
ولتحقيـق وحـدة الحركـة اإلسـامية ال بـد مـن أمريـن، أولهـام تصور واحـد للهدف، وهـذا يعنـي نظرية واحـدة يف تصور 

املشـكلة اإلسـامية املعـارصة، والثـاين مخطـط واحـد للعمل، وهـذا يعني نظريـة واحدة يف العمل اإلسـامي.

▪ الجماهير أداة التغيير 
 أثبتــت الجامهــر عــى مــدى التاريــخ خصوًصــا يف العــر الحديــث والــذي يتميــز بظاهــرة يقظــة الجامهــر أنهــا 

األداة األقــدر واألمــى عــى إحــداث التغيــر يف أي مجتمــع مــن املجتمعــات البرشيــة القامئــة.

▪ تالزم التربية والجهاد 
ــل  ــاء الشــخصية اإلســامية والجي ــادر عــى بن ــج ق ــة كمنه ــة الجهادي ــج الرتبي ــاد اإلســامي مبنه ــة الجه ــن حرك تؤم

املســلم الــذي يعيــد إىل األذهــان والواقــع منــوذج ذلــك الجيــل القــرآين الفريــد الــذي ربــاه املصطفــى صــى اللــه عليــه 

ــادئ  ــة الجهاديــة يتمثــل يف تربيــة هــذا الفــرد عــى القيــم واألخــاق واملب وســلم عــى العلــم والعمــل. ومنهــج الرتبي

ــم والدراســة. ويف نفــس الوقــت مقارعــة األعــداء  ــة والفكــر والتعلي ــادة والثقاف اإلســامية الصحيحــة مــن خــال العب

ومجاهدتهــم، واإلعــداد لذلــك بــكل الوســائل واإلمكانيــات املتاحــة مهــام كانــت نثڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  

ہ  ہ  ہ  ہمث [العنكبــوت: 69].
▪ فهمنا وزادنا

 تــرى حركــة الجهــاد اإلســامي أن فهــم اإلســام يجــب أن يكــون فهــاًم شــاماً وكامــاً ملنهــج هــذا الديــن العظيــم 

متاًمــا كــام فهمــه الجيــل األول مــن الصحابــة الكــرام رضــوان اللــه عليهــم أجمعــني، فهــاًم يجــب أن يكــون شــاماً لــكل 

مناحــي الحيــاة دقيقهــا وجليلهــا، ونتيجــة هــذه الرؤيــة للحركــة يف فهــم اإلســام فإنهــا ترفــض تبعيضــه مصداًقــا لقولــه 

ــة يف  ــع الجاهلي ــاء م ــض االلتق ــام وترف ــرة: 85]، ك ــاىل: نثڃ  ڃ  چ  چ   چمث [البق تع

منتصــف الطريــق ألن االلتقــاء مــع الجاهليــة ولــو يف جــزء مــن الطريــق ســيفقد أهــل الحــق حقهــم الــذي يتميــزون بــه.
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تمهيد:
منــذ تأسســت حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مطلــع الثامنينيــات مــن القــرن املــايض مل تكــن حدثًــا عابــًرا أو 

اســاًم هامشــًيا، بــل كانــت ومــا زالــت إضافــة هامــة أكســبت املــرشوع املقــاوم واملجاهــد يف فلســطني قــوًة يف املوقــف 

ــًا مــن  ــور ســجًا حاف ــا بأحــرف مــن ن ــًة يف األداء والعمــل، ســطر جهازهــا العســكري خاله ــة وجدي ــًة يف البوصل ودق

العمليــات النوعيــة يف الــراع مــع العــدو الصهيــوين.

أحاطــت ظــروف قاســية وصعبــة بالعمــل العســكري يف فلســطني قبيــل انتفاضــة األقــى املباركــة مــن حيــث الحصــار 

الــذي فرضــه االحتــال الصهيــوين بــًرا وجــًوا وبحــًرا 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 

بــني مطرقتــني؛ العــدو الصهيــوين مــن جانــب والســلطة الفلســطينية مبــا ترتــب عليهــا مــن التزامــات أمنيــة مــن جانــب 

ــد أن  ــا. بي ــا وعملياته ــة يف تحركه ــد مــن الري ــة تلجــأ إىل مزي ــل الفلســطينية املقاتل ــذي جعــل الفصائ آخــر. األمــر ال

خريــف العــام 2000م جــاء حامــًا بشــائر مرحلــة جديــدة يف تاريــخ جهــاد شــعب فلســطني، فــام 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 

ــا وتاريخًيــا يف الــراع،  وامتــدت ريــاح الغضــب إىل األرض املحتلــة عــام 1948م، وبــدا واضًحــا أن مثــة انعطاًفــا جوهريً

فالنفــوس نفضــت أعباءهــا وتغــرت، والســواعد شــمرت، وعنايــة الخالــق بفلســطني وأهلهــا قــد حلــت.

كانــت انتفاضــة األقــى أشــبه بإعصــار فاجــأ كثريــن مبــن فيهــم الســلطة الفلســطينية التــي مل تســتطع أن تبقــي 

ــذي وصفــه  ــزال الشــعبي ال ــك الزل ــع الحــال أن ذل ــا. وواق ــرة اللهــب، فانخــرط بعــض أفرادهــا فيه نفســها خــارج دائ

بعــض قــادة الصهاينــة باألخطــر منــذ عقــود، كان يســتلهم تطــوًرا بــارًزا آخــر يف تجربــة الجهــاد الفلســطيني. فبمــوازاة 

ــاح  ــت للجن ــور الف ــة _وبحض ــوى املقاوم ــت ق ــا، كان ــكل رشارته ــى وش ــة األق ــبق انتفاض ــذي س ــعبي ال ــان الش الغلي

العســكري للجهــاد اإلســامي_ قــد بــدأت بإحــداث تغيــر حقيقــي يف قواعــد املواجهــة زعــزع نظريــة »الداخــل اآلمــن« 

ــام غرســت يف  ــه، في ــان وأربكت ــب الكي ــراع إىل قل ــت ال ــي نقل ــات االستشــهادية الت ــة عــر عــدد مــن العملي للصهاين

وجــدان الجامهــر الفلســطينية مقولــة أن خيــار املقاومــة قــادر عــى فــرض حضــوره عــى الــدوام وباختــاف الظــروف 

بوصفــه الطريــق لتحريــر فلســطني مهــام كانــت الصعوبــات والتحديــات وظــروف الحصــار.

الفصل
الجهاز العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطينالثالث

سرايا القدس
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يف ظــل هــذا الواقــع وانســجاًما مــع املســتجدات ووعًيــا مبــا ســيؤول اليــه القــادم وتوقًعــا ملســتقبل آت واســتعداًدا 

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:
ــامي يف  ــاد اإلس ــة الجه ــكرية لحرك ــميات عس ــن مس ــبق م ــا س ــا مل ــا وعضويً ــداًدا فعلًي ــدس« امت ــا الق ــل »رساي متث

فلســطني، فقــد حملــت العمليــات العســكرية األوىل االســم املبــارش للحركــة قبــل أن يتميــز الجنــاح العســكري بأســامء 

أخــرى مثــل »ســيف اإلســام«، »عشــاق الشــهادة«، »القــوى اإلســامية املجاهــدة )قســم(« وصــواًل إىل »رسايــا القــدس« 

االســم الــذي جمــع جوانــب مــن الخــرات 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 حمــران، إيــاد حــردان، محمــود طوالبــة، إيــاد صوالحــة، نعــامن طحاينــة، محمــد ســدر، لــؤي الســعدي، 

ومل يألــوا جهــًدا بواجبهــم الرشعــي، فشــكلوا قــدوة حســنة ملــن تبعهــم، ورضبــوا مثــًا يحتــذى يف االلتــزام واإلخــاص 

والشــجاعة إىل أن نالــوا الشــهادة يف ســبيل اللــه فرحــني مســتبرشين.

عــى أن تســمية الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي باســم »رسايــا القدس« إمنــا يعــود بتاريخه _كام أســلفنا_ 

ــادة الحركــة برئاســة األمــني العــام الســابق  إىل بدايــات انتفاضــة األقــى نهايــة العــام 2000م حيــث تــم اجتــامع لقي

الدكتــور رمضــان عبــد اللــه َشــلَّح وتــم اختيــار اســم »رسايــا القــدس« للجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد االســامي. وقــد 

جــاءت التســمية مواكبــة ملرحلــة جديــدة تســتلزم أســاليب عمل متطورة تنســجم مــع املتغرات التــي فرضتهــا االنتفاضة. 

أســاليب أكــر تطــوًرا يف اإلدارة، وتنوًعــا يف طرائــق العمــل، وتجديــًدا يف الهيــكل التنظيمــي، يف ظل إدارة تقــوم عى مبدأي 

التخصــص والتقســيم يف العمــل، إىل جانــب نقــل ثقــل قيــادة العمل العســكري من الداخــل إىل الخارج، تحســًبا من تعرض 

الرايــا وجســدها العســكري ومفاصلهــا امليدانيــة لخطــر محــاوالت العــدو شــل قــدرة قيادتهــا عــى التوجيــه والســيطرة.

لقــد جــاء ظهــور رسايــا القــدس تتويًجــا محكــاًم ملراحــل متعــددة مــر بهــا الفعــل العســكري املقــاوم لحركــة الجهــاد 

اإلســامي يف فلســطني، فحمــل عصــارة التجربــة ونظمهــا واســتفاد مــن عراتهــا وأحكــم رضباتهــا مجســًدا بدايــة عمــل 

جديــد يف قوتــه وتأثــره واكتاملــه، فالتســمية الجديــدة كانــت اســتلهاًما لــروح انتفاضــة األقــى والــذي يقــع يف قلــب 

القــدس مركــز الــراع مــع العــدو وايذانًــا ببدايــة عمــل جديــد مــؤداه:

1. جهاز عسكري يبتغي من وراء عمله أواًل وأخرًا مرضاة الله تعاىل.

2. إعــادة تشــكيل الجنــاح العســكري للحركــة يف اســتلهام عميــق لكل ما يؤكــد ويحقق عقيدتــه الجهادية والعســكرية 

والسياســية، بعيــًدا عــن أي اعتبــار آخــر، ســعًيا ألن يكــون مع قيادتــه إطــاًرا وضمرًا مقاوًما للشــعب الفلســطيني.

3. أن 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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4. جهــاز منظــم بشــكل دقيــق، يعتمــد الرتاتبيــة يف عاقــات تواصــل صارمــة وقنــوات تفاعل محــددة. جهاز متامســك: 

بياناتــه واحــدة، تريحاتــه واحــدة، هدفــه واحــد، قيادتــه واحدة فــا تجــاوز وال انفات.

5. جهاز يستخلص ويستفيد من التجارب السابقة ويعمل عى تطويرها وتنميتها.

6. أن يعتمد مبدأي التخصص والتقسيم يف إدارته امليدانية ومهامته والعاقة مع خاياه وفروعه.

7. جهاز عسكري يعمل يف كل ساحات املواجهة الفلسطينية مع االحتال الصهيوين.

8. جهــاز يبــدع يف اســتخدام أســاليب متنوعــة يف املواجهــة مــع العــدو، وميتلــك حــس ومقــدرة املبــادرة والريــادة يف 

العمليــات، ويتمتــع بالقــدرة عــى التكيــف والبقــاء تحــت أقــى الظــروف مهــام كانــت الربــات أو املفاجــآت.

9. الريــة يف العمــل والتحــرك، مبثابــة القــوة الخفيــة األخــرى يف يــد املجاهديــن والضامــن األبــرز يف إنجــاح املهــام 

ــوين، وهــذا يوجــب  ــن مخاطــر االســتهداف الصهي ــوادره م ــه وك ــاز ومجاهدي ــة جســد الجه ــة فضــًا عــن حامي القتالي

ــارات محســوبة  ــا العتب ــة يف االتصــال، وعــدم ظهــور كادرهــا يف وســائل اإلعــام املختلفــة إال وفًق اعتــامد أســاليب آمن

ــة. وألســباب موضوعي

العمل العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين:
لقد مر العمل العسكري لحركة الجهاد اإلسامي إن أُجيز القول بثاث مراحل:

1. املرحلة األوىل: املبادرة.  

2. املرحلة الثانية: الرية والخرة.  

3. املرحلة الثالثة: التأهيل والقوة.  

أواًل: 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:

1. الشــكل 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 

ــن. ــد جباري ــة ومحم ــى اغباري ــم ويحي ــد وإبراهي ــن محم ــاد األرسى املجاهدي ــة جلع ــذو عملي ــدي، ومنف ــد الجعي خال

2. الشــكل الثانــي المبــادرة التنظيميــة: وهــذا الشــكل أخــذ طابًعــا تنظيمًيــا مــن حيــث البنية العســكرية 
يف تشــكياته، فلقــد قامــت قيــادة الحركــة بتشــكيل خايــا رسيــة محــدودة العــدد والعــدة، وبرغــم محدوديتهــا وضعــف 
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إمكانياتهــا التدريبيــة والتســليحية إال أن التصميــم واإلرادة والرغبــة يف العمــل كان حــارًضا عنــد هــذه الخايــا فنفــذت 

ــات أســاليب  ــذه العملي ــا له ــار« تحــايك يف تنفيذه ــل وإطــاق ن ــاء قناب ــن إلق ــات العســكرية »م ــن العملي ــد م العدي

وأعــامل الفصائــل الفلســطينية يف عملهــا العســكري. ومــن أهــم األعــامل التــي ميــزت هــذه املرحلــة مــا قــام بــه أبطــال 

معركــة الشــجاعية مــن عمليــات عســكرية بعــد هــروب جــزًء منهــم مــن ســجن غــزة املركــزي. وكان عــى رأســهم الشــهيد 

القائــد مصبــاح الصــوري ومجموعــة شــهداء معركــة الشــجاعية )محمــد الجمــل، فايــز قريقــع، أحمــد حلــس، ســامي 

ــات  ــد معتقــل أنصــار »رون طــال«، وعملي ــد الرشطــة العســكرية وقائ ــرز عملياتهــم قتــل قائ الشــيخ خليــل( ومــن أب

إلقــاء قنابــل عــى دوريــات العــدو الراجلــة واملتحركــة.

كــام 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:
1. صعــود اســم الجهــاد االســامي كتنظيــم تبنــى الكفــاح املســلح وانخــرط فيــه، وهــذه كانــت ســابقة هامــة وحدثـًـا 

مميــزًا أن يشــارك اإلســاميون يف العمــل املســلح بجانــب الفصائــل الوطنيــة، ومل يعــد العمــل املســلح حكــًرا عــى هــذه 

الفصائل.

2. اعتر العدو الجهاد اإلسامي تنظياًم خطرًا يهدد وجود هذا الكيان.

3. اعتقــال عــدد مــن كــوادر وعنــارص الجهــاد اإلســامي بتهمــة العمــل املســلح وعــى رأســهم الشــهيد القائــد الدكتور 

ــقاقي. فتحي الش

4. مطاردة عدد من كوادر الجهاد اإلسامي بتهمة العمل العسكري، وخروجهم خارج فلسطني.

ــود  ــي وج ــارة، وال ننف ــة الحج ــر انتفاض ــًيا يف تفج ــًا رئيس ــاًم وعام ــام 1987 دور مه ــجاعية ع ــة الش 5. كان ملعرك

ــة. ــر االنتفاض ــك يف تفج ــاهمت كذل ــرى س ــة أخ ــل هام عوام

6. إبعاد عدد من قيادات الجهاد اإلسامي إىل لبنان بتهمة تهديد أمن هذا الكيان عام 1988م.  

ــات العســكرية  ــا العملي ــددة انتســبت له ــور أســامء متع ــة وظه ــذه املرحل ــاب االســم العســكري املوحــد له 7. غي

ــار  ــا الجهــاد، عشــاق الشــهادة، الجهــاد اإلســامي« وهــذا الغيــاب وعــدم الحســم يف اختي مثــل »ســيف اإلســام، رساي

اســم محــدد كان لــه مــا يــرره، ومل يكــن غيــاب االســم املوحــد غيابًــا عشــوائًيا بالقــدر الــذي يعتــره البعــض، بــل كان 

ــت  ــل وتثبي ــا عــى إنجــاح العم ــا منه ــا، حرًص ــات عمله ــة يف بداي ــات الري ــه معظــم الجامع ــل ب ــا تعم ــًا منطقًي عم

ــاة أو  ــم مســألة حي ــم وملرشوعه ــل له ــي متث ــة الت ــة إىل الرتجمــة العملي ــن التصــورات النظري ــال م ــة، واالنتق املصداقي

مــوت، فاألولويــات كانــت مركــزة عــى جوهــر العمــل وتثبيــت املصداقيــة، ومل تكــن أولويــات الحركــة آنــذاك منصبــة 

ــن واملســميات. عــى تثبيــت العناوي
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8. الــروح املعنويــة العاليــة التــي تحــى بهــا مــن قــام بعمليــات املبــادرة الفرديــة، والبعــض ممــن انتســب للمبــادرة 

التنظيميــة ونفــذ عمليــات عســكرية.

9. وجود ضعف يف املهارة والخرة العسكرية أثر عى تنفيذ بعض العمليات العسكرية.

10. ندرة األسلحة وعدم توفرها بأيدي املجاهدين.

ثانًيا: المرحلة الثانية السرية والخبرة
هــذه املرحلــة اتســمت بســامت أكــر تنظيــاًم وخــرًة ودقــة يف التخطيــط والتنفيــذ مــن املرحلــة الســابقة، فأنتجــت 

عمليــات نوعيــة غايــة يف الدقــة والتنفيــذ، واألهــم أن الجنــاح العســكري »القــوى اإلســامية املجاهــدة - قســم« ظــل 

مجهــواًل لفــرتات طويلــة ومل يُكتشــف 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 

ــا، عمليــة ديزنغــوف عــام 1996م التــي نفذهــا االستشــهادي رامــز عبيــد حيــث  ــا وجــرح 75 جنديً عــن قتــل 23 جنديً

ُقتــل فيهــا 21 صهيونًيــا وجــرح 80 يف تــل أبيــب، عمليــة كفــار داروم عــام 1994م ونفذهــا االستشــهادي خالــد الخطيــب 

وُقتــل فيهــا 8 جنــود ومســتوطن وجــرح 45 جنديًــا ومســتوطًنا، عمليــة أســدود عــام 1994م وفارســها االستشــهادي عــيل 

العــاموي والتــي ُقِتــل فيهــا ضابــط برتبــة ميجــر وجــرح 6 مســتوطنني، عمليــة مســتوطنة نتســاريم عــام 1994م وفارســها 

االستشــهادي هشــام حمــد وقتــل فيهــا 3 ضبــاط صهاينــة وجــرح 9 جنــود(. وعمليــات نوعيــة أخــرى نفذتهــا قســم.

مميزات هذه المرحلة:
1. تثبيت اسم عسكري »القوى اإلسامية املجاهدة - قسم«.

2. تدريب بعض الكوادر وامتاك الخرة القتالية والتدمرية »هندسة املتفجرات«.

3. دخول عنر التخطيط وجمع املعلومات وإتقان التنفيذ.

4. االلتزام مببدأ الرية التامة يف العمل.

ــات »قســم«  ــر عملي ــة عــى إث ــة يف الســاحة الفلســطينية واإلقليمي ــة فاعل ــاد اإلســامي كحرك 5. تعاظــم دور الجه

وخاصــًة عمليــة بيــت ليــد الشــهرة.

ثالًثا: المرحلة الثالثة التأهيل والقوة:
ــه الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي »قســم« مــن عمــل نوعــي،  أتــت هــذه املرحلــة لُتكمــل مــا قــام ب

ولكــن طبيعــة املرحلــة الجديــدة وعنوانهــا الكبــر )انتفاضــة األقــى( فرضــت تســمية اســم جديــد يتناســب مــع املرحلــة 

ــا القــدس كاســم جديــد ومنحــوت ببصــرة مــن نحتــه وقّدمــه، اســم  الجديــدة ويحمــل دالالت اعمــق، فجــاءت رساي

جامــع لــكل مــا نريــده مــن هــذه املرحلــة، ومــن مراحــل مســتقبلية قادمــة.

فالقدس: عنوان »انتفاضة األقى« ولها مقام عزيز يف النفوس والعقول ما دامت السموات واألرض.
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ـــن إرث أعظـــم  ـــادم م ـــي الق ـــلها، فه ـــا وأرس ـــن بعثه ـــا مل ـــا حًب ـــه أســـامعنا وقلوبن ـــا ُفطـــرت علي والســـرايا: هـــي م
ـــاء والرســـل ملسو هيلع هللا ىلص. األنبي

مميزات هذه المرحلة:
1. بــروز اســم رسايــا القــدس كجنــاح عســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف ســاحة العمــل املقــاوم يف فلســطني كقــوة 

رئيســية فاعلــة ومشــاركة يف هــذه املرحلــة.

2. اتساع دائرة املنتسبني للحركة والرايا يف الضفة وغزة.

3. مشاركة العدد األكر من مجاهدي الحركة يف أعامل القتال واملقاومة.

4. التأهيل العسكري ماديًا ومعنويًا عر مرحلة طويلة من الدورات والرتبية الجهادية.

5. بناء تشكيل عسكري مدرب ومتخصص وعى أسس علمية وعسكرية.

6. اعتامد مبدأ التخصص يف العمل.

7. امتاك خرة التصنيع املحيل ألنواع مختلفة من الصواريخ وبعض املعدات العسكرية األخرى.

8. امتــاك أنــواع مــن األســلحة املتعــددة )خفيــف، متوســط، هــاون »60، 81، 120 ملــم«، مضــاد الــدروع، مضــاد 

الطــران، صواريــخ بأنواعهــا »107، 122، فجــر 5«.

ــاء قــوة عســكرية منظمــة تدمــج بــني أســلوبني يف العمــل، أســلوب العمــل الكاســيي »الجيــوش« وأســلوب  9. بن

ــات. حــرب العصاب

10. تحقيق جزء من قوة الردع مع العدو ومنعه من مواصلة اعتداءاته وإجرامه واستباحته الدامئة.

11. فرض توازن الرعب مع العدو، فأصبح يأمل كام نأمل، وجبهته الداخلية مهددة.

12. إظهار كفاءة عالية يف استخدام بعض أنواع األسلحة الكاسيكية مثل الهاونات بأنواعها.

13. حفظ األرسار ومنع العدو من الوصول لها وتدمرها.

14. تنفيــذ عمليــات مشــرتكة مــع عــدة فصائــل مقاومــة وعــى رأســها كتائــب القســام، وكتائــب املقاومــة الشــعبية 

وشــهداء األقــى وآخــرون.

15. وجــود جهــاز إعامــي حــريب يقــوم مبتابعــة وتوثيــق مــا تقوم بــه رسايا القــدس من عمليــات ضد العــدو الصهيوين.

كــام متيــزت هــذه املرحلــة بتنفيــذ عدة أنــواع مــن العمليات العســكرية، ومــن أهمها العمليــات االستشــهادية )عملية 

مجــدو عــام 2002م التــي نفذهــا االستشــهادي حمــزة الســمودي وقتــل فيهــا 19 جنديًــا وضابطـًـا وجــرح العــرشات مــن 
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الجنــود واملســتوطنني، عمليــة كركــور عــام 2002م التــي نفذهــا االستشــهاديان محمــد حســنني وأرشف األســمر قتــل فيهــا 

16 صهيونًيــا وجــرح 59، عمليــة حيفــا عــام 2002م نفذهــا االستشــهادي راغــب جــرادات وقتــل فيهــا 8 صهاينــة وجــرح 

12، عمليــة العفولــة عــام 2002م وفارســها االستشــهادي رأفــت أبــو ديــاك وقتــل فيهــا 8 صهاينــة وجــرح 30، عمليــة 

حيفــا لاستشــهادية هنــادي جــرادات عــام 2003م وقتــل فيهــا 21 صهيونًيــا وجــرح 60، عمليــة نتانيــا لاستشــهادية هبــة 

دراغمــة عــام 2003م وقتــل فيهــا 3 صهاينــة وجــرح 7، عمليــة تــل أبيــب عــام 2006م لاستشــهادي ســامر حــامد وقتــل 

ــه بــدران وقتــل فيهــا 5 صهاينــة  ــا وجــرح 60، عمليــة تــل أبيــب عــام 2005م لاستشــهادي عبــد الل فيهــا 11 صهيونًي

ــك وأدت إىل  ــد السكس ــهادي محم ــا االستش ــي نفذه ــام 2006م الت ــهادية ع ــات االستش ــة إي ــرشات، عملي ــرح الع وج

قتــل 3 صهاينــة وجــرح 10(. وهنــاك عــدة عمليــات نفذتهــا الرايــا يف الضفــة وغــزة ويف األرايض املحتلــة عــام 1948م.

كــام خاضــت رسايــا القــدس عــدة عمليــات قتاليــة مرشفــة وأظهــر فيهــا املقاتلــون أداًء قتالًيا وخــرًة عاليــة وتكتيكات 

ذكيــة أدمــت العــدو وأوقعــت بــه خســائر فادحــة ومــن أهمهــا: ملحمــة مخيــم جنــني بقيــادة الشــهيد القائــد محمــود 

طوالبــة عــام 2002م والتــي قتــل فيهــا 23 جنديًــا وضابطًــا وأوقعــت عــرشات املصابــني، وعمليــة الخليــل البطوليــة عــام 

2002م والتــي نفذهــا صقــور رسايــا القــدس البواســل يف الخليــل الشــهداء الفرســان )أكــرم  الهنينــي، والء رسور، محمــد 

ــاق  ــل »زق ــة الخلي ــدو عملي ــر الع ــد اعت ــن الجرحــى، ولق ــر م ــدد كب ــا وع ــا وجنديً ــا 13 ضابطً ــل فيه املحتســب( وقت

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 4 صهاينــة وجــرح 6( وعمليــات اشــتباك 

أخــرى قــام بهــا أبطــال الرايــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ويف قطــاع غــزة شــارك أبنــاء رسايــا القــدس إخوانهــم يف الضفــة الغربيــة يف هــذا النــوع مــن العمــل القتــايل، وقامــوا 

ــر  ــات )ج ــن أهــم هــذه العملي ــام مســتوطناته، وم ــه واقتح ــدو وآليات ــع الع ــى مواق ــارات ع ــن واإلغ ــل الكامئ بعم

املوت-عمليــة مشــرتكة، اقتحــام مســتوطنة مــوراج قتــل صهيــوين وجــرح 3 جنــود، هجــوم مســلح عــى طريــق كيســوفيم 

ــل 5 منهــم  ــي أســفرت عــن مقت ــة مشــرتكة، كمــني قــرب مســتوطنة مــوراج الت ــا يف عملي ــل ضابطــني وجــرح جنديً قت

ضابــط يف عمليــة مشــرتكة، عمليــة إطــاق قذيفــة RBG عــى دبابــة الهندســة يف رفــح عــام 2004م والتــي قتــل فيهــا 7 

جنــود مــن رسيــة الهندســة وجــرح عــدد آخــر.

ــا يف اســتخدام ســاح العبــوات فقــام مجاهــدو الرايــا  لقــد أظهــرت رسايــا القــدس يف هــذه املرحلــة براعــة وإتقانً

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 لرايــا القــدس.

ومــع اســتمرار االنتفاضــة وتطــور أســاليبها القتاليــة، وأمــام اإلرصار واإلرادة غــر املنقطعــة ملجاهــدي رسايــا القــدس 

ــة  ــل املقاومــة اندحــر العــدو الصهيــوين عــام 2005م عــن أرض غــزة مهــرواًل وجــاًرا خلفــه ذيــول الخيب وكافــة الفصائ
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ــا املعــارص،  والهزميــة، فــكان هــذا االندحــار أول إنجــاز جغــرايف يتــم تحريــره واقتطاعــه مــن أرض فلســطني يف تاريخن

فدخــل قطــاع غــزة مرحلــة جديــدة مــن العمــل املقــاوم، ودخلــت رسايــا القــدس يف هــذه املرحلــة والتــي اتســمت باأليت:

1. تعاظم القوة العسكرية للرايا وباقي الفصائل.

2. االستفادة من األنفاق يف جلب االحتياجات الرورية والازمة للعمل.

3. بناء قواعد عسكرية علنية بغرض التدريب واإلعداد.

4. تحقيق مبدأ االكتفاء الذايت وإحراز نتائج مبدعة فيه.

5. امتــاك قــدرة صاروخيــة تطــورت مــع الوقــت واإلمكانــات والخــرة إىل أن وصلــت إىل الحــد الــذي أصبــح فيــه 

العــدو واقًعــا تحــت تأثــر هــذه القــدرة الردعيــة، والتــي باتــت تشــكل ضغطًــا كبــرًا عــى جبهتــه الداخليــة وعــى قــراره 

الســيايس. كــام 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 الرايــا قــوة وإبداًعــا 

ومهــارًة يف اســتخدام هــذه الصواريــخ مــن بشــائر االنتصــار إىل الســامء الزرقــاء إىل كــر الصمــت إىل البنيــان املرصــوص.

سمات العمل العسكري لسرايا القدس:
ــن  ــني م ــكل مع ــى ش ــر ع ــة، مل يقت ــنني املاضي ــدار الس ــى م ــا ع ــدس ورضباته ــا الق ــل رساي ــح أن عم ــن الواض م

األعــامل العســكرية، كــام مل ينحــر عملهــا يف منطقــة جغرافيــة بعينهــا، حيــث شــملت عمليــات الرايــا جميــع مناطــق 

فلســطني املحتلــة، وانطلــق مقاتلوهــا مــن جميــع االتجاهــات مــن كل مــدن ومخيــامت قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، 

مــا جعلهــا بالفعــل »الــذراع القويــة« للفعــل الفلســطيني املقــاوم عــى أرض فلســطني، بالكثــر مــن عــزم وقــدرة التأثــر 

والقليــل مــن الــكام والتصديــر اإلعامــي. 

ففــي فــرتة 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 فيــام 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 بــني 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 الربــات 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، كــام 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 

ــح  ــة رف ــوب مدين ــن جن ــة صــاح الدي ــة بقذيفــة )R.B.G( قــرب بواب ــة صهيوني ــة تدمــر دباب ــك عملي ــد. وكذل التعقي

ــخ 2004/05/12م. بتاري

عــى أن هــذا الــدور الريــادي الــذي بــدد حســابات العــدو وكــر نظريــة أمنــه، وهــذا اإلســهام األصيــل واإلبــداع 

ــدو  ــات الع ــارًشا لسياس ــا أول ومب ــا هدًف ــن الراي ــل م ــطينية، جع ــة الفلس ــرة املقاوم ــدس يف مس ــا الق ــع لراي الرائ

اإلجراميــة، ووضعهــا يف دائــرة االســتهداف الصهيــوين، الــذي طــال عــدًدا غــر قليــل مــن عنارصهــا وكوادرهــا وقياداتهــا 

ــان انتفاضــة األقــى األلفــي أســر، كــام طالــت  العســكرية. وقــد تجــاوز عــدد معتقليهــا يف الضفــة الغربيــة فقــط إب

االغتيــاالت عــدًدا كبــرًا مــن قياداتهــا وكوادرهــا فيــام قــارب عــدد شــهداء رسايــا القــدس يف ظــل انتفاضــة األقــى األلــف 

شــهيد.

ــة، مــن األبســط إىل األعقــد؛ مــن  ــا القتالي ــات الراي إذن، وكــام ســبقت اإلشــارة، تنوعــت أشــكال وأســاليب عملي

الطعــن بالســكاكني إىل العمليــة االستشــهادية، ومــن االشــتباك واالقتحــام، إىل إطــاق الصواريــخ التــي تطــورت تدريجًيــا 

كوســيلة فاعلــة، وبدأتهــا الرايــا بالصواريــخ والقذائــف املصنعــة ذاتًيــا وواصلــت بذلــك قبــل أن تفاجــئ العــدو بهديــر 

صواريــخ أكــر تأثــرًا وأبعــد مــدى تــم إدخالهــا إىل القطــاع بطــرق أمنيــة دقيقــة تعتــر بحــد ذاتها مهــامت معقــدة ال تقل 

أهميــة عــن التخطيــط للعمليــات العســكرية ووصــواًل إىل تصنيــع الصواريــخ ذات املــدى الطويــل والقــدرة التفجريــة 

الهائلــة وهــذا بــات واضًحــا وملموًســا يف حــرب غــزة األخــرة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( حيــث 

اســتخدمت رسايــا القــدس ألول مــرة صواريــخ محليــة مــن إنتــاج وتصنيــع الوحــدة الهندســية للرايــا وهــي )بــراق100( 

و)بــراق70( لتصــل هــذه الصواريــخ إىل أهــداف صهيونيــة يف »تــل أبيــب« و«نتانيــا« والقــدس املحتلــة ومفاعــل »دميونا« 

بالنقــب، وكذلــك اســتخدام صواريــخ جــراد وفجــر )5( يف قصــف املــدن الصهيونيــة املحيطــة بقطــاع غــزة. 

أهــم األســاليب القتاليــة التــي اســتخدمتها »ســرايا القــدس« خــالل معركتهــا 
المســتمرة مــع الكيــان الصهيونــي:

)1( عمليات الطعن:
ـــدو إال  ـــذاء الع ـــأنها إي ـــن ش ـــيلة م ـــرتك وس ـــا، مل ت ـــرًا مقاوًم ـــكل ضم ـــها أن تش ـــأت لنفس ـــي ارت ـــدس الت ـــا الق رساي

واســـتخدمتها، وعندمـــا تعـــذر إدخـــال الســـاح إىل مســـتوطنة نتســـاريم نتيجـــة اإلجـــراءات األمنيـــة املشـــّددة عـــى 

ـــاح  ـــن س ـــه م ـــر لدي ـــا توف ـــتخدام م ـــدس يف اس ـــا الق ـــن رساي ـــق م ـــد خزي ـــد أحم ـــواَن املجاه ـــتوطنة مل يت ـــة املس بواب

ـــة  ـــرح أربع ـــني وج ـــل اثن ـــتوطنني فقت ـــن املس ـــة م ـــى مجموع ـــكني ع ـــض بالس ـــي، فانق ـــب الرشع ـــام بالواج ـــة القي بغي

آخريـــن بتاريـــخ 2002/03/29م. مـــع اإلشـــارة إىل أن األســـر املحـــرر املجاهـــد خالـــد الجعيـــدي هـــو مفجـــر ثـــورة 

الســـكاكني قبيـــل انتفاضـــة الحجـــارة.
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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.

مبكــًرا 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 

بــني قســمني رئيســني:

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، معلنــًة بذلــك عــن بــدء سلســلة مــن العمليــات 

ــات االستشــهادية يف  ــن العملي ــر م ــا الكث ــذت الراي ــد نف ــة. وق ــع أرايض فلســطني املحتل االستشــهادية، شــملت جمي

العمــق الصهيــوين يف مــدن وبلــدات فلســطني املحتلــة عــام 1948م، وغالًبــا 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 عــاٍل، وجهوزيــة قتاليــة، وتخطيــط 

دقيــق، ومعرفــة جيــدة بالعــدو وأســاليبه وإمكانياتــه وقدراتــه القتاليــة، فضــًا عــن رســوخ اإلميــان والعقيــدة يف الجانــب 

اإلنســاين املعنــوي.

ــأن  ــوين ب ــان الصهي ــتخبارية يف الكي ــكرية واالس ــة العس ــادات املؤسس ــدى قي ــاد ل ــاد اعتق ــن س ــن الزم ــرتة م ولف

التشــكيات العســكرية املجاهــدة ال متيــل إىل خــوض عمليــات االشــتباك املبــارش ذات الطبيعــة املعقــدة وتفضــل الرتكيــز 

عــى العمليــات االستشــهادية باســتخدام املتفجــرات بوصفهــا أكــر ضامنــة يف تحقيــق نتائــج مؤثــرة. هــذا التصــور أخــذ 

بــه أيًضــا 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 

املركافــا التــي تعتــر الورقــة الرابحــة يف حــروب الكيــان الصهيــوين الريــة. وقــد أســفر اســتخدام رسايــا القــدس للعبــوات 

الناســفة عــن تدمــر عــدد مــن دبابــات العــدو وقتــل مــن فيهــا.

ــة داخــل املؤسســة العســكرية  ــه مــن ذهــول ومخــاوف حقيقي ــا يف مــا أثارت ــات تكمــن أساًس ــة هــذه العملي أهمي

الصهيونيــة، فقــد فتــح الصهاينــة تحقيقــات جديــة يف هــذا التطــور امليــداين، فيــام اعتــر محللــون عســكريون صهاينــة أن 

هــذا النــوع مــن العمليــات ميثــل مفرتًقــا رهيًبــا يف املواجهــة مــع املقاومــة الفلســطينية، مــع ظهــور القــدرة عــى إحبــاط 

عامــل املركافــا املؤثــر يف املواجهــة.
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)4( اقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات:
ــه العســكرية، كــام  يتطلــب هــذا النــوع مــن العمليــات منتهــى الجــرأة والشــجاعة وإرادة التحــدي للعــدو وقدرت

ــات  ــزز بالدباب ــود ويتع ــظ بالجن ــكري يكت ــع عس ــى موق ــوم ع ــة. فالهج ــه األمني ــا ملنظومت ــاس اقتحاًم ــكل باألس يش

ومختلــف األســلحة الثقيلــة ويحــاط بكامــرات املراقبــة واألســاك الشــائكة وأجهــزة الرصــد، ميثــل الشــكل األعقــد مــن 

العمليــات العســكرية ويســتلزم إعــداًدا جيــًدا وتخطيطًــا دقيًقــا ورقابــة مســتمرة وجــرأة فائقــة، توفــرت لــدى مجاهــدي 

رسايــا القــدس وتشــكياتهم العســكرية فحققــوا نجاحــات باهــرة يف اســتهداف واقتحــام عــدد كبرمــن مواقــع وثكنــات 

قــوات االحتــال.

)5( الصواريخ والهاونات:
مل يقتــر عمــل الرايــا عــى العمليــات العســكرية التــي تتصــف بااللتحــام واملواجهــة املبــارشة مــع مواقــع العــدو 

وقواتــه بأســاليب قتاليــة محــددة، بــل عمــدت الرايــا 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، كــام كان مــن شــأن هــذا األســلوب 

إثــارة موجــات الرعــب والقلــق املســتمرين لــدى املســتوطنني والجنــود عــى حــد ســواء. 

ومــن الناحيــة االســرتاتيجية أصبــح عامــل الصواريــخ والهاونــات مســاهاًم رئيســًيا يف تأســس قاعــدة جديــدة مؤداهــا 

ــا أن طــورت هــذه الوســيلة فاســتخدمت  ــان الغاصــب. ومل تلبــث الراي ــوازن الرعــب مــع الكي ــة مــن ت إحــداث حال

ــرتات إال  ــرشات الكيلوم ــا ع ــاوز مداه ــث تج ــايل بحي ــي القت ــا الفن ــني أدائه ــت يف تحس ــا تدرج ــة ذاتًي ــخ مصنع صواري

أن العامــة الفارقــة يف هــذا الســياق كانــت يف اســتخدام الرايــا لصواريــخ غــراد األكــر تطــوًرا عــى صعيــد حمولتهــا 

التفجريــة ودقتهــا التصويبيــة ومداهــا الــذي يتجــاوز العرشيــن كيلومــرتًا. وهكــذا تطــورت الرايــا يف اســتخدام وتصنيــع 

الصواريــخ إىل أن أصبــح مؤخــًرا يف مقدورهــا أن تغطــي مدنـًـا 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 التدمرية. 

ختاًما: 
مل يكــن لرايــا القــدس أن تتقــدم وتتطــور بعيــًدا عــن جهــود املخلصــني األوفيــاء مــن أبنــاء الحركــة وقادتهــا الذيــن مل 

يبخلــوا عليهــا بدمائهــم واموالهــم وتوجيهاتهــم وخراتهــم. ومل يدخــر أبنــاء الرايــا جهــًدا 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 شــيًئا، فــام 

نبذلــه مــن جهــد وتصميــم وتخطيــط وإعــداد مــادي ومعنــوي هــو مــا ســيوصلنا إىل التحريــر والنــر.
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مل يكــن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي بطــًا عاديًــا، بــل كان قائــًدا صنــع تاريًخــا، 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 بــني منهــج الحــق واإلصــاح ومنهــج اإلفســاد واالســتكبار، لرســخ العاقــة 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، وقــراءة 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 عاقــة العــامل بــه وعاقتنــا 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 لاجئــني بقطــاع غــزة بتاريــخ 4 ينايــر )كانــون الثــاين( 1951م، بعــد ثــاث 

ســنوات مــن النكبــة، قــرأ آثارهــا وآالم املعانــاة التــي حفرتهــا يف تقاســيم وجــه أبيــه ونظــرات 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، وإجــراءات 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، كلــامت يحــس أنهــا تحمــل الكثــر مــن مشــاعر الشــوق والحنــني ملــاض 

قريــب، ممزوجــة بالغضــب واألمل مــن واقــع قائــم، لكنــه مل يكــن يفهــم لهــذه الكلــامت معنــى: كيــف يكــون بيتنــا يف 
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ــا أراض كثــرة، فيهــا  املخيــم ليــس بيتنــا؟ وكيــف يكــون خــارج املخيــم عاملًــا ليــس مخيــاًم وملــاذا نحــن فقــراء وعندن

أشــجار زيتــون وعنــب وتــني؟ فلــامذا إذن نتكــدس يف الركســات والخيــم؟ وككل أبنــاء جيلــه، كان يحفــظ الجــواب عــى 

ســؤال: »أنــت منــني؟«، وكان عليــه أن يجيــب: »أنــا مــن زرنوقــة، قضــاء الرملــة« متاًمــا كــام يحفــظ اســمه! وككل أبنــاء 

ــريب،  ــاذ الع ــش اإلنق ــوين، وجي ــدو الصهي ــل الريطــاين، والع ــن املحت ــرًا ع ــون كث ــار الســن يتحدث ــه كان يســمع كب جيل

واألونــروا، والهدنــة، والعــودة، والخــروج مــن املخيــم. كان يســمع، وكانــت ذاكرتــه تســجل كل مــا تلتقطــه أذنــاه.

وحــني بلــغ الصبــا، ومثــل ســائر الفتيــان الذيــن أصبحــوا قادريــن عــى العمــل، كان ال بــد لفتحــي الصبــي أن يســاعد 

أبــاه يف تأمــني قوتــه وقــوت إخوتــه العــرشة، فخــرج إىل العمــل خــارج املخيــم، ليتعــرف عــى عــامل آخــر: اكتشــف فيــه 

مــاذا تعنــي األرايض الشاســعة التــي ال يحدهــا النظــر، واملزروعــة بأشــجار التــني والزيتــون، ال بالخيم والركســات؛ شــاهد 

البحــر وســوايف الرمــال والبيــارات، فبــدأت تتكــون لديــه مفاهيــم جديــدة عــن املــكان والزمــان، مفاهيــم تنشــئها املقارنة 

ــي  ــر ال تنته ــوف يف طواب ــني الوق ــت، ب ــة والبي ــني الخيم ــق، ب ــزاروب والطري ــني ال ــة ب ــم واملدين ــني املخي ــة ب اإلجباري

والــرشاء مــن الســوق، بــني التفتيــش واملــرور؛ مقارنــات كانــت تــرتك آثرهــا يف نفســه، كــام يف أنفــس املايــني غــره، ممــن 

يحملــون صفــة » الجــئ« التــي بــات عليــه أن يتعلمهــا قــًرا يف عــامل خــارج املخيــم، الــذي حكــم عليــه أن يتعلــم اإلجابة 

الجديــدة يف العــامل الجديــد. بــات عليــه أن يقــول: »أنــا الجــئ مــن املخيــم!«

ــا كســائر  ــدأت صــور هــذه املتناقضــات تفــرض نفســها عــى مشــاعر الشــهيد فتحــي الشــقاقي، متاًم ــا ب رسعــان م

»الاجئــني« مثلــه، فســجل انطباعاتــه باكــًرا جــًدا، حينــام خطــت أناملــه تلك القصيــدة املســتوحاة من محطة األتوبيســات 

الرئيســة خــارج أحــد أبــواب بلــده القــدس القدميــة، حيــث ينطلــق العــامل 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 مرشفــاَ عليهــا، راســاًم فيهــا عاقــة » الاجــئ« مبحتــل أرضــه:
» كانوا خمسة..

يف مينى كل منهم منجل..
يف يرى 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 حر املأمور..
موالنا كًفا يف كٍف 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 تتاحــق: كيــف حــدث ذلــك؟ ملــاذا حــدث؟ هــل ســأبقى الجًئــا طــوال حيــايت؟ مــا 

مصــر أهــيل وإخــواين وأبنــايئ غــًدا؟ كيــف اســتطاع العــدو تجميــع هــذه القــوة التــي متكــن بواســطتها مــن احتــال 

أرضنــا وطــرد أهلنــا؟ أيــن العــرب والجيــوش العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة؟ هــل نســتطيع نحــن الاجئــون أن نفعــل 

شــيًئا؟ هــل نستســلم لقدرنــا ونقبــل بــه؟ أســئلة كبــرة وصعبــة ومعقــدة، كان ال بــد لهــا مــن إجابــات!

ــع كلمــة »الجــئ«  ــه م ــًرا أن تجربت ــة الجاهــزة، وأدرك مبك ــي باألجوب ــه مل يكــن ليكتف ــزة الشــهيد الشــقاقي أن مي

ميكــن أن تتكــرر مــع باقــي الكلــامت، وميكــن للكلمــة أن تفقــد الكثــر مــن معانيهــا إذا تــم ســامعها آالف املــرات مــا مل 

نفكــر يف معناهــا الحقيقــي: مــاذا تعنــي كلــامت مثــل: مؤامــرة – اســتعامر – صهيونيــة – الغــرب – التحريــر – فلســطني 

التاريخيــة – العــودة؟ إىل عــرشات غرهــا تزدحــم بهــا ألســنة النــاس، لكــن معانيهــا تضيــع وســط الزحــام! كيــف ميكــن 

فهــم كل هــذه الكلــامت املشــبعة باملشــاعر يف ســياق واحــد يحقــق النتيجــة املطلوبــة؟ مواجهــة املؤامــرة االســتعامرية، 

ــق العــودة، ومحــو كلمــة »الجــئ«،  ــة، وتحقي ــر فلســطني التاريخي ــا، لتحري ــوين املدعــوم غربًي ــال الصهي ــة االحت وإزال

وانتصــار إجابــة »أنــا مــن زرنوقــة، قضــاء الرملــة« وهزميــة إجابــة: »أنــا الجــئ مــن املخيــم«.

يف شــبابه، كــام ســائر أبنــاء جيلــه ممــن يفــرض عليهــم الواقــع أن يكونــوا متابعــني سياســيني لــكل مــا يجــري مــن 

ــا قطــاع غــزة الخاضــع  ــر به ــي تأث ــارص يف مــر، الت ــد الن ــة جــامل عب ــع الشــهيد فتحــي الشــقاقي، تجرب حولهــم، تاب

لــإلدارة املريــة وقتهــا. كــام عايــش فــرتة انســجام حركــة اإلخــوان املســلمني ونظــام عبــد النــارص وفــرتات رصاعهــم. 

ــان، أحــدث  ــال مــا بقــي مــن فلســطني وأجــزاء مــن مــر واألردن وســوريا ولبن غــر أن هزميــة العــام 1967م، واحت

صدمــة كبــرة يف العــامل العــريب واإلســامي، تتناســب مــع مقــدار اآلمــال التــي عقــدت عــى شــخصية جــامل عبــد النــارص 

القياديــة الكاريزميــة أكــر مــام عقــدت عــى أســس واقعيــة ترتكــز إىل حقائــق تتعلــق بفهــم حقيقــة الــراع وعمقــه 

وجوهــره. فعــادت األســئلة تلــح يف طلــب األجوبــة يف ذهــن الشــهيد القائــد ورفاقــه املؤسســني األوائــل، أثنــاء دراســتهم 

يف الجامعــات املريــة.

ــرة، ونقاشــات معمقــة، وحــوارات مكثفــة، ومتابعــات مســتمرة، ودراســة تجــارب متعــددة،  ونتيجــة لقــراءات كث

ــة: ــد ورفاقــه إىل تقديــم األجوب خلــص الشــهيد القائ

»إن صفــة »الاجــئ« التــي ألصقــت بالشــعب الفلســطيني هــي الوجــه اآلخــر لعمليــة زرع كيــان غريــب فــوق أرض 

فلســطني، هــو الكيــان الصهيــوين. فاملشــكلة إذن ليســت يف الاجئــني، بــل يف املــرشوع 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 طائــرات غربيــة؛ فــإن لــه وظيفــة محــددة تخــدم 

أجنــدة الــدول االســتعامرية التــي أوجدتــه، هدفــه تفتيــت ومتزيــق العــامل العــريب واإلســامي، ومنــع توحــده بالقــوة 
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ــان ســيايس موحــد يف العــامل العــريب واإلســامي  العســكرية، وإجهــاض كل محــاوالت نهوضــه وتقدمــه؛ ألن وجــود كي

ســيمنع الغــرب مــن االســتياء عــى ثــروات العــرب واملســلمني، ويف مقدمتهــا الطاقــة النفطيــة والغــاز الطبيعــي الازمــني 

لنمــو الصناعــة والتقــدم الغربيــني.

ــتنزاف  ــوين دوًرا يف اس ــان الصهي ــب الكي ــد أن يلع ــذه، ال ب ــق ه ــت والتمزي ــة التفتي ــى حال ــاء ع ــل اإلبق ــن أج وم

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 الخاصــة التــي توصــل إليهــا مــع رفاقــه خطــرة جــًدا؛ ألنهــا تضــع األمــور يف نصابهــا، 

ــة  ــر املصــر وإقامــة دول ــة تقري ــر وحري ــف عــن مســارات: التحري ــة الفلســطينية يف مســار مختل ــد وضــع القضي وتعي

فلســطينية! وغرهــا مــن املســارات التــي ال تنســجم مــع طبيعــة الــراع، وال تنفــذ إىل حقيقــة جوهــره: فــإذا كان الكيــان 

الصهيــوين هــو رأس حربــة املــرشوع 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 

ــه،  ــذي يتحكــم مبجلــس األمــن وقرارات ــه هــو رهــان عــى رساب؛ ألن هــذا الغــرب ال ــر مصــره أو إقامــة دولت أو تقري

ــان  ــا بالكي ــس حًب ــوين _لي ــان الصهي ــم الضغــط عــى الكي ــل أن يت ــن يقب ــه، ل ــدويل واتجاهات ــع ال ــا يســمى املجتم ومب

ــا عــى مصالــح الغــرب ذاتــه: مصالحــه يف الطاقــة والســيطرة ونهــب الــروات، ومنــع الوحــدة  وال باليهــود_ بــل حفاظً

العربيــة واإلســامية التــي دكــت يوًمــا 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 قتــًا وســفكًا يف دمــاء املســلمني.

ــة  ــنة النبوي ــدي الس ــم وه ــرآن الكري ــوص الق ــن نص ــايف، م ــام الص ــع اإلس ــن نب ــه م ــهيد ورفاق ــور الش ــل الدكت نه

ــزل هــدى  ــا ن ــم إمن ــرآن الكري ــأن الق ــا ب ــون حًق ــة، وهــم املؤمن ــاده كاف ــراع الكــوين يف أبع ــراءة هــذا ال ــرة، لق املطه

ــم: ــاد والظل ــامت اإلفس ــة ظل ــارة يف مواجه ــاس، ومن للن

إن الــراع فــوق أرض فلســطني، ليــس رصاًعــا عرضًيــا بــني الفلســطينيني واإلرسائيليــني، وال هــو رصاع حــول تحديــد 

حــدود األرض املحتلــة يف العــام 1967م، وال حتــى حــول أحقيــة القــدس الرشيــف واملســجد األقــى املبــارك؛ بــل هــو 

رصاع بــني منهجــني: منهــج الحــق كلــه يف مواجهــة الباطــل كلــه.

أمل يتحدث القرآن الكريم عن هذه اللحظة التاريخية الحاسمة من حياة اإلنسانية يف مطلع سورة اإلرساء:

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ   نث 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ    ک  
ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ      ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

[اإلرساء: 4 – 7]. ې  ې  ې مث 
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املعركــة مــع املــرشوع الصهيــوين يف فلســطني هــي معركــة ضــد اإلفســاد والعلــو يف األرض، كل األرض، حيــث ميثــل 

ــروات ونهــب  ــد وضــع يدهــا عــى ال ــي تري ــه قــوى االســتكبار العاملــي الت هــذا املــرشوع ذروة اإلفســاد، تلتــف حول

الشــعوب وإال كيــف ميكــن أن يكــون بنــو إرسائيــل أكــر نفــرًا، أي أكــر حشــًدا للجيــوش، يف حــني 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، كــام يقــول تعــاىل: نث ڌ   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  ہمث. [آل عمــران: 112]

گ   گ   والقــرآن الكريــم إذ ينبــئ املؤمنــني بحقيقــة الــراع وجوهــره، فإنــه ينبههــم إىل ســبيل املواجهــة: نث

بــأن  للمؤمنــني  بــني  إيضــاح  [اإلرساء: 5]، يف  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ںمث 
ــا(، يســرون عــى  ــاًدا لََن ــه )ِعَب ــه تعــاىل إلي ــه، نســبهم الل ــاد الل ــل مــن عًب مواجهــة هــذا املــرشوع يتطلــب إعــداد جي

هديــه، ويأمتــرون بأمــره. فهــذا هــو الــرشط األول. وأمــا الــرشط الثــاين فهــو البــأس الشــديد، ومــا يســتلزمه ذلــك مــن 

إعــداد العــدة والقــوة القــادرة عــى مواجهــة هــذا املــرشوع املدعــوم بأعتــى آالت القتــل الهمجيــة التــي تنتجهــا ومتــول 

صناعتهــا رشكات اإلفســاد العاملــي، التــي متتــص ثــروات الشــعوب، وتعيــث يف األرض فســاًدا وأزمــات ماليــة وأخاقيــة 

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 دوًمــا: فــام مــن قــوة غازيــة يف التاريــخ إال وتطلعــت إىل 

دخــول األرض املباركــة. والقــرآن الكريــم يســجل بوضــوح ال لبــس فيــه أن لحظــة إعــان االنتصــار النهــايئ عــى مــرشوع 

ــى: نثۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ــجد األق ــه املس ــاد الل ــول عب ــون بدخ ــتكبار تك ــاد واالس اإلفس

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېمث [اإلرساء: 7]، والتتبــر إمنــا يكــون بإزالــة كل هــذا 
العــدوان الغاصــب وتفكيــك مرشوعــه وطرحــه خــارج التاريــخ.

وبهــذه األجوبــة، اســتنبط الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ورفاقــه منهًجــا قرآنًيــا، يســتوعب اللحظــة املعــارصة، 

ــر، ووضــع  ــا، يف إطارهــا العاملــي الكب ــل يســتطيع تشــخيص أبعــاد املعركــة بكليته ــخ والــراع، ب ــد قــراءة التاري ويعي

أســس للمواجهــة ترتكــز عــى البعديــن: الرتبــوي والجهــادي.

الواقع العملي وأزمة الحركة اإلسالمية:
ــت  ــاذا أغفل ــة: مل ــئلة عملي ــه، أس ــراع وطبيعت ــة ال ــول حقيق ــة، ح ــة النظري ــتدعت األجوب ــا اس ــان م ــن، رسع لك

ــات؟ ــاس والطاق ــد الن ــى حش ــا ع ــم قدرته ــطني، رغ ــر فلس ــة تحري ــامية قضي ــركات اإلس الح

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.

وخاصــة مــا توصلــوا إليــه مفــاده أن الحركــة اإلســامية، يف وقتهــا، مل تنظــر إىل املــرشوع الصهيــوين ومواجهتــه فــوق 
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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 الخافــة، أو نتيجــة لهــا، متجاوزيــن بذلــك حقيقــة أن وجــود 

الكيــان الصهيــوين فــوق أرض فلســطني، ولكونــه رأس حربــة املــرشوع 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 بربــات 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 الخافــة مًعــا، حيــث وجــدت نفســها 

تخــوض رصاًعــا عــى صعــد متعــددة حــول عاقــة اإلســام بالوطنيــة والقوميــة.

ــر »املرحــيل«:  ــة التفك ــة اإلســامية هــي أزم ــا الحرك ــاين منه ــة أخــرى تع ــه أزم ــور الشــقاقي ورفاق وشــخص الدكت

فالحــل لديهــا يتكــون مــن مراحــل متعــددة، تبــدأ مــن »مرحلــة الرتبيــة« و«إعــداد جيــل مســلم« إىل »مرحلــة اإلعــداد 

واالنتشــار« إىل »مرحلــة املواجهــة والجهــاد«، يف حــني أن القــرآن الكريــم ربــط بــني مرحلتــي اإلعــداد والجهــاد يف آيــة 

واحــدة: نثڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث [العنكبــوت: 69]

مــن هنــا، رفــع الشــهيد املعلــم شــعار: )فلســطني هــي القضيــة املركزيــة للحركــة اإلســامية(، وأنــه مــا مل تعــد الحركــة 

ــار األبعــاد الدينيــة والتاريخيــة  اإلســامية قــراءة مــا يجــري فــوق أرض فلســطني وفــق قــراءة قرآنيــة، تأخــذ يف االعتب

والواقعيــة للــراع، ومــا مل تعــد ترتيــب أولوياتهــا بنــاء عــى هــذه القــراءة 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 بــني )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 عمــيل؛ يحثهــم عــى االرساع يف 

ــا مبكــًرا عــن التنــازل  ذلــك بــوادر انحــراف بوصلــة الكفــاح املســلح بعــد مؤمتــر »النقــاط العــرش« الــذي شــكل إعانً

ــن أرض  ــر م ــى أي ش ــة »ع ــة دول ــر وإقام ــر املص ــق تقري ــول ح ــراع إىل رصاع ح ــل ال ــطني، وتحوي ــن أرض فلس ع

فلســطني«، وهــو اإلعــان الــذي نــزل كالصاعقــة عــى الاجئــني الفلســطينيني، الذيــن يناضلــون للخــروج مــن املخيــم 

وأزقتــه وزواريبــه، فــإذا بنضالهــم يتحــول ليصبــح نضــااًل 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 مبكــًرا عــى تأســيس لجــان املســاجد والجامعــات، وعــى نــرش الوعــي بــني 

صفــوف أبنــاء غــزة والقــدس والضفــة وســائر قــرى فلســطني املحتلــة. فأطلــق مجلــة الطليعــة اإلســامية، التــي صــدر 

بحقــه، بســببها يف العــام 1983م، حكــم بالســجن أحــد عرش شــهًرا. والافت يف هذا االعتقــال أنه كان االعتقــال األول ألبناء 

الحركــة اإلســامية يف قطــاع غــزة، وقبــل أن تطلــق حركــة الجهــاد االســامي عملياتهــا الجهاديــة بــني 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 مجاهــًدا مــن نشــطاء حركــة الجهــاد االســامي 

ــة  ــامية يف الضف ــة إس ــع أو مجموع ــال األول ألي تجم ــو االعتق ــك ه ــذاك، وكان ذل ــدة آن ــئة والولي ــطني الناش يف فلس

الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ االحتــال الصهيــوين لهــام عــام 1967م، فلــم يكــن أي مــن التجمعــات االســامية يف فلســطني 

ــن  ــني الذي ــاد االســامي حــًا لإلشــكالية القامئــة ب ــة الجه ــروز حرك ــا ل ــة بعــد، وكان هــذا ســبًبا كافًي ــرر املواجه ــد ق ق

يحملــون االســام وال يتوجهــون لتحريــر فلســطني، والذيــن يتحدثــون عــن تحريــر فلســطني دون ان يحملــوا اإلســام!!«.

ــف  ــوين والتحال ــرشوع الصهي ــع امل ــة م ــاح املواجه ــون أن مفت ــه يدرك ــقاقي ورفاق ــي الش ــد فتح ــور القائ كان الدكت

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 كامــًا يف 

التعبــر عــن إميانهــم وإرادتهــم الصلبــة. ولذلــك، أعلــن الشــهيد بوضــوح أن دور الطليعــة التــي كان يشــكلها مــع رفاقــه 

ليســت شــكًا جديــًدا عــى هيئــة حــزب نخبــوي، وال ينبغــي لهــا أن تتحــول إىل ذلــك.

قــال: »املطلــوب منوذج رســايل مجاهد، يصدع بالحق يف هذه املرحلة، ويتفــاىن يف خدمة الجامهر عى كافة األصعدة«.

ترجل الفارس: 
أدرك قــادة العــدو الصهيــوين وجرناالتــه مبكــًرا الخطــر الكبــر الــذي يحملــه فكــر الدكتــور فتحــي الشــقاقي، ورسعــة 

انتشــار هــذا الفكــر بــني أوســاط شــعبنا الفلســطيني، والســيام بــني الشــباب، فقامــت باعتقالــه يف آذار 1986م، للمــرة 

الثانيــة، وحكمــت عليــه بالســجن الفعــيل ملــدة 4 ســنوات مــع 5 ســنوات مــع وقــف التنفيــذ الرتباطه بأنشــطة عســكرية 

والتحريــض ضــد االحتــال الصهيــوين ونقــل أســلحة إىل قطــاع غــزة غــر أنــه وقبــل انقضــاء فــرتة ســجنه، قــام العــدو 

الصهيــوين بإبعــاد الشــهيد الشــقاقي مــن الســجن مبــارشة اىل خــارج فلســطني بتاريــخ 1 آب )أغســطس( 1988م، بعــد 

انــدالع انتفاضــة الحجــارة. وهكــذا، ابتــدأ الشــهيد الشــقاقي مرحلــة جديــدة مــن نــرش فكــر حركــة الجهــاد االســامي 

يف أوســاط الاجئــني الفلســطينيني خــارج فلســطني املحتلــة، وقــام بزيــارات متعــددة للمخيــامت الفلســطينية يف لبنــان 

وســوريا . 

ومثلــام شــكلت كلمــة »الجــئ« املحــرك األســاس لفكــر الشــهيد املعلــم د. فتحــي الشــقاقي )أبــو إبراهيــم( شــكلت 

قضيــة الاجئــني ومتابعــة همومهــم املحطــة األخــرة يف حياتــه الجهاديــة املليئــة بالنضــال. فبعــد ســنوات مــن اإلبعــاد 

ــرة  ــور الشــهيد يف جزي ــال بحــق الدكت ــة اغتي ــذ عملي ــوين بتنفي ــدو الصهي ــام الع ــة، ق ــات األمني ــن الوطــن، واملاحق ع

مالطــة يف 1995/10/26م، إثــر عودتــه مــن زيــارة كان يقــوم بهــا إىل ليبيــا إلقنــاع العقيــد معمــر القــذايف بالعــدول عــن 

قــراره بطــرد الاجئــني الفلســطينيني مــن ليبيــا، وتجميعهــم عــى الحــدود مــع مــر، مــا يذكــر بأيــام النكبــة األوىل.

ــه، فــكان أهــًا لهــذا االســم  ــا ل ــن الفــارس« اســاًم حركًي ــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي اســم »عــز الدي ــار الدكت اخت

بأبعــاده الدينيــة والجهاديــة واســتحقه عــن جــدارة. وبقــي متمســكًا بــه إىل أن ترجــل عــن صهــوة جــواده، ليكتــب لــه 

الخلــد، وهــو ابــن املخيــم الــذي ناضــل طويــًا 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 مشــكات العــامل، وتحريــر األرض، 

إذا توافــرت القــراءة الصائبــة، واألجوبــة الصحيحــة، واإلرادة الحــرة، والعزميــة التــي ال تلــني، فتلــك هــي معــاين الجهــاد 

اإلســامي، يف فلســطني.

استمرار المشروع: 
ــل  ــاد اإلســامي يف فلســطني بقت ــة الجه ــى حرك ــن القضــاء ع ــه ميك ــة بأن ــه الفارغ ــوين بعنجهيت ــدو الصهي ظــن الع

قائدهــا ومفكرهــا ومؤسســها األول. لكــن مــا مل يدركــه العــدو، ومل يفطــن لــه، أن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، 

الــذي تــأىس بســنة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، مل يكــن صاحــب تنظيــم حــزيب، وال مؤسًســا لخايــا عســكرية. كان 

ــا الهمــم ويرشــدها إىل مواطــن القــوة  ــر فيه ــا يف وجــدان األمــة، يســتنهضها ويث ــد عميًق ــد ميت مــرشوع الشــهيد القائ

ــة واالستشــهاد، وباإلميــان  ــني وبعشــق الجن ــي ال تل ــة الت ــا الصلب ــا، لرتســم مســتقبلها بإرادته ــا وتاريخه ــا وتراثه يف ذاته

ــاء.  العميــق الــذي يصقــل النفــوس عــى معــاين العــزة واإلب

الــر الكبــر للدكتــور الشــهيد يكمــن يف فهمــه العميــق لإلســام العظيــم كقيمــة إميانيــة كــرى، يســتطيع اإلنســان 

ــم حــزيب أو فكــرة  ــل اإلســام إىل تنظي ــًرا أن تحوي ــاة بأرسهــا. أدرك الشــهيد باك ــا نظــم الحي ــد فيه ــه أن يعي مــن خال

عصبيــة ســيكون مصــره الفشــل. فعظمــة اإلســام تنبــع مــن قدرتــه عــى مخاطبــة العقــول والقلــوب واملشــاعر وعــى 

ــم والعــدوان وعــى إعــادة تشــكيل  ــة الظل ــات الشــعوب ملقاوم ــاذ إىل جوهــر إنســانية اإلنســان، ويف تفجــر طاق النف

الجامهــر لوعيهــا والتحكــم يف مصرهــا.

إن إميــان الشــهيد القائــد العميــق باإلســام، عــى أنــه رصاط اللــه املســتقيم، والنــور الــذي أنزلــه اللــه ليخــرج النــاس 

مــن الظلــامت، هــو الــذي دفعــه إىل ترســيخ مفاهيــم اإلســام وقيمــه يف روح أصحابــه، بعيــًدا عن قيــود الحزبيــة الضيقة؛ 

فتفجــرت طاقــات الشــباب املؤمــن، الذيــن ألهمــت دمــاء الشــهيد فتحــي الشــقاقي روح االستشــهاد يف نفوســهم. كيــف 

ال؟! وهــو أول أمــني عــام حركــة فلســطينية يرتفــع شــهيًدا عــى أيــدي رجــال املوســاد الصهيــوين.

فبعــد استشــهاد الدكتــور املعلــم، التــزم الجيــل الــذي ســهر مــع إخوانــه عــى إعــداده بنهجــه، ومل يبدلــوا تبديــًا، 

فتواصلــت العمليــات االستشــهادية، التــي كانــت حركــة الجهــاد اإلســامي أول مــن قــام بتنفيذهــا فــوق أرض فلســطني 

الطاهــرة، وتتالــت الهجــامت ضــد جيــش العدو ومســتوطنيه. وســطر مجاهــدو الحركــة أكر ملحمــة يف تاريــخ املواجهات 

العســكرية مــع العــدو الصهيــوين، يف »معركــة جنــني«، التــي اســتمرت لتســعة أيــام بلياليهــا، اســتخدم فيهــا العــدو كافــة 

أســلحته مــن طائــرات 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 وجــرناالت العــدو بالوحل.

لقــد أيقــن الشــهيد القائــد أن اســتمرار مقاومــة العــدو الصهيــوين والتصــدي للمــرشوع االســتكباري اإلفســادي فــوق 

أرض فلســطني ســيعيد تشــكيل وعــي األمــة العربيــة اإلســامية بذاتهــا، وأن املواجهــة مــع العــدو الصهيــوين تلعــب دوًرا 

مزدوًجــا: فمثلــام أنهــا تنهــك العــدو وتؤملــه، فإنهــا تعمــل عــى إعــادة النبــض يف رشايــني الشــباب العــريب واملســلم يف 

كل مــكان، وتعمــل عــى ترســيخ مركزيــة فلســطني يف وعــي األمــة، التــي لــن تحقــق نهضتهــا إال عــر مواجهــة املــرشوع 

الغــريب وصنيعتــه الكيــان الصهيــوين، ودخــول املســجد األقــى.
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ــي  ــطني يف وع ــاد وفلس ــام والجه ــازم اإلس ــي ت ــطني ه ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــر حرك ــة لفك ــوة املحرك إن الق

أفرادهــا: اإلســام الــذي عــى أساســه تســتطيع األمــة إعــادة بنــاء نهضتهــا واســرتداد هويتهــا، والجهــاد الــذي يتحــدى 

مشــاريع الهيمنــة واالســتكبار ونهــب خــرات الشــعوب، وفلســطني حيــث يتحقــق الوعــد اإللهــي بدخــول املســجد وتتبــر 

املــرشوع الغــريب املوجــه إىل قلــب أمتنــا.

فتحي الشقاقي صانع تاريخ:
ــة  ــلَّح يف مقدم ــان ش ــور رمض ــامي الدكت ــاد اإلس ــة الجه ــابق لحرك ــام الس ــني الع ــب األم ــوان كت ــذا العن ــت ه تح

موســوعة األعــامل الكاملــة للشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي )رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف( والصــادرة عــن مركــز 

ــه: ــا للدراســات والبحــوث يف مــر، ومــام جــاء يف نــص حديث ياف

»قلــة قليلــة هــم الذيــن كانــوا يعلمــون أن )عــز الديــن الفــارس( كان يوًمــا االســم الحــريك لفتحــي الشــقاقي، لكــن 

األمــة كلهــا أدركــت يــوم الســادس والعرشيــن مــن ترشيــن األول )أكتوبــر( 1995، غــداة ازدهــاره بالرصاصــة، أن فتحــي 

الشــقاقي هــو االســم الحــريك لفلســطني.

ــا، كان البطــل االســتثنايئ يف الزمــن االســتثنايئ، وكان مبــا لــه مــن هيبــة وســحر  مل يكــن فتحــي الشــقاقي قائــدا عاديً

وجاذبيــة، خاصــة واحــًدا مــن صنــاع التاريــخ بــكل معنــى الكلمــة، يف مرحلــة غــاب فيهــا التاريخيــون، ومل يبــق ســوى 

الباعــة املتجولــني للمبــادئ والشــهداء والتاريــخ، مل تكــن هيبــة القائــد أيب إبراهيــم تتعلــق مبوقعــه أو ســلطته، بــل هــي 

مــرآة قــول الصالحــني: »عــى قــدر خوفــك مــن اللــه تهابــك الخلــق« إنها ســطوة الــروح التــي يتحد فيهــا الفــارس والصويف 

فيخــر أمامهــا الجنــدي واملريــد طاعــة وحًبــا واحرتاًمــا، وال تلبــث أن تبلــغ ذروتهــا حني يرتقــي القائــد ذروة املجد شــهيًدا.

مــا دلنــي عليــه غــر الشــعر، لكنــه حــني 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 حــني تقبــل كأرساب النحــل عــى أزاهــر الحيــاة وشــهد الســيوف.

عندمــا كان الشــهيد يدفــع رضيبــة املجــد يف »ســجن نفحــة« الصهيــوين يف صحــراء النقــب بفلســطني، قبــل إبعــاده 

عــن الوطــن عــام 1988، كتــب إليــه أحــد إخوانــه قائــًا: »كنــت مــن بيننــا الرجــل )البندقــة( ال تنكــر، ومــن الداخــل 

هشــا كحاممــة، وقريًبــا كاملطــر، ودافًئــا كبحــر أيلــول، وشــهًيا كبدايــة الطريــق!« ذلكــم هــو فتحــي الشــقاقي بحــق. كان 

أصلــب مــن الفــوالذ، وأمــى مــن الســيف، وأرق مــن النســمة. كان بســيطًا إىل حــد الذهــول، مركًبــا إىل حــد املعجــزة! 

كان ممتلًئــا إميانـًـا ووعًيــا وعشــًقا وثــورة مــن قمــة رأســه حتــى أخمــص قدميــه. عــاش بيننــا لكنــه مل يكــن لنــا، مل نلتقــط 

ــه: 41]، نث  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ــايف نث ڳ  ڳمث [ط ــع الص ــن النب ــه م ــكب إلي ــر املنس ال

ڦمث  [طــه: 39]، لكــن روحــه املشــتعلة التقطــت اإلشــارة فغادرنــا مرًعــا ملبًيــا نث  ھ  ھ         ھ  ےمث [طه: 84].
كان اإلميــان العميــق والصــر الجميــل هــام 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 أمــني 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 كــام 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 تاقــح فكــرة اإلســام، ديــن التحــرر 

مــن كل عبوديــة، والثــورة عــى كل ظلــم، مــع فلســطني املغتصبــة، البــد أن يرفــد مفهــوم الجهــاد يف املعادلــة مبزيــج 

عنارصهــا الثاثــة )اإلســامـ  الجهــادـ  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 أيًضــا. 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 عامــة فارقــة يف تاريــخ جهــاد 

شــعب فلســطني واألمــة، فحــني 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. وحــني كان الصهاينــة يحــارصون الزمــن العــريب كلــه، فتصبــح األرض والتاريــخ والجغرافيــا والعقيــدة والسياســة 

واالقتصــاد واللغــة واإلرادة والضمــر والوجــدان كلهــا مهــددة؛  كان الشــقاقي يخــرتق الحصــار الصهيــوين لهيًبــا وانفجــاًرا 

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 )شــهًيدا كبدايــة 

الطريــق!( فكــم هــي املــرارة يف حلوقهــم، حــني يرتجــل يف أول الــدرب، ومرشوعــه، رغــم دوي انطاقتــه ووهــج حضــوره، 

مــازال جنيًنــا، مل يتجــاوز بالقيــاس إىل مــا كان يف مخيلــة الشــهيد طــور الحلــم؟!

لقــد غادرنــا أبــو إبراهيــم مبكــًرا ليســكن قلــوب املايــني الظامئــة للحريــة. إنــه يســتيقظ كعادتــه كل صبــاح ليحــدد 

برنامــج عملنــا اليومــي. لقــد صــار ملــح خبزنــا ونــار مواقدنــا وكلــامت 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 عى املســتقبل بــكل إرشاقاته القرآنيــة. رحم الله أبــا إبراهيم فقد كان بحــق صانع تاريخ.

رحم الله شهيدنا وقائدنا ومعلمنا أبا إبراهيم وجمعنا وإياه يف الفردوس األعى إن شاء الله«.  
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الشهيد املجاهد أكرم حسن يوسف قداس

عى ذات الدرب سار مع ولده الذي سبقه شهيًدا

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد أكــرم حســن قــداس )أبــو راين( بتاريــخ 1 ديســمر )كانــون األول( 1960م مبخيــم جباليــا شــامل 

القطــاع، تــرىب يف أرسة كرميــة، ومل يتمكــن مــن العيــش يف مســقط رأس العائلــة أال وهــي بلــدة »عســقان« املحتلــة إذ 

ــر منهــا أهلهــا إثــر نكبــة عــام 1948م ذاك العــام الــذي شــهد أعظــم جرميــة يف تاريــخ فلســطني، بــل يف تاريــخ األمــة  ُهجِّ

العربيــة أال وهــي احتــال فلســطني بعــد قتــل وتهجــر أهلهــا أمــام مــرأى العــامل الظــامل.

ــة، وبعدهــا  ــرة عالي ــر مثاب ــث أظه ــة حي ــم اإلعدادي ــة، ث ــة االبتدائي ــرم تعليمــه للمرحل تلقــى شــهيدنا املجاهــد أك

التحــق باملرحلــة الثانويــة وأنهــى الســنة الثانيــة منهــا، لكــن ظــروف الحيــاة ومرارتهــا حالــت دون متكنــه مــن إكــامل 

مســرته التعليميــة ليبحــث بعــد املدرســة عــن عمــل يعــول بــه نفســه وأرستــه، فعمــل داخــل األرايض املحتلــة قبــل أن 

ينتمــي لحركــة الجهــاد اإلســامي. 

ـــني  ـــور واثنت ـــاء خمســـة ذك ـــا ســـبعة أبن ـــه منه ـــه الل ـــرة محتســـبة رزق ـــاة صاب ـــن فت ـــرم م ـــزوج شـــهيدنا املجاهـــد أك ت

ـــاث. ـــن اإلن م

الجديــر ذكــره أن عائلــة قــداس قدمــت العديــد مــن أبنائهــا شــهداء مــن بينهــم الشــهيد املقــاوم راين قــداس االبــن 

األكــر لشــهيدنا املجاهــد أكــرم.

صفاته وأخالقه
تقــول زوجــة الشــهيد املجاهــد: »مهــام وصفــت زوجــي أكــرم فلــن أوفيــه حقــه؛ فقــد حــرص عــى مســاعدة املحتــاج 

وإطعــام الفقــر قبــل أن يــأكل«. كــام أكــدت جارتــه أن الدعــم واملســاعدة توقــف بعــد رحيــل الشــهيد أبــو راين. 

تصفــه زوجتــه الصابــرة فتقــول: »زوجــي ذو شــخصية حديديــة صلبــة ال يحيــد عــن فكــر الجهــاد، مثــال للتواضــع 

ــم، كــام حــرص عــى  ــة الئ ــه لوم ــة، وال يخــى يف الل ــد يف املواقــف الرجولي ــوان، شــجاع ال يخــاف املــوت، عني والعنف

املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء األبــرار يف الصفــوف األوىل، يصــل أرحامــه ويعــود املــرىض، ال يقطــع أقاربــه أبــًدا«.

(2006 - 1960)

ــا  ــر ي ــه أك ــور، الل ــى الطي ــموت ع ــد س ــهيد، لق ــا ش ــر ي ــه أك الل

ــت  ــهيد وأن ــا ش ــر ي ــه أك ــم، الل ــوع القم ــق يف رب ــت تحل ــهيد وأن ش

ــم  ــاء، وأنت ــم األحي ــاة، أنت ــا الحي ــدد يف قلوبن ــل وتج ــا األم ــزرع فين ت

الحيــاة كلهــا، بــل أنتــم الذيــن تصنعــون مــن املــوت أناشــيد الحيــاة، 

ــاء، وال  ــروى إال بالدم ــم النــر كل النــر؛ ألن النــر شــجرة ال ت أنت

ــاء. نامــت أعــني الجبن
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مشواره الجهادي 
منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى أمامــه عــدًوا ظاملًــا ال يعــرف إال القتــل والدمــار، اغتصــب أرضــه ودمــر 

بيــوت أبنــاء شــعبه وقتــل خــرة شــباب هــذه األرض. 

أحــب شــهيدنا املقــدام أبــو راين حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، فالتحــق بصفــوف الحركــة ليــرتىب عــى نهــج 

الدكتــور املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي ليســر عــى درب اإلميــان والوعــي والثــورة. 

ــدس،  ــا الق ــاز العســكري رساي ــوف الجه ــاد التحــق بصف ــة والجه ــو راين للمقاوم ــًرا لحــب شــهيدنا املجاهــد أب ونظ

ــاد. ــات الجه ــار حســب متطلب ــل والنه ــاع، يخــرج باللي ــل، ودون أي انقط ــل أو مل ــا كل ــل ب فعم

ــة كــام  ــخ عــى األرايض املحتل ــات إطــاق دفعــات الصواري ــد مــن عملي ــرم عــى العدي أرشف شــهيدنا املجاهــد أك

شــارك يف التصــدي للقــوات لصهيونيــة خــال اجتياحاتهــا املتكــررة لشــامل القطــاع، تجــده دوًمــا عــى رأس املقاومــني 

ــه الجهــادي أو تفاصيلــه. ــز بالريــة والكتــامن مل يخــر أحــًدا عــن طبيعــة عمل يخــوض املعــارك الباســلة. ومتي

موعد مع الشهادة 
ــا القــدس_ وشــهيدنا املقــدام أكــرم يفكــر  ــود رساي ــاوم راين شــهيًدا _وهــو مــن جن ــه الشــهيد املق ــاء ابن ــذ ارتق من

بالثــأر، وأحــس بقــرب املوعــد يف 2 ينايــر )كانــون الثــاين( 2006م. وقبــل خروجــه لصــاه العشــاء ودع زوجتــه وأبنــاءه 

بابتســامة ورديــة رســمها عــى وجهــه دون أن يشــعروا بأنهــا ابتســامة الــوداع إال زوجتــه التــي أحســت بأنــه لــن يعــود.

يف متــام الســاعة العــارشة مســاء مــن نفــس اليــوم اســتهدفت طائــرات العــدو الصهيــوين بصواريخهــا الحاقــدة ســيارة 

ــاع املــدين شــامل قطــاع غــزة  ــن الدف ــواء الشــامل بالقــرب م ــا القــدس بل ــادة رساي ــن ق ــن م ــة مجاهدي يســتقلها ثاث

لرتقــى جــراء االســتهداف شــهيدنا املجاهــد أكــرم قــداس والشــهيد القائــد ســعيد أبــو الجديــان، وأصيــب الثالــث بجــروح 

متوســطة.

هكذا رحل الفارس شهيًدا للعلياء، سافر حيث الخلود والنعيم الذي متناه.
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الشهيد املجاهد سعيد عبد الفتاح إبراهيم أبو الجديان

عزمية وإرصار عى مقارعة األعداء وفوز مبرتبة الشهداء

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد ســعيد عبــد الفتــاح أبــو الجديــان )أبــو عبــد الفتــاح( يف 7 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1965م 

مبخيــم جباليــا لعائلــة بســيطة اتخــذت مــن اإلســام ديًنــا ومنهــاج حيــاة، ومــن الجهــاد وســيلة حيــث التــزم يف املســاجد 

ــاد اإلســامي يف  ــزوغ فجــر الجه ــع ب ــه م ــا جعل ــرآين واملحمــدي الصــايف م ــع الق ــل مــن النب ــره لينه ــة أظاف ــذ نعوم من

ــا مــن مســجد الشــهيد عــز الديــن  ــار الجهــادي والرســايل الطليعــي منطلًق فلســطني مــن أوائــل امللتحقــني بذلــك الخي

القســام مبــرشوع بيــت الهيــا.

ــرت عائلتــه مــن قريــة »نجــد« يف العــام 1948م ليســتقر بهــا املقــام يف  وكباقــي العائــات الفلســطينية املهجــرة ُهجِّ

مخيــم جباليــا. ويذكــر أن شــهيدنا متــزوج، ولــه تســعة أبنــاء أربعــة منهــم مــن الذكــور.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو العبــد تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني مبخيــم جباليــا حيــث 

ــا بســبب  ــذي تعيشــه معظــم أرسن ــة الوضــع املــادي ال ــده نظــًرا لصعوب التحــق بعدهــا مبياديــن العمــل ملســاعدة وال

مامرســات االحتــال التعســفية التــي تحــرم عــرشات اآلالف مــن األرس مــن مصــادر دخلهــا.

صفاته وأخالقه
تقــول زوجتــه )أم العبــد(: »أبــو العبــد متديــن، ملتــزم بصاتــه يف املســجد، مطيــع لوالديــه وحنــون عليهــام، عطــوف 

عــى أوالده حيــث رزقنــا اللــه تســعة أطفــال أربعــة منهــم مــن الذكــور وخمــس مــن اإلنــاث، أكرهــم عبــد الفتــاح، 

وأصغرهــم عزيــزة«.

مشواره الجهادي
مــع انطــاق االنتفاضــة األوىل يف العــام 1987م أخــذ شــهيدنا املقــدام أبــو العبــد دوًرا مميــزًا يف فعالياتهــا فلــم يــرتك 

مســرة وســاحة اشــتباك إال وشــارك فيهــا بــكل مــا أويت مــن قــوة متقدًمــا الصفــوف األوىل يف مواجهــة األعــداء خاصــة يف 

محيــط معســكر قــوات االحتــال وســط املخيــم الــذي شــهد ماحــم بطوليــة خطهــا أطفــال وشــبان الحجــارة.

(2006 - 1965)

ــد أن  ــطني بع ــامء فلس ــع يف س ــر يرتب ــد وقم ــديس جدي ــارس ق ف

روى بدمــه الطاهــر ثــرى الوطــن املبــارك لرفــع رايــة الجهــاد خفاقــة 

يف ســامء املجــد والفخــار. تــرك بصامتــه الوضــاءة يف مياديــن الجهــاد 

ــا أثــر مــن ســبقوه مــن الشــهداء العظــام: الشــقاقي  واملقاومــة مقتفًي

ــني.  ــطني األكرم ــهداء فلس ــل وكل ش ــيخ خلي ــد والش ــة وحمي والخواج

فهكــذا هــم فرســان الجهــاد اإلســامي عطــاء بــا حــدود وجهــاد 

ــود. ــه الواحــد األحــد املعب ــود إرضــاء لل يخــرتق حصــون اليه
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تعــرض شــهيدنا املجاهــد أبــو العبــد لاعتقــال يف ســجون االحتــال عــى خلفيــة انتامئــه ونشــاطه يف صفــوف )قســم( 

ــه للحصــول عــى ترخيــص عمــل  ــة من وذلــك يف العــام 1996م وهــو متجــه إىل حاجــز بيــت حانــون )إيــرز( يف محاول

حيــث عــاش محنــة الســجن وظلــم الســجان ملــدة ســت ســنوات قضاهــا بــني صفــوف إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي 

ــا وثــورة، وليخــرج مــن تلــك املحنــة أكــر إرصاًرا عــى مواصلــة طريــق ذات الشــوكة طريــق  ليــزداد بذلــك وعًيــا وإميانً

األنبيــاء واألتقيــاء طريــق املجاهديــن والشــهداء وذلــك يف العــام 2001م حيــث كانــت انتفاضــة األقــى يف أوج عنفوانها. 

ومل ينتظــر الفــارس طويــًا فالتحــق بصفــوف رسايــا القــدس إىل جانــب إخوانــه القــادة: مقلــد حميــد وناهــض كتكــت 

ونبيــل الرشيحــي ومحمــود جــودة. وقــد أســس يف الفــرتة األخــرة مــن حياتــه الجهاديــة »الوحــدة الخاصــة« يف رسايــا 

القــدس وأصبــح مســئواًل عنهــا. ويســند لتلــك الوحــدة القيــام باملهــام الجهاديــة الخاصــة واملهمــة مــن بينهــا تطويــر 

القذائــف الصاروخيــة »101« التــي كانــت تطلقهــا الرايــا باتجــاه مدينــة عســقان املحتلــة وأدت إىل إصابــة العديــد 

مــن جنــود ومســتوطني االحتــال بحســب اعرتافــات مصــادر العــدو.

ــد مــن األدوات العســكرية  ــه كان يتقــن اســتخدام العدي ــد إن ــو العب ــني مــن الشــهيد املقــاوم أب يقــول أحــد املقرب

خاصــة ســاح )R.B.G( وإطــاق الصواريــخ. وقــد اتهمتــه قــوات االحتــال باملســؤولية عــن تطويــر وإطــاق صواريــخ 

»قــدس 101« املطــورة، كــام تعتــره الرجــل األول يف رسايــا القــدس يف منطقــة شــامل قطــاع غــزة.

وأضــاف إن الشــهيد القائــد أبــو العبــد كان يتمتــع بعاقــات طيبــة مــع جميــع فصائــل املقاومــة وأذرعهــا العســكرية 

حيــث نســق مــع العديــد منهــا يف إخــراج سلســلة مــن العمليــات الفدائيــة واالستشــهادية.

ومل يقتــر الفعــل الجهــادي للشــهيد الفــارس أبــو العبــد عــى قطــاع غــزة، بــل امتــد ليطــال الضفــة الغربيــة املحتلــة 

حيــث يتهمــه االحتــال باملســئولية عــن سلســلة مــن العمليــات ضــد املســتوطنني. 

موعد مع الشهادة
وأخــرًا آن للشــهيد املجاهــد أبــو العبــد أن يرتجــل تــاركًا منــارات هــدى وبطــوالت ال تنــى. ففــي مســاء يــوم االثنــني 

2 ينايــر )كانــون الثــاين( 2006م قــدر لشــهيدنا الفــارس أبــو العبــد أن يكــون عــى موعــد مــع لقــاء ربــه حيــث اســتهدفته 

ــة الشــهيد  ــا اســتقل ســيارة برفق ــا عندم ــم جبالي ــدين غــرب مخي ــاع امل ــر الدف ــن مق ــرب م ــة بالق ــرات الصهيوني الطائ

املجاهــد أكــرم قــداس مــا أدى إىل تناثــر أشــائهام وارتقائهــام شــهيدين.
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الشهيد املجاهد عيل عبد اللطيف حسني خليل )أبوخزنة(

شب عى الجهاد وسلك درب الشهداء

الميالد والنشأة
ــرم  ــل قضــاء طولك ــة عتي ــران( 1981م يف قري ــو )حزي ــل يف 3 يوني ــف خلي ــد اللطي ــد الشــهيد املجاهــد عــيل عب ول

ــيطة. ــط أرسة بس ــة وس ــة الغربي بالضف

ــز عنهــم  ــه، وأكــر فطنــة وذكاء مــن أشــقائه، وقــد متي  شــهيدنا املجاهــد عــيل هــو االبــن التاســع واألخــر يف أرست

بالتقديــرات العليــا خــال مراحــل تعليمــه. تلقــى دراســة املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة عتيــل حتــى انتقــل 

فيــام بعــد إىل املرحلــة الثانويــة، لكنــه لســوء األوضــاع االقتصاديــة اضطــر إىل تــرك مقاعــد الدراســة ولجــأ للعمــل يف 

ــاء. ورش البن

متيــز شــهيدنا املجاهــد عــيل بهوايــة الســباحة، ويقــول والــده الحــاج عبــد اللطيــف إنــه ســباح ماهــر، واعتــاد أن 

ــاد الســمك. ــه باســتمرار يف جــوالت اصطي يصحب

صفاته وأخالقه
ـــاء  ـــن جـــران وأصدق ـــاس م ـــة الن ـــال محب ـــب الســـمعة ن ـــق طي ـــه حســـن الخل ـــيل أن ـــن الشـــهيد املجاهـــد ع ـــرف ع ع

ـــاء. وأقرب

يقــول والــده: »عــيل مثــال يف األخــاق، وااللتــزام الدينــي، حــرص عــى أداء الصلــوات يف أوقاتهــا، ولكنــه متــرع يف 

بعــض قراراتــه، وهــذا ال ينفــي عنــه صفــة الطيبــة واألدب«.

يشــر رفــاق الشــهيد الفــارس عــيل إىل أنــه متيــز بالتواضــع الشــديد رغــم أن قدراتــه تفــوق قــدرات أبنــاء جيلــه؛ ألنــه 

ملــك مهــارة العمــل يف البنــاء وتبليــط األرضيــات إضافــة إىل امتهانــه الزراعــة.

مشواره الجهادي
مــع بدايــة العــام 1999م بــدأ شــهيدنا املجاهــد عــيل وهــو يف ربيعــه الثامــن عــرش مشــوار الجهــاد واملقاومــة. وقــد 

شــهدت لــه مياديــن املواجهــة ضــد االحتــال حيــث رشــقهم منــذ طفولتــه بوابــل مــن الحجــارة والزجاجــات الحارقــة.

(2006 - 1981)

ألنــه يعلــم أجــر الشــهداء األبــرار، وأن األرض كــام العــرض تفــدى 

بالــروح آثــر أن يقــدم روحــه رخيصــة فــداء للوطــن وطمًعــا يف ســكن 

ــد  ــهيد املجاه ــه الش ــني. إن ــهداء والصالح ــني والش ــع النبيب ــة م الجن

عــيل، فــارس امليــدان وحــارس البندقيــة. نعــم الرجــل الــذي شــب عــى 

الجهــاد وســلك درب الشــهداء الصادقــني.
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 اعتقــل الشــهيد املجاهــد عــيل آنــذاك هــو وشــقيقه املجاهــد محمــد، لكــن مل يثبــت بحقــه أي تهمــة، وأفــرج عنــه 

بعــد عــدة أشــهر غــر أن رفاقــه أكــدوا أنــه حينهــا منظــم يف إطــار حركــة الجهــاد اإلســامي.

مــع بدايــات انتفاضــة األقــى عــام 2000م، اشــتد عــوده شــهيدنا املقــدام عــيل وفتلــت ســواعده وبــرز واحــًدا مــن 

الفرســان امليامــني الذيــن نزلــوا اىل امليــدان يف وقــت عــز فيــه الرجــال الصناديــد.

يقــول والــده: »مل نكــن نعلــم حينهــا أن عــيل منخــرط يف العمــل العســكري أو منظــم تحــت لــواء أي مــن الفصائــل، 

وذلــك عائــد لقدرتــه عــى التكتــم والريــة الفائقــة، وقــد تفاجأنــا وصعقنــا بنبــأ استشــهاده«.

نشــاط شــهيدنا املقــاوم عــيل خــال مواجهــات انتفاضــة األقــى ومتكنــه مــن إيــام العــدو يف عــدة مواقــع ضمــن 

ــه يف موقــع االشــتباه واملاحقــة، مــا دفعــه  ــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، جعل ــا القــدس الجن صفــوف رساي

لاختفــاء قليــًا عــن األنظــار.

موعد مع الشهادة
ـــاين(  ـــون الث ـــر )كان ـــخ 12 يناي ـــًدا يف تاري ـــا وتحدي ـــا فيه ـــي صـــار الشـــهيد املجاهـــد عـــيل ماحًق ـــرات الت يف إحـــدى امل

ـــة  ـــوت مبدين ـــد البي ـــدس يف أح ـــا الق ـــن رساي ـــن م ـــه املجاهدي ـــض رفاق ـــع بع ـــيل م ـــدام ع ـــهيد املق ـــن الش 2006م تحص

ـــث دار  ـــًا حي ـــاعة 11 لي ـــوين الس ـــش الصهي ـــوات الجي ـــل ق ـــن قب ـــت م ـــارصة البي ـــم مح ـــة، ت ـــة الصناعي ـــني املنطق جن

ـــل  ـــد أن استبس ـــيل بع ـــد ع ـــهيد املجاه ـــي الش ـــة لرتق ـــوات الصهيوني ـــدس والق ـــا الق ـــاء رساي ـــني أبن ـــف ب ـــتباك عني اش

ـــض  ـــم القب ـــت ليت ـــن البي ـــم م ـــدم قس ـــف وه ـــة بتجري ـــوات الصهيوني ـــت الق ـــن، وقام ـــه املجاهدي ـــن إخوان ـــاع ع بالدف

ـــا  ـــة، أم ـــذي يعـــاين مـــن أمـــراض خطـــرة داخـــل مستشـــفيات الســـجون الصهيوني عـــى األســـر املجاهـــد معتصـــم رداد ال

ـــاء  ـــن األتقي ـــل املجاهدي ـــن حي ـــة م ـــه حيل ـــرت ل ـــف فخط ـــزام الناس ـــس الح ـــذي يلب ـــل ال ـــز خلي ـــد معت ـــهيد املجاه الش

ـــن  ـــن يف الس ـــل طاع ـــة رج ـــى هيئ ـــود ع ـــني الجن ـــن ب ـــرج م ـــة وخ ـــر الكوفي ـــر واعتم ـــل كب ـــاس رج ـــداء لب ـــام بارت فق

ـــرح  ـــة وج ـــن الصهاين ـــدد م ـــاة ع ـــة أودت بحي ـــك العملي ـــه. تل ـــر ب ـــذي تزن ـــف ال ـــزام الناس ـــر الح ـــا بتفج ـــام حينه وق

ـــة  ـــرة إىل املنطق ـــداد كب ـــت بأع ـــعافات دخل ـــيارات اإلس ـــوا إن س ـــان قال ـــهود عي ـــب ش ـــم، وحس ـــًدا منه ـــر ج ـــدد كب ع

ـــى.  ـــى والجرح ـــاء القت ـــل إج ألج
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الشهيد املجاهد معتز تحسني داود خليل

قائد شق طريقه بني األحراش ليقض مضاجع الصهاينة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد معتــز تحســني خليــل يف 14 أبريــل )نيســان( 1977م، فأشــعل النــور يف أرستــه البســيطة التــي 

تقطــن قريــة عتيــل قضــاء طولكــرم بالضفــة الغربيــة، فربتــه عــى اآلداب واألخــاق وحســن التعامــل مــع اآلخريــن.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد معتــز تعليمــه يف مدرســة عتيــل يف املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة، ثــم انتقــل فيــام بعــد إىل 

املرحلــة الثانويــة حيــث بــدا طالًبــا مميــزًا، ولكــن اعتقالــه عــى يــد قــوات االحتــال حــال دون إكــامل الثانويــة العامــة 

غــر أنــه اســتثمر فــرتة ســجنه التــي قضاهــا بــني عامــي 1999-2000م يف الدراســة حتــى اســتطاع إكــامل شــهادة الثانويــة 

والحصــول عليهــا بتقديــر جيــد جــًدا.

ــم  ــة ودائ ــف بالســرة النبوي ــه مثق ــول أحــد أشــقائه إن ــراءة، ويق ــه للق ــز هوايت ــارس معت ــن الشــهيد الف ــرف ع ُع

ــة. ــة الرشيف ــث النبوي ــراءة لألحادي الق

صفاته وأخالقه
يتصــف الشــهيد املقــدام معتــز، وهــو االبــن الثــاين بــني أفــراد أرستــه، بالهــدوء الدائــم، وهــو صبــور خصوًصــا عــى 

أهلــه. تقــول شــقيقته إنــه مولــع مبســاعدة األهــل يف كل احتياجاتهــم، حريــص عــى دينــه وإميانــه، ولديــه غــرة شــديدة 

عــى الديــن.

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد معتــز صابــة إميانــه وتقــواه، كــام متيــز عــن باقــي أقرانــه بحبــه لفعــل الخــر واالنتــامء 

الصــادق للوطــن واألرض، وثباتــه عــى الحــق.

مشواره الجهادي 
التــزم شــهيدنا املقــاوم معتــز مبشــوار الجهــاد مبكــًرا حيــث بــدا واحــًدا مــن أبــرز أعضــاء الرابطــة اإلســامية اإلطــار 

ــي  ــا الرابطــة الت ــي نظمته ــات الت ــة الفعالي ــى كاف ــأرشف ع ــة، ف ــة الثانوي ــاد اإلســامي يف املرحل ــة الجه الطــايب لحرك

عرفــت وقتــذاك بالجامعــة اإلســامية.

(2006 - 1977)

يأتــون يحرتفــون يف فلســطني الفــداء، يصنعــون املجــد لشــعب 

ــوًرا  ــن ن ــعلون الوط ــوع يش ــر الخن ــاؤوا يف ع ــه األمل، ج ــل أرق محت

ــي  ــامء الت ــع األس ــن أمل ــز م ــد معت ــهيد املجاه ــو الش ــا ه ــاء، فه وضي

ــف  ــوب خل ــل والقل ــه وارتح ــر نفس ــرم، فج ــور يف طولك ــت للن خرج

روحــه تطــر يف الســامء كلهــا شــوق ووالء لــذاك الــذي ترجــل فارًســا 

ــاء. ــكل إب شــجاًعا ب
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ــاح  ــا القــدس الجن ــرز املطلوبــني مــن رساي وضعــت قــوات االحتــال الصهيــوين الشــهيد املجاهــد معتــز يف قامئــة أب

ــا البطوليــة واملشــاركة يف العديــد مــن  العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي واتهمتــه بالضلــوع املبــارش يف عمليــة نتاني

العمليــات منهــا قتــل مســتوطنة صهيونيــة. الحقتــه قــوات االحتــال واتهمتــه باملســئولية عــن إرســال استشــهادي إىل 

منطقــة أم خالــد )نتانيــا( وتعــرض ألكــر مــن محاولــة اغتيــال.

موعد مع الشهادة 
ــز مــع بعــض  ــاين( 2006م تواجــد الشــهيد املقــدام معت ــون الث ــر )كان ــخ 12 يناي ــًدا بتاري  يف إحــدى املــرات وتحدي

أصدقائــه بأحــد البيــوت يف مدينــة جنــني املنطقــة الصناعيــة، فقامــت قــوات الجيــش مبحــارصة املنــزل الســاعة 11 ليــًا 

ودار اشــتباك عنيــف جــًدا بــني أبنــاء وقــادة رسايــا القــدس وجنــود االحتــال أســفر عنــه ارتقــاء الشــهيد املجاهــد عــيل 

أبــو خليــل حيــث قامــت القــوات الصهيونيــة بتجريــف وهــدم قســم مــن البيــت ليتــم القبــض عــى األســر املجاهــد 

معتصــم رداد الــذي يعــاين اليــوم حالــة صحيــة صعبــة داخــل مستشــفيات الســجون الصهيونيــة.

وضــع شــهيدنا املجاهــد معتــز أبــو خليــل حزاًمــا ناســًفا عــى وســطه، وارتــدى لبــاس رجــل كبــر وخــرج بــني الجنــود 

عــى هيئــة رجــل مســن وقــام بتفجــر الحــزام الــذي يتوســط جســده فقتــل العديــد مــن الصهاينــة وجــرح عــدًدا كبــرًا 

جــًدا منهــم حســب شــهود عيــان.

 أهــايل مدينــة جنــني يقولــون إن صــوت االنفجــار بــدا قــوي جــًدا أســمع كامــل جنــني، وإن إســعافات كثــرة هرعــت 

للمنطقــة إلجــاء القتــى والجرحــى.

ــاة قائــد عظيــم مغــوار شــق طريقــه بــني األحــراش ليقــض مضاجــع الصهاينــة، ويذيقهــم مــن  وهكــذا نطــوي حي

ذات الــكأس التــي أذاقهــا للشــعب الفلســطيني املظلــوم. فنعــم الشــهادة ونعــم اإلبــاء يــا شــهيدنا املقــاوم معتــز خليــل.
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الشهيد املجاهد زياد عيل حسن الزهور

اقتحم قلعة بني صهيون ليذيقهم عذابات االنتقام

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد زيــاد عــيل الزهــور يف 10 مــارس )آذار( 1986م يف قريــة بيــت كاحــل قضــاء الخليــل بالضفــة 

الغربيــة، فنشــأ وترعــرع داخــل أرسة مكونــة مــن اثنــى عــرش فــرًدا هــو االبــن الخامــس بينهــم.

كــر الشــهيد الفــارس زيــاد وســط أشــقائه الذيــن ارتبطــوا بــه ارتباطًــا وثيًقــا لبســاطته ودماثــة خلقــه، وتلقــى تعليمــه 

املــدريس خــال املراحــل الثــاث االبتدائيــة واالعداديــة والثانويــة يف مــدارس القريــة، لكــن ولســوء األوضــاع املعيشــية 

اضطــر لــرتك مقاعــد الدراســة يف أعقــاب عــدم متكنــه مــن الحصــول عــى شــهادة الثانويــة العامــة، وبــارش العمــل مــع 

والــده وأشــقائه يف مهنــة البنــاء.

صفاته وأخالقه
ــذوق واألخــاق والســمعة  ــه يف ال ــذى ب ــال يحت ــاد إن األخــر مث يقــول أحمــد الزهــور شــقيق الشــهيد الفــارس زي

ــة ســلوكه. ــه ونبال ــه بالحســن وبصــدق تعامل ــه وجران ــني أقران ــرف ب ــة حيــث ُع الطيب

ويضيــف شــقيق الشــهيد: »نعــم االبــن املطيــع لوالديــه الحريــص عــى برهــام ومســاعدتهام حيــث مل يتــوان يوًمــا 

عــن تقديــم الواجــب لهــام ســعًيا وراء نيــل الرضــا«.

أمــا رفــاق الشــهيد فيخــرون عنــه: »التــزم بالعبــادة منــذ نعومــة أظافــره، فــرز حريًصــا عــى تأديــة الصلــوات يف 

املســجد حتــى صــاة الفجــر وتحديــًدا يف مســجد الرحمــن، وإنــه كثــرًا مــا أحــب ســامع الــدروس الدعويــة والخطــب 

ــة«. ــة واألناشــيد الروحاني الديني

ــي  ــق بن ــد بح ــد والوعي ــة التهدي ــن سياس ــك ع ــن ينف ــه مل يك ــدت أن ــاد أك ــد زي ــدى شــقيقات الشــهيد املجاه إح

صهيــون مؤكــدة أنــه كثــرًا مــا تحــدث عــن الشــهادة وفضائلهــا يف انعــكاس واضــح لطموحاتــه بــأن يرتقــي شــهيًدا دفاًعــا 

عــن ثــرى فلســطني.

(2006 - 1986)

ــم  ــة. ه ــب العالي ــع واملرات ــام الرفي ــاب املق ــهداء أصح ــم الش ه

ــم  ــات النعي ــو جن ــني نح ــا مرع ــاة، فغادروه ــم الحي ــن مل تغره الذي

ــك األبطــال  ــازل األكرمــني. أحــد أولئ ــه _تعــاىل_ ومن حيــث جــوار الل

هــو الشــهيد املجاهــد زيــاد الزهــور ابــن الخليــل الــذي أراد االنتقــام 

ــه ممــن ســلبهم االحتــال زهــرات حياتهــم إمــا  ــاء بلدت ألشــقائه وأبن

ــان.  ــف القضب ــوث أرسى خل ــا باملك ــرتاب وإم ــت ال ــم تح بغمره
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وأوضحــت أن شــقيقها محــب لفعــل الخــر مبــا يف ذلــك إصــاح ذات البــني وتبديــد الحــزن والغضــب مــن قلــوب 

املحبــني واألصدقــاء مــن خــال رســم االبتســامة عــى شــفاههم.

مشواره الجهادي
مــع بدايــة انتفاضــة األقــى وماحقــة جيــش االحتــال ألشــقاء الشــهيد املجاهــد زيــاد ممــن يكرونــه ســًنا، تفجــر 

بــركان الغضــب يف داخلــه فحــرص عــى مقاومــة االحتــال أينــام تواجــد.

ــات االنتفاضــة إىل أن انتقــل  ــاد اإلســامي مــع بداي ــه انضــم إىل صفــوف حركــة الجه يؤكــد رفــاق درب الشــهيد أن

ــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي. ــا القــدس الجن ــواء رساي ــا للعمــل العســكري تحــت ل الحًق

قــال أحمــد شــقيق الشــهيد إن أخــاه حــرص عــى االشــتباك مــع جنــود االحتــال املتواجديــن يف الثكنــات العســكرية 

القريبــة مــن بلــدة بيــت كاحــل، ويضيــف إنــه شــوهد مــراًرا يقــوم بانتــزاع العلــم الصهيــوين عــن تلــك الثكنــات ووضــع 

علــم الجهــاد اإلســامي مكانــه يف ســلوك مــن شــأنه أن يســتفز جنــود االحتــال ويقهرهــم.

مل يكتــف الشــهيد الفــارس زيــاد بهــذا العمــل البطــويل، ولكنــه آثــر باســتمرار إرضام النــار يف جيبــات االحتــال عــر 

إلقــاء الزجاجــات الحارقــة نحــوه وقنابــل املولوتــوف.

موعد مع الشهادة
يف 19 ينايــر )كانــون الثــاين( 2006م عــاد الشــهيد املجاهــد زيــاد مــن عملــه يف البنــاء متجًهــا صــوب املنــزل، لكــن 

ســلوكه مــع أفــراد عائلتــه بــدا مختلًفــا حيــث الحظــوا كأنــه يودعهــم، وقــام بتجهيــز عــدد مــن الزجاجــات الحارقــة مــع 

زميلــه بــراء وتوجهــا إيل معســكر »تيلــم« العســكري وألقيــا عــدًدا مــن هــذه الزجاجــات الحارقــة تجــاه املعســكر غــر أن 

الجنــود أطلقــوا النــار عليهــم مبــارشة مــام أدى إىل استشــهاد الشــهيد الفــارس زيــاد فيــام قــام االحتــال باعتقــال زميلــه.

والــدة الشــهيد املجاهــد زيــاد قالــت عــن ذلــك اليــوم: »قبــل أن يغــادر زيــاد البيــت بــدت كلامتــه غريبــة حيــث 

مســح عــى رأيس وعانقنــي قائــًا: ال أرغــب يف الخــروج يــا أمــي. أريــد أن أبقــى بجانبــك. ثــم صــى املغــرب جامعــة 

ــه ليودعهــم  ــه وإخوت ــه وجران ــا إىل أصدقائ ــزل متوجًه ــم خــرج مــن املن ــده وعــاد إىل البيــت، ث يف املســجد برفقــة وال

ــا«، وبذلــك تجهــزت الجنــة الســتقبال أســد مــن أســود فلســطني امليامــني.  جميًع



73 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد سامي عبد الحافظ حسن عنرت

خرج من نابلس ورضب تل الربيع

الميالد والنشأة
 ولــد الشــهيد املجاهــد ســامي عبــد الحافــظ عنــرت يف 3 يونيــو )حزيــران( 1985م وهــو أصغــر األوالد وأحبهــم إىل 

قلــب والدتــه التــي فقــدت زوجهــا وعكفــت عــى تربيــه أبنائهــا الثامنيــة: ســتة أوالد وبنتــان. درس مراحــل التعليــم يف 

نابلــس، وبعــد حصولــه عــى الثانويــة العامــة التحــق بكليــة الرياضــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، ونشــط يف صفــوف 

الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الجامعــة.

عمــل شــهيدنا املجاهــد ســامي مــع إخوتــه الســتة يف ســوق الخضــار يف نابلــس خاصــة يف إجازاتــه. وعمــل يف الهــال 

األحمــر الفلســطيني يف تدريــب املتطوعــني عــى األجهــزة الرياضيــة.

صفاته وأخالقه 
يصفـــه الجميـــع »بالطيـــب«، وهـــو أيًضـــا طمـــوح، خلـــوق، تقـــي، صـــوام، واألهـــم مـــن ذك أنـــه »مـــريض« فـــا 

ـــن  ـــار م ـــاد اإلكث ـــجد، واعت ـــاة املس ـــى ص ـــظ ع ـــام حاف ـــه، ك ـــه علي ـــا والدت ـــب رض ـــد أن يطل ـــت إال بع ـــن البي ـــرج م يخ

ـــذي ال يرفـــض  ـــون جـــًدا ال ـــه وســـلوكه، وتصفـــه شـــقيقته ســـامح بالحن ـــه يف أقوال ـــم واألخـــذ مبـــا في ـــراءة القـــرآن الكري ق

ـــا. ـــه طلًب ـــن إخوت ـــد م ألح

مشواره الجهادي
ــة نابلــس  ــدة القدميــة مبدين ــة البل ــني أزق ــاه ب ــذي تفتحــت عين ــك الفلســطيني ال شــهيدنا املجاهــد ســامي هــو ذل

ــة  ــاد والتضحي ــت روح الجه ــة رب ــا مــن غطرســة صهيوني ــا يحــدث فيه ــكل م ــه ب فرســمت مامــح الوجــع عــيل ذاكرت

يف نفســه فانتمــي إيل تلــك الحركــة املعطــاء التــي قدمــت الغــايل والنفيــس مــن أجــل فلســطني والقــدس وهــي حركــة 

ــة  ــايب الرابط ــا الط ــني يف إطاره ــل املتطوع ــن أوائ ــون م ــد ليك ــا واجته ــاف فكره ــني أكن ــرع ب ــامي فرتع ــاد اإلس الجه

ــا  ــوف رساي ــم التحــق يف صف ــن ث ــر أو شــهادة .وم ــن إحــدى الحســنيني ن ــا ع ــذرة العطــاء بحًث ــرس ب اإلســامية ليغ

القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون لــه صــوالت وجــوالت يف ميــدان الجهــاد واملقاومــة وهــو 

مــن تخطــي الصعــاب كإخوانــه الذيــن ســبقوه وخطــوا لــه الــدرب بــكل حــزم ويقــني وتعلــم منهــم أن فلســطني تســتحق 

فقــدم نفســه وروحــه يف ســبيل اللــه . 

(2006 - 1985)

الشــهيد املجاهــد ســامي عنــرت خــرج مــن بيتــه يف حــي الضاحيــة 

رشق مدينــة نابلــس متمنطًقــا بحزامــه الناســف ودعــاء والدتــه الــذي 

ــى إىل  ــه، وم ــل بيت ــا أه ــود عليه ــي تع ــامته الت ــراًرا وابتس ــه م طلب

هدفــه يف مدينــة تــل الربيــع )تــل أبيــب( املحتلــة ليفجــر نفســه رًدا 

ــم االحتــال املســتمرة ضــد شــعبه وحركتــه. عــى جرائ
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موعد مع الشهادة
استشــهد شــهيدنا الفــارس ســامي يف 19 ينايــر )كانــون الثــاين( 2006م. قــررت قيــادة رسايــا القــدس توجيــه رضبــة 

قويــة يف العمــق الصهيــوين والهــدف مدينــة تــل الربيــع املحتلــة، فجهــزت ابنهــا االستشــهادي ســامي عنــرت ليكــون منفــذ 

تلــك العمليــة النوعيــة، واختــارت محطــة الباصــات الرئيســية يف املدينــة ليــدوي فيهــا رعــب االنفجــار وتتناثــر أشــاء 

ســامي معلنــة أن ال أمــان لكــم أيهــا الصهاينــة يف أرضنــا.

 وحســب إعــام العــدو فــإن العمليــة االستشــهادية يف مدينــة تــل الربيــع املحتلــة أســفرت عــن مقتــل وجــرح عرشين 

صهيونًيــا بعدمــا قــام شــهيدنا املجاهــد ســامي بتفجــر نفســه يف مطعــم صغــر لبيــع الشــطائر يف ســوق تجــاري مزدحــم 

قــرب محطــة الحافــات الرئيســية القدميــة بتــل الربيــع، وتظاهــر بأنــه بائــع متجــول فدخــل املطعــم وعــرض عــى رواده 

باللغــة العريــة رشاء شــفرات للحاقــة، وبعدهــا بثــوان فجــر نفســه.

ــة: »انفجــر جســمه إىل شــطرين، فطــار رأســه إىل اتجــاه  ــاة العــارشة الصهيوني ــون القن ــك املطعــم لتلفزي ــال مال ق

وطــارت ســاقاه إىل اتجــاه آخــر ومــزق االنفجــار ســقف املطعــم وتناثــرت قطــع الحطــام واألشــاء واألطعمــة يف جميــع 

االتجاهــات«.

بحنــني تخنقــه عــرات الشــوق للشــهيد، بــدأ األســر املجاهــد أحمــد مرشــود )أبــو خليــل( أحــد أفــراد املجموعــة التــي 

قامــت بالتخطيــط للعمليــة والــذي يقــي حكــاًم بالســجن املؤبــد مــدى الحيــاة، بتهمــة تنفيــذه لعــدد مــن العمليــات 

ــة  ــع املحتل ــل الربي ــامي يف ت ــارس س ــهيد الف ــا الش ــي نفذه ــة الت ــن العملي ــارشة ع ــؤوليته املب ــة ومس ــام الجهادي وامله

والتــي أوجعــت العــدو، وكبدتــه خســائر فادحــة، حديثــه: »نحــن ال نســتطيع الحديــث يف حــرة العظــامء فشــهادتنا 

بحقهــم تبقــي مجروحــة مهــام قلنــا عنهــم مــن كلــامت« مشــرًا إىل أن الشــهيد املجاهــد ســامي كان يســعي دامئــا لطلــب 

الشــهادة يف ســبيل اللــه مهيــأ نفســه وأهلــه لتلــك اللحظــة.

وأكمــل األســر املجاهــد أبــو خليــل قائــًا: »متيــز الشــهيد الفــارس ســامي بامتــاك قلــب شــجاع وعقليــة فــذة محاطــة 

بالريــة والكتــامن، فــكل ذلــك كان ســبًبا مهــاًم يف اختيــاره لتنفيــذ العمليــة باإلضافــة لحنكتــه وخرتــه الواســعة، والتــي 

جعلتــه قــادًرا عــى مقارعــة االحتــال عــى الرغــم مــن قلــة العــدة والعتــاد التــي كان ميتلكهــا الشــهيد ورفاقــه«.

ومــن الجديــر ذكــره أن قــوات االحتــال الصهيــوين قامــت باإلفــراج عــن جثــامن الشــهيد املجاهــد ســامي وتســليمه 

ــم  ــث ت ــة حي ــام الصهيوني ــر األرق ــك بعــد ســنني مــن احتجــازه يف مقاب ــار( 2012م وذل ــو )أي ــخ 30 ماي ــه بتاري إىل أهل

تشــييعه وســط جمــوع مــن املشــيعني مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة.
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الشهيد املجاهد أحمد حسام سعيد طوبايس

قاوم حتى نال الشهادة

الميالد والنشأة
يف 27 مــن أغســطس )آب( 1987م ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد حســام طوبــايس لعائلــة مجاهــدة قدمــت العديــد 

ــام قدمــت شــقيًقا أســرًا  ــول( 2013م ك ــذي استشــهد يف 17 ســبتمر )أيل ــم شــقيقه إســام ال ــن الشــهداء مــن بينه م

محكوًمــا مــدى الحيــاة يف ســجون الكيــان الصهيــوين. تتكــون أرسة الشــهيد مــن والديــه الكرميــني، ومثانيــة مــن اإلخــوة 

واثنتــني مــن األخــوات، وترتيــب شــهيدنا الســادس مــن حيــث العمــر.

ــل أن يتجــاوز تســع ســنوات. تلقــى تعليمــه  ــده قب ــويف وال ــة حيــث ت ــاة صعب  عــاش شــهيدنا املجاهــد أحمــد حي

االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث مبخيــم جنــني، ثــم أنهــى املرحلــة الثانويــة يف مدرســة الســام ومل يلتحــق 

بالجامعــة لتوجهــه للعمــل يف بلديــة جنــني.

صفاته وأخالقه
شــهدينا املقــدام أحمــد عــاش يف أرسة ســجلها مــيلء بالتضحيــات: شــهيدان وثاثــة أرسى زادهــم اإلميــان والتقــوى 

وخلقهــم القــرآن. عــرف شــهيدنا املجاهــد أحمــد بطيــب قلبــه وســكونه وهدوئــه وتواضعــه كــام عهــد شــجاًعا مقداًمــا 

ال يخــاف يف اللــه لومــة الئــم. حمــل روحــه عــى كفــه ومــى حتــى نــال الشــهادة.

مشواره الجهادي
الشــهيد املجاهــد أحمــد مــن مخيــم جنــني، اتهمــه العــدو بالوقــوف وراء عــدد مــن العمليــات ضــد الكيــان الصهيــوين، 

ولــه أشــقاء أمضــوا ســنوات يف ســجون االحتــال الصهيــوين هــم املجاهــدون كــامل، محمــد، محمــود وإبراهيــم. إضافــة 

إىل أخيهــم املجاهــد ســعيد الــذي حكمــت عليــه قــوات االحتــال الصهيــوين عليــه حكــاًم عالًيــا مــدى الحيــاة ملســؤوليته 

عــن قتــل العــرشات خــال عمليتــي كركــور ووادي عــارة االستشــهاديتني اللتــني نفذتهــام رسايــا القــدس الجنــاح العســكري 

لحركــة الجهــاد اإلســامي؛ فقــد حكــم عليــه بالســجن 32 مؤبــًدا و50 عاًمــا.

يف عرابــة ينتهــي املطــاف بالشــهيد املجاهــد أحمــد الــذي جاهــد ببســالة للوصــول إليهــا وأخــذ مــن االحتياطــات مــا 

أخــذ، ولكــن ال يغنــي حــذر مــن قــدر. اختــار شــهيدنا الفــارس أحمــد ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد نضــال أبــو ســعدة 

(2006 - 1987)

هــا هــي ســواعد املجاهديــن ودماؤهــم املتناثــرة تتجــدد لتعانــق 

أرواح القــادة فتحــي الشــقاقي ولــؤي الســعدي ومحمــد الشــيخ خليــل 

ــو  ــي أب ــي ولطف ــد الغن ــفيق عب ــد وش ــد حمي ــش ومقل ــر الدب وبش

ــة،  ــق واملقاوم ــوف الح ــون صف ــهداء يتقدم ــم الش ــذا ه ــعدة. هك س

ويرفعــون رايــات النــر الخفاقــة، ويتقدمــون بجســدهم الطاهــر نحــو 

القــدس، نحــو فلســطني، كل فلســطني.
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الحــي الرشقــي يف عرابــة واملعــروف بحــي الشــيباين مــاًذا لهــام ليتواريــا عــن األنظــار يف فــرتة أصبــح قتلهــام عــى رأس 

أولويــات قــوات االحتــال الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
ويف يــوم 31 ينايــر )كانــون ثــاين( 2006م عــاد الشــهيد املجاهــد أحمــد ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد نضــال أبــو 

ــال إىل  ــد ونض ــدان أحم ــهيدان املجاه ــارع الش ــكان فس ــبوهة يف امل ــيارة مش ــرت س ــأة ظه ــام، وفج ــعدة إىل مأواه س

االختفــاء مــن أمامهــا وقــد أدركا أنهــام يتعرضــان يف تلــك اللحظــة إىل محاولــة اغتيــال جديــدة. تــرددت تكبراتهــم يف 

البلــدة وهــام يطلقــان النــار باتجــاه جنــود االحتــال والقــوات الخاصــة التــي نبعــت مــن كل حــدب وصــوب وصبــت 

جــام غضبهــا وحقدهــا باتجــاه املجاهديــن.

ســاعة كاملــة تــردد ســاحات عرابــة أصــوات الرصــاص والهتــاف والتكبــر تــارة ورصاخ الجنــود ونبــاح كابهــم تــارة 

أخــرى بعــد أن أصيــب عــدد منهــم إصابــة أحدهــم خطــرة، ونقــل يف طائــرة مروحيــة هبطــت يف الحــي وســط موجــة 

مــن الهســتريا. وارتقــى الشــهيدان مرجــني بدمــاء الشــهادة التــي متناهــا كل منهــام وســعى نحوهــا.
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الشهيد املجاهد نضال عيل عبد اللطيف أبو سعدة

جهز االستشهاديني وأرعب جيش املحتلني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد نضــال عــيل أبــو ســعدة يف 10 مايــو )أيــار( 1978م. ودرس يف مســقط رأســه بلــدة عــار حتــى 

وصــل إىل الصــف التاســع. وألنــه مــن عائلــة بســيطة فقــد آثــر تــرك الدراســة األكادمييــة وتوجــه لتعلــم مهنــة. وحصــل 

عــى رخصــة ملزاولــة مهنــة تتعلــق بالكشــف عــى امليــاه يف بلدتــه مكنتــه عــى صغــر ســنه مــن إعالــة أرستــه املكونــة من 

الوالديــن وثــاث بنــات واثنــني مــن األشــقاء. نشــأ شــهيدنا املجاهــد نضــال حامــًا مــن الهمــوم مــا تنــوء بحملــه الجبــال، 

فأصبــح مكلًفــا بإعالــة أرستــه وتعليــم إخوتــه وعــاج والــده املصــاب بــداء الســكري ذلــك املــرض الــذي أودى بــه الحًقــا 

ــة بعــد استشــهاد الشــهيد املجاهــد نضــال بتســعة أشــهر فقــط. ــه املني ــذي وافت إىل فقــدان البــر بشــكل كامــل. وال

صفاته وأخالقه
لــه مــن مــكارم الصفــات أكــر نصيــب: إيثــار لغــره عى نفســه دفعــه لــرتك دراســته ليعــول أرستــه، وإرادة حديدية ال 

ضعــف فيهــا دفعتــه إىل تحــدي احتال جائر مســلح من رأســه حتى قدميه. شــهيدنا الفــارس نضال مثال ســاطع عى حب 

الوالديــن وطاعتهــام. وهــو املحافــظ عــى صاتــه يف املســجد، والقــارئ لكتــاب اللــه اهتــداء بأنواره الســنية يف مــا يأيت وما 

يــدع مــن قــول أو فعــل. صفات أكرت مــن أصدقائه ومحبيــه ومعارفه، وجعلت استشــهاده محزنًا لهم رغــم اعتزازهم به.

مشواره الجهادي
يف هــذه األجــواء عــاش شــهيدنا املقــاوم نضــال كآالف الشــبان يف فلســطني، ولكــن رسه الكبــر قــد انكشــف دفعــة 

واحــدة وعــى رؤوس األشــهاد بعــد استشــهاد الشــهيد املجاهــد جميــل جعــار الصديــق الحميــم لــه.

ـــذ  ـــح من ـــدة. وأصب ـــكان البل ـــام س ـــاح أم ـــًا الس ـــال حام ـــر نض ـــه ظه ـــل ووداع ـــد جمي ـــهيد املجاه ـــازة الش ويف جن

ـــوين. ـــال الصهي ـــوات االحت ـــا لق ـــارًدا ومطلوبً ـــام 2005م مط ـــطس )آب( يف الع ـــذ أغس ـــوم، من ـــك الي ذل

أدرك شــهيدنا الفــارس نضــال أن خطوتــه تلــك ســتحرمه مــن متابعــة حياتــه كاملعتاد، وســيكون عليه التنقــل من مكان 

(2006 - 1978)

ــت  ــي صنع ــة الت ــراح، املدين ــة بالج ــة املثقل ــك املدين ــرم تل طولك

ــوار. تنهــض  ــد املغ ــؤي الســعدي القائ ــة ل ــا مدين األبطــال، هــي ذاته

ــا يف  لتنفــض عــن كاهلهــا أتربــة الهــدم والدمــار. ترتفــع هامتهــا عالًي

ــع مــن  ــارة، تنب ــا شــامخة، جب ــا دوًم ــا به ســامء املجــد لتبقــى كعهدن

ــم  ــاري أرواح الشــجعان، متتشــق قبضاته ــا املتوهــج الن تحــت رماده

ــل  ــى محت ــارات ع ــن الغ ــز لتش ــوة الع ــي صه ــأر ومتتط ــيوف الث س

ــدأ مــن عــار  ــو ســعدة ب ــارس نضــال أب ــد. شــهيدنا الف ــوين حاق صهي

ــدي. ــموخ والتح ــطورة الش أس
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آلخــر وتفــادي الظهــور يف أي مــكان مكشــوف واتخــاذ أقــى درجــات الحيطــة والحــذر إن شــده الشــوق ورغــب يف زيارة 

بيتــه واالطــاع عــى أحــوال أرستــه. ومير شــهر وراء شــهر وعائلتــه تتحرق شــوًقا ملعرفة أي خــر عنه. ويتمكن مــن الوصول 

للبيــت واملكــوث فيــه ألقــل مــن دقائــق عــرش! تقــول والدتــه: »كان مســتعجًا وعينــاه تــدوران يف البيت؛ فقــد كانت تلك 

آخــر مــرة يدخــل فيهــا البيــت، وقبــل رأس والده وعــاد ليحيطنــي ويضمني إىل صــدره فقلت له: ملــاذا يا ولــدي؟ فأجابني 

دون أن يســمح يل بإمتــام عبــاريت املعاتبــة: »الجهــاد فــرض عــى كل مســلم ولســت بأفضــل مــن غــري مــن املجاهديــن«.

ـــم يتـــرب خـــر عـــن وجـــوده يف طولكـــرم، وتتمكـــن  ـــه، ث ـــاره عـــن عائلت ـــة تنقطـــع أخب ـــارة الخاطف بعـــد هـــذه الزي

ـــي  ـــم حقيق ـــال إىل جحي ـــد نض ـــهيدنا املجاه ـــاة أرسة ش ـــول حي ـــاعة. تتح ـــع س ـــن رب ـــل م ـــر وألق ـــه بال ـــن زيارت األم م

ـــون كل شـــر  ـــه املتواضعـــة ويقلب ـــال فســـاًدا. يحطمـــون محتويات ـــود االحت ـــا جن ـــات بيتهـــم ســـاحة يعيـــث فيه ـــا ب عندم

ـــارة يهـــددون  ـــل الفجـــر ويجـــرون األرسة عـــى املكـــوث يف العـــراء لســـاعات، وت ـــون قبي ـــارة يأت ـــه. ت ـــا عن ـــت بحًث يف البي

ـــى اســـتقر رأيهـــم ووصلـــت غطرســـتهم مداهـــا  ـــذة كبدهـــم نضـــال حت بنســـف البيـــت عـــى رؤوســـهم إن مل يســـلموا فل

ـــال  ـــدام نض ـــهيدنا املق ـــل ش ـــه. تنق ـــك والدت ـــد وكذل ـــال ومحم ـــام: ه ـــال وه ـــد نض ـــهيد املجاه ـــوي الش ـــم أخ باعتقاله

ـــا  ـــني عندم ـــر 2006م يف جن ـــا يف 12 يناي ـــه آخره ـــاوالت الغتيال ـــدة مح ـــن ع ـــا م ـــرم ونج ـــني وطولك ـــي جن ـــني مدينت ب

ـــد  ـــني بع ـــدس يف جن ـــا الق ـــن رساي ـــة م ـــو خزن ـــيل أب ـــل والشـــهيد املجاهـــد ع ـــو خلي ـــز أب استشـــهد الشـــهيد املجاهـــد معت

ـــل وجـــرح عـــدًدا منهـــم. ـــوين فقت ـــال الصهي ـــود االحت ـــز نفســـه يف جن ـــه الشـــهيد املجاهـــد معت اشـــتباك مســـلح فجـــر في

موعد مع الشهادة
يف بلــدة عرابــة مبحافظــة جنــني ينتهــي املطــاف بالشــهيد الفــارس نضــال الــذي ناضل ببســالة للوصــول إليهــا وأخذ من 

االحتياطيــات مــا أخــذ، ولكــن القــدر ال يوقفــه الحــذر. اختــار شــهيدنا املقــاوم نضــال ومســاعده الشــهيد املجاهــد أحمــد 

الطوبــايس الحــي الرشقــي يف بلــدة عرابــة واملعــروف بحــي الشــيباين كمــاذ لهــام ليتواريــا عــن األنظــار يف فــرتة أصبــح 

قتلهــام عــى رأس أوليــات قــوات االحتــال الصهيــوين. فالشــهيد الفــارس نضــال هــو أحــد أبــرز كــوادر رسايــا القــدس يف 

الضفــة الغربيــة خلًفــا للشــهيد القائــد لــؤي الســعدي، وهــو مســؤول عــن قتــل وجــرح عــرشات الجنــود خــال عمليــات 

ــة وشــقيق  ــني منجــم البطول ــم جن ــن مخي ــايس م ــال. ومســاعده الشــهيد املجاهــد أحمــد الطوب ــة ضــد االحت املقاوم

األســر املجاهــد ســعيد الطوبــايس الــذي حكــم بأعــى حكــم يف الضفــة الغربيــة بعــد مســؤوليته عــن قتــل العــرشات 

خــال عمليتــي كركــور ووادي عــارة االستشــهاديتني؛ فقــد حكــم عليــه بالســجن 31 مؤبــًدا و50 عاًمــا. فليــس عجيًبــا أبــًدا 

أن يكــون الشــهيد املجاهــد أحمــد عــى شــاكلة أخيــه األســر املجاهــد ســعيد. ويف يــوم 31 ينايــر )كانــون ثــاين( 2006م 

عــاد الشــهيد املجاهــد نضــال ومعــه الشــهيد املجاهــد أحمــد الطوبــايس إىل مأواهــام، وفجــأة ظهــرت ســيارة مشــبوهة يف 

املــكان فســارع شــهيدنا املقــدام نضــال والشــهيد املجاهــد أحمــد إىل االختفــاء مــن أمامهــا وقــد أدركا أنهــام يتعرضــان يف 

تلــك اللحظــة إىل محاولــة اغتيــال جديــدة. تــرددت تكبراتهــم يف البلــدة وهــام يطلقــان النــار باتجــاه جنــود االحتــال 

ــن. ســاعة  ــا وحقدهــا باتجــاه املجاهدي ــت جــام غضبه ــي نبعــت مــن كل حــدب وصــوب وصب ــوات الخاصــة الت والق

كاملــة تــرددت خالهــا يف ســاحات عرابــة أصــوات الرصــاص والهتــاف والتكبــر تــارة ورصاخ الجنــود ونبــاح كابهــم تــارة 

أخــرى بعــد أن أصيــب عــدد منهــم إصابــة أحدهــم خطــرة، وقــد تــم نقلــه يف طائــرة مروحيــة هبطــت يف الحــي وســط 

موجــة مــن الهســتريا حتــى فاضــت روح الشــهيدين مرجــني بدمــاء الشــهادة التــي متناهــا كل منهــام وســعى نحوهــا.
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الشهيد املجاهد جهاد خميس رشدي السوافري

ختم حياته مجاهًدا يف سبيل الله

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد جهــاد خميــس الســوافري )أبــو شــادي( بتاريــخ 5 يونيــو )حزيــران( 1975م يف حــي الزيتــون 

مبدينــة غــزة. ودرس االبتدائيــة يف مدرســة صفــد، ومل يكمــل بعدهــا بســبب الظــروف املاديــة الصعبــة التــي كانــت متــر 

بهــا عائلتــه حيــث التحــق مبكــًرا مبجــال العمــل، وقــد تــزوج ورزقــه اللــه ســبعة مــن األبنــاء.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املجاهــد جهــاد الســوافري بخلقــه الكريــم وإميانــه العميــق وتواضعــه الشــديد وشــجاعته وإقدامــه 

وحبــه غــر املحــدود للمجاهديــن وطريــق الجهــاد واملقاومــة. وكان بــاًرا بوالديــه، عطوًفــا عــى زوجتــه وأبنائــه، فأحبــه 

كل مــن عرفــه لعاقتــه االجتامعيــة املميــزة مــع الجميــع.

مشواره الجهادي
انتمــي شــهيدنا املجاهــد جهــاد الســوافري للجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني )رسايــا القــدس( 

يف العــام 2004م.

ــى  ــة ع ــخ املحلي ــاق الصواري ــا إط ــن أبرزه ــة م ــامت الجهادي ــن امله ــد م ــاد يف العدي ــدام جه ــهيدنا املق ــارك ش ش

البلــدات واملغتصبــات الصهيونيــة املحيطــة بقطــاع غــزة الصامــد برفقــة الشــهيد القائــد عدنــان بســتان. كــام لــه أيًضــا 

دور مميــز يف التصــدي للعديــد مــن التوغــات الصهيونيــة لــألرايض الفلســطينية وباألخــص يف حــي الزيتــون وتعــرض 

ملحــاوالت اغتيــال عــدة مــرات.

موعد مع الشهادة
استشــهد الشــهيد املقــدام جهــاد الســوافري برفقــة الشــهيد القائــد عدنــان بســتان يف 5 فرايــر )شــباط( 2006م يف 

عمليــة اغتيــال نفذتهــا طائــرات العــدو الصهيــوين التــي أطلقــت صواريخهــا عــى الســيارة التــي كانــا يســتقانها يف حــي 

الزيتــون جنــوب رشق مدينــة غــزة لرتتقــي روحاهــام إىل بارئهــام بعــد رحلــة جهاديــة حافلــة بالكــد والعطــاء والبــذل.

(2006 - 1975)

قتلــوك، ولكــن أىن لهــم أن يخمــدوا لهيــب الثــورة يف قلوبنــا؟ فقــد 

ــوا  ــه ليواصل ــورة يف صــدور إخوان زرع الشــقاقي اإلميــان والوعــي والث

ــذا انطلقــت روح  ــر أو الشــهادة. وهك ــى الن ــن بعــده حت املســر م

شــهيدنا لرتتقــي إىل العــا وتســتقر يف حواصــل طــر خــر معلقــة يف 

عــرش الرحمــن تــرد أحــواض الجنــة فرحــة مبــا آتاهــا اللــه مــن فضلــه، 

وهكــذا كانــت شــهادته نــوًرا جديــًدا لطريــق إخوانــه مــن أبنــاء الجهاد 

اإلســامي ليكونــوا جميًعــا أنشــودة النــر القــادم بــإذن اللــه تعــاىل.
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مــن جهتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي حملــت حكومــة الكيــان الصهيــوين مســؤولية اغتيــال ناشــطني يف رسايــا القــدس 

الجنــاح العســكري للحركــة يف مدينــة غــزة.

وقــال خالــد البطــش القيــادي يف حركــة الجهــاد يف تريحــات صحفيــة: »إن املســئول املبــارش عــن جرميــة االغتيــال 

هــي الحكومــة الصهيونيــة وأجهزتهــا األمنيــة، وبالتــايل فــإن االحتــال يتحمــل مــا ســينتج عنهــا مــن عقــاب، ســتقوم بــه 

عنــارص املقاومــة الفلســطينية«.

ــده وســيكون  ــرى وال ــذي ســيحمل ذك ــد ال ــود الجدي ــاج باملول يف عــرس الشــهادة اختلطــت دمــوع الفرحــة واالبته

ســنًدا ألخواتــه الســت بعــد فقــدان األب بدمــوع الحــزن عــى رحيــل الشــهيد املقــدام جهــاد، فبعــد ســاعات مــن تشــييع 

جثــامن شــهيدنا جهــاد وضعــت زوجتــه طفلهــا جهــاد. 

وأكــدت والدتــه املتزينــة برايــة الجهــاد أنهــا متنــت لــو استشــهد ابنهــا يف مواجهــة عســكرية أو عمليــة استشــهادية 

ضــد قــوات االحتــال، لكنــه قــدر اللــه، وحمــدت اللــه عــى كرامــة الشــهادة.
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الشهيد املجاهد عدنان محمد بركات بستان

صفحات جهاد مرشقة وشهادة مباركة

الميالد والنشأة
ــخ 21 نوفمــر  ــة غــزة بتاري ــم الشــاطئ مبدين ــدل( يف مخي ــو جن ــان محمــد بســتان )أب ــد شــهيدنا املجاهــد عدن ول

)ترشيــن الثــاين( 1978م. تــرىب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــام تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا تلــك األرسة 

التــي هجــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة »يافــا«.

تتكــون أرستــه مــن والديــه وخمســة مــن األبنــاء وأختــني، وأبــو جنــدل الخامــس بــني إخوتــه مــن حيــث الســن. درس 

يف مدرســة غــزة الجديــدة فحصــل عــى االبتدائيــة، وأكمــل دراســته اإلعداديــة يف مدرســة صــاح الديــن، بعدهــا تــرك 

الدراســة ليســاعد أرستــه يف ظــل الظــروف املعيشــية الصعبــة، فعمــل مــع إخوتــه يف مهنــة الرخــام واملزايكــو.

عــاش شــهيدنا املجاهــد عدنــان مــع عائلتــه بــني أزقــة مخيــم الشــاطئ منــذ مولــده، ويف عــام 1999م انتقــل مــع 

عائلتــه للســكن يف حــي الشــيخ رضــوان.

صفاته وأخالقه
ــا مــن الجميــع،  ــا للجميــع ومحبوبً ــه، فــكان محًب ــازة مــع أرست ارتبــط الشــهيد املجاهــد أبــو جنــدل بعاقــات ممت

إنســانًا عظيــاًم طيــب النفــس محًبــا لألطفــال ومحًبــا ألصدقائــه، بســيطًا ومتســامًحا دائــم التفقــد إلخوانــه املجاهديــن، 

ويشــعر تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقــة.

مشواره الجهادي
تفتحــت عينــاه عــى مجــازر االحتــال الصهيــوين بحــق شــعبه وأمتــه، فانخــرط يف العمــل الجهــادي، وشــارك رغــم 

بــراءة طفولتــه يف االنتفاضــة األوىل عــام 1987م حيــث أصيــب مــرة واحــدة بجــراح، لكــن ذلــك مل يضعــف مــن عزميتــه.

 تعلــق قلــب الشــهيد املجاهــد عدنــان بحركــة الجهــاد اإلســامي، فأحــب الشــهيدين القائديــن هــاين عابــد ومحمــود 

الخواجــة أحــد مؤســي الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ســابًقا )قســم(.

ــاز  ــا القــدس الجه ــان االلتحــاق براي ــة شــهيدنا املجاهــد عدن ــت أمني ــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة كان ومــع ان

العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، فتعــرف عــى الشــهداء القــادة مقلــد حميــد ومحمــود جــودة وشــادي مهنــا، وبــدأ 

عملــه معهــم يف رسايــا القــدس.

(2006 - 1978)

هـذه أرض الربـاط إىل يـوم القيامـة، ووحدهـم األمـوات يشـهدون 

نهايـة الحـرب. ومـا دام هنـاك شـهداء فالحـرب مل تنتـه بعـد، ومـا دام 

أبـرز  أحـد  بسـتان  أبـًدا ستسـتمر. عدنـان  فاملقاومـة  احتـال  هنـاك 

مجاهـدي رسايـا القـدس يف مدينـة غـزة الـذي سـطر بجهـاده املبـارك 

صفحـات مـن املجـد والفخـار وبقي مجاهـًدا يف امليدان حتى الشـهادة.
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نظــًرا لنشــاطه املميــز يف العمــل العســكري، كُلــف مــن ِقبــل الشــهيد القائــد محمود جــودة بتــويل تدريــب املجاهدين 

مــن رسايــا القــدس يف شــامل غــزة ومنطقتــي الزيتــون وحــي الشــيخ رضــوان مبحافظــة غــزة، وقــد نجــح شــهيدنا املجاهــد 

عدنــان بســتان يف ذلــك األمــر الــذي أهلــه ألن يصبــح قائــًدا ميدانًيــا لرايــا القــدس يف منطقة الوســطى.

ُعــرف الشــهيد املقــدام عدنــان بإقدامــه وشــجاعته الباســلة وتصديــه املتواصــل للقــوات الصهيونيــة لــدى اجتياحهــا 

ــا  ــث خــاض الشــهيد دوًم ــون والشــجاعية، حي ــت حان ــدة بي ــك أرايض بل ــه بذل ــا الفلســطينية، وتشــهد ل ــا وقران ملدنن

معــارك باســلة ضــد الجنــود الصهاينــة.

ــد املهنــدس  ــوات الناســفة عــى ي ــخ والعب ــز الصواري ــع وتجهي ــان بســتان عــى تصني ــدرب الشــهيد املجاهــد عدن ت

القائــد محمــود الزطمــة أحــد أبــرز قــادة الجهــاز العســكري ومهنــدس العمليــات االستشــهادية، ومــن ثــم أصبح مهندًســا 

بارًعــا يف صناعــة وتجهيــز الصواريــخ األمــر الــذي جعلــه يقــود وحــدة التصنيــع والتطويــر التابعــة لرايــا القــدس.

اسـتطاع شـهيدنا الفارس أبو جندل خال سـنوات انتفاضة األقى تدريب جيل كبر من أبناء رسايا القدس عى شـتى 

أنـواع األسـلحة وتجهيـز العبـوات والصواريـخ. كام شـارك مـع الشـهيدين القائدين محمود جودة وشـادي مهنـا يف تطوير 

قذائـف الهـاون مـن عيـار )60 و80 ملم( وتجريبها بنجاح عى املسـتوطنات التي كانت تحيط بقطاع غزة، ومن ثم تطوير 

صواريـخ القـدس التـي أثبتـت نجاحها يف إصابة أهدافها، وقبل اغتياله رشع يطور صاروًخا يصل مداه إىل عرشين كيلومرتًا.

أرشف الشــهيد املجاهــد عدنــان عــى سلســلة مــن األعــامل الجهاديــة ونفــذ بعضهــا مــام أغــاظ حكومــة االحتــال، 

فوضعــت اســمه عــى قامئــة املطلوبــني، فتعــرض لعــدة محــاوالت اغتيــال كانت أوالهــام عند قصــف منــزل كان يوجد فيه 

يف منطقــة حــي النــر ويســتخدمه مــع عــدد من إخوانــه لإلعداد لعمليــة بحرية نوعيــة تســتهدف زورًقا بحريًــا صهيونًيا، 

وأدت تلــك املحاولــة حينهــا إىل استشــهاد املجاهديــن عبــد النارص ياســني وحســني الرفيتــي من مجاهدي رسايــا القدس.

املحاولــة الثانيــة حدثــت حــني اســتهدفته طائــرة اســتطاع صهيونيــة بصــاروخ ملنصــة صواريــخ يف منطقــة تــل الزعــرت 

كان يجهزهــا الشــهيدان املجاهــدان عدنــان بســتان وشــادي مهنــا إلطــاق دفعــة صواريــخ باتجــاه مغتصبــة ســديروت 

الصهيونيــة إال أنهــام متكنــا وقتهــا مــن النجــاة بفضــل اللــه.

ويف املحاولــة الثالثــة الغتيالــه أقــدم عمــاء لقــوات االحتــال الصهيــوين عــى زرع عبــوة ناســفة أمــام بيتــه يف حــي 

الشــيخ رضــوان إال أن العبــوة انفجــرت قبــل وصولــه بدقائــق.

موعد مع الشهادة
ــة  ــال جبان ــة اغتي ــة عــى عملي ــر )شــباط( 2006م أقدمــت قــوات االحتــال الصهيوني يف مســاء يــوم األحــد 5 فراي

للمهنــدس الشــهيد املجاهــد عدنــان القيــادي امليــداين البــارز يف رسايــا القــدس ومهنــدس صواريــخ القــدس حيــث قامــت 

طائــرات العــدو الغاشــم بقصــف الشــهيدين املجاهديــن عدنــان بســتان، وجهــاد الســوافري أثنــاء توقــف ســيارتهام التــي 

كانــا يســتقانها بالقــرب مــن عــامرة دولــة يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة، فارتقــى عــى إثــر ذلــك الشــهيدان املجاهــدان 

ــه إذ  ــاء الســامء تاركــني خلفهــام فاجعــة كــرى حلــت مبحبيهــام وبحركــة الجهــاد اإلســامي وقطــاع غــزة بأكمل إىل علي

فقــدت الحركــة أبــرز مهنــديس الصواريــخ يف قطــاع غــزة.
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الشهيد املجاهد أحمد سليامن فريد رداد 

فارس صنع من دمه ملحمة ال تنى

الميالد والنشأة
ولد الشــهيد املجاهد أحمد ســليامن رداد )أبو ســاجد( يف 6 يوليو )متوز( 1974م يف بلدة صيدا قضاء طولكرم، ودرس يف 

مدارســها، وصــار ناشــطًا يف الجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركة الجهاد اإلســامي وقتئــذ حتى تم اعتقالــه ليحرم من 

مواصلــة تعليمــه والحصــول عى شــهادة الثانوية العامــة إال من خلف القضبان داخــل أقبية وزنازين االحتــال الصهيونية.

يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد أبــو ســاجد تــزوج مــن فتــاة صابــرة رزقــه اللــه منهــا ثاثــة أبنــاء حــرص عــى تربيتهــم 

عــى منهــاج القــرآن الكريــم.

صفاته وأخالقه 
ــار  ــاس. ب ــات مــع كل الن ــب، وحســن العاق ــون وطي ــال، وحن ــرة اآلم ــة كب ــاوم أحمــد شــخصية مثالي شــهيدنا املق

ــة يف إصــاح أحــوال مجتمعــه. ــوي الرغب ــم ق ــه يف املســجد، محــب للعل ــظ عــى صلوات ــه، ومحاف بوالدي

مشواره الجهادي
ــة نشــاطه يف  ــان عــى خلفي ــف القضب ــة أشــهر خل ــى بضع ــام 1997م وق ــد يف الع ــل شــهيدنا املجاهــد أحم اعتق

صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي. ومــا كاد يتنشــق أنســام الحريــة حتــى أعيــد اعتقالــه، وهــذه املــرة يف ســجون الســلطة 

الفلســطينية، وبعــد وســاطات ملحــة تــم اإلفــراج عنــه.

التحــق شــهيدنا املجاهــد أحمــد بصفــوف رسايــا القــدس وشــارك يف اإلعــداد والتنفيــذ للكثــر مــن املهــام الجهاديــة 

التــي كانــت تقــوم بهــا رسايــا القــدس، وغــادر الشــهيد املقــدام أبــو ســاجد بلدتــه صيــدا يف مدينــة طولكــرم عــام 2004م 

ومل يعــد إليهــا وقــى وقتــه متنقــًا بــني طولكــرم وجنــني واألحــراش املحيطــة باملدينتــني يقــايس بــرد الشــتاء وحــرارة 

الصيــف يف الجبــال التــي أصبحــت منزلــه، وشــوقه يشــده إىل أبنائــه وأرستــه الذيــن يصبــح لقاؤهــم حدثًــا يخطــط لــه 

بتدبــر ويحتــاج أياًمــا للتحضــر للقائهــم ليســرتق النظــر إىل أطفالــه أو يلقــى نظــرة عــى أهلــه وســط جــو مشــحون مــن 

ــا املتاصقــة يف  ــا الضيقــة وبيوته ــدة القدميــة وحواريه ــة البل أزق

نابلــس بكــت دمــاء حزنًــا عــى فــراق شــهيدنا املجاهــد أحمــد رداد 

القائــد العســكري لرايــا القــدس حيــث خــرج منهــا مقاتــًا رشًســا 

ــاده أروع  ــطّر بجه ــا ليس ــادة الراي ــن ق ــًدا م ــًدا صندي ــًدا وقائ عني

ــه وليكــون مــن الذيــن قــال  ــار والتضحيــة يف ســبيل الل ــة اإليث أمثل

ــاِس َمــْن يَــرْشِي نَْفَســُه ابِْتَغــاَء َمرَْضــاِة  اللــه تعــاىل فيهــم: »َوِمــَن النَّ

ــُه َرُءوٌف ِبالِْعَبــاِد«. ومــا كانــت نابلــس تــدري وهــي تهتــز  ــِه َواللَّ اللَّ

ــا عــى وقــع رضبــات االستشــهاديني أن فارســها املقــدام أحمــد رداد هــو مــن ينظّــم قــوايف تلــك املاحــم املمهــورة  طربً

بدمــاء بنــي صهيــون ليغســل بهــا عــار الســنني الــذي خلفتــه مؤامــرات الغــدر يف أوســلو والبيــت األبيــض.

(2006 - 1974)
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الرتقــب بــني األشــجار أو يف أحــد البيــوت املهجــورة، وملزيــد مــن االحتياطــات تنقــل وأرستــه مــن ســكن رسي إىل آخــر 

حتــى ميحــو أثــاره أمــام أعــني مــن يرتبصــون بــه مــن األعــداء وأعوانهــم.

وتكــررت محــاوالت اغتيــال الشــهيد املجاهــد أبــو ســاجد؛ فقــد أدرج اســمه بــني املطلوبــني للتصفيــة، ونجــا بالفعــل 

مــن عــدة محــاوالت اغتيــال.

وبعد أن استقر بشهيدنا املقدام أحمد املطاف يف مدينة نابلس وأصبح أسًدا من أسودها ومدافًعا عنها واصل عطاءه املتدفق 

ليبني نواة خلية ضاربة تقتحم األهوال وتنفذ رضبتها القاصمة يف عمق العدو وكل هذا يف رسية كاملة وتكتم منقطع النظر.

موعد مع الشهادة
 ُقدر لشــهيدنا املجاهد أحمد االستشــهاد يف 7 فراير )شــباط( 2006م. حقيقة إنها لحظات صعبة وال وصف لصعوبتها 

عندمــا يقتــل أب أمــام زوجتــه وأطفالــه بدم بارد. روت زوجة الشــهيد الفــارس أحمد اللحظات األخــرة يف حياتِه، وبعيون 

دامعــة قالــت أم ســاجد: »قوات االحتال تتلــذذ بالقتل، وحرمان األطفال من حنان آبائهم كام حصــل مع أطفالنا الثاثة«.

ــل، وأقامــت  ــس بعــد منتصــف اللي ــت يف نابل ــال والوحــدات الخاصــة توغل ــرة مــن جيــش االحت ــوة كب ــت ق وكان

العديــد مــن الكامئــن والنقــاط العســكرية يف حــي رفيديــا حيــث تقــع بنايــة األشــقر التــي تبــني أن قائــد رسايــا القــدس 

يف طولكــرم الشــهيد املجاهــد أبــو ســاجد يقيــم فيهــا.

وتقــول زوجتــه: »أمــرين زوجــي بالخروج أنا واألطفــال ليبقى وحده داخل املنزل، فعلنا ذلك، وتلقينا معاملة ســيئة من 

قبــل عنــارص جيــش االحتال الذين زجــوين يف البداية يف جيب عســكري، واألطفال يرتجفون من الــرد القارس ويرخون«.

أضافــت: »ســألني ضابــط املخابــرات صارًخــا: مــن يف الداخــل؟ فقلــت لــه: ال يوجــد أحــد، لكنــه هــدديِن وقــال: قــويل 

الحقيقــة أحمــد بالداخــل؟ فصممــت عــى موقفــي، وعندمــا حاولــوا دخــول املنــزل اشــتبك الشــهيد معهــم«.

وأوضحــت أن الجنــود اقتادوهــا وأطفالهــا الثاثــة إىل إحــدى الغــرف بعــامرة مجــاورة لتحارصهــم بداخلهــا مجموعــة 

منهــم، ويأمرهــم ضابــط برســم مخطــط يظهــر مداخــل ومخــارج املنــزل، وتقســيامته الداخليــة.

وعمــد الجيــش الصهيــوين إىل تدمــر متجريــن ماصقــني لشــقة الشــهيد املجاهــد أبــو ســاجد يف محاولــة منــه للوصــول 

إليــه عقــب مــرور أكــر مــن خمــس ســاعات عــى بــدء عمليــة القصــف التــي اســتهدفت الشــقة. وأحــدث الجيــش فتحــة 

يف ســقف أحــد املتجريــن للوصــول إىل شــقة الشــهيد والتعــرف عــى مصــره. وآثــر الجنــود تدمر وإحــراق الشــقة عى من 

فيهــا مبزيــد مــن القذائــف كوســيلة للتأكــد مــن شــهادة الشــهيد املجاهــد أحمــد حيــث أتــت النــران عــى كل محتويــات 

ــال  ــة. واعــرتف جيــش االحت ــات الشــظايا واألعــرة الناري ــار مئ ــة بآث ــه الداخلي ــع جدران ــذي ازدحمــت جمي ــت ال البي

بإصابــة اثنــني مــن جنــوده بجــروح مختلفــة ودار الحديــث عــن مقتــل ضابــط صهيــوين برصــاص قائدنــا يف هــذه العمليــة.

تصــف زوجــة قائــد الرايــا املوقــف عندمــا أخرهــا الضابــط الصهيــوين نبــأ استشــهاده بقولهــا: »لحظــة تضاربــت فيها 

مشــاعري بــني الحــزن والقهــر والغضــب والفرح متمنية لــه الرحمة ودخــول الجنة. عاد الضابــط الصهيــوين إيل ثانية وقال: 

نحــن أيًضــا ســوف نذهــب إىل الجنــة. زوجــك قاتل. قتــل العديد منا، وهــو أكر مطلــوب يف الضفة الغربية منــذ االنتفاضة 

األوىل، وأنــا أتابــع تحركاتــه بنفــي منــذ شــهر ونصــف. رصخــت يف وجهــه: ســيأيت مائــة أحمــد وســرتون الويــل منهــم«.
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الشهيد املجاهد أحمد محمد نايف أبو رشخ

روى تراب األرض بدمائه الطاهرة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد محمــد أبــو رشخ )أبــو محمــد( يف 7 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1976م يف البلــدة القدميــة 

مبدينــة نابلــس ألرسة مجاهــدة بســيطة الحــال تعــود جذورهــا إىل مدينــة يافــا عــروس البحــر التــي احتلــت يف العــام 

1948م. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس نابلــس، ثــم أنهــى ســنتني مــن املرحلــة اإلعداديــة وتــرك الدراســة بعدهــا 

ليبحــث عــن عمــل يعــول بــه نفســه وأرستــه.

تــرىب الشــهيد املجاهــد أحمــد يتيــاًم بعدمــا تــويف والــده وهــو يف شــهوره التســعة، وعــاش يف كنــف أمــه وإخوتــه 

ــاء هــم: محمــد، صبــاح، رؤى. ــة أبن ــاة مؤمنــة وأنجــب منهــا ثاث األربعــة. وعمــل يف حرفــة الدهــان وتــزوج مــن فت

صفاته وأخالقه
شــهيدنا املقــدام أحمــد إنســان كغــره التــزم بصاتــه وواظــب عــى أدائهــا يف املســجد كــام تعلــم وتــرىب عــى منهــاج 

القــرآن، ولكــن الفــرق بينــه وبــني غــره أنــه اســتعد للتضحيــة مــن أجــل ربــه ووطنــه، وعــرف أجــر املجاهديــن كــام مل 

يــرض مــا فعلــه االحتــال منــذ العــام 1948م حتــى يومنــا، فقــرر أن يكــون مجاهــًدا ضمــن صفــوف الجهــاد اإلســامي 

وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس.

مشواره الجهادي
ــه أدرك الواجــب املحتــم عليــه، وصــارت  ــدأ شــهيدنا املجاهــد أحمــد يعــي حقيقــة مــا يجــري مــن حول منــذ أن ب

ــود االحتــال بالحجــارة. ــه شــارك الشــبان يف رشــق جن فلســطني جــل همــه وتفكــره. ورغــم صغــر ســنه إال أن

ــاري  ــار ن ــوين األوىل يف العــام 1992م بعي ــل الجيــش الصهي ــات مــن قب تعــرض شــهيدنا الفــارس أحمــد لعــدة إصاب

ــادي  ــجله الجه ــُل س ــل مل يخ ــوا املحت ــذي قاوم ــطينيني ال ــن الفلس ــره م ــام 1993م. وكغ ــى ع ــه اليمن ــرى يف قدم وأخ

مــن االعتقــال حيــث أمــى يف ســجن مجــدو عــدة شــهور لكنــه خــرج أكــر صابــة فالفلســطينيون بطبعهــم العنيــد 

ــل  ــال املحت ــن واألبطــال ليمضــوا يف قت ــك املعتقــات والســجون إىل مدرســة تخــرج املجاهدي ــوا تل اســتطاعوا أن يحول

ــه إحــدى الحســنيني: نــر أو شــهادة. راجــني مــن الل

(2006 - 1976)

ـــات  ـــا صيح ـــة يصاحبه ـــة البندقي ـــن فوه ـــرج م ـــة تخ ـــع كل طلق م

ـــاء. وفرســـان  ـــة الجبن ـــوب الصهاين ـــي تحـــدث الرعـــب يف قل ـــر الت التكب

رسايـــا القـــدس ماضـــون يف طريـــق العـــزة والكرامـــة يســـطرون املاحـــم 

ــااًل؛  ــم أبطـ ــن بعدهـ ــت مـ ــة لتنبـ ــم الزكيـ ــروون األرض بدمائهـ ويـ

ـــر  ـــر ش ـــى آخ ـــف حت ـــن يتوق ـــم ل ـــال دمائه ـــتمرة وش ـــة مس فاملعرك

ـــة. ـــطني املحتل ـــن فلس م
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عــى خلفيــة عملــه الجهــادي املقــاوم تعــرض شــهيدنا املقــدام أحمــد لعــدة محــاوالت اغتيــال عــى أيــدي قــوات 

االحتــال الصهيــوين وكانــت عنايــة اللــه تحفظــه مــن كل مكــروه.

موعد مع الشهادة
فجــر يــوم االثنــني املوافــق 20 فرايــر )شــباط( 2006م اقتحمــت قــوات االحتــال الصهيــوين مدينــة نابلــس مــن عــدة 

محــاور، ومتركــزت يف البلــدة القدميــة قبــل أن تشــتبك مــع مجموعــة مــن املقاومــني حيــث كان شــهيدنا املقــدام أبــو 

محمــد بينهــم األمــر الــذي دعــا جنــود االحتــال إىل اللجــوء إىل تعزيــزات عســكرية إضافيــة والتــي هرعــت إىل البلــدة 

القدميــة خاصــة حــي القيســارية ومنطقــة الجامــع الكبــر فيــام أخــذ جنــود آخــرون يعتلــون أســطح العديــد مــن املنــازل 

بعــد مداهمتهــا وتفتيشــها.

قــام شــهيدنا املجاهــد أحمــد وعــدد مــن املقاومــني بالتصــدي لهــم مــرة أخــرى األمــر الــذي دعــا جنــود االحتــال 

ملحارصتهــم فآثــر شــهيدنا القائــد امليــداين أحمــد عــى البقــاء والتغطيــة لزمائــه املقاومــني فأقــام جنــود االحتــال كميًنــا 

لــه يف املدينــة فحــال غدرهــم ورصاصهــم دون أن يتابــع مســرته الجهاديــة فأصابتــه عــدة رصاصــات يف منطقــة الصــدر 

عــى إثرهــا منــع جنــود االحتــال ســيارات اإلســعاف مــن نقلــه إىل املستشــفى للعــاج حيــث بقــي ينــزف دًمــا إىل أن 

فــارق الحيــاة فــكان قــدر اللــه لــه بــان ميــوت شــهيًدا وهــو يدافــع عــن دينــه وعرضــه وأرضــه لتتحــق أمنيتــه بالشــهادة 

يف ســبيله والدفــاع عــن وطنــه.

ســقط شــهيدنا القائــد امليــداين أحمــد عــى أرض قلعــة الجهــاد والصمــود يف منطقــة القيســارية رشق البلــدة القدميــة 

عــى مقربــة مــن الجامــع الكبــر يف البلــدة القدميــة لــروي تــراب أرضــه بدمــه الطاهــر ولكــن اســمه مل يســقط فهــو بــاٍق 

يف قلــوب الذيــن أحبــوه وعرفــوه وســمعوا عنــه ليكــر فيهــم حــب الجهــاد والشــهادة.
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الشهيد املجاهد سليامن حسن سليامن الحميدي

أفنى حياته يف سبيل الله

الميالد والنشأة
ــًدا يف  ــًرا جدي ــق قم ــن األول( 1985م ليحل ــر )ترشي ــدي يف 20 أكتوب ــن الحمي ــليامن حس ــد الشــهيد املجاهــد س ول

فلســطني، فنشــأ وســط أرسة مجاهــدة تعــرف تعاليــم الديــن لينشــأ هــذا األســد يف هــذه األرسة التــي تســكن مخيــم 

ــة ليســتقر بهــا  ــر الســبع« املحتل ــرت عــام 1948م مــن جنــوب فلســطني »ب ــة التــي ُهجِّ املغــازي لاجئــني تلــك العائل

ــة.  ــات الفلســطينية املنكوب ــم املغــازي كباقــي العائ ــام يف مخي املق

درس شــهيدنا ســليامن املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني يف املخيــم، ثــم 

انتقــل ملدرســة املنفلوطــي الثانويــة يف ديــر البلــح ليكمــل دراســته هنــاك.

ـــن  ـــابع م ـــه الس ـــوات، وترتيب ـــس أخ ـــوة وخم ـــة إخ ـــة إىل أربع ـــن إضاف ـــن الوالدي ـــة م ـــهيد مكون ـــر أن أرسة الش يذك

ـــن. ـــث الس حي

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا الفــارس ســليامن باملحبــة والحنــان يف تعاملــه مــع أشــقائه يصلــح بينهــم ويطيــب القلــوب ويحــن عــى 

الصغــر والكبــر، وتجمعــه عاقــات طيبــة وحميمــة وجيــدة مــع أصدقائــه مــا جعلــه محبوبـًـا بينهــم. 

مــن صفــات الشــهيد املقــدام ســليامن طيبــة القلــب والتســامح والعاقــات االجتامعيــة مــع اآلخريــن، كــام اتصــف 

بالشــجاعة والعنــاد أيًضــا.

ــد  ــى الج ــليامن ع ــث س ــا أح ــت دامئً ــاألمل: »كن ــة ب ــا مجبول ــرج منه ــكاد تخ ــاس ت ــرة واألنف ــه الصاب ــول والدت  تق

واالجتهــاد يف الدراســة للحصــول عــى أعــى الشــهادات لكنــه يــردد أنــه ســيأيت يل بشــهادة أكــر وأفضــل مــن شــهادات 

ــدم واآلخــرة«. ــا وهــي شــهادة ال الدني

مشواره الجهادي
مــع البدايــات األويل النتفاضــة األقــى شــارك شــهيدنا املقــاوم ســليامن أبنــاء شــعبنا الذيــن انتفضــوا يف وجــه العــدو 

(2006 - 1985)

شــهداء فلســطني هــم الذيــن يرســمون لنــا خارطــة فلســطني مــن 

جديــد وبدمائهــم الزكيــة يعبــدون طريــق العــودة إىل فلســطني الهويــة 

والتاريــخ، وهــم النجــوم واألقــامر التــي تتــألأل يف ســامء فلســطني عــى 

ــادم ال  ــا أن فجــر االنتصــار ق ــا وقلوبن ــوا يف عقولن ــر العصــور ليزرع م

محالــة بــإذن اللــه عــى هــذا العــدو املحتــل ألرضنــا املقدســة. 
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عــى محــاور التــامس واملســتوطنات ليدافــع بأقــل الوســائل وهــي الحجــارة التــي عــر بهــا الشــبان عــن غضبهــم تجــاه 

مامرســات االحتــال. ويف العــام 2003م أصيــب بطلــق نــاري يف ســاقه وتــم اعتقالــه بعــد اإلصابــة وعاجــه يف األرايض 

املحتلــة ملــدة شــهر. ولقــرب ســكناه مــن الحــدود اعتقــل مــرة أخــري عــام 2005م ملــدة أربعــة أشــهر وبعــد اإلفــراج 

ــة يف مســجد  ــة والفكري ــة والديني ــزم ضمــن الجلســات الدعوي ــاد اإلســامي يف فلســطني ليلت ــه التحــق بحركــة الجه عن

الشــهيد يحــي عيــاش حيــث عمــل ضمــن جهــاز الفعاليــات، وشــارك يف كل مناســبات وفعاليــات الحركــة، ثــم اختــار أن 

يضيــف إىل جهــاده جهــاًدا، فعمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطاع التابعــة لرايــا القــدس لقــرب ســكنه مــن الحــدود مــا 

ميكنــه مــن متابعــة دوريــات العــدو عــى الخــط الزائــل بــني قطــاع غــزة وأراضينــا املحتلــة عــام 1948م.

موعد مع الشهادة
ــة النــارص  ــة مشــرتكة مــع ألوي ــر )شــباط( 2006م تقــدم الشــهيد املقــدام ســليامن يف عملي فجــر الجمعــة 24 فراي

صــاح الديــن برفقــة الشــهيد املجاهــد زيــد دخــان حاملــني عبــوة ناســفة ينويــان زرعهــا عــى طريــق دوريــات العــدو 

الصهيــوين بالقــرب مــن الحــدود الرشقيــة، فــرشع جنــود االحتــال بإطــاق النــار عليهــام مــا أدى إىل ارتقائهــام إىل العليــاء 

بجــوار ربهــام مــع األنبيــاء والصديقــني بــإذن اللــه تعــاىل. 



89 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد خالد شعبان إبراهيم الدحدوح

سجل حافل بالجهاد والعطاء

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد خالــد شــعبان الدحــدوح )أبــو الوليــد( النــور يف 22 مايــو )أيــار( 1965م يف حــي الزيتــون 

مبدينــة غــزة الصمــود واإلبــاء، وقــدر اللــه عــز وجــل أن يكــون ترتيبــه الثالــث بــني إخوتــه يف األرسة، وتلقــى دراســته 

االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس حــي الزيتــون. 

نشــأ شــهيدنا املقــدام أبــو الوليــد يف أرسة مؤمنــة مجاهــدة، تلمــذت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقاومــة، وقدمــت 

يف ســبيل اللــه قافلــة طويلــة مــن الشــهداء والجرحــى، ومازالــت ســائرة عــى درب ذات الشــوكة.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد خالــد ورزقــه اللــه ســتة مــن األبنــاء واثنتــني مــن البنــات، ارتقــى اثنــان مــن أبنائــه إىل عليــاء 

ــول( 2009م يف قصــف  ــه كامــل يف 25 ســبتمر )أيل ــث استشــهد نجل ــم والشــهداء حي ــود عــى درب أبيه املجــد والخل

صهيــوين اســتهدفه رشق غــزة، وارتقــي نجلــه الثــاين أدهــم يف حــادث ســر مؤســف يف تاريــخ 10 أغســطس )آب( 2010م. 

قدمــت عائلــة الدحــدوح ثلــة مــن الشــهداء القــادة يف رسايــا القــدس منهــم: )محمــد الدحــدوح، أميــن الدحــدوح، أمــني 

الدحــدوح، كريــم الدحــدوح، مهــدي الدحــدوح، فخــري الدحــدوح، شــعبان الدحــدوح(.

صفاته وأخالقه
 الشــجاعة الفريــدة أظهــر صفــات الشــهيد املجاهــد خالــد، وصفــة الشــجاعة تــدل دامئـًـا عــى صفــات أخــرى كرميــة 

يف نفــس صاحبهــا؛ فبــدا أبــو الوليــد صــورة مثــى ألدب النفــس مــن حــب للخــر وتواضــع مــع كل النــاس، وعــرف بورعــه 

وتقــواه، وانرافــه لقــراءة القــرآن بتدبــر ومتعــن، كذلــك رضب املثــل يف بــر الوالديــن وطاعتهــام.

مشواره الجهادي
بــرز شــهيدنا القائــد خالــد الشــهر بــأيب الوليــد كأحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي يف قطــاع غــزة خــال انتفاضــة األقــى يف ســنة 2000م.

(2006 - 1965)

ــادك.  ــارك جه ــك. مب ــارك دم ــد! مب ــا الولي ــدوح، أب ــد الدح خال

مبــارك عطــاؤك. مبــارك الفكــر الــذي ربــاك. مبــارك النهــج اإلســامي 

ــة  ــا. مبارك ــا إىل يائه ــن ألفه ــك م ــح حيات ــذي رســم مام ــوري ال الث

ــات املطــر يف شــوارع غــزة. ــرت كحب ــي تناث ــك األشــاء الت تل

أبــا الوليــد! نــم قريــر العــني أيهــا القائــد األشــم! فنحــن ســنكون 

ــى  ــا. ع ــامء بينن ــار رح ــى الكف ــداء ع ــه أش ــإذن الل ــا ب ــام عهدتن ك

العهــد باقــون، لدمائــك ومــن ســبقك ورافقــك وســيلحق بــك 

ــون. ــب ينقلب ــوا أي منقل ــن ظلم ــيعلم الذي ــون، وس محافظ
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وملــع اســم شــهيدنا املجاهــد أبــو الوليــد وهــو يف العقــد الرابــع مــن عمــره بتصــدره لقامئــة مطلــويب الجناح العســكري 

ــا القــدس ومــن أبرزهــم  للجهــاد يف غــزة مــن قبــل االحتــال خاصــة بعــد عمليــات االغتيــال التــي طالــت قــادة رساي

محمــود الزطمــة ومقلــد حميــد ومحمــود جــودة وبشــر الدبــش ومحمــد الشــيخ خليــل.

تــرأس الشــهيد القائــد أبــو الوليــد وحــدة التصنيــع التابعــة للرايــا يف غــزة، كــام قــاد الوحــدة التقنيــة يف الرايــا 

التــي فقــدت اثنــني مــن أبــرز نشــطائها يف عمليــة اغتيــال صهيونيــة يف حــي الزيتــون بغــزة.

ــا القــدس ضــد  ــا رساي ــي نفذته ــات العســكرية الت ــد مــن العملي ــف العدي ــد خل ــو الولي ــد أب ووقــف الشــهيد القائ

ــع  ــام املواق ــخ واقتح ــاق الصواري ــات إط ــة عملي ــة خاص ــة الثاني ــال االنتفاض ــزة خ ــاع غ ــة يف قط ــداف الصهيوني األه

ــزة. ــاع غ ــن قط ــوين م ــحاب الصهي ــل االنس ــة قب ــتوطنات اليهودي ــكرية واملس العس

وتصــدر اســم الشــهيد القائــد أبــو الوليــد قامئــة مكونــة مــن 70 مــن قــادة وكــوادر حــركات املقاومــة الفلســطينية يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مطلوبــة حيــة أو مّيتــة لقــوات االحتــال. وتعــرض لخمــس محــاوالت اغتيــال.

وحظــى شــهيدنا القائــد أبــو الوليــد باحــرتام واســع يف قطــاع غــزة، حيــث أقــام شــبكة عاقــات قويــة مــع جميــع 

ــرز  ــن أب ــات الفلســطينية، وكان م ــع العائ ــة م ــه املتين ــة، فضــًا عــن عاقات ــادة األذرع العســكرية لحــركات املقاوم ق

املنســقني لعمليــات الرايــا يف الضفــة الغربيــة أيًضــا، وكان يــرشف شــخصًيا عــى عمليــات الرايــا وعمليــات إطــاق 

ــة )الشــاباك(  ــة العام ــرات الصهيوني ــه املخاب ــدس وحملت ــا الق ــس العســكري لراي ــح عضــًوا يف املجل ــخ، وأصب الصواري

مســؤولية جميــع عمليــات إطــاق صواريــخ محليــة الصنــع التــي تقــوم بهــا الحركــة ضــد البلــدات الصهيونيــة يف منطقــة 

النقــب الغــريب، وجنــوب الكيــان.

موعد مع الشهادة
استشــهد املجاهــد عضــو املجلــس العســكري لرايــا القــدس خالــد الدحــدوح )أبــو الوليــد( يف 1 مــارس )آذار( 2006م 

يف انفجــار ســيارة مفخخــة حــني كان يســر يف أحــد الشــوارع مبدينــة غــزة.

ــذي نجــا مــن عــدة  ــد ال ــو الولي ــد أب ــه بينــام كان شــهيدنا القائ ــة غــزة القــول إن ــان يف مدين ونقــل عــن شــهود عي

محــاوالت اغتيــال يســر قــرب مبنــى وزارة املاليــة الفلســطينية يف حــي تــل الهــوا مبدينــة غــزة انفجــرت ســيارة مفخخــة 

مــن نــوع ســوبارو بيضــاء اللــون كانــت متوقفــة عــى جانــب الطريــق األمــر الــذي أدى إىل ارتقائــه شــهيًدا عــى الفــور، 

وتحولــت جثتــه إىل أشــاء تطايــرت عــى امتــداد مســاحة كبــرة إذ قــى رجــال اإلســعاف واملواطنــون وقًتــا طويــًا يف 

جمــع األشــاء.
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الشهيد املجاهد أرشف عيل حسن شلوف

حكاية مجاهد عشق فلسطني

الميالد والنشأة
ـــة  ـــطينية مؤمن ـــران( 1980م ألرسة فلس ـــو )حزي ـــيل( يف 1 يوني ـــو ع ـــلوف )أب ـــيل ش ـــد أرشف ع ـــهيدنا املجاه ـــد ش ول

ـــايب.  ـــهم اإلره ـــة جيش ـــم وعنجهي ـــة وحقده ـــم الصهاين ـــى ظل ـــرة ع ـــطينية الصاب ـــات الفلس ـــام العائ ـــت ك ـــا عان بربه

ـــل  ـــن قب ـــتمًرا م ـــا مس ـــى أمتن ـــه ع ـــدوان في ـــا زال الع ـــذي م ـــت ال ـــه يف الوق ـــر إخوت ـــارس أرشف أك ـــهيدنا الف ـــاء ش ج

ـــزال  ـــت ال ي ـــه يف وق ـــه وابنت ـــرة وابن ـــه الصاب ـــا زوجت ـــهيًدا مفارًق ـــه ش ـــوار رب ـــى إىل ج ـــد ارتق ـــداء. وق ـــن واألع املتآمري

ـــا. ـــا وقضيتن ـــى أمتن ـــر ع ـــه يتآم ـــامل في الع

صفاته وأخالقه
ــز  ــه باملســاجد، ومتي ــه وتعلق ــك بحب ــره، وعــرف كذل ــذ صغ ــه للشــهادة من ــو عــيل بحب ــرف شــهيدنا املجاهــد أب ُع

ــة غــزة إىل أن  ــه عــى الصــاة يف مســجد القزمــري القريــب مــن مــكان ســكناه يف حــي الشــجاعية رشق مدين مبداومت

ــم ومــريب األشــبال والشــباب عــى حــب املقاومــة  ــم القــرآن الكري ــد تعلي ــح أمــرًا للمســجد واملــرشف عــى موائ أصب

والشــهادة. ومتيــز بالهــدوء والريــة واإلخــاص والتفــاين يف عملــه، يحــرص عــى صــاة القيــام وحلقــات الذكــر خاصــة 

ليلــة الجمعــة األخــرة مــن كل شــهر هجــري. واظــب عــى صــاة الفجــر جامعــة يف مســجده الــذي بــكاه يــوم رحــل. كــام 

اتصــف شــهيدنا املقــدام أبــو عــيل بحــب الفصائــل الفلســطينية وعــدم التفريــق بينهــا، ومشــاركته الدامئــة يف جنــازات 

الشــهداء وتقديــم واجــب التهنئــة ألهلهــم، وحرصــه عــى زيــارة مقابــر الشــهداء وقــراءة الفاتحــة عــى روح الشــهداء 

مــن أصدقائــه الذيــن عاهدهــم بقلبــه أنــه عــى الــدرب ســائر.

طــوىب ملــن تقــدم وســار عــى نهــج األنبيــاء حامــًا رايــة اإلســام 

خفاقــة ال يهــاب املــوت وإن جــاء، وينتظــر الشــهادة بحــب ورجــاء. 

أبنــاء الجهاد اإلســامي فرســان الشــهادة وعشــاق املقاومــة. تراهم يف 

ســاحات املعــارك مــع العــدو الصهيــوين أســوًدا ويف املســاجد منــارات 

ــود  ــد ومحم ــر وخال ــواد. كان أرشف ومن ــح بالس ــًا اتش ــيء لي ت

ومقلــد وبشــر وعزيــز وقائدهــم ومعلمهــم أبــو إبراهيــم الشــقاقي. 

والقافلــة مــا تــزال تســر نحــو رضــوان اللــه وجنــة عرضهــا الســموات 

واألرض أُعــدت للصالحــني الصادقــني املخلصــني الذيــن أبــوا أن يكونــوا أرقاًمــا، بــل كانــًوا عنوانـًـا لخيــاٍر طريقــاه نــر أو 

شــهادة. فطــوىب ملــن تقــدم وطــوىب ملــن لحــق بالركــب. ومباركــة تلــك الحركــة التــي أنجبــت هــؤالء املشــاعل.

ــا  ــداين لراي ــد املي ــيل( القائ ــو ع ــلوف )أب ــارس أرشف ش ــهيد الف ــان كان الش ــي واإلمي ــورة والوع ــق الث ــى طري وع

القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وأمــر مســجد القزمــري بحــي الشــجاعية، ومــن كــوادر الرابطــة 

ــزة. ــدس املفتوحــة بغ ــة الق اإلســامية يف جامع

(2006 - 1980)
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مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد أرشف شــلوف بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ نعومــة أظافــره، ووجــد ضالتــه يف 

أحضانهــا، وترعــرع عــى فكرهــا الجهــادي املميــز وعــى موائــد الذكــر والقــرآن الكريــم، وعمــل يف جناحهــا الســيايس إىل 

بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة يف العــام 2000م حيــث انضــم إىل جناحهــا العســكري رسايــا القــدس ليعمــل يف صفــوف 

وحــدات املرابطــني عــى الثغــور التابعــة للرايــا املجاهــدة.

ــاركها يف كل  ــث يش ــجاعية حي ــة الش ــة يف منطق ــن يف الحرك ــطاء البارزي ــن النش ــيل م ــو ع ــاوم أب ــهيدنا املق ــد ش يع

ــا. ــدرج يف صفوفه ــا وت ــع إطاراته ــل يف جمي ــا، وعم ــض أعامله ــى بع ــا ع ــا، وكان مرشًف أعامله

 اختارتــه قيــادة جيــش القــدس التابــع لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون أحــد قادتهــا امليدانيــني وليشــكل مــع إخوانــه 

املجاهديــن النــواة األوىل للجيــش يف مدينــة غــزة، وأرشف عــى تدريــب خايــا الجيــش وتعليمهــا وتثقيفهــا دينًيــا حتــى 

يصبحــوا منوذًجــا فريــًدا يف زمــن االنكســار والهزميــة.

موعد مع الشهادة
بعــد عــر يــوم 6 مــارس )آذار( 2006م، وبينــام تواجــد شــهيدنا املجاهــد أرشف مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد 

منــر ســكر يف ســيارة قــرب شــارع صــاح الديــن رشق مدينــة غــزة أطلقــت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة صاروخــني 

عــى األقــل باتجــاه ســيارتهام مــن نــوع »بيجــو«، مــام أدى إىل استشــهاد القائديــن أرشف عــيل شــلوف ومنــر محمــد 

ســكر وثاثــة أطفــال هــم أحمــد الســويي والشــقيقان رائــد وعــاء البطــش.

ــال  ــة االغتي ــه عملي ــذ الطــران الحــريب التابــع لكيان وقــد اعــرتف املتحــدث باســم جيــش االحتــال الصهيــوين بتنفي

التــي اســتهدفت مجاهــدي حركــة الجهــاد اإلســامي، وقــال إنهــام ضالعــان يف هجــامت ضــد الكيــان الصهيــوين، متوعــًدا 

باســتمرار الحــرب عــى حركــة الجهــاد ورساياهــا املجاهــدة التــي أكــدت أنهــا لــن تقــف مكتوفــة األيــدي أمــام اعتــداءات 

االحتــال، فأطلقــت عــرشات الصواريــخ عــى أراضينــا املحتلــة عــام 1948م، وتوعــدت باملزيــد مــن العمليــات النوعيــة 

داخــل الكيــان الصهيــوين.



93 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد منر محمد محمد سكر

الزاهد العابد عاشق الجهاد واالستشهاد

الميالد والنشأة
ـــرىب يف أحضـــان  ـــران( 1976م، وت ـــو )حزي ـــخ 10 يوني ـــد( بتاري ـــو أحم ـــد ســـكر )أب ـــر محم ـــد الشـــهيد املجاهـــد من ول

ـــزوج  ـــوقه، وت ـــى س ـــتوى ع ـــا اس ـــًرا يانًع ـــت مث ـــذرة أنبت ـــرس ب ـــكان الغ ـــا، ف ـــو ربه ـــا نح ـــت واجبه ـــة عرف أرسة محافظ

ـــاء. ـــن األبن ـــتة م ـــه س ـــه الل ورزق

ــة يف مدرســة  ــة اإلعدادي ــل املرحل ــة يف مدرســة حطــني، وأكم ــه االبتدائي ــد مرحلت ــو أحم ــد أب درس الشــهيد املجاه

ــة. ــة الصعب ــف املعيش ــه يف مصاري ــل بيت ــاعدة أه ــل ملس ــرغ للعم ــة ليتف ــرك الدراس ــر إىل ت ــم اضط ــرات، ث الف

نشــأ الشــهيد أبــو أحمــد يف حــي الشــجاعية املجاهــد حيــث التــزم يف مســجد الرحمــن املــكان الــذي شــهد لــه بحفــظ 

القــرآن الكريــم والحفــاظ عــى الصلــوات الخمــس وقيــام الليــايل يف شــهر رمضــان، وعندمــا تبلــورت فكــرة إنشــاء مســجد 

الشــهيد معمــر املبيــض شــارك شــهيدنا املجاهــد منــر يف تأسيســه، ولــه الفضــل الكبــر يف تجميــع الشــباب وتشــجيعهم 

عــى االلتــزام يف بيــت اللــه، حيــث مل ينكــر الكثــرون دوره يف مجــال الدعــوة إىل اللــه تعــاىل.

صفاته وأخالقه
ُعــرف الشــهيد املجاهــد منــر بعظيــم أخاقــه وســعة صــدره وبشاشــة وجهــه، وحرصــه عــى عــدم إغضــاب اآلخريــن، 

بــل مل تكــن البســمة الجميلــة تفــارق شــفتيه. شــهيدنا البــار منــر شــاب هــادئ مبتســم الوجــه، مطيــع لوالدتــه، محــب 

إلخوانــه يف املســجد، ال يغضــب إال ملــا يغضــب اللــه عــز وجــل. وكان رحمــه اللــه مــن أكــر الشــباب التزاًمــا بســنة النبــي 

، وعــرف عنــه الشــجاعة وقــوة اإلميــان وعــدم الخــوف إال مــن اللــه.

مشواره الجهادي
ــة  ــى لحرك ــة، فانتم ــذه االنتفاض ــان ه ــن فرس ــون م ــرر أن يك ــى، وق ــة األق ــر بانتفاض ــد من ــهيد املجاه ــر الش تأث

الجهــاد اإلســامي يف بدايــة االنتفاضــة املباركــة، ثــم انضــم للجنــاح العســكري للحركــة رسايــا القــدس، فأبــى بــاء حســًنا 

(2006 - 1976)

ـــام ويجـــف مدادهـــا  ـــا نتحـــدث عـــن الشـــهداء تتواضـــع األق عندم

ـــا  ـــون وصاياهـــم ومفرداته ـــا نبحـــر يف مت خجـــًا أمـــام عظمتهـــم. عندم

تنســـاب ريـــح هادئـــة مـــن عـــامل آخـــر عرفـــوه حـــق املعرفـــة، وال 

مـــكان فيـــه للزيـــف أو الريـــاء. كلـــامت صادقـــة ُخطـــت بدمهـــم 

القـــاين، ليســـت بحاجـــة إىل دليـــل عـــن صدقيتهـــا إذ إنهـــم كمـــن 

ـــا  ـــا، لكنه ـــوا الدني ـــدا. عرف ـــم حدي ـــح بره ـــاء فأصب ـــه الغط ـــف ل كش

ـــه  ـــه يف كتاب ـــا طائعـــني، فأحياهـــم الل ـــا فأعرضـــوا عنه مل تأرسهـــم بحبه

ــران: 169]. ــز نثڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻمث [آل عمـ العزيـ



موسوعة شهداء من فلسطين94

ــرى واملــدن  ــي اجتاحــت الق ــال الت ــوات االحت ــدة يف التصــدي لق ــرات عدي ــث شــارك م ــه حي ــة إلي يف املهــامت املوكل

الفلســطينية يف قطــاع غــزة، فــزرع العبــوات الناســفة، وأطلــق قذائــف األر يب جــي، وشــارك دوًمــا يف عمليــات الربــاط 

عــى ثغــور القطــاع، كــام شــارك يف إطــاق الصواريــخ عــى املســتوطنات الصهيونيــة.

ــة إدخــال استشــهاديني إىل  ــز ومحاول ــو أحمــد بالوقــوف وراء تجهي ــال الشــهيد املجاهــد أب اتهمــت حكومــة االحت

القــدس املحتلــة، واتهمتــه أيًضــا باملســئولية عــن إطــاق عــرشات الصواريــخ والقذائــف باتجــاه املســتوطنات والبلــدات 

الصهيونيــة املحيطــة بقطــاع غــزة، فتــم وضعــه عــى قامئــة االســتهداف والتصفيــة. يعــد الشــهيد املجاهــد منــر مــن أبــرز 

مؤســي جيــش القــدس التابــع لحركــة الجهــاد اإلســامي يف قطــاع غــزة، فســاهم مســاهمة فاعلــة يف تجنيــد العــرشات 

لهــذا الجيــش وتــوىل قيادتــه عســكريًا.

موعد مع الشهادة
ــا، وتعــرض لعــدة محــاوالت  ــكّل أو ميــّل يف طلبه ــو أحمــد عــن الشــهادة جاهــًدا، ومل ي ــارس أب بحــث شــهيدنا الف

اغتيــال أولهــا املحاولــة التــي اســتهدفته مــع الشــيخ خــر حبيــب بتاريــخ 14 ديســمر )كانــون األول( 2005م حيــث مل 

ينفجــر الصــاروخ، وأعقــب الشــهيد قائــًا: »يــا ليتنــي نلــت الشــهادة«.

بعــد عــر يــوم االثنــني 6 مــارس )آذار( 2006م، وبينــام تواجــد فارســنا منــر مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهد أرشف 

شــلوف يف ســيارة قــرب شــارع صــاح الديــن رشق مدينــة غــزة أطلقــت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة صاروخــني عــى 

األقــل باتجــاه ســيارتهام مــن نــوع »بيجــو«، مــا أدى إىل استشــهاد املجاهديــن منــر محمــد ســكر وأرشف عــيل شــلوف 

وثاثــة أطفــال هــم أحمــد الســويي والشــقيقان رائــد وعــاء البطــش.

ــي  ــال الت ــة االغتي ــه عملي ــع لكيان ــران التاب ــذ الط ــوين بتنفي ــال الصهي ــش االحت ــم جي ــدث باس ــرتف املتح ــد اع وق

ــان الصهيــوين«، متوعــًدا  اســتهدفت مجاهــدي حركــة الجهــاد اإلســامي، وقــال إنهــام ضالعــان يف »هجــامت ضــد الكي

باســتمرار الحــرب عــى حركــة الجهــاد ورساياهــا املجاهــدة التــي أكــدت أنهــا لــن تقــف مكتوفــة األيــدي أمــام اعتــداءات 

االحتــال، فأطلقــت عــرشات الصواريــخ عــى أراضينــا املحتلــة عــام 1948م، وتوعــدت باملزيــد مــن العمليــات النوعيــة 

داخــل الكيــان الصهيــوين.

ــه التــي مل تتاملــك نفســها ومل  ــا جــًدا عــى عمت ــأ استشــهاد شــهيدنا املجاهــد منــر كان قويً ــر بالذكــر أن نب  الجدي

ــن  ــة م ــق قليل ــد دقائ ــا بع ــن أخيه ــق باب ــا لتلتح ــى إثره ــت ع ــة توفي ــت بســكتة قلبي ــة فأصيب ــع الصدم ــل وق تتحم

ــهاده. استش
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الشهيد املجاهد محمد عبد الفتاح محمود عقل

رأس حربة املجاهدين

الميالد والنشأة
يف مخيــم الريــج وبالقــرب مــن مســجد الرحمــن كان ميــاد شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد الفتــاح عقــل يف 9 فرايــر 

)شــباط( 1985م حيــث بــزغ نــور ذلــك الفــارس وأرشقــت شــمس هــذا الوليــد الرقيــق الهــادئ املبتســم دوًمــا يف بيــت 

متواضــع عــاش مــع عائلتــه املكونــة مــن عــرشة أفــراد هــو الســابع بينهــم وتعــود جــذور تلــك العائلــة لقريــة »املغــار« 

املحتلــة عــام 1948م.

تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد عقــل مراحــل تعليمــه االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس ذكــور الريــج لاجئــني التابعــة 

لوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني »األونــروا« وأنهــى مرحلتــه الثانويــة يف مدرســة فتحــي البلعــاوي ليتوقــف 

عــن الدراســة و يلتحــق بطريــق العــزة والكرامــة ويكــون جنديًــا مــن الجنــود املدافعــني عــن ثــري هــذا الوطــن.

صفاته وأخالقه
منــا شــهيدنا الفــارس محمــد وترعــرع وكــر بــني أحضــان والديــه شــامًخا رافــع الــرأس واكتســب الجــرأة والشــجاعة 

والقــوة منــذ نعومــه أظافــره والســيام الصفــات الحميــدة التــي متيــز بهــا وأســلوبه الراقــي يف معاملــة اآلخريــن والتزامــه 

بالعبــادات والــدروس الدعويــة باملســجد فحافــظ عــى الصلــوات الســيام صــاة العشــاء والفجــر وأحــب ســامع األناشــيد 

اإلســامية، واعتــاد أن يذهــب مــع أصدقائــه لزيــارة بيــوت الشــهداء واألرسى والجرحــى فصــار مثــًا لألخــاق الطيبــة 

ــه«. مل  ــى ب ــذي كان يتغن ــل ال ــز بالصــوت الجمي ــة فتمي ــا للجلســات الروحاني ــألرسار محًب ــا ل ــاس كتوًم ــني الن ــا ب هادئ

يتوقــف نشــاطه؛ فهــو صاحــب فكــرة إنشــاء فرقــة القــدس اإلســامية ليبــادر إىل كتابــة كلــامت أنشــودة »ويــن الحلــم«، 

لتكــون أول أنشــودة لفرقــة القــدس اإلســامية. وقــد أحــب الســباحة وتأهــب للعمــل العســكري يف كل لحظــة مــن وقته.

مشواره الجهادي
ارتبــط شــهيدنا املقــدام محمــد بحركــة الجهــاد اإلســامي ارتباطًــا وثيًقــا فعمــل يف مجــاالت عديــدة الســيام باملجــال 

الســيايس وبــرز يف املجــال اإلعامــي واالجتامعــي فظهــر نشــيطًا ال يتــواىن عــن أي عمــل يطلبــه منــه إخوانــه يف الجهــاد 

اإلســامي، فألــح عــى القيــادة العســكرية للجهــاد اإلســامي فتــم تجنيــده يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة 

يف شــهر أغســطس مــن عــام 2002م ليكــون الجنــدي املقــدام وقائــد الوحــدة الصاروخيــة يف مخيــم الريــج بوســط قطــاع 

(2006 - 1985)

يا أخي أنت معي يف كل درب        فاحمل الجرح ورس جنًبا لجنب

ــد  ــكل مجاه ــوح ل ــه مفت ــطيني، قلب ــد الفلس ــال املجاه ــذه ح ه

بــرف النظــر عــن انتامئــه. االنتــامء الــذي ال خــاف عليــه هــو االنتامء 

لفلســطني. هكــذا كان الشــهيد الفــارس محمــد عقــل.
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غــزة، فــكان الشــهيد الفــارس عــى عاقــة طيبــه بكثــر مــن االستشــهاديني مــن رسايــا القــدس ليتأثــر بهــم ويــر عــى 

اللحــاق بهــم ومنهــم الشــهيد املجاهــد نــور أبــو عرمانــة بطــل التصــدي الجتيــاح مخيــم النصــرات والريــج، والشــهيد 

املجاهــد محمــد أمــوم منفــذ عمليــة »كفــار داروم« البطوليــة، والشــهيد املجاهــد ســامي عبــد الســام، والشــهيد املجاهد 

أحمــد أبــو شــاملة والكثــر مــن الشــهداء الذيــن مضــوا عــى طريــق ذات الشــوكة.

 وشــارك أيًضــا يف زرع عبــوة عــى الرشيــط الحــدودي رشق جحــر الديــك وســط القطــاع يف شــهر رمضــان 2002م 

ــة »غــوش قطيــف« بقذائــف الهــاون بعــد أن قــام  ــا القــدس بقصــف مــا يعــرف مبغتصب ــه يف رساي وشــارك مــع إخوان

بــزرع عبــوة شــديدة االنفجــار، والهــدف مــن القصــف هــو العمــل عــى اســتدراج دبابــة صهيونيــة لتفجرهــا، وحــدث 

ذلــك أيًضــا بشــهر رمضــان 2002م.

ويف 15 أبريــل )نيســان( 2002م شــارك مــع إخوانــه بــرب ميكــرو بــاص عــى خــط »كارىن نيتســاريم« بصواريــخ 

محليــة الصنــع واعــرتف العــدو باحــرتاق البــاص ومقتــل جنديــني مــن ركابــه وإصابــة 3 آخريــن، واشــرتك يف هــذه العمليــة 

الشــهيدان نــور أبــو عرمانــة، وفضــل أبــو عطيــوى وشــارك شــهيدنا الفــارس محمــد بعمليــات قصــف مغتصبــات العــدو 

الصهيــوين بالصواريــخ وقذائــف الهــاون.

واجــه شــهيدنا املجاهــد محمــد بســاحه الطاهــر العديــد مــن االجتياحــات التــي كانــت تســتهدف املنطقــة الوســطي 

ــن  ــارص صــاح الدي ــة الن ــة مشــرتكة مــع ألوي ــوة ناســفة يف عملي ــن. وشــارك يف زرع عب ــة املجاهدي ــرأس حرب فلقــب ب

الجنــاح العســكري للجــان املقاومــة الشــعبية عــام 2002م وقــام بإطــاق العديــد مــن صواريــخ القــدس متوســطة املــدى 

عــى التجمعــات الصهيونيــة داخــل الخــط األخــر.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم الجمعــة املوافــق 17 مــارس )آذار( 2006م قــدر للشــهيد املجاهــد محمــد عقــل أن يكــون عــى موعــد 

مــع الجنــان وهــو يف إحــدى املهــامت الجهاديــة املتمثلــة بإطــاق الصورايــخ القدســية مــن شــامل غــزة، ولكــن الشــهادة 

كانــت ســيد املوقــف حيــث اســتهدفته طائــرة اســتطاع فلقــي ربــة شــهيًدا مقبــًا غــر مدبــر. 
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الشهيد املجاهد رمضان محمد رمضان مطر

عاشق البندقية وفارس امليدان

الميالد والنشأة
ــر  ــة ج ــم عقب ــاين( 1984م يف مخي ــن الث ــر )ترشي ــر يف 20 نوفم ــد مط ــان محم ــد رمض ــهيد املجاه ــور الش ــزغ ن ب

بأريحــا رشق الضفــة املحتلــة. تعــود جــذوره إىل بلدتــه األصليــة »كوكبــا« قضــاء غــزة املحتلــة منــذ العــام 1948م، وتلقــى 

تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي، ثــم التحــق بالتدريــب املهنــي يف قســم النجــارة.

ـــاء، وحـــرص عـــى مســـاعدة األب  ـــف أرسة بســـيطة، وهـــو آخـــر األبن ـــرع يف كن ـــر الشـــهيد املجاهـــد رمضـــان وترع ك

ـــازن  ـــل يف مخ ـــك عم ـــقيقته، وكذل ـــع زوج ش ـــاط م ـــل يف الب ـــا للعم ـــره الحًق ـــذي اضط ـــر ال ـــى األرسة األم ـــاق ع يف اإلنف

ـــام. ـــدة ع ـــام مل ـــة األي صحيف

صفاته وأخالقه
عــرف عــن الشــهيد املجاهــد رمضــان أنــه األقــرب ألبيــه يف وده وطيبتــه وصــدق محبتــه وبــره حيــث مل يتــوان عــن 

طاعــة والديــه، وتلبيــة احتياجاتهــام خصوًصــا بعدمــا أصبــح مبقــدوره العمــل واملســاهمة يف اإلنفــاق عــى األرسة.

ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام رمضــان أنــه ملتــزم منــذ نعومــة أظافــره بالصــاة، وقــد تعلــق قلبــه باملســاجد ودروس 

ــن  ــن م ــاعدة اآلخري ــون مس ــن يفضل ــه مم ــث أن ــه حي ــة قلب ــه طيب ــرآن، وميزت ــراءة الق ــادة وق ــات العب ــر وحلق الذك

ــاء. الجــران واألهــل واألصدق

يقــول رفــاق درب الشــهيد رمضــان إنــه عــاش فدائًيــا، يؤثــر عــى نفســه ويضحــي بالغــايل والنفيــس فــداء للوطــن 

والجهــاد، كيــف ال وقــد تعلــق قلبــه بالشــهادة ودرب املجاهديــن األحــرار مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي الذيــن 

ســاروا عــى طريــق الشــهيد فتحــي الشــقاقي؟

مشواره الجهادي 
وســط الشــدائد واملحــن التــي عاشــها ويعيشــها الشــعب الفلســطيني انتفــض الشــهيد الفــارس رمضــان ليثــأر ألبنــاء 

شــعبه مــن بنــي صهيــون، فانخــرط يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ثــم انضــم فيــام بعــد لرايــا القــدس الجنــاح 

املســلح للحركــة خــال انتفاضــة األقــى ســبتمر )أيلــول( 2000م.

(2006 - 1984)

نــزل إىل امليــدان بــكل عنفــوان، فأصبــح واحــًدا مــن األبطــال الذيــن 

ــاد  ــادة الجه ــقاقي وق ــي الش ــم فتح ــهيد املعل ــى درب الش ــاروا ع س

اإلســامي امليامــني الذيــن خطــوا درب الجهــاد والتحريــر. إنــه الشــهيد 

الفــارس رمضــان مطــر رحــل إىل عليــاء املجــد عــى يــد قــوات الــذل 

والعــار؛ قــوات الجيــش الصهيــوين.
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ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد رمضــان أنــه واحــد مــن أبطــال امليــدان، وفــارس شــجاع ال يخــى املواجهــة، لكــن هــذا 

النشــاط جعلــه واحــًدا مــن أبــرز املطلوبــني لقــوات االحتــال الصهيــوين.

يقــول الحــاج محمــد وهــو والــد الشــهيد رمضــان إن نجلــه حــرص كل الحــرص عــى الشــهادة حيــث رددهــا دامئـًـا يف 

كل موقــف مشــرًا إىل أنــه عــرض عليــه الــزواج أكــر مــن مــرة، لكنــه رفــض طمًعــا يف نيــل الــزواج بالحــور العــني.

ويضيــف الحــاج والحــزن ميــأل عينيــه: »مل أتوقــع يف يــوم مــن األيــام أن يكــون رمضــان واحــًدا مــن نشــطاء املقاومــة 

ــا شــهيًدا محمــواًل عــى األكتــاف حيــث يف كل مــرة تحــدث فيهــا عــن الشــهادة كنــت آخــذ األمــر عــى  وأن يــأيت يوًم

محمــل الســخرية ال الجــد!«.

موعد مع الشهادة 
يف 22 مــارس )آذار( 2006م، كُتــب لعائلــة الشــهيد املجاهــد رمضــان أن تــودع فلــذة كبدهــا حيــث طلــب يف تلــك 

الليلــة مــن عمتــه أن ينــام بحجرتهــا برفقــة شــقيقته، وهــو أمــر أثــار اســتغراب األب آنــذاك، لكنــه مل يســأله عن الســبب.

ــاء  ــدأوا بإلق ــاب، وب ــت وكــروا الب ــال البي ــود االحت ــًا اقتحــم جن ــة عــرشة لي يقــول األب: »حــوايل الســاعة الثاني

قنابــل الغــاز يف الغــرف دون أن نعلــم ســبب ذلــك«، مشــرًا إىل أنــه بــدأ يــدرك أن ابنــه مطلــوب وهنــاك رغبــة بتصفيتــه.

وذكــر األب أن الجيــش قــام بإخراجــه وأرستــه مــن البيــت قــًرا وألقــوا بهــم إىل الخــارج، وطالبــوه بــأن ينــادي عــى 

الشــهيد الفــارس رمضــان يك يســلم نفســه، وبعثــوا بــه للمنــاداة عليــه مــن داخــل البيــت امللبــد بالغــاز والقنابــل.

يضيــف األب: »عندمــا دخلــت البيــت مجــدًدا ألقــوا مزيــًدا مــن الغــاز فعــدت ورفضــت الدخــول، وأخــذت أرصخ 

صوبهــم أنتــم مجــردون مــن اإلنســانية، حينهــا انهالــوا عــى البيــت بإطــاق الرصــاص والقنابــل حتــى استشــهد رمضــان 

يف الداخــل«، موضًحــا أن الجيــش الصهيــوين كُلــف بتصفيــة الشــهيد املجاهــد رمضــان ال اعتقالــه.

ــا بنشــاط الشــهيد الفــارس رمضــان ومشــواره الجهــادي حيــث بــدا نعــم املجاهــد  ويشــر األب إىل أنــه علــم الحًق

الكتــوم والفــارس العنيــد. وبذلــك يرحــل الشــهيد املقــدام رمضــان مطــر إىل عليــاء املجــد، فــا نامــت أعــني الجبنــاء مــن 

بنــي صهيــون.
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الشهيد املجاهد سفيان أحمد سلامن أبو غرابة

سطر بدمائه أروع ماحم التضحية والعطاء

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد ســفيان أحمــد أبــو غرابــة بتاريــخ 16 ديســمر )كانــون األول( 1986م ألرسة بســيطة تســكن 

قريــة املصــدر مبحافظــة الوســط لقطــاع غــزة. يعــود أصــل العائلــة إىل بلــدة »بــر الســبع« التــي احتلــت عــام 1948م 

ــر أهلهــا كــام الشــعب الفلســطيني واســتقر بهــا املقــام يف القريــة.  وُهجِّ

ـــه  ـــاء شـــهداء فلســـطني، وترتيب ـــظ دم ـــه أن يحف ـــي علمت ـــه الت ـــرع شـــهيدنا املجاهـــد ســـفيان وســـط أرست ـــرىب وترع ت

ـــة  ـــة العامـــة يف ثانوي ـــى الثانوي ـــى أنه ـــة حت ـــة واإلعدادي ـــة االبتدائي ـــه للمرحل ـــى تعليم ـــه. تلق ـــني إخوت ـــاين مـــن ب الث

ـــح. ـــر البل ـــي يف دي املنفلوط

 يُذكــر أن شــهيدنا املجاهــد ســفيان مل يكــن الشــهيد األول لهــذه العائلــة املجاهــد فقــد ســبقه مــن قبلــه اثنــان مــن 

أبنــاء عمــه هــام بســام ومحمــد أبــو غرابــة.

صفاته وأخالقه
ــن  ــجاع يف موط ــح: ش ــان الصال ــات اإلنس ــع بصف ــر يتمت ــورة خ ــه باك ــفيان أن ــدام س ــهيد املق ــع للش ــهد الجمي يش

ــة  ــم، ال يعــرف الحقــد وال الكراهي ــه مــن أهــل العزائ ــد الل ــب يف املواقــف، نحســبه عن ــاع صل الشــجاعة، هــادئ الطب

رحــب الصــدر طيــب القــول حســن اللفــظ. ومــن أقوالــه إن األرض واملقدســات ال تحــرر إال بالرجــال الصادقــني ودمــاء 

الشــهداء هــي املحــرك األســايس يف اســتمرارية املقاومــة.

ـــر  ـــان الكب ـــز بالحن ـــث متي ـــني الشـــهيد املجاهـــد ســـفيان حي ـــم وب ـــة بينه ـــة الودي ـــدوام العاق ـــه ب ـــراد أرست يشـــهد أف

ـــن كل  ـــس م ـــني والخمي ـــوم االثن ـــام ي ـــة عـــى صي ـــد الحـــدود. واملداوم ـــام إىل أبع ـــه وطاعته ـــر والدي ـــا، وب والعطـــف أيًض

ـــبوع. أس

ـــم يف  ـــزان، يبتس ـــراح واألح ـــه األف ـــاءه ومحبي ـــارك أصدق ـــداء يش ـــاء والف ـــااًل للوف ـــفيان مث ـــارس س ـــهيدنا الف ـــرف ش ُع

ـــال. ـــة األطف ـــاس وخاص ـــه الن وج

(2006 - 1986)

وهكـــذا انطـــوت صفحـــة مـــن صفحـــات املجـــد املســـطر بالـــدم نـــوًرا 

ـــة  ـــك الرجـــل شـــامخ الهام ـــني إىل العـــا صفحـــة لذل ـــني الراحل عـــى جب

ـــة البحـــث عـــن الشـــهادة التـــي  ـــا أحمـــد رحل ـــم الهمـــة. انتهـــت ي عظي

توجـــت بالتضحيـــات لتختتـــم مبســـك الشـــهادة و يتحقـــق مـــرادك 

ـــاك. ـــال من وتن
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موعد مع الشهادة
ــم  ــد أن وصلته ــم ســفيان للشــهادة بع ــارس )آذار( 2006م اســتعد شــهيدنا الصائ ــق 23 م ــس املواف ــوم الخمي يف ي

معلومــات مــن جهــاز الرصــد تفيــد بإمكانيــة اســتهداف آليــة صهيونيــة رشق مخيــم املغــازي فتجهــز شــهيدنا املقــدام 

ــن  ــة م ــة مجموع ــدم برفق ــرها، فتق ــت س ــا وتوقي ــن تحركه ــة ع ــات الكامل ــلموا املعلوم ــد أن تس ــه بع ــفيان ورفاق س

إخوانــه يف رسايــا القــدس متجهــني رشق املخيــم لــزرع عبــوة ناســفة الســتهداف اآلليــة العســكرية، لكــن قــوات االحتــال 

باغتتهــم بإطــاق صــاروخ مــن طائــرة اســتطاع، فأصابــت شــهيدنا املجاهــد ســفيان إصابــة مبــارشة، فاستشــهد ورفيــق 

دربــه الشــهيد املجاهــد محمــد صــاح عيــاد ومتكــن بقيــة أفــراد املجموعــة مــن االنســحاب اآلمــن.
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الشهيد املجاهد محمد صاح سعدي عياد

ترك بصامت من نور ورحل

الميالد والنشأة
1 يوليــو )متــوز( 1986م تاريــخ يحمــل يف طياتــه عبًقــا ممزوًجــا بريــح الجنــة ذاك التاريــخ األبيــض الــذي شــهد ميــاد 

املجاهــد محمــد صــاح ســعدي عيــاد. فــارس جــاء إىل حــي الزيتــون مبدينــة غــزة وعــاش يف أرسة مؤمنــة ربتــه عــى 

الطاعــة والقــرآن وحــب التضحيــة وعشــق فلســطني، فــكان ثــاين إخوانــه مــن حيــث الســن.

درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة »الحريــة«، واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة »تونــس«، 

واملرحلــة الثانويــة يف مدرســتي »النيــل« ومدرســة »زهــر العلمــي«، ثــم توقــف عنــد هــذا الحــد بســبب ظــروف عملــه 

الجهــادي، ففضــل الشــهادة العليــا والعيــش بجــوار النبيــني والصديقــني والشــهداء.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا الفــارس محمــد بشــخصيته الهادئــة االجتامعيــة الخجولــة، وروحــه الطيبــة وأخاقــه الحميــدة والتزامــه 

الشــديد حيــث تــريب عــى موائــد تحفيــظ القــرآن الكريــم. وكان مؤذنـًـا وإماًما ملســجد »التوحيــد« يف حي الزيتــون مبدينة 

غــزة. ُعهــد فارســنا بــاًرا بوالديــه وأهلــه وذا عاقــة طيبة مــع جميع أفــراد أرسته وجرانــه وأقاربــه أيًضا؛ فهو كام الشــهداء 

يعيشــون يف الدنيــا كــام املســافر أو الرحــال، فينتقلــون منهــا محبوبــني تاركني وراءهم ســرة عطــرة يرويها كل مــن عرفهم.

مشواره الجهادي
انتمــي شــهيدنا املقــدام محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني عــام 2002م وعمــل يف الجنــاح العســكري رسايــا 

القــدس عــام 2003م يف وحــدة املرابطــني، وشــارك يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة 

لحــي الزيتــون، كــام شــارك يف العديــد مــن املهــامت الجهاديــة.

موعد مع الشهادة
ــا  ــه مــن رساي ــت إلي ــة أوكل ــس املوافــق 23 مــارس )آذار( 2006م كان محمــد يف مهمــة جهادي ــوم الخمي يف فجــر ي

القــدس بعــد رصــد دقيــق ومتابعــة وتخطيــط تتمثــل يف زرع ثــاث عبــوات يف طريــق قافلــة صهيونيــة يف محيــط موقــع 

ــاء انســحابهام مــن املــكان  ــة وأثن ــو غراب ــه الشــهيد املجاهــد ســفيان أب ــح وبرفقت ــر البل كيســوفيم العســكري رشق دي

أطلقــت طائــرة غــادرة صاروخــني عليهــام، فأصيبــا بشــكل مبــارش وارتقيــا إىل جنــان املجــد والخلــود شــهيدين بــإذن اللــه.

(2006 - 1986)

ـــرون، لكنهـــم أبنـــاء  ــا الكث ــاة ال يفهمهـ ـــفة عشـــق الحيـ فلس

ــة  ــاة كرميـ ــون حيـ ــوت يصنعـ ــم باملـ ــوا أنهـ ــن عرفـ ــقاقي الذيـ الشـ

ــف يف  ــوا املصحـ ــال وضعـ ــاء. رجـ ــم يف العليـ ــاة لهـ ــعبهم وحيـ لشـ

قلوبهـــم واتخـــذوا آياتـــه منهاًجـــا. حملـــوا البندقيـــة فكانـــوا رجـــااًل 

ـــا، وأىب إال أن  ـــة الراي ـــه بعصب ـــاد رجـــل وشـــح جبين ـــارس عي بحـــق. ف

ــني. ــق الاحقـ ــارة يف طريـ ــهيًدا ومنـ ــون شـ يكـ
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الشهيد املجاهد حسام صاح الدين أحمد أبو عيادة

أسد يف ميدان الجهاد

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد حســام صــاح أبــو عيــادة يف مدينــة غــزة هاشــم يف 17 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1984م لعائلــة 

معروفــة مبــا تقدمــه ومــا قدمتــه مــن واجــب نحــو دينهــا ووطنهــا، فليــس غريًبــا عــى هــذه العائلــة التــي ُهّجــرت مثلهــا 

مثــل غرهــا مــن العائــات عقــب نكبــة عــام 1948م التــي قدمــت خــرة أبنائهــا وفلــذات أكبادهــا خــال ســنني الــراع 

مــع العــدو الصهيــوين بــني شــهيد وجريــح ومطــارد ومعتقــل؛ أن تقــدم ابنهــا حســام الــذي أىب إال أن يلحــق مبــن ســبقوه 

إىل رشف تقديــم واجــب الجهــاد املحتــوم ذوًدا عــن حيــاض الوطــن املســلوب.

نشــأ الشــهيد املجاهــد حســام وســط أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه ومجاهــدة يف ســبيله ليؤثــر ذلــك كلــه باإليجــاب 

عــى تكويــن مامــح شــخصيته. درس يف مدرســة الزيتــون لاجئــني وأكمــل دراســته الثانويــة يف معهــد األزهــر الدينــي 

ــوم  ــا للعل ــون مدرًس ــأن يك ــه ب ــم حيات ــق حل ــامية ليحق ــات اإلس ــم الدراس ــر قس ــة األزه ــك بجامع ــد ذل ــق بع ليلتح

الرشعيــة والدينيــة ليســاهم يف إنشــاء جيــل ربــاين عظيــم قــادر عــى التصــدي ألعــداء األمــة.

صفاته وأخالقه
ــاس  ــل الن ــا مــن قب ــه فيقــول: »لقــد كان حســام محبوبً ــد الشــهيد املجاهــد حســام يتحــدث عــن صفــات نجل وال

جميًعــا والســيام أرستــه وأقــرب املقربــني لــه. يحــرتم الجميــع ويقدرهــم، دائــم البشاشــة مطيــع يل ولوالدتــه يف كل مــا 

نطلبــه منــه، يســاعد النــاس جميًعــا ويأخــذ بيــد املظلــوم لينــره عــى الظــامل«.

مــن جهتــه رفيــق دربــه يصفــه: »ُعــرف حســام ببســاطته وتواضعــه وحبــه للجميــع، ومتيــز بعاقــة جيــدة مــع جميــع 

اإلخــوة يف التنظيــامت كــام متيــز بقلــة حديثــه وكــرة ابتســامه«.

مشواره الجهادي
ــث صــار  ــره حي ــة أظاف ــذ نعوم ــة من ــاد واملقاوم ــى حــب الوطــن وعشــق الجه ــرىب الشــهيد املجاهــد حســام ع ت

لذلــك الحــس الجهــادي والنضــايل الفضــل يف تعرفــه عــى خيــار اإلســام، الجهــاد لتحريــر فلســطني، خيــار حركــة الجهــاد 

اإلســامي مطلــع انتفاضــة األقــى املباركــة يف ســبتمر )أيلــول( مــن العــام 2000م حيــث شــارك شــهيدنا الفــارس حســام 

(2006 - 1984)

ــا  ــروح مثًن ــا أرخصــوا ال ــادام مجاهدون ــا م ــاز بأرضن ال اســتقرار لغ

ــون. ــرون ونحــن الباق ــاء. هــم العاب ــزاة الغرب لطــرد الغ
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يف أحداثهــا بقــوة حــني عمــل يف بدايتهــا ضمــن صفــوف اللجنــة اإلعاميــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقتــه والرابطــة 

اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة.

وبعــد التحاقــه بالجامعــة عمــل ضمــن صفــوف الرابطــة اإلســامية ليكــون طاقــة جبــارة أضفــت رونًقــا باهــًرا عــى 

العمــل الطــايب الخــاص بإطــاره.

كــام شــارك شــهيدنا املجاهــد حســام ضمــن فعاليــات الحركــة املختلفــة والســيام الفعاليــات الدعويــة حيــث أرشف 

عــى جلســات القــرآن والوعــظ الدينــي يف مســاجد منطقــه تــل اإلســام. وقــد أبــدى حيويــة كبــرة يف ذلــك املجــال ليقــع 

االختيــار عليــه عضــوا للهيئــة اإلداريــة عــن دائــرة الوعــظ واإلرشــاد وشــؤون املســاجد.

انخــرط شــهيدنا املقــاوم حســام يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني 

عــام 2002م ليشــارك يف عمليــات التصــدي لاجتياحــات املتكــررة التــي تشــهدها مناطــق مدينــة غــزة والربــاط عــى 

الثغــور، وكــذا املشــاركة يف الرصــد للعديــد مــن العمليــات العســكرية التــي نفذتهــا رسايــا القــدس.

أثبــت شــهيدنا املجاهــد حســام أنــه رجــل املهــام الصعبــة حيــث شــارك يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات التــي 

تعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني يف قطــاع غــزة ليقــع عليــه االختيــار ليكــون أحــد فرســان الوحــدة الصاروخيــة التابعــة 

للرايــا نظــًرا لشــجاعته وإقدامــه.

موعد مع الشهادة
ــه  ــث إن ــام حي ــد حس ــهيدنا املجاه ــبة لش ــا بالنس ــًدا هاًم ــه موع ــه الل ــارس )آذار( 2006م جعل ــني 27 م ــوم االثن ي

يــوم متفــق عليــه مــن قبــل إخوانــه يف رسايــا القــدس لتوجيــه رضبــة للكيــان، فتــم اســتهداف جيــب عســكري صهيــوين 

بقذيفــة )R.B.G( عــى الحــدود الشــاملية يف بلــدة بيــت حانــون برفقــة مجموعــة مشــرتكة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس 

ــة  ــد الصهيوني ــرات الحق ــت طائ ــكان قام ــن امل ــة م ــحاب املجموع ــاء انس ــة وأثن ــاح املهم ــد نج ــى. وبع ــب األق وكتائ

بإطــاق صواريخهــا عــى شــهيدنا الفــارس حســام ورفاقــه لرتقــي شــهيًدا ويصــاب عــدد آخــر مــن املجاهديــن. رحمــك 

اللــه يــا شــهيدنا املجاهــد حســام وأســكنك فســيح جناتــه!
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الشهيد املجاهد سامر صبحي أحمد فريحات

قارئ القرآن، عشق الشهادة يف صغره ونالها يف كره

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد ســامر صبحــي فريحــات، املعــروف باســم ســامر الســليم يــوم 6 مايــو )أيــار( 1983م يف بلــدة 

اليامــون غــرب جنــني، درس حتــى الصــف الثــاين اإلعــدادي لعــدم رغبتــه يف الدراســة، وعمــل يف ملحمــة والــده.

للشــهيد املجاهــد ســامر ســتة إخــوة وثــاث أخــوات، تــزوج وعمــره 21 ســنة، ومل ينجــب أطفــااًل، انتســب للبحريــة 

الفلســطينية عــام 2002م، وتخــرج بعد ســتة أشــهر ليحصــل عى املرتبــة األوىل يف دفعتــه بتفكيك الســاح والتعامل معه.

صفاته أخالقه
بكلــامت مــن الرضــا والحــزن تحدثــت والدتــه عــن صفاتــه: »حنــون قريــب مــن أهلــه، كتــوم لدرجــة كبــرة، حــرص 

عــى كســب رضــا الوالديــن لدرجــة أنــه ميــزه الحــذر يف تعاملــه معي خوًفــا من أن يقــع يف أي خطــأ غر مقصــود، وعندما 

ينــوي الخــروج مــن البيــت يقــرتب منــي و يقبــل رأيس، ويطلــب منــي أن أدعو لــه بأن ينــال الشــهادة، فأرسح قليــًا وأرد 

عليــه: كيــف يل أن أنطــق بكلمــة تفقــدين مهجــة قلبــي؟! وأقــول لــه اذهــب ربنــا يــرىض عليــك ويحقــق لــك أمنيتــك«.

تكمــل حديثهــا ويف عينهــا دمعــة تكــر كلــام اقرتبت مــن النهايــة: »التزم يف صاتــه، وحافظ عــى كتاب اللــه وقراءته«.

ــا ســألته ملــن هــذه األغــراض؟  ــز بعــض األشــياء، وعندم ــه وهــو يجه ويف موقــف مــرشف تقــول: »اســتيقظت علي

أجابنــي: هنــاك أنــاس محتاجــون وبحاجــة ملــن يســأل عنهــم وال يجــدون قــوت يومهــم وال لقمــة يســدون بهــا جوعهم«.

مشواره الجهادي
يتحــدث شــقيقه الكبــر أبــو نســيم: »شــهر أكتوبــر )ترشيــن األول( 2004م وأثنــاء عودتــه مــن عملــه داخــل فلســطني 

املحتلــة، وعــى أحــد الحواجــز االحتاليــة أوقفــوه واعتقلــوه علــاًم بــأن قــوات االحتــال قــد اقتحمــت البيــت يف وقــت 

ــا، وعندمــا مل يــدن بــأي تهمــة قــال لــه املحقــق: »ســيفرج  ســابق أكــر مــن مــرة. وأمــى يف أقبيــة التحقيــق 80 يوًم

عنــك، ولكــن ســتقتل أمــام أهلــك«.

بــدأ شــهيدنا املقــاوم ســامر مشــواره الجهــادي إىل جانــب الشــهيد املجاهــد مهــدي أبــو الخــر مــن الســيلة الحارثيــة 

بجنــني عندمــا خرجــا مــن الســجن، وتعــرف عــى نشــطاء وكــوادر الجهــاد اإلســامي يف العــام 2004م.

(2006 - 1983)

ــن  ــس م ــايل والنفي ــذل للغ ــجرها، ب ــا وش ــطني ولرتابه ــق لفلس عش

ــرر  ــه، وتح ــة الل ــاء كلم ــبيل إع ــة يف س ــس رخيص ــع للنف ــا، بي أجله

ــام وىل  ــذي أين ــطيني ال ــة الفلس ــهداء، وثقاف ــج الش ــذا نه األرض. ه

ــام،  ــم والظ ــهام الظل ــى لس ــا، ومرم ــًدا ومظلوًم ــار مضطه ــه ص وجه

ــة. ــز يف املعرك ــه الفائ ولكن
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بعــد خروجــه أعــاد الشــهيد املجاهــد ســامر نشــاطه إىل جانــب الشــهيد املجاهــد مهــدي أبــو الخــر، وبــدأ يصنــع 

ــد مقاومــي  ــدأ بتزوي ــا القــدس. وب ــة، ويوفــر امللجــأ ملطــاردي كتائــب شــهداء األقــى ورساي ــل اليدوي الســاح والقناب

رسايــا القــدس وكتائــب األقــى بالســاح والذخــرة بأنواعهــا. وبعــد فــرتة قــام بــزرع عبــوة ناســفة عــى شــارع جنــني 

ــهيد  ــه الش ــق درب ــد رفي ــامر تعه ــد س ــهيد املجاه ــهد الش ــا استش ــدي. وعندم ــد مه ــهيد املجاه ــب الش ــا إىل جان حيف

املجاهــد مهــدي باالنتقــام لــه وحصــل ذلــك بقتــل ضابطــني وجنــدي بعــد اشــتباك عنيــف بــني قــوات االحتــال والشــهيد 

املجاهــد مهــدي الــذي استشــهد بعــد أن وىف بوعــده.

موعد مع الشهادة 
ليلــة يــوم الثاثــاء 28 مــارس )آذار( 2006م، وبالتزامــن مــع انتخــاب رئيــس الكيــان الصهيــوين إيهــود أوملــرت الــذي 

خــرج عــى وســائل اإلعــام وهنــأ الجيــش عــى نجــاح عمليــة قتــل الشــهيد املجاهــد ســامر. اقتحــم الجيــش املنــزل أكــر 

مــن مــرة يف عمليــة أســامها االحتــال »جحــر النمــل«، وطلبــوا مــن العائلــة إخــاء املنــزل، واعتــاد الشــهيد املجاهــد 

ســامر أن يخــرج مــع أهلــه بشــكل طبيعــي، ويف املــرة األخــرة مل يكــن يعلــم الشــهيد املجاهــد ســامر أن االحتــال قصــد 

مــن ذلــك إفســاح املجــال لــه للهــروب لتصفيتــه، وبالفعــل خــرج مــن البــاب الخلفــي للمنــزل وهــرب.

ويف روايــة أحــد ضبــاط األمــن الوقايئ فقــد تحصن الجيش وقناصتــه ونفذ جرميته البشــعة، بدأ الضابــط الصهيوين العد 

بشــكل تنــازيل إلطــاق النــار، وأخــذ الجنــود يتســابقون عــى قتلــه بعدمــا رصدتــه القناصــة وأخــروا الضابــط بــأن الهدف 

جاهــز ليعطــي األمــر بقتلــه. يضيــف ضابــط الوقــايئ: »أطلــق ســامر 3 رصاصــات عــى الجيــش الصهيــوين قبــل اغتيالــه«.

ويكمــل شــقيقه األكــر أبــو نســيم حديثــه: »اختفــى ســاح ســامر لحظــة استشــهاده، بعدمــا اكتشــفنا جثتــه الســاعة 

الســابعة صباًحــا أي بعــد استشــهاده بأربــع ســاعات«.

 وتقــول والدتــه: »مــر ابــن عمــة ســامر يب وكأنــه ال يعلــم أي يشء، وســأل مــا الــذي جــرى يف البيــت؟ فأخرنــاه بــأن 

ســامر مصــاب ونقــل إىل املستشــفى، ولكــن قلبــي ينقبــض بشــدة ولــدي إحســاس أن ســامر استشــهد، وفجــأة ســمعت 

شــبانًا ميــرون مــن أمــام منزلنــا يقولــون لبعضهــم بعضــا ســامر استشــهد«.

وتابعــت: »مل أدر مــا أفعــل. خرجــت مــن البيــت بجنــون والتقيــت بســيارة أمامــي، فوقفــت أمامهــا وطلبــت منــه أن 

يأخــذين معــه وتوجهت للمستشــفى«.

لحظــات صمــت خيمــت عــى اللقــاء، حاولــت أن تتحكــم يف أعصابهــا، ولكــن دموعهــا بــدت أقــوى لتنفجــر بالبــكاء 

ــهيًدا ال  ــت ش ــدت إىل البي ــًا: إذا ع ــي قائ ــب من ــة، ويطل ــيتي كل لحظ ــئ نفس ــذ يهي ــه أخ ــرىض علي ــه ي ــول: »الل وتق

ــا ولــدي ملــاذا ســترتكني وتذهــب ال تفعــل ذلــك يب«. ترخــي وال تبــي! فــأرد عليــه: ارحمنــي ي

عشــب أخــر، وشــجرة شــامخة، وثــاث رصاصــات، ورجــل كهــل كبــر يف الســن، كلهــا شــهدت عــى صمــود شــهيدنا 

الفــارس ســامر الــذي ارتــوت األرض مــن دمــه الــذي بقــي ينــزف أربــع ســاعات ومل يــدر بــه أحــد.
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قلب أعياد االحتال إىل كابوس

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد ســامر ســميح حــامد يف قريــة العرقــة قضــاء جنــني بتاريــخ 19 يونيــو )حزيــران( 1984م وهــو 

االبــن الخامــس يف أرستــه املكونــة مــن 11 فــرًدا منهــم ثاثــة ذكــور وســت مــن اإلنــاث.

تلقــى الشــهيد املجاهــد ســامر تعليمــه يف مــدارس القريــة حتــى بلــغ الثانويــة العامــة التــي حــاز فيهــا تقديــر جيــد 

إىل أن دخــل جامعــة القــدس املفتوحــة قســم الخدمــة االجتامعيــة، ولكــن رسعــان مــا غــادر مقاعــد الدراســة بســبب 

الظــروف املاديــة الصعبــة التــي تعيشــها أرستــه.

صفاته وأخالقه
قالت والدة الشـهيد سـامر: »منذ صغره عهد شـجاًعا وذكًيا ومحبوبًا من الجميع بسبب حسن أخاقه وطيب معرشه«.

فيــام يقــول رفاقــه وأصدقــاؤه: »إن الشــهيد ســامر كتــوم محــب لوطنــه وعاطفــي مرهــف اإلحســاس، ولكنــه كــر 

برعــة وحمــل الســاح وانضــم إىل قافلــة الشــهداء ببطولــة وشــجاعة ليؤكــد أن شــعبنا لــن يستســلم«.

يعــرف عــن شــهيدنا املجاهــد ســامر أنــه تأثــر كثــرًا مبــا يــدور حولــه مــن رصاع مــع االحتــال وقتلــه ألبنــاء الشــعب 

الفلســطيني عــى مــرأى ومســمع مــن العــامل كلــه دون أن يحــرك أحــد ســاكًنا، وهــو أمــر زرع يف قلبــه حــب الجهــاد 

واملقاومــة ألجــل النيــل مــن االحتــال.

مشواره الجهادي
يقــول أحــد أصدقــاء الشــهيد املجاهــد ســامر إنــه انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي خــال انتفاضــة األقــى، وبحكــم االشــتباكات اليوميــة بــني نشــطاء املقاومــة واالحتــال قــرر شــهيدنا الفــارس 

ســامر خــوض املواجهــة ضــد الجنــود الصهاينــة عــر رشــقهم بالحجــارة ليصبــح بعــد ذلــك واحــًدا مــن األبطــال امليامــني 

الذيــن يحملــون أرواحهــم عــى أكفهــم طلًبــا للشــهادة.

(2006 - 1984)

»إننــا نحــب الشــهادة واملــوت مثلــام يحبــون الحيــاة« تلــك 

ــارس ســامر  ــم االستشــهادي الف ــن ف ــت م ــزات انطلق ــامت العزي الكل

حــامد يف الوصيــة التــي ســجلها قبــل أن يرحــل تــاركًا روحــه ترفــرف يف 

ســامء الوطــن املحتــل. ظهــر االستشــهادي الــذي ارتســمت عــى وجهــه 

ابتســامة يحمــل ســاًحا وهــو يتلــو وصيتــه التــي ترجمــت إرصار حركــة 

ــد أن  ــال وليؤك ــة ضــد االحت ــد املقاوم ــى تصعي ــاد اإلســامي ع الجه

ــة. ــات الصهيوني ــا وخــرق التحصين ــة مســتمرة يف عملياته املقاوم
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وأضــاف صديــق الشــهيد قائــًا: »ســامر شــاب متديــن وخلــوق ومجاهــد ومــن شــباب املســجد حيــث يــداوم عــى 

إقامــة الصلــوات جميعهــا فيــه، ومل يتخــل عــن مامرســة واجبــه النضــايل مــن خــال املشــاركة يف املســرات واملواجهــات 

إضافــة لنزاهتــه وحســن تعاملــه مــع النــاس«.

موعد مع الشهادة
 يف 17 أبريــل )نيســان( 2006م انطلــق الشــهيد املجاهــد ســامر مــن مدينــة جنــني حامــًا حزاًمــا ناســفا يــزن 13 كيلــو 

غراًمــا مــن املتفجــرات واخــرتق كافــة الحواجــز وقــام بتفجــر نفســه أمــام أحــد املطاعــم يف املحطــة القدميــة للباصــات 

وســط مدينــة »تــل أبيــب«، وأدت العمليــة إىل قتــل 9 صهاينــة وإصابــة أكــر مــن ســتني آخريــن مــام جعلهــا تحظــى 

مبــكان الصــدارة يف وســائل اإلعــام الصهيونيــة، فكتبــت صحيفــة »معاريــف« يف صفحتهــا الرئيســية خــرًا تحــت عنــوان 

»وجبــة الغــداء أصبحــت كابوًســا«.

ــه  ــه وقضيت ــبيل وطن ــه يف س ــذ عمليت ــز ونف ــرتق كل الحواج ــامر اخ ــهادي س ــي االستش ــده: »إن ابن ــه وال ــال في وق

ــل شــهادته«. ــه ويتقب ــرىض علي ــه ي وشــعبه الل
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الشهيد املجاهد وائل إبراهيم مطر نصار

املجاهد الهادئ هدوء الركان

الميالد والنشأة
ــح يف أرسة  ــر البل ــارس )آذار( 1974م يف دي ــم( يف 28 م ــو إبراهي ــار )أب ــم نص ــل إبراهي ــد وائ ــهيد املجاه ــد الش ول

فلســطينية تعــود جذورهــا إىل بلــدة »بــر الســبع« التــي رشدت منهــا يف جرميــة 1948م، فلجــأت إىل مدينــة ديــر البلــح 

حيــث مــا زالــت تســكن فيهــا. ربــت األرسة أبناءهــا عــى صالــح القيــم ومنهــا احــرتام العمــل الرشيــف وحــب النــاس 

وفعــل الخــر. تتكــون أرسة شــهيدنا مــن الوالديــن وعــرشة أبنــاء: مثانيــة ذكــور وبنتــان. 

املعــروف أن أرسة شــهيدنا املجاهــد وائــل فقــدت ثاثــة شــهداء آخريــن هــم: شــقيقه الشــهيد املجاهــد حســام الــذي 

ــذي  ــت ال ــد مدح ــهيد املجاه ــقيقه الش ــزة، وش ــى غ ــرب األوىل ع ــون األول( 2009م يف الح ــر )كان ــهد يف 9 يناي استش

استشــهد يف 26 فرايــر )شــباط( 2008 غرًقــا يف البحــر، وابــن عمــه الشــهيد املجاهــد باســم الــذي استشــهد يف الحــرب 

األوىل يف نفــس يــوم استشــهاد حســام. 

درس الشــهيد الفــارس وائــل املراحــل الثــاث يف ديــر البلــح، وتخصــص يف دراســته الجامعيــة يف اللغــة العربيــة، وعــني 

بعــد تخرجــه مدرًســا ملبحــث اللغــة العربيــة. تــزوج الشــهيد ورزقــه اللــه ولــًدا وبنًتــا.

صفاته وأخالقه:
 كل مــن عــارش الشــهيد املجاهــد وائــل أحبــه ووثــق بــه واطــأن إليــه. متيــز بهــدوء نــادر وقلــة يف الــكام جعلــت 

كثريــن ممــن عرفــوه يندهشــون حــني علمــوا بانتامئــه لحركــة الجهــاد. كان الشــهيد بــاًرا بوالديه، محًبــا إلخوتــه وأخواته، 

ــا عــى صاتــه يف مســجد الصحابــة، وقارئًــا للكتــاب العزيــز، عامــًا مبــا  ومحســًنا لألقــارب والجــران واألصدقــاء، محافظً

فيــه مــن قيــم وأخــاق. وســاعد الراغبــني يف الــزواج يف مرشوعــات زواجهــم.

مشواره الجهادي 
ـــل لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي، وترقـــى يف إطارهـــا التنظيمـــي حتـــى صـــار أمـــرًا ملنطقـــة  انتمـــى الشـــهيد املجاهـــد وائ

ـــح  ـــخ، وفت ـــن يف إطـــاق الصواري ـــه. ونشـــط يف مســـاعدة املجاهدي ـــة يف منطقت ـــن التحـــق بالحرك ـــدة، وهـــو أول م الزواي

ـــم. ـــه له بيت

(2006 - 1974)

ــعرها  ــه وش ــب لغت ــن وح ــب الوط ــذه ح ــم تامي ــف بتعلي مل يكت

ونرهــا، فانضــم إىل ركــب املقاومــة مجاهــًدا هادئـًـا عنيــًدا يحلــم باليوم 

الــذي يعــود فيــه إىل بــر الســبع أرض اآلبــاء واألجــداد بعــد تحريرهــا 

بالســيف والــدم مــن غاصبيهــا. رحمــك اللــه يــا وائــل! 
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موعد مع الشهادة
ـــت  ـــني وصل ـــح، وح ـــن رف ـــني م ـــا قادم ـــال الراي ـــض رج ـــه بع ـــدس ومع ـــا الق ـــادة رساي ـــد ق ـــل أح ـــيارة تق ـــت س كان

ـــادة  ـــن ق ـــا، ومتك ـــا عليه ـــة صواريخه ـــرات الصهيوني ـــت الطائ ـــاحيل أطلق ـــق الس ـــى الطري ـــدة ع ـــرب الزواي ـــيارتهم غ س

ـــك يف 27  ـــب فاستشـــهد، وكان ذل ـــل ملســـاعدتهم، وكان أن أصي ـــرع الشـــهيد املجاهـــد وائ ـــا، فه ـــز منه ـــن القف ـــا م الراي

ـــان( 2006م. ـــل )نيس أبري
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الشهيد املجاهد إسامعيل صبحي صادق حنايشة

شقيقان تعاهدا عى الشهادة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد إســامعيل صبحــي حنايشــة يف 21 ديســمر )كانــون األول( 1987م، درس حتــى الصــف العــارش 

يف مدرســة معــاذ بــن جبــل يف قباطيــة، وتــرك دراســته لعــدم رغبتــه بالدراســة، وعمــل يف اســرتاحة لوالــده عــى مثلــث 

الشــهداء، لــه أربعــة أشــقاء وثــاث شــقيقات.

استشــهد معــه شــقيقه ثائــر مــن ألويــة النــارص صــاح الديــن يف اشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــال يف حــي آل أبــو 

الــرب. وشــقيقه قيــس محــرر أمــى 3 ســنوات يف االعتقــال اإلداري، وكذلــك شــقيقه ُقــي اعتقــل لــدى قــوات االحتــال 

الصهيــوين أواخــر العــام 2014م.

صفاته وأخالقه
ــه إســامعيل  ــات نجل ــا عــن صف ــد وهــو يتحــدث إلين ــو محم ــده أب ــا، حــال وال ــر أملً ــب يعت ــر، وقل ــوع تنهم دم

ــا عــى صاتــه وصيامــه،  ــا، ُعــرف بأدبــه وشــجاعته، محافظً فيقــول: »هــادئ متديــن صــادق، ال يعــرف للكــذب طريًق

ــه«. ــه وزاهــًدا يف حيات ــع لوالدي مطي

ربطــت الشــهيد املجاهــد إســامعيل عاقــة صداقــة ومحبــة مــع الشــهيد املجاهــد محمــود نجيــب نــزال مــن رسايــا 

القــدس الــذي استشــهد عــى مدخــل جنــني الجنــويب بجانــب منتــزه جنــات.

مشواره الجهادي
بــدأ شــهيدنا الفــارس إســامعيل مشــواره يف مدرســة الجهــاد اإلســامي يف مقتبــل عمــره وتحديــًدا وهــو ابــن 16 ســنة، 

تعلــق بالعمــل الجهــادي إىل جانــب مجموعــة مــن شــبان البلــدة، منهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن أرس، منهــم رفيــق 

دربــه الدائــم الشــهيد محمــود نجيــب نــزال.

التحــق شــهيدنا املقــدام إســامعيل بصفــوف رسايــا القــدس وخــاض العديــد مــن املهــام العســكرية املحفوفــة بالريــة 

والكتــامن وذلــك لحــرص شــهيدنا عــى أمنــه وأمــن العمــل العســكري. 

(2006 - 1987)

تحــت ســقف واحــد، ويف غرفــة واحــدة، ومــن كأس واحــدة تربيــا 

ــد،  ــام واح ــرف عدوه ــد، ويف الط ــام واح ــا طرقه ــا مًع ــا وعاش وترعرع

ــامعيل  ــقيقان إس ــهيدان الش ــام الش ــدة. إنه ــة واح ــة القاتل والرصاص

ــر حنايشــة. وثائ
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موعد مع الشهادة:
ظهــرة يــوم 14 مايــو )أيــار( 2006م غــادر شــهيدنا املجاهــد إســامعيل محــل والــده عائــًدا للبيــت، وهنــاك التقــى 

شــقيقه ثائــر املطــارد، وبعــد وصولــه بعــرش دقائــق طــرق البــاب، ففتحــت لــه والدتــه.

ـــس معهـــام  ـــت وجل ـــه: نعـــم متواجـــدان، ودخـــل البي ـــت ل ـــردت وقال ـــر، ف ـــب يســـأل عـــن إســـامعيل وثائ شـــاب غري

وأخرهـــام أن القياديـــني يف رسايـــا القـــدس معتصـــم جعـــار وإليـــاس األشـــقر محـــارصان بالحـــي الرشقـــي مبنـــزل مصطفـــى 

ـــار  ـــدآ بإطـــاق الن ـــاك ليجـــدا املـــكان محـــارص وب ـــا إىل هن ـــام، وتوجه ـــا لُنرته ـــل(. فحمـــا ســـاحهام وهب الدبعـــي )كمي

ـــب الشـــهيد  ـــاعتني، فأصي ـــدة س ـــتباك مل ـــتمر االش ـــد اس ـــام، وق ـــك الحصـــار عنه ـــة لف ـــني األزق ـــن ب ـــرتًا م ـــد 70 م ـــى بع ع

ـــدأ الجيـــش بإطـــاق  ـــه الشـــهيد املجاهـــد إســـامعيل لســـحبه، ومـــن شـــدة االشـــتباك ب ـــر برأســـه واقـــرتب من املجاهـــد ثائ

ـــه  ـــامعيل برأس ـــارس إس ـــهيد الف ـــب الش ـــي، فأصي ـــاء يف الح ـــات النس ـــط صيح ـــوين وس ـــكل جن ـــرأس بش ـــى ال ـــار ع الن

ـــل للمستشـــفى شـــهيًدا.  ونق

يقــول أبــو محمــد: »أمــا شــقيقه ثائــر فنقــل إىل الــرازي، فاصطحبنــي أقــاريب وأخــذوين إىل مستشــفى جنــني الحكومي، 

ومل أكــن أعلــم بــأن إســامعيل استشــهد هنــاك«. ويضيــف: »يف كل لحظــة كنــت أتوقــع مجــيء خر استشــهاد إســامعيل«.

وحدهــم األطهــار مــن يلبــون نــداء املجاهديــن، وحدهــم جنــود فلســطني مــن يَهبــون نفوســهم فــداء للــه ولرســوله 

ويدافعــون عــن عــزة اإلســام.
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الشهيد املجاهد إلياس خري محمد أشقر

رفض االستسام وقاتل حتى الشهادة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد إليــاس خــري األشــقر بتاريــخ 20 فرايــر )شــباط( 1982م، قــرب قريــة باقــة الرشقيــة مبحافظــة 

طولكــرم، وهــو مــن عائلــة ملتزمــة ميســورة الحــال تلمــذت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقاومــة ومل تتــوان عــن تقديــم 

ــن. تلقــى تعليمــه  ــة إىل الوالدي ــراد إضاف ــه مــن تســعة أف ــا. تتكــون أرست ــاع عــن شــعبها وأمته ــذات أكبادهــا للدف فل

االبتــدايئ يف مــدارس طولكــرم ثــم درس املرحلــة اإلعداديــة حتــى املســتوى الثــاين منهــا.

صفاته وأخالقه
ــخصية  ــه ذو ش ــام أن ــاطته ك ــه وبس ــة وبتواضع ــه النبيل ــدة وصفات ــه الحمي ــاس بأخاق ــد إلي ــهيدنا املجاه ــز ش متي

اجتامعيــة أحبهــا الجميــع. كــام واظــب عــى صــاة الجامعــة يف املســجد والزم حلقــات الذكــر وتــاوة القــرآن الكريــم.

أكــر شــهيدنا املجاهــد إليــاس مــن الصيــام والقيــام يتذلــل إىل اللــه عــز وجــل شــوًقا للشــهادة يف ســبيله، كــام تأثــر 

جــًدا باستشــهاد قــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الضفــة املحتلــة كالشــهيد القائــد 

محمــود طوالبــة وغــره.

ُعــرف شــهيدنا الفــارس إليــاس بشــجاعته وإقدامــه وشــخصيته الحديديــة التــي ال تلــني وال ترتاجــع عــن خيــار الجهــاد 

واملقاومــة مــا جعلــه أحــد قــادة الرايــا يف مدينــة طولكــرم.

مشواره الجهادي
شــارك شــهيدنا املقــدام إليــاس يف فعاليــات املقاومــة، وقــد اعتقــل يف العــام 1999م وأمــى يف ســجون االحتــال ثاث 

ــا يف ســجني النقــب ومجــدو. اســتغل خلوتــه يف الســجن يف العبــادة وحفــظ القــرآن الكريــم والتثقــف  ســنوات ونصًف

يف منهــج حركــة الجهــاد اإلســامي وأفــكار أمينهــا العــام الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي. كــام تأثــر باستشــهاد رفــاق 

دربــه الشــهيد القائــد أســعد دقــة والشــهيد القائــد زاهــر األشــقر والشــهيد القائــد لــؤي الســعدي. عندمــا أفــرج عنــه 

ــة األوضــاع  ــة رغــم صعوب ــة باقــة الرشقي ــاد اإلســامي يف قري ــدأ بإعــادة تشــكيل حركــة الجه ــال ب مــن ســجون االحت

األمنيــة بســبب التواجــد املكثــف لقــوات االحتــال الصهيــوين يف البلــدة وماحقــة أجهــزة أمــن الســلطة للمجاهديــن. يف 

(2006 - 1982)

كــام ال يــروي إال املــاء يف البيــداء بعــد ظــأ ال يــروي قلــوب 

ــا؛ فالقلــوب  العشــاق ســوى ذكــر الرفــاق وألنهــم خرقــوا القلــوب حًب

ــا التاعــت عــى  ــام إذا م ــراق، وال ت ــم. ســئمت طــول الف ــة إليه واله

األحبــة الراحلــني واحرتقــت شــوًقا وأي احــرتاِق؟ عــى مــن عّبــدوا 

ــاد. ــن األمج ــاق لوط ــى أطب ــا ع ــة قدموه ــاألرواح هدي ــدرب ب ال
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هــذه الظــروف الصعبــة اســتطاع شــهيدنا الفــارس إليــاس أن يؤســس نــواة صلبــة للحركــة يف باقــة الرشقيــة، وأرص عــى 

تنفيــذ العمليــات الجهاديــة رغــم أنــف قــوات االحتــال وأجهــزة أمــن الســلطة التــي الحقتهــم يف كل مــكان.

قــام شــهيدنا املجاهــد إليــاس بتنفيــذ العديــد مــن العمليــات العســكرية مــن إطــاق للنــار والعمليــات االستشــهادية 

ــل  ــة اغتي ــن هــذه العملي ــزة م ــرتة وجي ــد ف ــة. وبع ــع املحتل ــل الربي ــة ت ــة االستشــهادية يف مدين ــا العملي ــي آخره الت

شــهيدنا مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد معتصــم جعــار يف بلــدة قباطيــة يف مدينــة جنــني.

ــه  ــز بحنكت ــة. ومتي ــة املحتل ــدس يف الضف ــا الق ــدي رساي ــرز مجاه ــد أب ــقر أح ــاس األش ــد إلي ــهيد املجاه ــد الش يع

العســكرية حيــث إنــه خطــط للعديــد مــن العمليــات الجهاديــة التــي نفذتهــا الرايــا ضــد العــدو الصهيــوين مــن بينهــا 

ــوات ناســفة واشــتباكات مســلحة متفرقــة. ــار وتفجــر عب ــات إطــاق ن عملي

موعد مع الشهادة
ــه  ــا قضــاء جنــني يتحصــن في ــزاًل ببلــدة قباطي ــار( 2006م حــارصت قــوة صهيونيــة خاصــة من ــو )أي يف يــوم 14 ماي

الشــهيد املجاهــد إليــاس مــع رفيقــه الشــهيد املجاهــد معتصــم جعــار فرفــض الفارســان االستســام، وخاضــا اشــتباكات 

عنيفــة وقويــة مــع القــوة املحــارصة، فأوقعــا قتــى وجرحــى يف صفوفهــا.

مــن جهتهــا ذكــرت مصــادر فلســطينية يف مدينــة جنــني أن الشــهيد املجاهــد إليــاس فضــل االستشــهاد عــى أن يســلم 

نفســه لقــوات االحتــال الصهيــوين التــي حــارصت املنــزل الــذي يتحصــن فيــه بعــد مطالبتــه لــه باالستســام.

وأعلــن الناطــق باســم جيــش االحتــال أن قــوات كبــرة مــن أفــراد الجيش والشــني بيــت )جهــاز املخابــرات الصهيوين( 

وعنــارص مــن الرشطــة الصهيونيــة شــاركوا يف هــذه العمليــة والتــي كان الهــدف منهــا اســتهداف الشــهيد القائــد إليــاس 

ــة عــام 1948م  األشــقر املســئول عــن العديــد مــن العمليــات االستشــهادية يف الضفــة الغربيــة وداخــل األرايض املحتل

ــا وعمليتــا نتانيــا والخضــرة وحمــل الناطــق باســم جيــش  ومنهــا عمليــة تــل الربيــع التــي أدت إىل مقتــل 11 صهيونًي

االحتــال إليــاس األشــقر املســؤولية عــن مقتــل وإصابــة أكــر مــن ثاثــني صهيونًيــا.
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الشهيد املجاهد معتصم عيل فارس جعاعرة )جعار(

رفيق الشهداء

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد معتصــم عــيل جعاعــرة )جعــار( يف 16 مــارس )آذار( 1985م يف قريــة عــار إىل الشــامل مــن 

مدينــة طولكــرم، وعــاش بــني عائلــة صغــرة كرميــة مكونــة مــن مثانيــة أفــراد، وترعــرع عــى حــب القــرآن والديــن والتــزام 

صــاة الجامعــة باملســجد ومســاعدة أهلــه ومســاعدة اآلخريــن، وُعهــد محبوبًــا لــدى الجميــع. 

التحــق شــهيدنا املجاهــد معتصــم مبدرســة عــار اإلعداديــة وبعدهــا انتقــل إىل مدرســة التدريــب املهنــي يف طولكــرم 

وتخصــص ميكانيــكا ســيارات ليحصــل عــى شــهادة دراســية بتقديــر »ممتــاز«.

صفاته وأخالقه
 شــهيدنا الفــارس معتصــم ذو خلــق ممتــاز جعــل النــاس تكــن لــه أشــد االحــرتام، وقليــل الــكام، وعــرف بالتواضــع 

والزهــد. وهــو كريــم ال يعــرف البخــل وقــد تــرىب عــى حــب الجهــاد وحــب الوطــن، وهــو محافــظ عــى صــاة الجامعــة 

يف املســجد، وبالــغ الــر لوالديــه.

مشواره الجهادي
أحـــب شـــهيدنا املقـــاوم معتصـــم منـــذ نعومـــة أظافـــره الوطـــن والجهـــاد وأمـــل أن يتوفـــاه اللـــه شـــهيًدا مـــع 

ـــكل  ـــا ب ـــل رسيً ـــاد، وعم ـــره والتحـــق مبدرســـة الجه ـــي صغ ـــل الســـاح، فن ـــا بحم ـــم دامئً ـــن ســـبقوه، وحل الشـــهداء الذي

ـــى  ـــام رأى ع ـــام، وكل ـــة واالنتق ـــدره روح املقاوم ـــل يف ص ـــامي، تتغلغ ـــاد اإلس ـــة الجه ـــة وحرك ـــرتام للوطني ـــاص واح إخ

التلفـــاز صـــور االغتيـــاالت واملجـــازر وقتـــل األطفـــال والشـــيوخ والنســـاء واعتقالهـــم ثـــارت روحـــه ومتنـــى لحظـــة 

االنتقـــام، ومتيـــز بأنـــه ال يفكـــر مرتـــني يف كيفيـــة الـــرد وإمنـــا يتخـــذ قـــراره مـــن أول مـــرة يؤيـــده يف ذلـــك رشاســـته وعزمـــه 

ـــا  ـــل جعـــار والشـــهيد املجاهـــد زاهـــر األشـــقر بصفـــوف رساي ـــده الشـــهيد املجاهـــد جمي ـــاد. والتحـــق مـــع قائ عـــى الجه

ـــة يف  ـــات والطـــرق االلتفافي ـــى املفرتق ـــتباكات ع ـــاد اإلســـامي ليشـــارك يف االش ـــة الجه ـــاح العســـكري لحرك ـــدس الجن الق

ـــؤي الســـعدي،  ـــد ل ـــة الشـــهيد القائ ـــن رسي ـــاء، وهـــو م ـــر دون ري ـــار يف ال ـــال ومداخـــل ع ـــا وجب ـــة وزيت ـــة الرشقي باق

ولـــه ضلـــع يف معظـــم العمليـــات االستشـــهادية مـــع رفيـــق دربـــه الشـــهيد املجاهـــد نضـــال أبـــو ســـعدة. وبعدهـــا 

ـــذي مل  ـــدام ال ـــاوم املق ـــك املق ـــى ذل ـــا ع ـــة عيونه ـــدر الخاص ـــدات الغ ـــة ووح ـــات الصهيوني ـــاباك واملجموع ـــت الش وضع

(2006 - 1985)

نجــم مــن نجــوم الجهــاد الفلســطيني دوخ العــدو وصدمــه املــرة 

ــه  ــدي ب ــادي يقت ــوار جه ــد مش ــهيًدا بع ــى ش ــى ارتق ــرة حت ــد امل بع

ــدل. ــق والع ــة والح ــاب الحري ط
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ـــا  ـــا وذيوله ـــن عمائه ـــام كان م ـــا، ف ـــات الراي ـــااًل يف املشـــاركة يف فعالي ـــه فع ـــون تاريخ ـــام أن يك ـــن األي ـــا م ـــع يوًم تتوق

ـــه ســـبحانه،  ـــه نجـــا بحفـــظ الل ـــة، لكن ـــاس األشـــقر يف عـــدة أكمن ـــه الشـــهيد املجاهـــد إلي ـــق درب ـــه مـــع رفي إال أن ترصدت

ـــة بأمـــان، ومنهـــا  ـــة، فنجـــا مـــن هـــذه املحاول ـــدة عراب ـــه العـــدو الصهيـــوين يف منـــزل يف بل ـــه ل ومنهـــا الكمـــني الـــذي نصب

ـــك  ـــا زاده ذل ـــه، وم ـــض علي ـــاء القب ـــات إللق ـــدة اقتحام ـــه لع ـــرض منزل ـــار، وتع ـــه ع ـــرم وقريت ـــده يف طولك ـــة ض محاول

ـــاد. ـــا باملرص ـــم دامئً ـــل له ـــاد، وظ ـــى الجه إال إرصاًرا ع

موعد مع الشهادة
هــذا هــو القــدر يــا شــهيدنا الفــارس معتصــم! فقــد شــاء اللــه أن يجعلــك مــع قائــدك الشــهيد املجاهــد جميــل جعــار 

والشــهيد املجاهــد لــؤي الســعدي والشــهيد املجاهــد زاهــر األشــقر والشــهيد املجاهــد نضــال أبــو ســعدة. يــوم األحــد 

ــا أســود ملطًخــا بالدمــاء، فيــه أخــذت روح شــهيدنا املقــدام معتصــم تســتعد للقــاء  14 مايــو )أيــار( 2006م كان يوًم

األحبــة يف جنــات الفــردوس حيــث اقتحمــت قــوات مدججــة بالســاح تســاندها طائــرات األباتــي والقــوات الخاصــة 

بالســيارات املدنيــة والجيبــات املصفحــة بلــدة قباطيــة ملحــارصة منــزل اعتصــم بــه شــهيدنا املجاهــد معتصــم مــع رفيــق 

دربــه الشــهيد املجاهــد إليــاس األشــقر حيــث جــرى اشــتباك مســلح ورشس بينهــام وبــني القــوات الصهيونيــة ليوقعــا 

ــوين مــن أن  ــة. وبعــد كل هــذا وذاك مل تتمكــن قــوات الغــدر الصهي عــدًدا مــن القتــى والجرحــى يف صفــوف الصهاين

تتوصــل إليــه، فأطلقــت عليــه رصاصــة الغــدر مــن طائــرة األباتــي ليلتحــق مــع كوكبــة الــرشف العظيــم: شــهيدنا مــع 

رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد إليــاس األشــقر وأربعــة آخريــن حاولــوا التغطيــة عليهــم وفــك الحصــار، ولكــن قــدر اللــه 

جمعهــم شــهداء يف الفــردوس األعــى.

ويف اليــوم التــايل كان عرســه يف جنــني، ثــم يف قريتــه حيــث شــارك اآلالف مــن املشــيعني يف تشــييعه تحــت زخــات مــن 

الرصــاص والرايــات الســوداء التــي تحلــق فــوق رأســه، وهتــف املشــيعون مبئــات الهتافــات والرخــات مطالبــني بالثــأر 

لــه واالنتقــام مــن جنــاة هــذه املجــزرة والــرد الريــع؛ عــر مكــرات الصــوت.
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الشهيد املجاهد عثامن قاسم محمد صدقة

فارق الحياة وعيناه ال تزاالن حيتني إىل اآلن

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عثــامن قاســم صدقــة يف بلــدة عنــزة قضــاء جنــني شــامل الضفــة املحتلــة يف 12 ينايــر )كانــون 

ــة، وصــار ناشــطًا يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب  ــة الثانوي ــاين( 1980م. درس يف مــدارس البلــدة حتــى املرحل الث

لحركــة الجهــاد اإلســامي قبــل أن يصبــح عضــًوا فاعــًا فيهــا بعــد التحاقــه بجامعــة القــدس املفتوحــة يف برنامــج اإلدارة.

تتكـــون أرسة شـــهيدنا املجاهـــد عثـــامن مـــن ثاثـــة أشـــقاء وأربـــع شـــقيقات، االحـــرتام هـــو أســـاس عاقتهـــم 

ببعضهـــم.

صفاته وأخالقه
تــرك الشــهيد املجاهــد عثــامن بصمــة العطــاء واضحــة يف نفــوس كل الذيــن عرفــوه مــن األهــل واألقــارب والجــران 

والزمــاء حتــى إخــوة الســاح الذيــن رافقهــم قبــل اعتقالــه يف ســبتمر )أيلــول( 2002م. وملــا عــاد بعــد عامــني أدرك 

املقربــون منــه أن الســجن مل يــزده إال صابــة عــى الحــق وحكمــة يف القــول، وزهــًدا يف الحيــاة.

 مشواره الجهادي
ــني، وصــار  ــاد اإلســامي يف جن ــة الجه ــامن مــن نشــطاء حرك ــارس عث ــح شــهيدنا الف ــة العــام 2000م أصب مــع بداي

حلمــه الوحيــد الــذي ســار إىل تحقيقــه بــكل طاقــة هــو »الشــهادة«، علــاًم أن هــذا الحلــم نازعــه عــى قيامــه بــدوره 

كمعيــل وحيــد ألرستــه املكونــة مــن ســتة أفــراد بعــد رحيــل والــده.

ــه  ــاد اإلســامي وتعمقــت عاقت ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــدس الجن ــا الق ــامن براي التحــق شــهدينا املجاهــد عث

بقــادة الجنــاح مــن طولكــرم مــن أمثــال الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي والشــهيد املجاهــد نضــال أبــو ســعدة والشــهيد 

املجاهــد معتــز أبــو خليــل والشــهيد املجاهــد مصطفــى عبــد الغنــي الــذي أصبــح مازًمــا لــه يف كل تحركاتــه.

بحجـــة البحـــث عـــن عمـــل توجـــه الشـــهيد املجاهـــد عثـــامن إىل رام اللـــه وظـــل عـــى اتصـــال دائـــم بأهلـــه 

لاطمئنـــان عـــى صحتـــه. عندمـــا قـــام الجنـــود الصهاينـــة عـــى أحـــد الحواجـــز الطيـــارة مبعاينـــة هويـــة الشـــهيد 

(2006 - 1980)

ألنهــم األقــوى واألجمــل، وهــم األذىك واألمهــر، وهــم األكــر 

شــعبية، واألبقــى حضــوًرا، واألوفــر حظًــا، وهــم األنقــى رسيــرًة، 

واألطهــُر ســرًة، واألطيــب ذكــًرا هــم الشــهداء. وألنهــم كذلــك ال نجــد 

غرابــة يف أن مينــح شــهيدنا املجاهــد عثــامن صدقــة عينيــه لفتاتــني مل 

تكونــا تبــران الحيــاة، ليعيــش بطــًا وميــوت مضحًيــا، صادًقــا، كرميـًـا، 

ــاد. ــد وجه ــاص، وج ــان وإخ ــه تف ــبة ل ــاة بالنس ــف ال والحي كي
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ـــن  ـــم، وم ـــه معه ـــاركًا هويت ـــا ت ـــر هاربً ـــم وف ـــات منه ـــن اإلف ـــن م ـــه متك ـــه، لكن ـــه العتقال ـــوا علي ـــامن انقض ـــارس عث الف

وقتهـــا أصبـــح اســـمه يتصـــدر قوائـــم املطلوبـــني للتصفيـــة مـــن رسايـــا القـــدس يف الضفـــة.

ــرة  ــة بأخــرى مك ــاته الاصق ــر عدس ــرر تغي ــة ق ــم تحــت ســتار العتم ــامن تت وألن تحــركات شــهيدنا املجاهــد عث

ــاء  ــون يف أحــد املشــايف، وأثن ــب العي ــارة طبي ــه زي ــب من ــذي تطل ــر ال ــل األم ــة الواضحــة يف اللي ــى الرؤي وتســاعد ع

االنتظــار تناهــى إىل مســامعه قصــة أشــخاص محرومــني مــن نعمــة البــر بانتظــار عمليــة زرع قرنيــات ليتمكنــوا مــن 

اإلبصــار ألول مــرة يف حياتهــم، فــام كان منــه إال أن وقــع عــى تعهــد بتقديــم قرنيتــي عينيــه الثنــني مــن هــؤالء املــرىض 

بعــد استشــهاده.

موعد مع الشهادة
قبــل الرحيــل بيومــني تقــول والدتــه إنــه أرص عــى ســامع صوتهــا، قائــًا لهــا: »اســمعيني رضــاك يــا أمــي فأنــا بحاجــة 

إليــه! ورحــت أرىض عليــه وألهــج لــه بالدعــاء«. مل تكــن أم الشــهيد املجاهــد عثــامن تــدرك أن تلــك الكلــامت هــي آخــر 

مــا ســتتبادله مــع ابنهــا البكــر.

يف ليلــة 17 مايــو )أيــار( 2006م وعنــد الســاعة الحاديــة عــرشة ليــًا داهمــت الدبابــات واآلليــات العســكرية بنايــة 

ــه كل مــن الشــهيد  ــذي تواجــد بداخل ــي ال ــة نابلــس وحــارصت املبن ــا يف مدين محاطــة ببســتان يف شــارع 15 يف رفيدي

املجاهــد عثــامن والشــهيد املجاهــد أميــن عامــر والشــهيد املجاهــد مصطفــى عبــد الغنــي، وقــد نصــب لهــم كمــني عــر 

ســيارة إســعاف تقصــت أثرهــم يتواجــد بداخلهــا عنــارص مــن القــوة الخاصــة الصهيونيــة. دقائــق قليلــة مــرت بــارشت 

ــاول  ــرق تن ــة ال ــة. برع ــدون الثاث ــا املجاه ــد فيه ــي يتواج ــقة الت ــوب الش ــار ص ــاق الن ــة إط ــوة الخاص ــا الق بعده

املجاهــدون ســاحهم وأخــذوا يطلقــون نرانهــم نحــو اآلليــات التــي تحارصهــم.

ــات  ــه الرصاص ــال علي ــل أن تنه ــه قب ــر نفس ــتعد لتفج ــة ليس ــل البناي ــزول إىل مدخ ــن الن ــن م ــد أمي ــن املجاه متك

وتصيبــه إصابــة بالغــة تلقيــه بــه بــا حــراك. وتحصــن الشــهيد املجاهــد عثــامن خلــف خــزان امليــاه وبــارش إطــاق النــار 

قبــل أن يصــاب. وعــى جــدار البنــاء يخــط شــهيدنا عثــامن بدمــه الــزيك عبــارة »اللــه أكــر«، ثــم يلتقــط أنفاســه ويعلــو 

هتافــه بالتكبــر وهــو يواصــل إطــاق النــار قبــل أن يلقــى اللــه شــهيًدا مقبــًا غــر مدبــر، يجثــو عــى ركبتــه اليمنــى 

ويضــم األخــرى نحــو صــدره وقــد تســمر إصبعــه حــول زنــاد بندقيتــه.

أمــا رفيقــه الشــهيد املجاهــد مصطفــى عبــد الغنــي فيواصــل إطــاق النــار ويصيــب بنرانــه عــدًدا مــن الجنــود الذيــن 

تثــور ثائرتهــم ويهدمــون بقايــا البيــت بالجرافــات عــى رؤوس املجاهديــن فيلقــى اللــه شــهيًدا يف ليلــة داميــة.

ــر  ــة الب ــوا نعم ــن حرم ــني مم ــه الثن ــح قرنيتي ــة ملن ــة هادم ــفى جث ــة للمش ــود ثاني ــامن يع ــد عث ــهيدنا املجاه ش

ــام. ــرة يف حياته ــار ألول م ــن اإلبص ــا م ليتمكن

أم الشــهيد املقــدام عثــامن تقــول: »عندمــا علمــت أن عثــامن تــرع عــن طيــب خاطــر بقرنيتيــه فرحــت ألن جــزًءا 

مــن عثــامن مــا زال حًيــا ملنــح حيــاة أجمــل ألنــاس محرومــني«. رحمــه اللــه وأســكنه فســيح جناتــه، التضحيــة ليــس لهــا 

حــدود عندمــا يكتمــل العطــاء والرجولــة يف نفــس زكيــة طيبــة.
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الشهيد املجاهد مصطفى حسني مصطفى عبد الغني

فارس غريب وأسد لاحتال مريب

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد مصطفــى حســني عبــد الغنــي يف 16 أغســطس )آب( 1983م بقريــة صيــدا بطولكــرم يف جــو 

عائــيل يتســم بالبســاطة واأللفــة والحنــان. كــر وترعــرع يف هــذا الجــو اللطيــف فظهــر محًبــا ألشــقائه وأبويــه مطيًعــا 

ودوًدا يجــادل النــاس بالتــي هــي أحســن. تتكــون أرستــه مــن الوالــد والوالــدة املتوفــاة وســبعة أشــقاء.

ــه العلميــة  تلقــى شــهيدنا املجاهــد مصطفــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس القريــة، لكــن وقفــت حيات

ــد الســلطة  ــارة عــى ي ــال وت ــد االحت ــارة عــى ي ــع مــرات ت ــه أرب ــة العامــة بســبب اعتقال ــد حــد الدراســة الثانوي عن

ــطينية. الفلس

صفاته وأخالقه
ُعرف الشهيد الفارس مصطفى هادئًا دمث األخاق، قويًا جًدا وله أسلوبه وحجته يف الحديث، ومتديًنا جًدا.

يقــول رفاقــه إنــه التــزم باملســجد ومل يــرح الصــاة والقيــام والذكــر والعبــادة، ومل تثنــه حياتــه العلميــة عــن مامرســة 

عباداتــه الدينيــة مــن صيــام وزكاة وتعبــد.

يشــر رفاقــه إىل أنــه ودود مخلــص يف عاقاتــه معهــم فضــًا عــن أنــه يؤثــر عــى نفســه ويحــب أن يســاعد اآلخريــن 

صغــاًرا وكبــاًرا يف كل وقــت.

مشواره الجهادي
عــى خلفيــة نشــاطه يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس اعتقلــت قــوات االحتال 

ــه  ــت دون مواصلت ــدة 16 شــهًرا، حال ــًرا مل ــاًم جائ ــام 2002م ليقــي حك ــى يف الع ــوين الشــهيد املجاهــد مصطف الصهي

االختبــارات النهائيــة للثانويــة العامــة.

بعــد أن أفــرج عنــه قامــت أجهــزة الســلطة الفلســطينية األمنيــة باعتقالــه عندمــا كان برفقــة الشــهيد القائــد أســعد 

دقــة، وبعــد اإلفــات مــن ســجون الســلطة عــاودت قــوات االحتــال الصهيــوين يف العــام 2003م اعتقالــه ملــدة شــهرين 

(2006 - 1983)

كعادتهــا تحتضــن نابلــس املجاهديــن وتخفيهــم بعيــًدا عــن أعــني 

االحتــال، لكنهــم يأبــون إال أن يودعوهــا شــهداء. هــم أحــرار فلســطني 

الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم مهمــة الدفــاع عــن أرضهــا املباركــة.
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لتفــرج عنــه بعــد بعــد تحقيــق وصمــود أســطوري يف مراكــز التحقيــق الصهيــوين. بقــي بعدهــا طليًقــا إىل أن اعتقلتــه 

الســلطة الفلســطينية بعــد عمليــة استشــهادية قــام بهــا الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه بــدران مــن رسايــا القــدس ليمكــث 

يف ســجون الســلطة 11 شــهًرا ويتــم اإلفــراج عنــه يف العــام 2006م بعــد تدخــات كبــرة. ويعيــش بعــد ذلــك مطــارًدا 

لثاثــة أشــهر وينتهــي بــه الحــال شــهيًدا.

أمــى شــهيدنا الفــارس مصطفــى حياتــه مطــارًدا يف الجبــال واألزقــة محصًنــا بالقــرآن والســاح وكلــه أمــل أن يلقــى 

اللــه شــهيًدا مقبــًا غــر مدبــر، فذلــك نهــج الشــهداء األبــرار الــذي يطمعــون يف نيــل الحــور الحســان.

تقــول شــقيقته: »مل نكــن نــراه، كان مــن وقــت آلخــر يتصــل يب عــى هاتفــي املحمــول خاصــة أيــام اعتقالــه لــدى 

الســلطة يف ســجن أريحــا، ويفــي إيل بهمومــه خاصــة األوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها هنــاك، وقبــل ثاثــة أشــهر تقريًبــا 

مــن استشــهاده علمنــا أنــه أطلــق رساحــه مــن الســجن إال أننــا مل نكــن نعلــم أيــن هــو بالضبــط. فقــد أكــد يل أنــه ال 

يــزال يف أريحــا«. وكان شــهيدنا الفــارس مصطفــى يــردد دامئًــا: »تريدنــا الســلطة أن نكــون رضيبــة هــذه املرحلــة، وأن 

نكــون نحــن الثمــن ولكــن هيهــات هيهــات أن ينالــوا مــن كرامتــي وعفتــي ولــن أقــول إال مــا يــريض اللــه حســبنا اللــه 

ونعــم الوكيــل«.

موعد مع الشهادة
هــم شــهيدنا املجاهــد مصطفــى ورفاقــه الذيــن يقطنــون يف بنايــة للطــاب قــرب جامعــة النجــاح مبدينــة نابلــس 

لتحضــر العشــاء لكنهــم فوجئــوا بقــوات أمــن الســلطة التــي حاولــت اعتقالهــم فتمكنــوا مــن الهــرب.

يف الســاعة الحاديــة عــرشة مــن نفــس اليــوم ليــل األربعــاء 17 مايــو )أيــار( 2006م عــاد شــهيدنا املجاهــد مصطفــى 

بعــد أن كانــت قــوات االحتــال املدعمــة باآلليــات العســكرية قــد أفرغــت البنايــات املجــاورة لســكن الشــهداء فتفاجــأ 

ورفاقــه بالكمــني ودار اشــتباك مســلح بــني الفرســان وجنــود االحتــال.

ـــكرية  ـــة عس ـــاك عملي ـــس أن هن ـــايل نابل ـــا أدرك أه ـــة له ـــات املرافق ـــرك الدوري ـــات وتح ـــر الدباب ـــع هدي ـــى وق ع

لتصفيـــة أحـــد املطلوبـــني لاحتـــال مثلـــام اعتـــاد االحتـــال أن يفعـــل يف اآلونـــة االخـــرة ففكـــرة االعتقـــال مل تعـــد 

ـــل. ـــكان هـــو الح ـــم فالتصفيـــة يف امل ترضيه

منطقــة رفيديــا وبالتحديــد شــارع 15 هــو مــكان الحــدث فاستشــهد الشــهيد الفــارس عثــامن صدقــة مــن مدينــة 

عنــزة قضــاء جنــني، وأصيــب مجاهــد آخــر، واعتقــل األســر املحــرر عــاء عمــران، وارتقــى شــهيدنا املجاهــد مصطفــى 

بعــد أن أصيــب جــراء االشــتباك.
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الشهيد املجاهد محمد شعبان إبراهيم الدحدوح

أحد قادة الوحدة الصاروخية

الميالد والنشأة
ولـــد شـــهيدنا املجاهـــد محمـــد شـــعبان الدحـــدوح )أبـــو عبيـــدة( بتاريـــخ 3 أغســـطس )آب( 1977م يف حـــي 

الزيتـــون جنـــوب رشق مدينـــة غـــزة، وتلقـــى شـــهيدنا دراســـته يف املرحلـــة االبتدائيـــة واإلعداديـــة مبدرســـة صفـــد، 

ـــه  ـــزوج ورزق ـــد ت ـــارة. وق ـــص يف التج ـــث تخص ـــة حي ـــته الجامعي ـــل دراس ـــم أكم ـــل، ث ـــة الكرم ـــة مبدرس ـــة الثانوي واملرحل

ـــال. ـــة أطف ـــل خمس ـــز وج ـــه ع الل

نشــأ شــهيدنا املجاهــد محمــد يف أرسة مجاهــدة صابــرة ومحتســبة، قدمــت العديــد مــن الشــهداء مــن رسايــا القــدس 

ومنهــم شــقيقيه خالــد الدحــدوح وأميــن الدحــدوح وأقربــاؤه: أمــني الدحــدوح، فخــري الدحــدوح، كامــل الدحــدوح، 

مهــدي الدحــدوح، كريــم الدحــدوح، أدهــم الدحــدوح.

صفاته وأخالقه
ــه  ــد وهــب نفســه ومال ــه عــز وجــل فق ــااًل للعطــاء والجــود يف ســبيل الل ــدة مث ــو عبي ــرف شــهيدنا املجاهــد أب ُع

وروحــه ووقتــه يف ســبيل اللــه ويف ســبيل تحريــر فلســطني مــن دنــس الصهاينــة. متيــز بصــدق انتامئــه لخيــار الجهــاد 

ــة. ــه النبيل ــدة وصفات ــه الحمي واملقاومــة كــام عــرف بتواضعــه وبســاطته وأخاق

ــوات يف املســجد، والزم  ــع الصل ــره عــى أداء جمي ــذ صغــره ونعومــة أظاف ــدة من ــو عبي ــارس أب واظــب شــهيدنا الف

ــد القــرآن وجلســات الذكــر. موائ

تأثــر شــهيدنا املجاهــد أبــو عبيــدة بالشــهداء واملجاهديــن، وحــرص عــى زيــارة عوائــل الشــهداء واألرسى وخصوصــا 

يف املناســبات واألعيــاد.

مشواره الجهادي
يعتــر الشــهيد املجاهــد أبــو عبيــدة مــن القــادة امليدانيني لرايــا القــدس الجناح العســكري لحركــة الجهاد اإلســامي، 

وممــن لهــم دور بــارز يف تطويــر صــاروخ »قــدس3« ،ويعتــر مهنــدس صواريــخ »الكاتيوشــا« التــي اســتخدمتها رسايــا 

القــدس يف مواجهاتهــا املســتمرة مــع العــدو الصهيــوين.

(2006 - 1977)

الشــهيد املجاهــد محمــد الدحــدوح فــرع كريــم مــن شــجرة مباركة 

ــة. إذا  ــا الطيب ــن مثاره ــرة م ــة من ــطني بكوكب ــل فلس ــن أج ــت م ضح

طــاب األصــل طــاب الفــرع.
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وبــرز الشــهيد املجاهــد محمــد كأحــد املطلوبــني لــدى قــوات االحتــال بعــد استشــهاد شــقيقه قائــد رسايــا القــدس يف 

قطــاع غــزة الشــهيد خالــد الدحــدوح )أبــو الوليــد( والــذي اغتيــل بســيارة مفخخــة مبدينــة غــزة، وتتهــم قــوات االحتــال 

الصهيــوين الشــهيد املجاهــد أبــو عبيــدة بأنــه أحــد مطــوري صواريــخ قــدس التــي تطلقهــا رسايــا القــدس عــى مغتصبــات 

العــدو الصهيــوين املجــرم. كــام تتهمــه قــوات االحتــال الصهيــوين بالوقــوف خلــف العديــد مــن العمليــات االستشــهادية 

التــي نفذتهــا رسايــا القــدس إىل جانــب العديــد مــن فصائــل املقاومــة خــال انتفاضــة األقــى املباركــة.

موعد مع الشهادة
ـــار( 2006م، يف  ـــو )أي ـــخ 20 ماي ـــود بتاري ـــد والخل ـــاء املج ـــدوح إىل علي ـــدة الدح ـــو عبي ـــدام أب ـــهيدنا املق ـــى ش ارتق

ـــة  ـــارع الصناع ـــتقلها يف ش ـــي كان يس ـــيارة الت ـــت الس ـــي قصف ـــدو الت ـــرات الع ـــا طائ ـــة نفذته ـــال صهيوني ـــة اغتي عملي

ـــور. ـــى الف ـــهاده ع ـــا أدى الستش ـــزة م ـــة غ ـــرب مدين غ
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الشهيد املجاهد محمود محمد محمود املجذوب

قائد الوحدات العسكرية لحركة الجهاد اإلسامي يف لبنان

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود محمــد املجــذوب )أبــو حمــزة( بتاريــخ 8 ديســمر )كانــون أول( 1965م يف صيــدا 

جنــوب لبنــان، مــن عائلــة لبنانيــة مجاهــدة كادحــة، وتــرىب يف بيــت بســيط، عــاىن مــن ظــروف الحيــاة الصعبــة، خاصــة 

املعيشــية واالجتامعيــة، وكانــت فلســطني الحــارض الدائــم يف هــذا البيــت.

والــد الشــهيد املجاهــد محمــود كان يف طليعــة املناضلــني الذيــن أسســوا التنظيــم الشــعبي النــارصي يف صيــدا، وكان 

إىل جانــب الشــهيد معــروف ســعد يف كل مراحــل حياتــه النضاليــة الوطنيــة واملطلبيــة منــذ بداياتــه.

أنهــى شــهيدنا القائــد أبــو حمــزة تعليمــه الثانــوي مــن مدرســة املقاصــد يف صيــدا وكان مــن األوائــل يف صفــه، ولكنــه 

مل يكمــل دراســته بســبب االجتيــاح الصهيــوين واعتقالــه عــى أيــدي قــوات االحتــال وهــو بعمــر 17 عاًمــا التــي وضعتــه 

ــا يحــرض املعتقلــني ضــد إدارة املعتقــل واالحتــال. ُرزق شــهيدنا املقــدام أبــو حمــزة  يف زنزانــة منفــردة؛ ألنــه كان دامئً

زوجــة صابــرة ومحتســبة أنجبــت لــه )محمــد، حســني، جنــان، عــيل(.

صفاته وأخالقه
تحدثــت الحاجــة خالديــة والــدة الشــهيد املجاهــد محمــود عــن طفولتــه قائلــة: »منــذ كان عمــره عــرش ســنني كان 

ملتزًمــا وعنــده إميــان، ومتديًنــا ويحــب عمــل الخــر. فقــد نشــأ عــى الحيــاة الدينيــة، وكان يحــب النــاس وهــم يبادلونــه 

الشــعور ذاتــه. ورفاقــه يحبونــه ألنــه صــادق«.

وأضافت: »أكمل تعليمه املدريس والتزم بالجهاد منذ كان عمره 17 ســنة، فصار تقريًبا ملتزًما بالقضية وصار ميي مع 

الشــباب املؤمنــني املجاهديــن حتــى يكملوا الطريــق والحمد لله كانوا صًفــا واحًدا وكان الجهاد هو الهدف األســايس لهم«.

ــه كأي إنســان  ــو حمــزة تابــع حيات ــد أب ــًا: »أخــي القائ ــو حمــزة، األخ بهيــج تحــدث قائ ــد أب شــقيق الشــهيد القائ

يطمــح أن يكــون عنــده عائلــة وأن يكــون لــه صلــة قويــة باللــه كــام أمــره فهــو مل يكتــف أن يكــون لــه عائلــة فقــط مــع 

أن هــذا أســاس املجتمــع اإلســامي فالحمــد للــه أن وفقــه اللــه إىل كل يشء طمــح لــه«.

(2006 - 1965)

الشـهداء ميضـون للزمن القادم بثوب جميل مربـل بالدم، مصبوغ 

اآليـات  بيقـني  اإللهـي  الوعـد  القـدس بشـارات  تكللـه  املجـد،  بحنـاء 

املعجـزات الناطقـات بوعـد اللـه املتحقـق بـإذن اللـه تعـاىل. فلسـطني 

اليـوم تتزيـا بزي الفـرح، فالشـهداء أحبابها وأبطالهـا، ورصاص مجدهم 

َخـَرُه الصهاينـة بعمليـات الجهـاد اإلسـامي يف جنوب لبنـان، ويعرفون 

جيـًدا هنـاك كيـف كتـب الجهاد اإلسـامي بحـر دم شـهدائها أن النر 

يصنعـه الشـهداء وأن مسـرة الـدم البـد منترة.
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مشواره الجهادي
اعتقلــت قــوات االحتــال الصهيــوين شــهيدنا القائــد أبــو حمــزة يف معتقــل أنصــار بعــد االجتيــاح الصهيــوين للبنــان 

عــام 1982م، وقالــت الوالــدة: »يف فــرتة االعتقــال كان الشــهيد محمــود عمــره 17 ســنة، كان يخــزن الســاح يف البيــت 

وكنــا نســاعده ونعلــم؛ ألن قضيــة مقاومــة االحتــال بدمنــا، نحــن تربينــا مــع الشــهيد معــروف ســعد وبدمنــا الوطنيــة 

وبدمنــا هــذه القضيــة، ونظــًرا ألنــه كان يشــكل خطــًرا عــى اليهــود وضعــوه مــع عــدد مــن املجاهديــن الذيــن يعترونهم 

مشــاغبني يف زنازيــن منفــردة، وألنــه كان أحــد الذيــن يســميهم العــدو مشــاغبني يف املعتقــل، أطلقــوا رساح املعتقلــني 

وأخــذوه إىل الداخــل إىل ســجن عتليــت بالقــرب مــن مدينــة حيفــا املحتلــة، وبقــي هنــاك حتــى خــرج بعمليــة تبــادل 

لــألرسى، وخــرج وعنــده عزميــة أقــوى وصــار لديــه التصميــم عــى الجهــاد أكــر بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل«.

قــام الشــهيد القائــد أبــو حمــزة ومــن معــه مــن املجاهديــن بتنفيــذ العديــد مــن العمليــات البطوليــة ضــد قــوات 

االحتــال الصهيــوين يف منطقــة صيــدا أثنــاء االحتــال الصهيــوين، وكانــت أمنيتــه أن يستشــهد وهــو يقاتــل اليهــود.

انخــرط الشــهيد املقــدام أبــو حمــزة يف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ بدايــة انطاقتهــا عــى الســاحة اللبنانيــة وتــوىل 

مناصــب عــدة إىل أن أصبــح املســئول العســكري يف لبنــان، وتعــرض ألربــع محــاوالت اغتيــال تــم كشــف اثنتــني منهــا، 

وواحــدة انفجــرت بعــد أن قفــز مــن ســيارته، أمــا الرابعــة فهــي التــي أدت إىل استشــهاده وشــقيقه املجاهــد نضــال.

موعد مع الشهادة
بعــد رحلــة مــن الجهــاد الشــاق واملضنــي، ترجــل الفــارس الجهــادي املســئول العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف 

فلســطني _يف لبنــان_ الشــهيد القائــد محمــود املجــذوب ليســلم الرايــة لفــارس جديــد، فبعــد ثــاث محــاوالت صهيونيــة 

ــر  ــادي إث ــار الجه ــدم والخي ــه يف ال ــة أخي ــا شــهيًدا برفق ــزة إىل الع ــو حم ــدام أب ــع شــهيدنا املق ــه، ارتف فاشــلة الغتيال

محاولــة اغتيــال رابعــة جبانــة.

ويف تفاصيــل عمليــة االغتيــال الصهيونيــة التــي حصلــت يــوم الجمعــة املوافــق 26 مايــو )أيــار( 2006م، انفجــرت 

عنــد الســاعة الحاديــة عــرشة، ســيارة مفخخــة، تــم تفجرهــا عــن بعــد، اســتهدفت القائــد املجاهــد أبــو حمــزة، والــذي 

تعــرض إلصابــات بالغــة وأدت إىل استشــهاد شــقيقه الشــهيد الفــارس نضــال عــى الفــور، فيــام ارتقــى الشــهيد القائــد 

أبــو حمــزة إىل عليــاء املجــد بعــد ثــاث ســاعات. وقــد حصــل االنفجــار القــوي وســط مدينــة صيــدا جنــوب لبنــان، يف 

ــون تحمــل  ــة الل ــوع مرســيدس )SC-180( رصاصي ــر، ونجــم عــن انفجــار ســيارة مفخخــة مــن ن ــة البســتان الكب محل

الرقــم 146350 ج، كانــت متوقفــة أمــام بنايــة الربــر يف املحلــة املذكــورة. 

حركــة الجهــاد اإلســامي أصــدرت بيانـًـا نعــت فيــه الشــهيدين املجاهديــن القائــد محمــود املجذوب وشــقيقه الشــهيد 

ــا يف طريــق الجهــاد واملقاومــة حتــى تحريــر فلســطني كل فلســطني،  املجاهــد نضــال عاهدتهــام فيــه عــى املــي قدًم

واعتــرت أن التصعيــد الجديــد مــن قبــل العــدو الصهيــوين باســتهداف قــادة وكــوادر الحركــة وتوســيع دائــرة االســتهداف 

ونقــل املعركــة إىل ســاحات جديــدة إمنــا هــو تجــاوز لــكل الخطــوط الحمــراء وهــروب للعــدو الصهيــوين مــن مأزقــه 

داخــل فلســطني.



موسوعة شهداء من فلسطين124

الشهيد املجاهد نضال محمد محمود املجذوب

مؤمن ومخلص متنى الشهادة فنالها

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد نضــال محمــد املجــذوب )أبــو هــادي( يف 25 أبريــل )نيســان( 1969م يف مدينــة صيــدا جنــوب 

لبنــان مــن عائلــة لبنانيــة مجاهــدة كادحــة، وتــرىب يف بيــت بســيط، عــاىن مــن ظــروف الحيــاة الصعبــة، خاصــة املعيشــية 

واالجتامعيــة، وكانــت فلســطني الحــارض الدائــم يف هــذا البيــت.

والــد الشــهيد املجاهــد محمــود كان يف طليعــة املناضلــني الذيــن أسســوا التنظيــم الشــعبي النــارصي يف صيــدا، وكان 

إىل جانــب الشــهيد معــروف ســعد يف كل مراحــل حياتــه النضاليــة الوطنيــة واملطلبيــة منــذ بداياتــه.

أنهــى شــهيدنا القائــد أبــو هــادي تعليمــه الثانــوي يف صيــدا وكان مــن األوائــل يف صفــه، ولكنــه مل يكمــل دراســته 

ــه اســتمر يف القــراءة واملطالعــة يف كثــر مــن األوقــات. ــاح الصهيــوين، ولكن بســبب ظــروف الحــرب واالجتي

ُرزق شهيدنا املقدام أبو هادي حمزة زوجة صابرة ومحتسبة أنجبت له )هادي، فاطمة(.

صفاته وأخالقه
تتنهــد الحاجــة خالديــة والــد الشــهيد املجاهــد نضــال وهــي تتذكــر كأمنــا تصــف حــارًضا ماثــًا أمامهــا اآلن: »ال أقــدر 

عــى وصــف مــا كان يتحــى بــه الشــهيد نضــال مــن ســلوك؛ فقــد كان متواضًعــا ومحًبــا لآلخريــن. كان يعيــش حياتــه 

الطبيعيــة بعيــًدا عــن التكــر، عطــوف عــى الكبــر والصغــر، يتمتــع بــروح عاليــة، وهــادئ الطبــاع. كان متعلًقــا بحــب 

اللــه، مصلًيــا صامئـًـا، هدفــه مرضــاة اللــه، ودربــه تحريــر فلســطني«.

تقــول الحاجــة نايفــة كوثــراين زوجــة الشــهيد املقــدام نضــال: »كانــت زميــايت ينبهــرن حــني كنــت أحدثهــن عــن 

صفــات نضــال، وكان االنبهــار يزيــد لــدى مــن تعــرف عليــه. كانــت معاملتــه حســنة معــي ومــع جميــع مــن عرفــوه. 

لقــد أثــر استشــهاده يف أمــي كثــرًا؛ كانــت تعتــره ابًنــا لهــا وليــس صهــًرا، وكل مــا قــد أقولــه بحــق الشــهيد نضــال، مــن 

صفــات، يبقــى قليــًا ويعجــز اللســان عــن وصفــه«.

تــروي زوجتــه الحاجــة نايفــة قصــة عشــق كان يحياهــا مــع فلســطني: »كان يــردد اســم فلســطني باســتمرار، ويتحدث 

(2006 - 1969)

الشـــهادة نهـــج يســـر عليـــه الشـــهداء يف حياتهـــم كلهـــا، نهـــج 

ـــًرا  يفـــوح مـــن عبـــق الذكريـــات التـــي يرتكهـــا الشـــهيد وراءه، وتـــرتك أث

ـــن محمـــود  ـــق الشـــهيدين األخوي ـــًدا.. عب ـــه أب يف مـــن وراءه، يحـــّن إلي

ونضـــال ال يـــزال يفـــوح عطـــًرا يف منـــازل أرستهـــام وعائلتيهـــام. 

ـــوس األهـــل  ـــزال حـــارضة يف نف ـــا ال ت ـــة الشـــهادة وعظمته رائحـــة روع

واألصدقـــاء واألقـــارب.
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ــني ســهولة  ــال ب ــا عــى ســبيل املث ــوين، مقارنً ــم تحــت الحصــار الصهي ــه مــن ظل ــا يعاني عــن الشــعب الفلســطيني وم

العيــش يف لبنــان _رغــم ظروفــه_ وبــني مــا يعانيــه شــعب فلســطني مــن صعوبــات يف شــتى املجــاالت«. وتضيــف: »كان 

مــن شــدة ولعــه بفلســطني، يشــرتي الكتــب والســيديهات التــي تتحــدث عــن فلســطني، وعــن الشــهيد الدكتــور فتحــي 

الشــقاقي رحمــه اللــه، باإلضافــة إىل متابعــة جميــع الرامــج التــي تعــرض عــى شاشــات التلفــزة، والتــي يــدور النقــاش 

ــه  ــا عــن فلســطني. ففلســطني كانــت كل يشء بالنســبة للشــهيد نضــال. وكل هــذه األشــياء تذكــرين ب أو الحديــث فيه

رحمــه اللــه«.

مشواره الجهادي
ــه  ــل انتامئ ــه مشــواره الجهــادي يف صفــوف املقاومــة الفلســطينية قب ــو هــادي رحمــه الل ــدأ الشــهيد املجاهــد أب ب

لحركــة الجهــاد اإلســامي، وُســجن يف إحــدى الــدول العربيــة؛ ألنــه كان ينتمــي لحركــة فتــح، وبعدمــا أُفــرج عنــه التحــق 

بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وأصبــح يعمــل مــع أخيــه الشــهيد القائــد محمــود املجــذوب )أبــو حمــزة(.

ــه واطاعــه. يقــول أحــد اإلخــوة:  ــاد اإلســامي بســعة معرفت ــه يف حركــة الجه لفــت الشــهيد املقــدام نضــال إخوان

ــن  ــه م ــث كان لدي ــة، حي ــا إىل الحرك ــه حديًث ــم انضامم ــه رغ ــات لدي ــة واملعلوم ــن الثقاف ــل م ــم الهائ ــأين بالك »فاج

ــه كان يلفــت نظــري  ــه إال أن ــة ب ــي القليل ــة، فرغــم معرفت ــه ســنوات يف الحرك ــدى أي أخ كان ل ــا مل يكــن ل ــة م الثقاف

بثقافتــه الواســعة عــن الحركــة وثقافتهــا وحديثــه عنهــا وعــن تاريخهــا وأمنياتهــا وعــن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي 

رحمــه اللــه وعــن قيــادات الحركــة«. وتذكــر عنــه والدتــه أنــه كان محــط إعجــاب أقربائــه وعائلتــه للكــم الهائــل مــن 

ــي يعرفهــا. ــة الت ــة والجغرافي املعلومــات التاريخي

موعد مع الشهادة
يــوم الجمعــة املوافــق 26 مايــو )أيــار( 2006م وأثنــاء تواجــد شــهيدنا املجاهــد نضــال مــع شــقيقه الشــهيد القائــد 

محمــود املجــذوب انفجــرت عنــد الســاعة الحاديــة عــرشة، ســيارة مفخخــة، تــم تفجرهــا عــن بعد، مــا أدى إىل استشــهاد 

املجاهــد نضــال عــى الفــور، فيــام التحــق الشــهيد القائــد محمــود إىل عليــاء املجــد بعــد ثاثــة ســاعات. وقــد حصــل 

االنفجــار القــوي وســط مدينــة صيــدا جنــوب لبنــان، يف محلــة البســتان الكبر، ونجــم عن انفجار ســيارة مفخخــة من نوع 

مرســيدس )SC-180( رصاصيــة اللــون تحمــل الرقــم 146350 ج، كانــت متوقفــة أمــام بنايــة الربــر يف املحلــة املذكــورة. 

حركــة الجهــاد اإلســامي أصــدرت بيانـًـا نعــت فيــه الشــهيدين املجاهديــن القائــد محمــود املجذوب وشــقيقه الشــهيد 

ــا يف طريــق الجهــاد واملقاومــة حتــى تحريــر فلســطني كل فلســطني،  املجاهــد نضــال عاهدتهــام فيــه عــى املــي قدًم

واعتــرت أن التصعيــد الجديــد مــن قبــل العــدو الصهيــوين باســتهداف قــادة وكــوادر الحركــة وتوســيع دائــرة االســتهداف 

ونقــل املعركــة إىل ســاحات جديــدة إمنــا هــو تجــاوز لــكل الخطــوط الحمــراء وهــروب للعــدو الصهيــوين مــن مأزقــه 

داخــل فلســطني.
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الشهيد املجاهد طارق أحمد فهد الشامي )زكارنة(

رحلة مجاهد معّبدة بالّدم

الميالد والنشأة
ـــني  ـــة جن ـــا مبحافظ ـــدة قباطي ـــان( 1984م يف بل ـــل )نيس ـــامي يف 12 أبري ـــد الش ـــارق أحم ـــد ط ـــهيد املجاه ـــد الش ول

شـــامل الضفـــة الثانويـــة العامـــة، نشـــأ وترعـــرع شـــهيدنا املجاهـــد طـــارق يف أرسة بســـيطة تتكـــون مـــن 11 فـــرًدا 

ـــور. ـــني الذك ـــع ب ـــه التاس ترتيب

ربــت األرسة أبناءهــا عــى منهــج اإلســام وحــب الوطــن، فلــم يكــن مســتغربًا أن يكــون طــارق مــن فــروع تلــك 

ــة للوطــن. ــة املحب األرسة املؤمن

صفاته وأخالقه
ـــن وعمـــل للخـــر مـــع مـــن  ـــر للوالدي ـــه تعـــاىل وب اتصـــف الشـــهيد املجاهـــد طـــارق مبحامـــد األخـــاق مـــن تقـــوى لل

ـــاء  ـــران واألصدق ـــع الج ـــة م ـــن العاق ـــجد، وحس ـــه يف املس ـــى صات ـــة ع ـــه املحافظ ـــد عن ـــرف. وعه ـــن ال يع ـــرف وم يع

ـــاص  ـــيلة للخ ـــة وس ـــوى املقاوم ـــر س ـــم ي ـــال، فل ـــد االحت ـــى ي ـــات ع ـــن وي ـــعبه م ـــه ش ـــا يعاني ـــغله م ـــارف. وش واملع

ـــه. ـــال وجرامئ ـــات االحت ـــن وي م

مشواره الجهادي
ــر األرض، والتحــق  ــا لتحري ــه يف صحــة نهجه ــة من ــاد اإلســامي ثق ــة الجه انضــم الشــهيد املجاهــد طــارق إىل حرك

بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة يف بدايــة انتفاضــة األقــى 2000م. وشــارك مــع مجاهــدي الرايــا يف 

التصــدي لاجتياحــات التــي كررهــا االحتــال الصهيــوين ضــد جنــني. وســاعد كثريــن مــن مجاهــدي الرايــا يف مهامتهــم 

الجهاديــة، ووفــر ظــروف الحاميــة للمطلوبــني منهــم لقــوات االحتــال.

موعد مع الشهادة
استشــهد الشــهيد املجاهــد طــارق يف 29 مايــو )أيــار( 2006م بعدمــا أصيــب بعــدة أعــرة ناريــة يف أنحــاء متفرقــة 

مــن جســده، خــال اشــتباكه مــع قــوة صهيونيــة خاصــة يف بلــدة قباطيــة جنــوب غــرب جنــني يف الضفــة املحتلــة.

(2006 - 1984)

بــدا التاســع والعــرشون مــن أيــار عــام 2006م يوًمــا جديــًدا يحمــل 

أســامًء ونجوًمــا ترتقــي للعليــاء فكانــت فلســطني عــى موعــد جديــد 

مــع الــدم الــذي هــزم ســيف الجــاد، وكانــت الحــور بانتظــار فــارس 

ــني  ــن ب ــى م ــارس م ــهداء، ف ــاق والش ــل العش ــم لقواف ــد ينض جدي

جنبــات جبــال بلــدة قباطيــة مســقط الشــهيد املجاهــد طارق الشــامي 

أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس يف جنــني.
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وأوضــح أحــد قــادة الرايــا بجنــني والــذي نجــا بلطــف اللــه تعــاىل خــال االشــتباكات التــي استشــهد فيهــا الشــهيد 

املجاهــد طــارق؛ أنــه لــدى إحضــار الشــهيد املجاهــد طــارق للمستشــفى غمــرت الدمــاء جســد ومابــس رفيــق دربــه 

الــذي أصابــت عــدة رصاصــات صهيونيــة يديــه وقدميــه، وبينــام انشــغل األطبــاء يف إســعافه كان يــردد بشــكل متواصــل 

كلمــة ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه، ورغــم آالمــه وجراحــه كان همــه الكبــر وســؤاله املســتمر عــن مصــر رفاقــه 

حيــث تجنــب مقاتلــو رسايــا القــدس الذيــن توافــدوا عــى املستشــفى ورفاقــه إباغــه مبصــر رفيقــه طــارق واستشــهاده 

تقديــًرا لحالتــه ووضعــه الصحــي الحــرج.

ــدات املجــاورة  ــة والقــرى والبل ــدة قباطي ــني مــن بل ــات املواطن ــة، احتشــد مئ ــدة قباطي وعــى املدخــل الغــريب لبل

ــامن إىل  ــل الجث ــت تق ــي كان ــعاف الت ــيارات اإلس ــت س ــا أن وصل ــارق، وم ــد ط ــهيد املجاه ــامن الش ــار جث ــا بانتظ له

املدخــل الرئيــي للبلــدة، حتــى انطلقــت مســرة جامهريــة، جابــت شــوارع البلــدة وأزقتهــا، وردد املشــيعون الهتافــات 

ــاء  ــا بحــق أبن ــي ترتكــب يومًي ــال غــر اإلنســانية وجرامئــه البشــعة، الت ــوات االحت ــددة مبامرســات ق والشــعارات املن

شــعبنا األبريــاء، ثــم توجهــت املســرة إىل مســجد البلــدة ألداء الصــاة عــى جثــامن الشــهيد قبــل نقلــه إىل مثــواه األخــر. 

وتوجــه املشــيعون بعــد ذلــك، إىل منــزل عائلــة الشــهيد املجاهــد طــارق، حيــث ألقــى ذوو الشــهيد، نظــرة الــوداع األخرة 

عــى جثامنــه، ثــم انطلقــت مســرة التشــييع، إىل مســجد البلــدة ألداء صــاة الجنــازة، ومــن ثــم إىل املقــرة حيــث ووري 

جثامنــه الــرى. فهنيئــا لــك الجنــة يــا طــارق بــإذن اللــه ولنــا مــن بعــدك حســن الصــر والثبــات عــى ذات الــدرب، درب 

العــزة والكرامــة الــذي ارتضــاه اللــه عــز وجــل لعبــاده املخلصــني.
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الشهيد املجاهد عبد الرحمن إبراهيم عبد أبو شنب

مجاهد مقدام وفارس يف امليدان

الميالد والنشأة
ــة غــزة يف 8 مــارس )آذار(  ــم الشــاطئ مبدين ــارس( يف مخي ــو ي ــو شــنب )أب ــد الرحمــن أب ــد شــهيدنا املجاهــد عب ول

1976م، وتــريب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــام تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا، تلــك األرسة التــي ُهّجــرت 

كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة »الجيــة« بالقــرب مــن مدينــة عســقان.

تتكــون أرستــه مــن والديــه وخمســة مــن األبنــاء، وثــاث عــرشة مــن البنــات، وقــّدر اللــه أن يكــون الشــهيد املجاهــد 

أبــو يــارس هــو التاســع بــني جميــع إخوتــه. درس يف مدرســة ذكــور الشــاطئ فحصــل عــى االبتدائيــة، وأكمــل دراســته 

اإلعداديــة يف مدرســة الرمــال، وأنهــى دراســته الثانويــة يف مدرســة الكرمــل حيــث مل يتمكــن مــن االلتحــاق بالجامعــة، 

فعمــل يف مهنــة الخياطــة مبخيــم الشــاطئ مبدينــة غــزة.

تـــزوج الشـــهيد املجاهـــد عبـــد الرحمـــن برفيقـــة حياتـــه يف ســـنة 2000م، ولديـــه 3 أبنـــاء هـــم: ســـارة البكـــر، 

ــارس، وإرساء. ويـ

صفاته وأخالقه
ُعهــد شــهيدنا املجاهــد أبــو يــارس إنســانًا عظيــاًم طيــب النفــس، محًبــا ألصدقائــه، بســيطًا ومتســامًحا، دائــم الزيــارة 

ــارة  ــر الزي ــة، وكان يك ــة واألخــوة الصادق ــم باملحب ــه ويشــعر تجاهه ــد إلخوان ــم التفق ألهــايل الشــهداء واألرسي، ودائ

والصلــة ألرحامــه وأخواتــه املتزوجــات.

حظــى بالحــب واالحــرتام مــن قبــل والديــه، اللذيــن كان مطيًعــا لهــام ومقربًــا منهــام، وحــرص شــهيدنا منــذ والدتــه 

عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد، وكان يحــث إخوانــه وأبنــاءه عليهــا ويدعــو الجميــع للمواظبــة عليهــا.

ــة  ــي اإلجاب ــه. ه ــه وينتقي ــاره الل ــن يخت ــأيت مل ــهادة ت ــي الش ه

والفــوز يف االمتحــان الصعــب يف زمــن الحيــاة. هــي الــرد عــى 

كل البســطاء والجهلــة. هــي طريــق أبنــاء الجهــاد الــذي عنــه 

ــهيد.  ــو الش ــهيد تل ــم الش ــائرون بدمه ــم س ــه ه ــدون وإلي ال يحي

ــة. بدمائهــم يصفعــون كل الوجــوه.  بدمائهــم يغســلون عــار املرحل

بدمائهــم يعلنــون أن هــذا هــو الطريــق ويؤكــدون أن ال خطــاب مــع 

العــدو غــر لغــة الــدم والشــهادة وأن الحقــوق ال تســرتد بالكلــامت 

واالبتســامات، بــل بزخــات الرصــاص والعبــوات. باستشــهاديني يزرعــون الرعــب يف قلــب املحتــل. وتبقــى الشــهادة تاًجــا 

ــني. ــاء وهــدى للمرجف ــوًرا لألتقي ــاء ون للرشف

(2006 - 1976)
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ــق مبشــاركة  ــه، فانطل ــا عــى صــدر شــعبه وأمت ــوين جامثً ــال الصهي ــاة رأى االحت ــاه عــى الحي ــذ أن تفتحــت عين من

فاعلــة يف انتفاضــة الحجــر حتــى أصيــب يف قدمــه اليــرى وهــو يرمــي املحتــل الغاصــب بحجارتــه املقدســة بالقــرب مــن 

منزلــه، واســتمر يف حقــه يف الدفــاع عــن دينــه ووطنــه، حيــث انخــرط شــهيدنا املقــاوم عبــد الرحمــن يف صفــوف حركــة 

الجهــاد اإلســامي منــذ بدايــة انتفاضــة األقــى وعمــل يف الجهــاز اإلعامــي للحركــة وشــارك يف الكثــر مــن األحــداث 

ــة يف  ــارك بفاعلي ــامي، فش ــاد اإلس ــة الجه ــبات حرك ــة ومناس ــبات العام ــن املناس ــد م ــة، ويف العدي ــات الحركي والفعالي

أعــراس الشــهداء.

انضــم شــهيدنا الفــارس أبــو يــارس لرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة 

األقــى املباركــة حيــث التحــق بصفــوف الرايــا وعمــل يف وحــدة الربــاط عــى الثغــور، ثــم يف وحــدة االســتطاع التابعــة 

لرايــا القــدس، ويف الوحــدة الصاروخيــة، وشــارك يف العديــد مــن عمليــات رصــد األهــداف العســكرية للمجاهديــن، كــام 

شــارك برفقــة الشــهيد القائــد محمــد الدحــدوح يف إطــاق القذائــف الصاروخيــة املطــورة مــن شــامل غــزة نحــو البلــدات 

الصهيونيــة املغتصبــة داخــل مــا يســمى الخــط األخــر، وقــد أصابــت الصواريــخ أهداًفــا إســرتاتيجية للصهاينــة.

موعد مع الشهادة
ــدة  ــات الوح ــدى مجموع ــه يف إح ــع رفاق ــار( 2006م م ــو )أي ــوم 29 ماي ــن ي ــد الرحم ــدام عب ــهيدنا املق ــق ش انطل

ــهيد  ــر والش ــر مط ــد عم ــد محم ــهيد املجاه ــم الش ــاري، وه ــناد الن ــدة اإلس ــم وح ــدس ترافقه ــا الق ــة لراي الصاروخي

املجاهــد يوســف خليــل أبــو املعــزة، ومعهــم إخــوة مجاهــدون آخــرون وكان هــدف املهمــة الجهاديــة قصــف مدينــة 

عســقان املحتلــة بصواريــخ قــدس 3 املطــورة، وبينــام هــم يف طريقهــم بالقــرب مــن منطقــة العطاطــرة شــامل قطاعنــا 

الصامــد إذ بكمــني للقــوات الخاصــة الصهيونيــة التــي فاجأتهــم بإطــاق نــار كثيــف مــن ثــاث اتجاهــات مســتخدمني 

أســلحة رشاشــة مــن طــراز كاشــنكوف وأســلحة قنــص كامتــة للصــوت ومطــورة مــام أربــك املجاهديــن حيــث تصــور 

للمجاهديــن بــادئ األمــر أنهــا نــران صديقــة مــام جعلهــم يشــكون يف هويــة مطلقــي النــار، ولكــن رسعــان مــا أدركــوا أن 

قــوة تحارصهــم فبــدؤوا بإطــاق النــار باتجــاه املصــدر وســاندتهم وحــدة اإلســناد النــاري التابعــة للرايــا مــن الخلــف 

حتــى أصيــب مجاهدونــا إصابــات مبــارشة، وارتقــى إىل العــا فجــر يــوم 30 مايــو )أيــار( 2006م شــهيدنا املجاهــد عبــد 

الرحمــن ورفيقــا دربــه الشــهيد املجاهــد محمــد مطــر والشــهيد املجاهــد يوســف أبــو املعــزة بينــام متكــن باقــي أفــراد 

املجموعــة مــن النجــاة بعدمــا أصيــب بعضهــم بجــراح متوســطة.
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الشهيد املجاهد محمد عمر خليل مطر

رحلة جهاد وشوق للقاء

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عمــر مطــر يف مخيــم جباليــا لاجئــني يف 18 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1986م. تــرىب يف 

ــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن موطنهــا  أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــام تعرفــه نحــو دينهــا. أرسة ُهجِّ

األصــيل مدينــة عســقان. تتكــون أرستــه مــن والديــه، وثاثــة مــن األبنــاء، وســت مــن البنــات. وقــدر اللــه أن يكــون 

الشــهيد هــو الثامــن بــني إخوتــه.

تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه العائلــة الكرميــة قدمــت الكثــر مــن الشــهداء. منهــم مثانيــة يف حــادث اغتيــال الشــيخ 

املجاهــد صــاح شــحادة القائــد العــام لكتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام يف حــي الــدرج يف العــام 2003م، كــام قدمــت 

ــذي  ــر مطــر ال ــدس، والشــهيد نضــال عم ــا الق ــا وأحــد مجاهــدي رساي ــت الهي ــن بي ــل مطــر م ــد جمي الشــهيد محم

استشــهد يف اجتيــاح مخيــم جباليــا، والشــهيد محمــود نبيــل مطــر الــذي استشــهد يف عمليــة عســكرية يف مغتصبــة »إيــيل 

ســيناي«، وهــو مــن كتائــب شــهداء األقــى، كــام قدمــت يف االنتفاضــة األوىل الشــهيد عــزت مطــر.

درس الشــهيد املجاهــد محمــد مطــر املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث مبخيــم جباليــا، وأنهى 

دراســته الثانويــة يف مدرســة الشــارقة الثانويــة، ثــم أكمــل دراســته الجامعيــة يف كليــة املجتمــع بالجامعــة اإلســامية.

صفاته وأخالقه
ارتبــط الشــهيد املجاهــد محمــد بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه، فــكان محًبــا للجميــع ومحبوبًــا مــن الجميــع. وتصفــه 

ــايل  ــارة أله ــم الزي ــم، دائ ــم وحزنه ــاركهم فرحته ــان، يش ــرم والحن ــب الك ــه، صاح ــوش الوج ــه بش ــه بأن ــدى أخوات إح

ــا ورحيــاًم مبــن هــو أصغــر منــه. الشــهداء واألرسى وال يقطــع أرحامــه، طيــب النفــس حنونً

ــى أداء  ــا ع ــكان حريًص ــه، ف ــة يف قلب ــة خاص ــل مكان ــذي احت ــدة ال ــجد الوح ــد مس ــد محم ــهيدنا املجاه ــب ش أح

الصلــوات الخمــس فيــه، ويحــث إخوانــه للمواظبــة عليهــا. وكان يحــب أن ينــرش الديــن بــني النــاس حتــى إنــه خــرج يف 

ســبيل اللــه مــع جامعــة الدعــوة والتبليــغ ملــدة أربعــني يوًمــا يعلــم النــاس أمــور الديــن.

(2006 - 1986)

ــزة  ــو الع ــق نح ــا الطري ــون لن ــهداء تضيئ ــا الش ــم أيه ــذا أنت هك

ــم  ــى فراقك ــد، فع ــد بع ــل مل يول ــتقبل لجي ــمون املس ــة. ترس والكرام

ــبكم  ــع. نحتس ــني أن تدم ــق للع ــا، وح ــئ حزنً ــب أن ميتل ــق للقل يح

ــاه! ال نرجــو  ــاءات! رب شــهداء. ولنســتعني بالصــر عــى املحــن واالبت

خلــوًدا؛ فديارنــا ليســت هنــا، وجنــان خلــدك حلمنــا وترابهــا وطــن لنــا. 

ــا! ــا ســكًنا لن ــا واجعــل أعاليه ــا به ــاه! اجمعن رب
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منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثـًـا عــى صــدر شــعبه وأمتــه، يعيــث فســاًدا خــال 

ــدأ شــهيدنا املجاهــد محمــد مطــر يبحــث عــن أي وســيلة ملقاومــة  ــا، فب ــا ومخيامتن ــا وقران ــه املتكــررة ملدنن اجتياحات

هــؤالء املحتلــني الجبنــاء مســتخدًما يف مقاومتهــم قنابــل محليــة الصنــع »األكــواع« و«املولوتــوف«.

انتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف 2003م مــع البدايــات األوىل لانتفاضــة املباركــة التــي نهــض فيهــا 

الشــعب مجتمًعــا ليطالــب بحقوقــه التــي عجــزت عــن اســرتدادها أنظمــة الخــزي والعــار، وكل املتاجريــن بدمــاء أبنائــه، 

فكانــت وقفــة عــز وفخــار. وكان شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن طائــع شــباب الحركــة يف مخيــم الشــاطئ حيــث تــرىب 

عــى نهــج الدكتــور املعلــم الشــهيد )فتحــي الشــقاقي(، فســار عــى درب اإلميــان والوعــي والثــورة.

عمــل شــهيدنا املجاهــد محمــد مطــر مســاعًدا يف مركــز الشــهيد بشــر الدبــش لتحفيــظ القــرآن الكريــم يف مســجد 

الوحــدة. وكان يحــب الرياضــة، فلعــب ضمــن صفــوف فريــق كــرة القــدم الــذي تــرشف عليــه الحركــة يف مخيم الشــاطئ. 

وكان يــردد كلــامت وأقــوال الشــهيد املعلــم الدكتــور فتحــي الشــقاقي ويستشــهد بهــا يف كل مناســبة.

التحــق شــهيدنا الفــارس محمــد مطــر بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 

ــدة  ــل يف الوح ــك للعم ــد ذل ــل بع ــم انتق ــتطاع، ث ــدة االس ــور ووح ــى الثغ ــاط ع ــدة الرب ــن وح ــون ضم 2004م ليك

ــة  ــات الصهيوني ــخ القدســية عــى املغتصب ــن الصواري ــم الشــاطئ، وشــارك يف إطــاق العــرشات م ــة يف مخي الصاروخي

املحاذيــة لشــامل ورشق قطــاع غــزة برفقــة الشــهداء املجاهديــن محمــد الدحــدوح، عمــر الخطيــب، خليــل الضعيفــي.

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 29 مايــو )أيــار( 2006م خــرج شــهيدنا الفــارس محمــد مــع رفاقــه يف إحــدى مجموعــات الوحــدة الصاروخيــة 

التابعــة لرايــا القــدس برفقــة الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن أبــو شــنب، والشــهيد املجاهد يوســف أبــو املعــزة، ومعهم 

إخــوة مجاهــدون آخــرون لقصــف مدينــة عســقان بصواريــخ قــدس »3« املطــورة، وبينــام هــم يف طريقهــم بالقــرب مــن 

منطقــة »العطاطــرة« شــامل قطاعنــا الصامــد، إذا بكمــني للقــوات الخاصــة الصهيونيــة التــي باغتتهــم بإطــاق نــار كثيــف 

مــن ثــاث محــاور مســتخدمني أســلحًة رشاشــة، وأســلحة قنــص كامتــة للصــوت مــا أربــك املجاهديــن وجعلهــم يشــكون 

يف هويــة مطلقــي النــار، ولكــن رسعــان مــا أدركــوا أن قــوة صهيونيــة تحارصهــم، فبــادروا بإطــاق النــار صــوب القــوة، 

وســاندتهم وحــدة اإلســناد النــاري التابعــة لرايــا القــدس مــن الخلــف حتــى أصيــب مجاهدونــا إصابــات مبــارشة لرتقي 

فجــر يــوم 30 مايــو )أيــار( 2006م الشــهيد املجاهــد محمــد مطر إىل العــا مع رفيقي دربه الشــهيد املجاهــد عبد الرحمن 

أبــو شــنب والشــهيد املجاهــد يوســف أبــو املعــزة بينــام نجــا باقــي املجاهديــن بعدمــا أصيــب بعضهــم بجــراح متوســطة. 

وقــد اعــرتف العــدو بإصابــة ثاثــة مــن وحداتــه الخاصــة. وقــد وصلــت إىل املكان قــوة إســناد خارجيــة من رسايــا القدس، 

واشــتبكت مــع الوحــدة الخاصــة ألكــر مــن ســاعة ونصــف اشــتباكًا عنيًفــا ســمع خالــه رصاخ الجنــود الصهاينــة الذين مل 

يتوقعــوا هــذه املقاومــة العنيفــة حيــث أصيــب منهــم ما ال يقل عــن ثاث إصابــات. وبينام االشــتباكات مســتمرة تدخلت 

طائــرات العــدو لحاميــة القــوة الخاصــة وقامــت بقصــف املجاهديــن وأطقــم اإلســعاف الذيــن جــاءوا لنقــل الشــهداء 

واملصابــني مــن املــكان مــا أدى إىل استشــهاد أحــد أفــراد األمــن الوطنــي وإصابــة مــا ال يقــل عــن عــرشة مــن املواطنــني.
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الشهيد املجاهد يوسف خليل إسامعيل أبو املعزة

صاحب االبتسامة الصادقة

الميالد والنشأة
ــن األول(  ــر )ترشي ــة غــزة يف 24 أكتوب ــم الشــاطئ مبدين ــو املعــزة يف مخي ــل أب ــد شــهيدنا املجاهــد يوســف خلي ول

1981م حيــث ينتمــي إىل أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــام تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا، تلــك األرسة التــي 

ُهّجــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة »عســقان«.

تتكــون أرستــه مــن والديــه وثاثــة مــن األبنــاء، وقــّدر اللــه أن يكــون الشــهيد املجاهــد يوســف هــو الثــاين مــن بــني 

ــة يف  ــة، وأكمــل دراســته اإلعدادي ــدة فحصــل عــى االبتدائي ــاء هــذه األرسة، ودرس شــهيدنا يف مدرســة غــزة الجدي أبن

ــك بســبب الظــروف  ــه، وذل ــم الشــاطئ مــن أجــل أن يســاعد أهل ــة الخياطــة يف مخي مدرســة الرمــال، وعمــل يف مهن

االقتصاديــة الصعبــة التــي متــر بهــا أرستــه كباقــي األرس الفلســطينية. ارتبــط الشــهيد بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه، فــكان 

ــا مــن الجميــع. محًبــا للجميــع، ومحبوبً

صفاته وأخالقه
عــرف النــاس الشــهيد املجاهــد يوســف أبــو املعــزة إنســانًا عظيــاًم طيب النفــس، محًبــا ألصدقائه، بســيطًا ومتســامًحا، 

حنونـًـا ورحيــاًم مبــن هــو أصغــر منــه، ودائــم الزيــارة ألهــايل الشــهداء واألرسى، دائــم الصلــة ألرحامــه، كــام اتصــف بأنــه 

دائــم التفقــد إلخوانــه ويشــعر تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقــة، ويدخــل االبتســامة عــى كل بيــت يدخلــه، وكان 

ــا عــى  ــا منهــام، ومتميــزًا بعاقتــه لهــام، وحــرص دامئً ــا جــًدا مــن ِقبــل والديــه، حيــث كان مطيًعــا لهــام ومقربً محبوبً

الصلــوات الخمــس يف مســجد الوحــدة، وحــث إخوتــه وأصدقــاءه عليهــا ويدعــو الجميــع لالتــزام بهــا.

مشواره الجهادي
منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثـًـا عــى صــدر شــعبه وأمتــه، فقــرر أن يقــاوم املحتل 

الجاثــم، وأن ينــذر نفســه يف ســبيل اللــه، مــن أجــل تحريــر أرضنــا املباركــة حيــث التحــق شــهيدنا بصفــوف حركــة الجهــاد 

(2006 - 1981)

وحدكـــم أنتـــم مـــن تنـــادون كل يـــوم أنـــه كلـــام ارتقـــى شـــهيد 

ـــت مـــن يواصـــل املســـر وعـــى  ـــوي األرض مـــن دمـــه، فتنب وصعـــد ترت

ـــدرب  ـــى ال ـــدوا وع ـــة: أن توح ـــيبقى الوصي ـــم س ـــر. دمك ـــدرب يس ال

ســـروا وال تـــرتددوا! وعـــن حقكـــم ال تتنازلـــوا! وغـــًدا تـــرشق شمســـكم 

ـــن  ـــم. ل ـــرى نبيك ـــكم م ـــون يف ُقدس ـــم، وتُصلُّ ـــتعودون إىل أرضك وس

ــاًم ســـرتفرف  ــدار. وحتـ ــا جـ ــم عنهـ ــن يفصلكـ ــال ولـ ــم احتـ مينعكـ

ـــم  ـــم وعزك ـــدد مجدك ـــم، ويتج ـــوه أطفالك ـــل وج ـــد لُتظل ـــة التوحي راي

ـــم. ـــنابك خيلك ـــت س ـــم تح ـــر عدوك ويندح
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اإلســامي بعــد استشــهاد ابــن خالــه جــامل إســامعيل والــذي شــارك يف عمليــة الــزورق البحريــة االستشــهادية الشــهرة، 

فــكان شــهيدنا يشــارك يف العديــد مــن املناســبات العامــة ومناســبات حركــة الجهــاد اإلســامي، ويف أعــراس الشــهداء.

ـــل  ـــامي، وعم ـــاد اإلس ـــة الجه ـــكري لحرك ـــاح العس ـــدس الجن ـــا الق ـــوف رساي ـــف بصف ـــد يوس ـــهيدنا املجاه ـــق ش التح

ـــل  ـــن قب ـــكرية للمجاهدي ـــداف العس ـــد األه ـــات رص ـــن عملي ـــد م ـــارك يف العدي ـــا، وش ـــة له ـــتطاع التابع ـــدة االس يف وح

ـــوات  ـــه املتواصـــل للق ـــه وشـــجاعته الباســـلة وتصدي ـــرف عـــن شـــهيدنا إقدام ـــث ُع ـــزة، حي ـــن غ ـــوين م االنســـحاب الصهي

ـــى  ـــخ ع ـــاق الصواري ـــات إط ـــن عملي ـــد م ـــارك يف العدي ـــطينية، وش ـــا الفلس ـــا وقران ـــا ملدنن ـــدى اجتياحه ـــة ل الصهيوني

مغتصبـــات العـــدو الصهيـــوين مـــع إخوانـــه املجاهديـــن قبـــل االنســـحاب الصهيـــوين مـــن غـــزة، وبعـــد ذلـــك عمـــل 

ـــامل  ـــن ش ـــورة م ـــخ املط ـــن الصواري ـــد م ـــاق العدي ـــارك يف إط ـــدس، فش ـــا الق ـــة لراي ـــة التابع ـــدة الصاروخي يف الوح

ـــة. ـــة املحتل ـــدات الصهيوني ـــو البل ـــاع نح القط

موعد مع الشهادة
يــوم 29 مايــو )أيــار( 2005م خــرج شــهيدنا الفــارس يوســف مــع رفاقــه يف إحــدى مجموعــات الوحــدة الصاروخيــة 

التابعــة لرايــا القــدس )واملكونــة منــه ومــن الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن أبــو شــنب والشــهيد البطــل محمــد مطــر 

ــام هــم  ــخ قــدس »3« املطــورة وبين ــة عســقان بصواري ــم إخــوة مجاهــدون آخــرون(. مــن أجــل قصــف مدين ومعه

ــي  ــة الت ــوات الخاصــة الصهيوني ــد، إذا بكمــني للق ــا الصام ــة العطاطــرة شــامل قطاعن ــن منطق ــرب م ــم بالق يف طريقه

فاجأتهــم بإطــاق نــار كثيــف مــن ثــاث اتجاهــات مســتخدمني أســلحة رشاشــة مــن طــراز كاشــنكوف وأســلحة قنــص 

كامتــة للصــوت ومطــورة، مــام أربــك املجاهديــن وجعلهــم يشــكون يف هويــة مطلقــي النــار، ولكــن رسعــان مــا أدركــوا أن 

قــوة تحارصهــم فبــدؤوا بإطــاق النــار باتجــاه املصــدر وســاندتهم وحــدة اإلســناد النــاري التابعــة للرايــا مــن الخلــف، 

حتــى أصيــب مجاهدونــا إصابــات مبــارشة وارتقــى إىل العــا فجــر 30 مايــو )أيــار( 2006م شــهيدنا املجاهــد يوســف 

ورفيقــا دربــه الشــهيد املجاهــد محمــد مطــر والشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن أبــو شــنب بينــام نجــا باقــي املجاهديــن 

بعدمــا أصيــب بعضهــم بجــراح متوســطة. وقــد اعــرتف العــدو بإصابــة ثاثــة مــن وحداتــه الخاصــة.

وقــد وصلــت إىل املــكان قــوة إســناد خارجيــة مــن رسايــا القــدس واشــتبكت مــع الوحــدة الخاصــة ألكــر مــن ســاعة 

ونصــف اشــتباكًا عنيًفــا ســمع خالهــا رصاخ لجنــود الصهاينــة الذيــن مل يتوقعــوا هــذه املقاومــة العنيفــة حيــث أصيــب 

منهــم مــا ال يقــل عــن ثاثــة جنــود مــن القــوات الخاصــة. وبينــام االشــتباكات مســتمرة تدخلــت طائــرات العــدو لحاميــة 

القــوة الخاصــة وقامــت بقصــف املجاهديــن وأطقــم اإلســعاف الذيــن جــاءوا لنقــل الشــهداء واملصابــني مــن املــكان مــام 

أدى إىل استشــهاد أحــد أفــراد األمــن الوطنــي وإصابــة مــا ال يقــل عــن عــرشة مــن املواطنــني.
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الشهيد املجاهد نضال نبيل أحمد موىس

ارتقى للجنان أثناء التجهيز لعملية استشهادية

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد نضــال نبيــل مــوىس بتاريــخ 19 مايــو )أيــار( 1984م، يف مخيــم الشــابورة مبدينــة رفــح، وتعــود 

ــر أهلهــا قــًرا يف العــام 1948م إىل قطــاع غــزة والتــي  أرستــه إىل أصــل قريــة »عاقــر« املحتلــة قضــاء الرملــة والتــي ُهجِّ

تشــتهر بزراعــة الحمضيــات والزيتــون.

درس شــهيدنا الفــارس نضــال االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني، ومــن ثــم انتقــل إىل مدرســة 

بــر الســبع الثانويــة للبنــني والتــي أهلتــه بحصولــه عــى معــدل يســمح لــه بالدراســة يف كليــة العلــوم والتكنولوجيــا 

مبدينــة غــزة.

صفاته وأخالقه
شــهيدنا املجاهــد نضــال إنســان عظيــم طيــب النفــس، محــب ألصدقائــه، بســيط ومتســامح، حنــون ورحيــم مبــن 

هــو أصغــر منــه، دائــم الزيــارة ألهــايل الشــهداء واألرسى، دائــم صلــة أرحامــه، كــام كان دائــم التفقــد إلخوانــه ويشــعر 

ــا جــًدا مــن ِقبــل والديــه  تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقــة، ويدخــل االبتســامة عــى كل بيــت يدخلــه. وكان محبوبً

اللذيــن كان مطيًعــا لهــام ومقربًــا منهــام، ومتميــزًا بعاقتــه بهــام. ويحــرص عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد، ويحــث 

إخوتــه وأصدقــاءه عليهــا، ويدعــو الجميــع للمواظبــة عليهــا.

مشواره الجهادي
ــاوم  ــرر أن يق ــه، فق ــا عــى صــدر شــعبه وأمت ــوين جامثً ــال الصهي ــاة رأى االحت ــى الحي ــاه ع ــذ أن تفتحــت عين من

ــا املباركــة حيــث التحــق شــهيدنا بصفــوف  ــر أرضن ــه، مــن أجــل تحري ــذر نفســه يف ســبيل الل ــم، وأن ين ــل الجاث املحت

دمكــم أيهــا الشــهداء شــمس تســطع بالحقيقــة. تــرشق كل يــوم 

تذيــب الظلــم والظلــامت. تُعطــى األمــل بــأن يوًمــا جديــًدا قــد بــدأ، 

ــة  ــد األم ــم تتوح ــرتب. بدمك ــد اق ــتقال ق ــة واالس ــد الحري وأن عه

ــك  ــل. ال ُمل ــا زائ ــاع الدني ــكل مت ــرتق، ف ــة أال تف ــع، والوصي وتجتم

يبقــى وال مــال وال ولــد، بــل عمــل صالــح بــه إىل اللــه نتقــرب.

دمكــم أيهــا الشــهداء شــاهد عــى العــامل الظــامل القــايس. دمكــم 

يعلــن كل يــوم أننــا مل نظلمهــم، ومل نطاردهــم، بــل هــم مــن جــاءوا إلينــا مــن األصقــاع ليقتلعونــا مــن أرضنــا. لينزرعــوا 

يف أرضنــا بــا جــذور. هــم مــن رشدوا أهلنــا وســلبوا أرضنــا ومالنــا وقتلــوا رجالنــا وشــيوخنا. وهــم مــن بقــروا بطــون 

أمهاتنــا وقتلــوا أطفالنــا، وحرقــوا مدننــا وقرانــا.

(2006 - 1984)
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حركــة الجهــاد اإلســامي يف أوائــل انتفاضــة األقــى املباركــة، وشــارك يف العديــد مــن املناســبات العامــة ومناســبات حركــة 

الجهــاد اإلســامي، فــكان يشــارك بفاعليــة يف أعــراس الشــهداء.

ـــو  ـــال ه ـــهداء واألبط ـــعارات للش ـــدران بالش ـــن الج ـــر وزي ـــورق بالح ـــى ال ـــا ع ـــب دوًم ـــال كت ـــاوم نض ـــهيدنا املق ش

ـــة  ـــوارع وأزق ـــى ش ـــم ع ـــم مامحه ـــبقوه ورس ـــن س ـــهداء الذي ـــع الش ـــد م ـــى موع ـــه ع ـــهيًدا وكأن ـــزف ش ـــوم ي ـــه الي ذات

ـــى  ـــودة ومصطف ـــاكر ج ـــزازي وش ـــد الع ـــهداء محم ـــه الش ـــن قبل ـــه م ـــلكه رفاق ـــذي س ـــق ال ـــو ذات الطري ـــن، فه الوط

ـــت للخـــاف الداخـــيل وال  ـــة أن ال وق ـــارس نضـــال لألم ـــدرب برهـــن شـــهيدنا الف ـــة. عـــى ذات ال ـــو ركب األســـود وعـــيل أب

ـــات  ـــتمر التضحي ـــة، وأن تس ـــة املتواصل ـــة النهض ـــة يف حرك ـــتمر األم ـــب أن تس ـــداء، ويج ـــال األع ـــن قت ـــة م ـــت للراح وق

ـــي  ـــة الت ـــام الجهادي ـــن امله ـــدٍد م ـــارك يف ع ـــد. وش ـــعب الواح ـــاء الش ـــني أبن ـــة ب ـــدة واللحم ـــاء الوح ـــن بق ـــى تضم حت

ـــه.  ـــدو ومغتصبي ـــد الع ـــدس ض ـــا الق ـــا رساي نفذته

موعد مع الشهادة
ـــامل  ـــهداء ج ـــة الش ـــران( 2006م برفق ـــو )حزي ـــخ 8 يوني ـــس بتاري ـــاء الخمي ـــال مس ـــد نض ـــهيد املجاه ـــهد الش استش

أبـــو ســـمهدانة القائـــد العـــام أللويـــة النـــارص صـــاح الديـــن، واملجاهديـــن أحمـــد أبـــو مرجـــان ومحمـــد عســـلية 

يف قصـــف جـــوي صهيـــوين اســـتهدفهم يف أحـــد مواقـــع التدريـــب مبدينـــة رفـــح أثنـــاء التجهيـــز واإلعـــداد لعمليـــة 

استشـــهادية ضـــد العـــدو الصهيـــوين.
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الشهيد املجاهد عامر عبد ربه محمد شهاب

»سأتزوج الحور العني. ال أريد عروس الدنيا«

الميالد والنشأة
ولد الشهيد املجاهد ابن رسايا القدس عامر عبد ربه شهاب يف 21 أكتوبر )ترشين األول( 1979م يف بلدة جباليا شامل 

قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية كرميــة بســيطة الحــال مكونة من ســتة إخوة، وســبع أخــوات، وكان هــو االبن البكــر لعائلته.

تلقــى الشــهيد املجاهــد عــامر تعليمــه مبــدارس البلــدة حيــث درس املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة 

الغــوث الدوليــة، ومــن ثــم أكمــل دراســته الثانويــة يف مدرســة بيــت حانــون الزراعيــة، فــكان نشــيطًا يف صفــوف الرابطــة 

اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي. وظــل مواصــًا جهــده ودعمــه إلخوانــه. والتحــق باملرحلــة الجامعيــة 

ليــدرس يف جامعــة األزهــر بغــزة »كليــة التجــارة« إال أنــه مل يكمــل مســرته التعليميــة نظــًرا الشــتعال لهيــب االنتفاضــة 

وتفرغــه يف العمــل املقــاوم لاحتــال الصهيــوين الغاشــم.

صفاته وأخالقه
كل مــن ســمع اســم شــهيدنا املجاهــد عــامر أخــذ يتحــدث عنــه؛ فقــد اختلفــت شــخصيته عــن غــره مــن إخوانــه، 

فبــدا شــعلة مــن النشــاط والحيويــة، والعمــل الــدءوب. ومتتــع منــذ طفولتــه بشــجاعة ومحبــة لإلســام واملســلمني.

ُعــرف عــن شــهيدنا الفــارس عــامر التقــوى وبــر والديــه وأقاربــه يســعى لرضاهــم ويقــول والــده: »عــامر ابــن بــار بنــا 

يصــل رحمــه وال يقطعــه، ذو شــخصية هادئــة. يحــرص كل الحــرص عــى رضــا الجميــع، فأحبــه الجميــع، وهــو صاحــب 

عاقــات اجتامعيــة واســعة«. 

مشواره الجهادي
ــه  ــا مــن الســباقني. وعــرف يف أوســاط بلدت ــر دوًم ــاد، فظه عمــل الشــهيد املجاهــد عــامر يف حقــل الدعــوة والجه

جباليــا بأخاقــه الحميــدة حيــث بــدا مثــااًل للشــباب املســلم؛ فمنــذ صغــر ســنه وهــو يرتــوي مــن نبــع املســجد الــذي 

هــم املجاهــدون والشــهداء الثابتون عــى طريق العــزة والكرامة. 

هــم املضحــون بدمائهــم فــداًء لفلســطني، لألقــى منتقمــني لشــعب 

ــل أطفالــه ورّملــت نســاؤه. هــم الرجــال الذيــن وقفــوا يف وجــه  قّت

الظلــم، يف ميــدان الجهــاد. منهــم مــن رحــل شــهيًدا، ومنهــم األحيــاء 

ــار الجهــاد واملقاومــة. فــكان شــهيدنا  ــوا متشــبثني بخي الذيــن مازال

ــاد،  ــوة والجه ــم الدع ــوا ه ــن حمل ــك الذي ــن أولئ ــامر م ــارس ع الف

ــأن ال  ــا كشــمعة احرتقــت لتــيء الطريــق، ولتصــدح ب وارتحــل عن

خيــار ســوى املقاومــة. هكــذا كان الشــهيد املقــاوم عــامر مجاهــًدا يف رسايــا القــدس املظفــرة. تجــد بصامتــه يف كل ميــدان 

حتــى نــال رشف الشــهادة ولحــق بركــب الشــهداء.

(2006 - 1979)
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أثــر يف شــخصيته اإلســامية الحســنة األمــر الــذي انعكــس عــى ســلوكه، ليصبــح مثــال الشــاب املتواضــع الهــادئ الصبــور 

واملتســامح الشــجاع املقــدام.

ــه وشــجاعته  ــز بجرأت ــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 2001م. ومتي التحــق الشــهيد املجاهــد عــامر بحركــة الجه

ورسعــة بديهتــه وحنكتــه حتــى أصبــح يعمــل ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

يف شــامل قطــاع غــزة. ومنــذ التحاقــه بالعمــل العســكري مل تغفــل لــه عــني، ومل تهــدأ لــه همــة وال بــال وهــو يفكــر 

كيــف ينتقــم ألبنــاء شــعبه.

ــه عــى الطــرق واملحــاور يف  ــا يف ســبيل الل ــا خــرج عــامر مرابطً ــرًا م ــا: »كث ــوع تغمــر عينيه ــه والدم ــول والدت تق

ــلل«. ــن أي تس ــية م ــه وخش ــوين وآليات ــدو الصهي ــركات الع ــة تح ــا ملراقب ــدة جبالي ــة لبل ــق الحدودي املناط

وتواصــل حديثهــا قائلــة: »كنــت ألبســه بزتــه العســكرية بيــدي داعيــة لــه بالنــر والعــودة ســاملًا، وكثــرًا مــا حثنــي 

ــل أن  ــًا قب ــه ليســرتيح قلي ــاط يف ســبيل الل ــه بالشــهادة. وألــف أن يعــود بعــد صــاة الفجــر مــن الرب عــى الدعــاء ل

يواصــل مهامــه. وحــرص الشــهيد عــامر عــى زيــارة املــرىض، واملشــاركة يف أعــراس الشــهداء مــن مخيــم وبلــدة جباليــا«. 

تضيــف الوالــدة الصابــرة: »كنــت دوًمــا أعــرض عــى عــامر يك أزوجــه وأفــرح بــه يف الدنيــا فرفــض ويطلــب الــزواج 

مــن الحــور العــني ويطلــب منــي الدعــاء لــه بــأن يرزقــه اللــه ســبحانه الشــهادة والحــور العــني ويقــول دوًمــا: »ســأتزوج 

الحــور العــني.ال أريــد عــروس الدنيــا«، اعتــاد أن يقبــل رأيس قبــل ذهابــه للربــاط يف ســبيل اللــه يك أرىض عنــه، فكنــت 

دوًمــا أتوقــع خــر استشــهاده«.

تنقــل شــهيدنا املجاهــد عــامر يف مياديــن الجهــاد واملقاومــة، فتجــى قائــًدا ميدانًيــا لرايــا القــدس يف شــامل القطــاع، 

كــام عــرف بذكائــه وقــوة شــخصيته وبديهيتــه إضافــة إىل أنــه أحــد مهنــديس العبــوات الناســفة .

أرشف شــهيدنا الفــارس عــامر عــى العديــد مــن العمليــات الجهاديــة واالستشــهادية، وأخــرًا عمــل ضمــن الوحــدة 

الصاروخيــة وهــو عــى عاقــة قويــة مبعظــم االستشــهاديني مــن رسايــا القــدس.

موعد مع الشهادة
مل تــرتك الطائــرات وعيــون األعــداء تحــركات املجاهديــن، والحقتهــم يف بيوتهــم، فبينــام شــهيدنا املقــدام عــامر جالــس 

يف ســاحة منزلــه ببلــدة جباليــا مبنطقــة الجــرن إذا بصواريــخ الغــدر الصهيونيــة مــن طائــرة االســتطاع تســتهدفه صبيحــة 

يــوم 11 يونيــو )حزيــران( 2006م، فارتقــى شــهيدنا الفــارس عــامر إىل العليــاء بعــد ليلــة كاملــة قضاهــا مرابطًــا مجاهــًدا 

ــب  ــق برك ــه ليلح ــبيل الل ــاد يف س ــوة والجه ــدان الدع ــة يف مي ــاط والحيوي ــل والنش ــن العم ــة م ــه، ورحل ــبيل الل يف س

الشــهداء الذيــن ســبقوه عــى درب الجهــاد واملقاومــة.
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الشهيد املجاهد شوقي عيل عمر السيقيل

شهيد سار عى درب الشهداء

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد شــوقي عــيل الســيقيل )أبــو إبراهيــم( يف حــي الشــجاعية مبحافظــة غــزة بتاريــخ 19 أبريــل 

)نيســان( 1965م، وينحــدر مــن عائلــة عريقــة ومجاهــدة مثــل كل العائــات الفلســطينية التــي عاشــت املعانــاة والوجــع 

ــة »زرنوقــة« لتســتقر يف حــي الشــعف رشق  ــا األصلي ــوين مــن بلدته رهــا االحتــال الصهي ــل، َهجَّ بفعــل وحضــور املحت

مدينــة غــزة. تتكــون عائلتــه مــن والديــه وثاثــة مــن إخوانــه وأربــع مــن أخواتــه، تــزوج ولديــه مــن األبنــاء ســتة: ثاثــة 

مــن البنــني وثــاث مــن البنــات.

صفاته وأخالقه
يقــول إبراهيــم الســيقيل نجــل الشــهيد: »ُعــرف والــدي رجــًا شــهاًم كرميـًـا عطوًفــا صبــوًرا يحــب النــاس ويبغــض كل 

عــاد ظــامل، ال يــكل وال ميــل مــن قــول الخــر والســعي يف نــرشه، والعمــل عــى إخراجــه مــن قلبــه قبــل لســانه«.

ويضيــف: »قليــل الــكام، ال يتحــدث إال يف الــيء الــذي يعنيــه، يبتعــد عــن التدخــل يف أمــور أصدقائــه وأقاربــه إال 

التــي يجــد لــه فيهــا كلمــة، وقلبــه نقــي صــاف ال يعــرف الحقــد أو الكراهيــة، يتمنــي الخــر للجميــع«.

التحـــق شـــهيدنا املجاهـــد أبـــو إبراهيـــم بأحـــد املراكـــز الدينيـــة يف مدينـــة غـــزة حيـــث رشع بتعلـــم العلـــوم 

الرشعيـــة باإلضافـــة إىل قراءتـــه للعديـــد مـــن الكتـــب الرشعيـــة فـــكان طالًبـــا محًبـــا للعلـــم والعلـــامء مواظًبـــا عـــى 

حضـــور الـــدروس الدينيـــة.

مشواره الجهادي
التــزم شــهيدنا املجاهــد شــوقي يف مســجد أرض الربــاط وداوم عــى صلواتــه الخمــس يف هــذا املســجد ليــس ذلــك 

فحســب، بــل حافــظ عــى الصــاة يف الســطر األول، ال يغيــب عــن أي فــرض مــن الفــروض.

موعد مع الشهادة
صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق 13 يونيــو )حزيــران( 2006م قصــد شــهيدنا املجاهــد شــوقي إىل عملــه إال أن طائــرات 

(2006 - 1965)

ــة  ــطني املقدس ــة فلس ــهيد، فمبارك ــه ش ــان يف بيت ــر كل إنس يفتخ

التــي تخــرج الشــهيد تلــو الشــهيد، مباركــة هــي الشــهادة التــي تــأىب 

أن تفــارق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، مبــارك كل مــن ارتقــى إىل العــا 

ــًدا كالنجــوم  ــان الســامء لتذهــب بعي ــت روحــه يف عن شــهيًدا، وحلق

ــال حالكــة، فالســام إىل كل الشــهداء، الســام عــى  الســاطعات يف لي

ــا مــن رست عــى نهــج الشــهداء!  ــا شــهيدنا شــوقي ي روحــك ي
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ــن  ــن عرشي ــر م ــرًدا وجــرح أك ــوع فولكــس فاجــن أدت إىل استشــهاد أحــد عــرش ف ــن ن ــت ســيارة م ــال قصف االحت

جميعهــم مــن املدنيــني نقلــوا إىل مستشــفى الشــفاء بغــزة حالــة خمســة منهــم خطــرة وذلــك يف شــارع صــاح الديــن 

مقابــل مصنــع الســفن أب مــن بينهــم الشــهيد شــوقي الســيقيل والشــهيد حمــودة الواديــة مــن حركــة الجهــاد االســامي.

ـــد  ـــوم بع ـــس الي ـــان بحـــي الشـــجاعية يف نف ـــن عف ـــن مســـجد اب ـــه م ـــيع جثامن ـــي شـــهيدنا املجاهـــد شـــوقي وُش ارتق

صـــاة العـــر.

ــني  ــة اســتهدفت املدني ــر الغــارة جرميــة صهيوني ــاد اعت ــادي يف حركــة الجه ــد البطــش القي ــه الشــيخ خال مــن جانب

األبريــاء، وأوضــح أن الطائــرات الصهيونيــة أطلقــت صاروخــني عــى األقــل تجــاه الســيارة التــي تقــل عضــًوا يف حركــة 

الجهــاد، ثــم أطلقــت صاروخــا ثالًثــا أثنــاء محاولــة املواطنــني إنقــاذ الجرحــى مــا أوقــع عــدًدا كبــرًا مــن الشــهداء املدنيني.
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الشهيد املجاهد محمد حسني فرج الوادية

رحلة مجاهد معّبدة بالّدم

الميالد والنشأة
ولـــد شـــهيدنا املجاهـــد محمـــد حســـني الواديـــة )أبـــو حفـــص( يف العاصمـــة األردنيـــة عـــامن يف 2 مايـــو )أيـــار( 

عـــام 1982م. تـــرىب يف أرسة كرميـــة تعـــرف واجبهـــا نحـــو وطنهـــا ودينهـــا تلـــك األرسة التـــي عـــادت إىل بادهـــا فلســـطني 

ـــني يف  ـــن املناضل ـــث كان م ـــهيد حي ـــد الش ـــرب األرسة وال ـــري ل ـــاد ق ـــد إبع ـــا بع ـــى أرضه ـــط ع ـــا وتراب ـــش آالمه لتعي

ـــدر  ـــات، وق ـــن البن ـــاث م ـــاء وث ـــن األبن ـــه وخمســـة م ـــن والدي ـــه م ـــر الفلســـطينية.تتكون أرست ـــة التحري ـــوف منظم صف

ـــًنا. ـــع س ـــه الراب ـــون ترتيب ـــه أن يك الل

درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس عــامن يف األردن، ومــن ثــم انتقــل 

مــع أرستــه إىل قطــاع غــزة ليســتقر فيهــا ويواصــل تعليمــه بالجامعــة اإلســامية متخصًصــا يف علــم النفــس الرتبــوي.

يذكــر أن عائلــة الواديــة املجاهــدة قدمــت العديــد مــن الشــهداء مــن بينهــم: عــزت الواديــة، عليــان الواديــة، إســام 

الواديــة، وحــازم الواديــة، ومعظمهــم مــن مجاهــدي رسايــا القــدس.

صفاته وأخالقه
ارتبــط شــهيدنا البــار محمــد بعاقــة طيبــة بأرستــه، لــره وطاعتــه لوالديــه وحبــه إلخوانــه، كــام حافــظ عــى صلــة 

أرحامــه ومشــاركة أقاربــه وجرانــه يف كافــة مناســباتهم، كــام مل يتأخــر شــهيدنا يوًمــا قــط عــن أداء الواجــب يف أعــراس 

الشــهداء عــى اختــاف توجهاتهــم وانتامءاتهــم السياســية.

شــهيدنا الفــارس محمــد مــن الشــباب امللتــزم التــواق للقــاء اللــه عــز وجــل ممتثــًا قولــه تعــاىل: نث ڳ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ مث   [آل عمــران: 104]، فلــم يدخــر جهــًدا يف الدعــوة إىل مــا 
يحبــه اللــه والنهــي عــن نواهيــه لذلــك تــرك أثــًرا طيًبــا يف نفــوس كل مــن ظفــروا بالتعــرف عليــه والتعامــل معــه.

(2006 - 1982)

محمــد الواديــة! كل الكلــامت والعبــارات تقــف عاجــزة أمــام ســمو 

ــت  ــد؟ رفض ــد الصندي ــت املجاه ــف ال وأن ــأنك، كي ــو ش ــك وعل قامت

الــذل والخنــوع واالســتكانة أمــام جــروت الظلمــة واملعتديــن، فأبيــت 

إال أن تــؤرق مضاجعهــم وتــزرع الرعــب يف جنبــات أجســادهم منــذًرا 

ــل؛  ــن يكــون أمامهــم ســوى القت ــا وإال فل ــل عــن أرضن إياهــم بالرحي

ــًدا  ــإن غ ــار؛ ف ــال االنتظ ــى وإن ط ــرام حت ــم ح ــار عليه ــذه الدي فه

ــد آت؛ فــام عــى هــذه  ــذي ال ب يحمــل البشــارة بالنــر والتمكــني ال

األمــة إال الثبــات.
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كــام ُعــرف شــهيدنا املقــاوم محمــد متفانًيــا يف عملــه يف ســبيل اللــه مســتعيًنا عــى ذلــك بالريــة والكتــامن حتــى 

يكــون عملــه وجهــاده خالًصــا مــن الريــاء والنفــاق. ونظــًرا التصالــه الدائــم باللــه ووقوفــه عنــد حــدوده وتطبيًقــا لقولــه 

عــز وجــل: نثڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  مث [الزخــرف: 67]  مل يخــرت شــهيدنا املجاهــد 

ــوا إىل ربهــم  محمــد مــن األصدقــاء إال التقــاة املخلصــني الذيــن ربطتهــم بــه عاقــة طيبــة ومميــزة، منهــم مــن ارتحل

مقبلــني غــر مدبريــن.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو حفــص مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون 

عضــًوا فعــااًل يف لجــان الحركــة مبدينــة غــزة.

ــل  ــد يف تفعي ــم يدخــر أي جه ــاء الراشــدين، فل ــرًا ملســجد الخلف ــف الشــهيد املجاهــد محمــد ليكــون أم ــم تكلي ت

لجــان املســجد وتنشــيط مجــاالت الدعــوة والثقافــة واإلعــام فيــه، ثــم بــدأ يولــع بالجهــاد أكــر فأكــر حتــى قــدم نفســه 

استشــهاديًا يف صفــوف رسايــا القــدس، وكان متحمًســا للعمــل العســكري بشــكل كبــر.

ــص يف  ــأيب حف ــهور ب ــة واملش ــة الطويل ــوش واللحي ــه البش ــب الوج ــد صاح ــد محم ــهيد املجاه ــرز الش ــا ب ــرًا م وكث

مؤمتــرات صحفيــة نظمتهــا رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني إىل جانــب عــدد مــن 

فصائــل املقاومــة الفلســطينية، كــام ظهــر يف مؤمتــر صحفــي عقدتــه رسايــا القــدس قبــل أســابيع معــدودة مــن تاريــخ 

استشــهاده حيــث عــرض خالــه الشــهيد القائــد صواريــخ مــن طــراز قــدس املطــورة التــي لــه الــدور الكبــر يف إطاقهــا 

ــد الدحــدوح )أبوالوليــد(  ــرز مســاعدي الشــهيد القائــد خال باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة. كــام يعــد شــهيدنا مــن أب

وشــقيقه الشــهيد القائــد محمــد الدحــدوح )أبوعبيــدة(.

ــع الشــهيد املجاهــد  ــا القــدس م ــخ التابعــة لراي ــع الصواري  عمــل الشــهيد املجاهــد محمــد ضمــن وحــدة تصني

ــخ  ــات إطــاق الصواري ــا شــارك شــهيدنا يف عملي ــرًا م ــع. وكث ــادة وحــدة التصني ــدل( أحــد ق ــو جن ــان بســتان )أب عدن

ــزة. ــن غ ــوين م ــل االنســحاب الصهي ــات استشــهادية قب ــذ عملي ــط لتنفي ــة للتخطي باإلضاف

موعد مع الشهادة
يف صبــاح الثاثــاء املوافــق 13 يونيــو )حزيــران( 2006م اســتقل شــهيدنا املقــدام محمــد الواديــة ســيارة مــن نــوع 

ــة بصواريــخ  ــات الصهيوني ــدك املغتصب ــا إىل شــامل قطــاع غــزة ل ــة أحــد املجاهديــن متوجًه »فولوكــس واجــن« بصحب

القــدس املطــورة فــإذ بطائــرة صهيونيــة تطلــق صاروًخــا عــى الســيارة فتمكنــا مــن النجــاة، وبعــد دقائــق معــدودة عــاد 

شــهيدنا املجاهــد أبــو حفــص للســيارة مــرة أخــرى ألخــذ الصواعــق غــر املركبــة يف الصواريــخ، وتحذيــر املواطنــني مــن 

االقــرتاب منهــا؛ ألن بداخلهــا صواريــخ قــد تنفجــر، فكانــت الطائــرة بانتظــاره وأطلقــت صاروخهــا الثــاين الــذي أســفر 

عنــه ارتقــاء شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل العليــاء شــهيًدا إن شــاء اللــه، ثــم اســتهدفت طائــرة أخــرى املواطنــني ورجــال 

اإلســعاف الذيــن تجمعــوا النتشــال جثــامن الشــهيد بصــاروخ ثالــث لتصــل حصيلــة الشــهداء إىل أحــد عــرش شــهيًدا.
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الشهيد املجاهد حبيب حمدي حسن عاشور

ترجل بعد رحلة جهاد طويلة

الميالد والنشأة
ــون  ــور يف 27 أغســطس )آب( 1979م يف حــي الزيت ــو آدم( الن أبــر شــهيدنا املجاهــد حبيــب حمــدي عاشــور )أب

ــن. ــة ملتزمــة قدمــت الشــهداء وأنجبــت املجاهدي ــة غــزة يف أرسة مؤمن جنــوب رشق مدين

مل يكمــل شــهيدنا املجاهــد حبيــب عاشــور مســرته الدراســية بســبب ظروفــه املاديــة الصعبــة واكتفــى بالحصــول 

عــى شــهادة الثانويــة العامــة. إنهــا تلــك الظــروف الصعبــة التــي يعــاين منهــا أكــر أهــل غــزة، ودفعــت كثريــن مــن 

الطــاب إىل تــرك مقاعــد الدراســة والبحــث عــن عمــل يســاعدون بــه يف إعالــة أرسهــم الفقــرة. تــزوج شــهيدنا مــن فتــاة 

تقيــة وأنجــب منهــا أربعــة ثاثــة ذكــور وبنــت واحــدة حــرص عــى تربيتهــم وفــق تعاليــم اإلســام، وأوىص والدتهــم 

عــى أن تــزرع فيهــم حــب الجهــاد يك يســروا عــى درب الشــهداء.

صفاته وأخالقه
ُعــرف إنســانًا هادئـًـا ومحبوبًــا، ومتيــز بطيبــة قلبــه وأخاقــه الحميــدة، واعتــر مثــااًل للشــاب املؤمــن الزاهــد العابــد 

الــذي يكــر مــن قيــام الليــل ويواظــب عــى الصلــوات يف املســجد. وحبــه لوالديــه فــوق الوصــف؛ فلــم يكــن يؤثــر عــى 

ــا منــه بــأن حبهــام وطاعتهــام مــن صفــات املؤمــن الحــق، وشــهيدنا املجاهــد حبيــب واصــل  رضاهــام رضــا آخــر إميانً

للرحــم ال يقــر يف أداء مــا يجــب عليــه نحــو أقربائــه. ويف عاقاتــه بــكل النــاس عــرف بالطيبــة والتســامح والوفــاء. وهــو 

باســم الثغــر دامئـًـا مييــل للمــرح ويكــره التشــدد الــذي ال لــزوم لــه يف العاقــات اإلنســانية.

 مشواره الجهادي
عمــل شــهيدنا الفــارس حبيــب يف اللجــان التابعــة ملســجد أرض الربــاط وصــار مرشًفــا عــى موائــد تحفيــظ القــرآن 

فيهــا. تأثــر شــهيدنا املجاهــد حبيــب بعــدد مــن الشــهداء والقــادة منهــم الشــهيد القائــد خالــد الدحــدوح. وقــرر أن 

ميــي يف طريقهــم، فالتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع خــال انتفاضــة 

األقــى املباركــة، وشــارك يف صــد عــدد مــن االجتياحــات الصهيونيــة التــي تكــررت عــى املناطــق الرشقيــة لحــي الزيتــون، 

(2006 - 1979)

عندمــا تتحــدث عــن الشــهداء، تتواضــع األقــام ويجــف مدادهــا 

ــون وصاياهــم ومفرداتهــا  خجــًا أمــام عظمتهــم، عندمــا تبحــر يف مت

تنســاب ريــح هادئــة مــن عــامل آخــر عرفــوه حــق املعرفــة، وال مــكان 

فيــه للزيــف أو الريــاء. الشــهداء عرفــوا ســبيل الحريــة لــألرض 

ــنني  ــدى الحس ــن إح ــة م ــة واثق ــا جريئ ــه قلوبً ــاروا في ــان فس واإلنس

ــهادة. ــر أو الش ــاىل: الن ــبحانه وتع ــه س ــد الل ــام وع مثل
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وعمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطاع التابعــة لرايــا القــدس تلــك الوحــدة التــي تبحــث ليــل نهــار يف تحصينــات العــدو 

وأهدافــه العســكرية لتحديــد نقــاط الضعــف ورضبهــا.

وشــارك شــهيدنا الفــارس حبيــب عاشــور يف عمليــات إطــاق القذائــف الصاروخيــة عــى بلــدات ومغتصبــات االحتال 

الصهيــوين، وآخرهــا قصــف مدينــة عســقان املحتلــة، واعــرتف العــدو الصهيــوين حينهــا بإصابــة 4 مغتصبــني صهاينة.

موعد مع الشهادة
آن األوان للفــارس أن يرتحــل، ويلقــى ربــه بســجل جهــادي مــرشف لتكتــب نهايــة األبطــال بالــدم. هكــذا تعلمــوا يف 

مدرســة رسايــا القــدس التــي مــا فتئــت أن تنجــب وتخــرج الشــهداء.

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد حبيــب عاشــور إىل الجنــان بتاريــخ 16 يونيــو )حزيــران( 2006م يف عمليــة اغتيــال صهيونيــة 

جبانــة شــنتها طائــرات االســتطاع الصهيونيــة عــى الســيارة التــي كان يســتقلها برفقــة الشــهيد املجاهــد عــامد ياســني 

بالقــرب مــن وادي مدينــة غــزة ذلــك املــكان الــذي كان دامئـًـا نقطــة صــدام بــني املجاهديــن وقــوات العــدو الصهيــوين.
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 الشهيد املجاهد سامل محمد سامل أبو زبيدة

أحب لقاء الله

الميالد والنشأة
ــو  ــو زبيــدة )أب ــو )متــوز( 1984م جــاء ميــاد الفــارس املجاهــد ســامل محمــد أب يف مخيــم الريــج وبتاريــخ 21 يولي

ــة إىل  ــة باإلضاف ــه الخمس ــه وإخوت ــن والدي ــون م ــة وتتك ــا« املحتل ــة »ياف ــا ملدين ــود أصوله ــة تع ــاذ( ألرسة محافظ مع

شــقيقة واحــدة. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس مخيــم الريــج، ومل يكمــل دراســته الثانويــة حيــث اتجــه 

إىل العمــل يك يســاعد والــده يف تحمــل مســؤولية البيــت.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد ســامل نشــأة ملتزمــة مشــحونة بالغضــب عــى املحتــل حيــث أصيــب وهــو يف الســابعة مــن 

عمــرة بكــر يف يــده عــى يــد أحــد الجنــود الصهاينــة الذيــن اقتحمــوا منزلــه يف مخيــم الريــج. يذكــر أن شــهيدنا قــد 

عقــد قرانــه قبــل شــهر مــن استشــهاده.

صفاته وأخالقه
ــن  ــا م ــاش محبوبً ــد ع ــع؛ فق ــه للجمي ــه وحب ــرد وتواضع ــه املتف ــه وأدب ــه خلق ــامل بدماث ــد س ــهيدنا املجاه ــز ش متي

ــه. ــن عرف ــا كل م ــق به ــة تعل ــة طريف ــة ودعاب ــروح مرح ــع ب ــم ويتمت ــاماته عليه ــوزع ابتس ــع ي الجمي

ــا  ــارة إخوانــه ومســاعدتهم والســؤال عنهــم وطاعــة والديــه طالًب ُعــرف بطابعــه االجتامعــي حيــث تعــود عــى زي

ــا للقرابــة. كان مبــادًرا يف تقديــم الخــر والبحــث عنــه بشــكل دائــم  ــا لحقوقهــام واصــًا للرحــم وحافظً لرضاهــام مؤديً

فهــو مــن املبادريــن بجمــع الترعــات للمســاجد يف كل مــكان مــن قطــاع غــزة ومــن الحريصــني عــى تنظيــف املســاجد 

مــردًدا دوًمــا بــأن تنظيفهــا مهــر للحــور العــني.

مشواره الجهادي
ــة يف العــام  ــة انتفاضــة األقــى املبارك ــاد اإلســامي مــع بداي ــة الجه التحــق شــهيدنا املجاهــد ســامل بصفــوف حرك

2000م. ونظــًرا لنشــاطه وجهــده املتفــاين يف صفوفهــا ُعــني رحمــه اللــه أمــرًا للفعاليــات يف منطقتــه ومســئواًل عــن أرس 

(2006 - 1984)

هكــذا هــم الشــهداء، يغــادرون دنيانــا فجــأة رغــم توقعنــا 

الستشــهادهم يف كل لحظــة وال نجــد تفســرًا لرحيلهــم إال قــول 

ــون  ــاءه«. يرتك ــه لق ــب الل ــه أح ــاء الل ــب لق ــن أح ــى : »م املصطف

الدنيــا ألهلهــا ويســافرون بدمائهــم وأشــائهم إىل الجنــة التــي ال 

ــا  ــي طامل ــنا الت ــت يف نفوس ــارٌض أن ــامل! ح ــا .س ــا طريًق ــون غره يعرف

ــي تبقــى تنبــض  ــا الت ــت يف قلوبن ــد أن ــًدا. خال ــاًم وقائ ــا مله ــت له كن

بحبــك متامــا كــام أنــت حــارض بحضــورك الرمــدي صاعــًدا الصعــود 

ــم .  ــان النعي ــو جن ــر نح األطه
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الحركــة الدعويــة يف مســجد التقــوى. أحــب النبــي  وعشــق جلســات الذكــر التــي تتعطــر مبديحــه، ويــوم أن نــرشت 

الصحــف الدمنركيــة إســاءتها للنبــي  غضــب رحمــه اللــه غضًبــا شــديًدا، وســعى للخــروج مبســرة اســتنكار، ومتنــى لــو 

أنــه يصــل إىل أعــداء اللــه ليجتــث أرواحهــم وينتقــم للمصطفــى عليــه الســام.

ــاح  ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــن صف ــل ضم ــل للعم ــى وص ــي حت ــل التنظيم ــامل يف العم ــد س ــهيدنا املجاه ــدرج ش ت

ــور  ــى ثغ ــم ع ــاط الدائ ــة كالرب ــامت الجهادي ــن امله ــد م ــارك يف العدي ــث ش ــامي حي ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك العس

مخيــامت الوســطى ومشــاركته يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة. كــام شــارك يف العديــد مــن عمليــات الرصــد 

للمواقــع الصهيونيــة املنتــرشة عــى حــدود قطاعنــا الحبيــب باإلضافــة إىل إطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون وصواريــخ 

القــدس عــى تجمعــات املســتوطنني.

خــرج شــهيدنا املجاهــد ســامل يف عــدة عمليــات استشــهادية، لكــن قــدر اللــه عــز وجــل مل يكــن قــد حــان بعــد ومل 

يقــدر لــه االستشــهاد حينهــا حيــث خــرج يف عمليــة استشــهادية بصحبــة االستشــهادي إبراهيــم عبــد الهــادي عــى معــر 

بيــت حانــون، لكــن قــوات األمــن الوطنــي اعتقلتهــام حيــث ســجنا ملــدة يومــني قبــل اإلفــراج عنهــام.

ــكري  ــوفيم العس ــع كيس ــى موق ــة ع ــامر الجدب ــد ع ــهيد املجاه ــة الش ــهادية بصحب ــة استش ــارك يف عملي ــذا وش ه

جنــوب ديــر البلــح .كــام كان لــه دور بــارز يف عمليــة استشــهادية بصحبــة الشــهيد املجاهــد موفــق األعــرج عــى حاجــز 

املطاحــن جنــوب خانيونــس.

خطــب شــهيدنا املقــدام ســامل قبــل شــهر مــن استشــهاده، واســتعد للــزواج وقبــل استشــهاده بأســبوع قــال لوالدتــه 

بأنــه خطــب يف الدنيــا وســيتزوج مــن الحــور العــني يف اآلخــرة. قبــل استشــهاده بأيــام أخــر العديــد مــن أصدقائــه بأنــه 

يحــس باقــرتاب موعــد الشــهادة حتــى إنــه أخــر شــقيقه بأنــه ســيغادر قريًبــا إىل الجنــة وكأمنــا يراهــا ماثلــة أمــام عينيــه.

موعد مع الشهادة
ــة مجموعــة مجاهــدة  ــران( 2006م خــرج شــهيدنا املجاهــد ســامل بصحب ــو )حزي ــس 15 يوني ــوم الخمي يف مســاء ي

مــن مجموعــات رسايــا القــدس لــزرع عبــوة ناســفة عــى الرشيــط الحــدودي املتاخــم لبوابــة موقــع كيســوفيم وبعــد أن 

كمنــت املجموعــة لتفجــر العبــوة اكتشــفتها القــوات الصهيونيــة فاشــتبك معهــا املجاهــدون فأطلقــت طائــرة اســتطاع 

ــو  ــوم 16 يوني ــر ي ــهيًدا فج ــا ش ــامل إىل الع ــدام س ــهيدنا املق ــي ش ــة لرتق ــاه املجموع ــخ باتج ــدة صواري ــة ع صهيوني

)حزيــران( 2006م بصحبــة الشــهيد املجاهــد محمــد طنجــرة. رحمــك اللــه يــا أبــا معــاذ! لقــد صدقــت اللــه فصدقــك.
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الشهيد املجاهد عامد حسن عيل ياسني

أحب الجهاد والوطن منذ نعومة أظافره

الميالد والنشأة
ــن األول(  ــر )ترشي ــزة يف 24 أكتوب ــة غ ــوب مدين ــون جن ــد شــهيدنا املجاهــد عــامد حســن ياســني يف حــي الزيت ول

1981م. تتكــون أرستــه مــن والديــه وســتة مــن األبنــاء وثــاث مــن البنــات، وشــاء اللــه لــه أن يكــون ترتيبــه الرابــع بــني 

أبنــاء األرسة التــي نشــأ فيهــا عــى طاعــة اللــه وحــب الجهــاد يف ســبيله حيــث استشــهد شــقيقه محمــد ياســني أثنــاء 

تصديــه الجتيــاح حــي الزيتــون يف 12 مايــو )أيــار( 2004م، فشــب شــهيدنا الفــارس عــامد عــى ذات الــدرب.

ــم التحــق  ــة، ث ــة الثانوي ــة واإلعدادي درس شــهيدنا املجاهــد عــامد يف مــدارس حــي الزيتــون فحصــل عــى االبتدائي

ــة. بالجامعــة اإلســامية ليواصــل مســرته التعليمي

صفاته وأخالقه
ارتبــط الشــهيد املجاهــد عــامد بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه، أحــب الجميــع فأحبــوه. ُعــرف ببســاطته وتواضعــه 

حيــث متيــز بحســن املعاملــة مــع الصغــر والكبــر.

ــار،  ــا منهــام، يعطــف عــى الصغــار ويحــرتم الكب ــا لهــام ومقربً ــه مطيًع ــاًرا بوالدي ــرف شــهيدنا املجاهــد عــامد ب ُع

ــة  ــروح وثاب ــز ب ــن. متي ــرآن ويعلمــه لآلخري ــظ الق ــاط«، و يحف ــوات الخمــس يف مســجد »أرض الرب يحــرص عــى الصل

ــة العمــل. ــادرة وجدي ــة ورسعــة املب ــه بالهمــة العالي ــر مــن أصدقائ ــه الكث فيعرف

مشواره الجهادي
شــب شــهيدنا الفــارس عــامد عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة؛ فمنــذ نعومــة أظافــره حــرص عــى 

املشــاركة يف العمــل الجهــادي والقيــام بواجبــه نحــو دينــه ووطنــه.

تعــرف بعدهــا عــى خيــار 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 مجتمًعــا ليدافــع عــن طهــارة 

املســجد األقــى وليطالــب بحقوقــه التــي عجــزت عــن اســرتدادها أنظمــة الخــزي والعــار، فكانــت وقفــه عــز وفخــار 

تحــى ســرتها األجيــال يف كل مــكان.

(2006 - 1981)

ــن ســيلتقون، أمــر الرابطــة اإلســامية عــامد  ــاء أي ال يعــرف األحب

ياســني شــهيد عــى خطــا أخيــه محمــد. يــا عــامد لقــد وصلــت تلــك 

الرســالة التــي كنــت تحملهــا؛ فخطواتــك املتعجلــة كانــت تقــول: عــى 

هــذه األرض مــا يســتحق الحيــاة.
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ــداث  ــن األح ــر م ــارك يف الكث ــطني وش ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــان حرك ــامد يف لج ــد ع ــهيدنا املجاه ــل ش عم

والفعاليــات الحركيــة. بــرز دوره يف الرابطــة اإلســامية وتعــددت مواقعــه حيــث عمــل يف اللجــان الثقافيــة والفعاليــات، 

ويف العــام 2005م أوكلــت لــه مهمــة إمــارة الرابطــة اإلســامية يف الجامعــة؛ ألنــه أبــى يف العمــل الطــايب بــاًء حســًنا، 

وشــهد لــه الجميــع بالعمــل الــدءوب والطاقــة املتجــددة واألدب العــايل مــع إخوانــه ورفاقــه.

ـــذات(  ـــاء ال ـــق بن ـــى طري ـــال )ع ـــاء األجي ـــرشوع بن ـــهاد يف م ـــة االستش ـــى لحظ ـــامد حت ـــد ع ـــهيدنا املجاه ـــارك ش ش

ـــل يف  ـــب العم ـــورة« إىل جان ـــي - ث ـــان – وع ـــعاره الــــ »إمي ـــا وش ـــام ديًن ـــل اإلس ـــل يحم ـــيس جي ـــى تأس ـــوم ع ـــذي يق ال

امليـــدان الطـــايب. وكان لـــه رشف الخدمـــة يف ميـــدان الجهـــاد املســـلح، فانخـــرط يف صفـــوف رسايـــا القـــدس ليكـــون جنديًـــا 

ـــارك  ـــث ش ـــة حي ـــطني املبارك ـــة فلس ـــارة وقداس ـــن طه ـــع ع ـــده ويداف ـــة يف ي ـــه والبندقي ـــرآن يف قلب ـــل الق ـــا يحم فارًس

ـــاركته  ـــب مش ـــدس إىل جان ـــا الق ـــه يف رساي ـــاء عمل ـــة أثن ـــكرية الصهيوني ـــداف العس ـــد األه ـــامت رص ـــن مه ـــد م يف العدي

ـــي  ـــا الفلســـطينية وخاصـــة االجتياحـــات الت ـــا وقران ـــا ملدنن ـــدى اجتياحه ـــة ل ـــوات الصهيوني ـــرات يف التصـــدي للق ـــدة م ع

ـــون. ـــي الزيت ـــررت لح تك

واصــل شــهيدنا الفــارس عــامد عملــه يف وحــدة الربــاط عــى الثغــور، ثــم يف الوحــدة الصاروخيــة ليشــارك إخوانــه 

ــرات يف إطــاق  ــام ســاهم عــدة م ــة لقطــاع غــزة. ك ــات املحاذي ــخ عــى املغتصب ــاون والصواري ــف اله يف إطــاق قذائ

ــر  ــزل وزي ــوع »جــراد« بجــوار من ــا ســقوط صــاروخ مــن ن ــة مــن بينه ــات الصهيوني ــخ املطــورة عــى املغتصب الصواري

ــة. ــة أربعــة مــن الصهاين ــذي أدى إىل إصاب ــس وال ــوين الســابق عمــر برت الحــرب الصهي

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم الجمعــة املوافــق 16 يونيــو )حزيــران( 2006م نهــض الشــهيد املجاهــد عــامد ياســني مــن قلــب املعانــاة 

ليحمــل رايــة الشــهداء الذيــن ســبقوه مدافًعــا عــن أرض فلســطني املباركــة ولــرد عــى مجــازر العــدو الغاصــب، فخــرج 

مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد حبيــب عاشــور لــدك املغتصبــات بالصواريــخ املطــورة، لكنهــام كانــا عــى موعــد مــع 

الشــهادة لتنــال منهــم طائــرات االســتطاع الصهيونيــة التــي قصفــت الســيارة التــي كانــا يســتقانها، فارتقيــا إىل العــا 

ليلتحقــا مبــن ســبقوهام مــن الشــهداء والصالحــني، وحســن أولئــك رفيًقــا!
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الشهيد املجاهد محمد محمود رجب طنجرة

رفض واقع االحتال والهوان

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد محمــود طنجــرة )أبــو أحمــد( يف مخيــم الريــج بتاريــخ 10 أبريــل )نيســان( 1984م 

ألرسة فلســطينية صابــرة تتكــون مــن والديــه وســتة أشــقاء وخمــس شــقيقات وتنحــدر جذورهــا مــن مدينــة »يافــا« 

املحتلــة منــذ عــام 1948م.

تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني باملخيــم، 

ثــم أكمــل دراســته الثانويــة يف مدرســة فتحــي البلعــاوي والتحــق بكليــة فلســطني التقنيــة، لكــن استشــهاده حــال دون 

إكاملــه ملشــواره التعليمــي.

صفاته وأخالقه 
متيــز الشــهيد الفــارس محمــد بدماثــة خلقــه وأدبــه الجــم وتواضعــه الكبــر وبــره بوالديــه وطاعتــه لهــام وعطفــه 

عــى إخوانــه وزيــارة رحمــه والتواصــل مــع أقاربــه وجرانــه يف كافــة مناســباتهم.

ويقــول والــده الحــاج أبــو رجــب واصًفــا ابنــه الشــهيد: »لقــد كان رحمــه اللــه يــدي اليمنــى التــي افتقدتهــا بعــد 

استشــهاده« موضًحــا بــأن الشــهيد ســاعده يف عملــه الــذي يعتــاش منــه.

ــه تفيــض بالدمــع  ــده وعيون ــذة كب ــراق فل ــاألىس عــى ف ــة ب ــه املجبول ــا وهــو يــرد حكايت ــو رجــب حزيًن ــدا أب وب

فقــال: »لقــد عــاش محمــد حيــاة الزاهديــن العابديــن غــر مكــرتث مبتــاع الدنيــا الزائــل؛ فهّمــه األكــر مرضــاة اللــه عــز 

وجــل تحقيقــا للغايــة الكــرى التــي يحلــم بهــا وهــي الفــوز بالجنــة«.

ــًدا  ــة والصــدق مؤك ــامن واألمان ــة والكت ــات الري ــن صف ــه الشــهيد م ــع ب ــا متت ــام تطــرق شــقيقه رجــب إىل م في

بــأن جميــع األهــل والجــران حزنــوا حزنًــا شــديًدا عــى فراقــه وهــو مــا تجــى بالصدمــة الكبــرة التــي انتابتهــم لحظــة 

ــأ استشــهاده. ســامعهم نب

(2006 - 1984)

هــا هــو شــهيدنا يحمــل البندقيــة الطاهــرة لتكتــب التاريــخ 

ــر  ــب اآلخ ــى الجان ــام وع ــاد واإلس ــًدا للجه ــاًرا ومج ــي انتص الحقيق

أشــاء ممزقــة ورصخــات بنــي صهيــون حــني تســكن صدورهــم 

وعيونهــم رصاصــات املجاهديــن. بوركــت الطهــارة وبوركــت الشــهادة 

وبــورك شــهيدنا الــذي قــال بدمــه »ال« بعــزم وصــدق الشــامخني األبرار 

ــهداء. ــه دم الش ب ــٍن خضَّ ــرى وط ــم ث ليدفنه
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مشواره الجهادي 
مل يكــن شــهيدنا املقــدام محمــد إال واحــًدا مــن أولئــك الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم هــم أمتهــم ورفعتهــا، فمــى يف 

طريــق ذات الشــوكة وكلــه شــوق إىل الجنــة ولقــاء اللــه فانحــاز لخيــار »الوعــي واإلميــان والثــورة« حيــث بــدأ مشــواره 

ــذ انضاممــه  ــات واألنشــطة العامــة غــر أن شــهيدنا حــرص من ــه املجاهديــن يف كافــة الفعالي الجهــادي مبشــاركة إخوان

لحركــة الجهــاد اإلســامي عــى االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس واالنضــامم إىل وحــدة االستشــهاديني مــن أجــل االنتقــام 

لرخــات األطفــال والنســاء والشــيوخ، فنــال مــا متنــى، حيــث التحــق بصفــوف رسايــا القــدس مطلــع عــام 2001م ومــن 

ثــم تــّم إعــداده لتنفيــذ عمليــة استشــهادية داخــل األرايض املحتلــة، لكــن الظــروف األمنيــة وامليدانيــة الصعبــة حالــت 

دون خــروج العمليــة إىل حّيــز التنفيــذ.

ويُســجل للشــهيد املقــدام محمــد مشــاركته إلخوانــه يف رسايــا القــدس يف التصــدي لعــدد مــن االجتياحــات املتكــررة 

ــق  ــى املناط ــوين ع ــال الصهي ــوات االحت ــركات ق ــة تح ــد ومتابع ــة إىل رص ــج، باإلضاف ــم الري ــة مبخي ــة الرشقي للمنطق

الحدوديــة مــن خــال الربــاط عــى الثغــور.

موعده مع الشهادة 
يف مســـاء يـــوم الخميـــس 15 يونيـــو )حزيـــران( 2006م خـــرج شـــهيدنا املجاهـــد محمـــد برفقـــة مجموعـــة مـــن 

ـــع كيســـوفيم العســـكري  ـــة موق ـــط الحـــدودي املتاخـــم لبواب ـــوة ناســـفة عـــى الرشي ـــزرع عب ـــا القـــدس ل مجاهـــدي رساي

جنـــوب رشق ديـــر البلـــح وبعـــد أن متكنـــت املجموعـــة مـــن نصـــب العبـــوة كمنـــت لتفجرهـــا، لكـــن القـــوات الصهيونيـــة 

ـــخ  ـــدة صواري ـــت ع ـــتطاع أطلق ـــرة اس ـــال طائ ـــش االحت ـــه جي ـــتخدم في ـــف اس ـــتباك عني ـــة ودار اش ـــفت املجموع اكتش

باتجـــاه املجموعـــة لرتقـــي شـــهيدنا فجـــر يـــوم الجمعـــة 16 يونيـــو )حزيـــران( 2006م الفـــارس محمـــد إىل العـــا 

ـــدا. ـــه أح ـــى الل ـــزيك ع ـــك وال ن ـــبهم كذل ـــدة نحس ـــو زبي ـــامل أب ـــد س ـــهيد املجاه ـــة الش ـــهيًدا بصحب ش
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الشهيد املجاهد محمد حسني محمد عبد العال

إبداع يف الرية والكتامن، روعة يف الشهادة

الميالد والنشأة
الشــمس التــي غيبهــا االحتــال بســلبه ألرض فلســطني، واملجــازر التــي ارتكبهــا ضــد شــعبها آذنــت بــإرشاق صبــاح 

جديــد بــوالدة أســد مــن أســود الجهــاد. إنــه الشــهيد املجاهــد محمــد حســني عبــد العــال، بتاريــخ 26 أغســطس )آب( 

1979م وهــو الخامــس بــني إخوتــه.  العائلــة البســيطة املعروفــة بالتزامهــا وتدينهــا ترجــع أصولهــا قبــل التهجــر القــري 

إىل بلــدة »بــر الســبع« املحتلــة منــذ العــام 1948م.

ُعــرف شــهيدنا املقــدام محمــد كتوًمــا مؤدبًــا بــني جرانــه وأصحابــه، ال يتحــدث كثــرًا، وإن تحدث قــال خــرًا، وال يلهو 

كثــرًا مثــل باقــي اقرأنــه، بــل يســاعد شــقيقه األكــر يف بيــع الخــراوات يف ســوق رفــح ليســاهم يف مصاريــف البيت. 

ــة  ــة الثانوي ــة، ويف املرحل ــة واإلعدادي ــني االبتدائي ــوث املرحلت ــة الغ ــدارس وكال ــد يف م درس الشــهيد املجاهــد محم

انتقــل إىل مدرســة بــر الســبع برفــح، بيــد أن األوضــاع االقتصاديــة لــألرسة خاصــة بعــد وفــاه والــده أجرتــه عــى أن يــرتك 

التعليــم ويــدرس الكهربــاء يف اتحــاد الكنائــس، ليبــدأ مرحلــة جديــدة يف حياتــه. 

صفاته وأخالقه
ــل، وهــو ذو شــخصية  ــام اللي ــام االثنــني والخميــس، وقي واظــب شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى صــاة الفجــر وصي

ــى  ــه: »حــرص ع ــول والدت ــه، تق ــى يف صات ــاء حت ــامن. واتصــف الشــهيد باملعط ــدوء والكت ــز باله ــة، تتمي ــة متين قوي

الذهــاب للصــاة يف املســجد مبكــًرا، وحينــام ينتهــي منهــا يــأيت رفيقــه ليقــول لــه أمتنــى أن أســبقك للمســجد، فيعانــق 

محمــد رفيقــه ويقــول لــه حســنايت لــك«. 

يشــر شــقيقه زيــاد إىل أخــاق أخيــه الشــهيد املجاهــد محمــد يف التعامــل مــع النــاس. يف الســوق يتكلــم مــع الزبائــن 

بصــوت خافــت جــًدا يــكاد ال يســمع، ال ينظــر ألحــد قــط، ويقســم أن الخــراوات تبــاع أرسع بكثــر حينــام يكــون أخــوه 

الشــهيد املجاهــد محمــد البائع. 

(2006 - 1979)

تفتحــت عينــاه عــى مجــازر االحتــال، وانتفــض قلبــه حــني أصيــب 

شــقيقه األكــر خالــد بطلقــات غــادرة يف انتفاضــة الحجــارة يف مخيــم 

الشــابورة. حــزن لفــراق شــقيقيه زيــاد وعاطــف حــني اعتقــا لفــرتات 

مختلفــة يف ســجون الظلــم والقهــر، وجــزع عندمــا هــدم العــدو 

الغاشــم بيتــه يف مخيــم يبنــا برفــح عــام 2000م، دمــر االحتــال 

طفولتــه وأحامــه وحولهــا ألكــوام حجــارة، تشــهد عــى مــدى عنجهيــة 

ــل؟ وردة  ــن هــذا الطف ــال م ــامذا ســينتظر االحت ــان الغاصــب ف الكي

ــان؟!  ــزل أمــن الكي ســام أم رصاصــة وقذيفــة وصــاروخ رعــب يزل
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تبســم أبــو إبراهيــم الشــقيق األكــر بعــني يــكاد الدمــع يغرقهــا وقــال: »عاقتــي مبحمــد ليســت عاقــة أخــوة فقــط، 

بــل إنــه رفيــق دريب وظــيل رغــم فــرق الســن بيننــا، عاملتــه كأنــه ابنــي وأكــر، وهــو عاملنــي بــكل احــرتام وأدب«. 

مشواره الجهادي
تدينــه وصفاتــه الطاهــرة جعلتــه أقــرب للمجاهديــن والشــهداء وحينــام أراد أن ينخــرط يف طريــق الجهــاد واملقاومــة 

ــى انضــم ســنة  ــدرج حت ــة وت ــوف الحرك ــه فالتحــق بصف ــه ضالت ــذي وجــد في ــاد االســامي ال ــر الجه تعــرف عــى فك

2002م لصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليذيــق االحتــال كأس املــر الــذي رشب منــه 

الشــعب الفلســطيني عــى مــدار أكــر مــن ســتني عاًمــا. بعــد ذلــك أوكلــت إليــه عــدة مهــام عســكرية منهــا مســئولية 

فصيــل عســكري يف حــي الســام والرازيــل يف مدينــة رفــح.

فحــرص عــى أن ال يعلــم أحــد حتــى مــن أهلــه، يغــدو بــني جنبــات البيــوت واألشــجار ليصــد أي تقــدم عســكري 

صهيــوين عــى مدينــة رفــح، متخــًذا شــعار: يف ســبيل اللــه قمنــا، نبتغــي رفــع اللــواء منهًجــا لــه. 

تقـــول والدتـــه: »يف يـــوم جـــاء بأســـطوانة )CD( فيهـــا مشـــاهد لتدريـــب مجاهـــدي رسايـــا القـــدس، وجلـــس 

ـــهيد  ـــم الش ـــن بينه ـــب م ـــاء التدري ـــدس أثن ـــا الق ـــدي رساي ـــاهدت مجاه ـــوب، فش ـــاز الحاس ـــى جه ـــا ع ـــي وفتحه بجانب

ـــت ملحمـــد هـــذا  ـــي انتفـــض، وقل ـــدس وفجـــأة شـــعرت أن قلب ـــا الق ـــارص رساي ـــل وبعـــض عن ـــد الشـــيخ خلي ـــد محم القائ

ـــا،  ـــن الشـــبه أربعـــني لســـت أن ـــق م ـــا أمـــي يخل ـــال يل ي ـــك، ق ـــت مـــن يدي ـــم، قل ـــا ملث ـــف عرفـــت وأن ـــال يل كي ـــت، ق أن

ـــًدا«.  ـــت ج ـــوت خاف ـــم بص ـــو ويتمت ـــذ يدع وأخ

ـــح،  ـــة رشق رف ـــة زراعي ـــد يف منطق ـــي محم ـــة أخ ـــى هوي ـــر ع ـــام ع ـــد األي ـــًا: »يف أح ـــر قائ ـــقيقه األك ـــف ش يضي

ـــال قمـــت بأعـــامل  ـــاك، فق ـــك إىل هن ـــذي ذهـــب ب ـــا ال ـــة، ســـألنا محمـــد م ـــا وجـــاءوا بالهوي ـــا اســـتدلوا عـــى بيتن وعندم

ـــا«.  ـــدي الراي ـــدرب مجاه ـــه كان ي ـــد أن ـــام بع ـــا في ـــة، وعرفن ـــك املنطق ـــاء يف تل كهرب

موعد مع الشهادة
جــاءت اإلشــارة الســتنفار كافــة املجاهديــن لتوغــل االحتــال بدباباتــه رشق مدينــة رفــح، وطائراتــه تجــوب الســامء، 

خــرج الشــهيد الفــارس محمــد مــن بيتــه يــوم الخميــس املوافــق 30 يونيــو )حزيــران( 2006م صامئـًـا يتلــو آيــات القــرآن، 

واالبتســامة مرســومة عــى محيــاه، أخــذ مجاهــدو فصيلــه يتقدمــون ملقارعــة العــدو الغاشــم، وأثنــاء مســرهم يف آخــر 

ــار  ــن أنظ ــد ع ــرق والبع ــن بالتف ــة املجاهدي ــارة لكاف ــد اإلش ــارس محم ــى الشــهيد الف ــح، أعط ــارع جــورج رشق رف ش

الطــران، وظــل يحمــل قــاذف )R.B.G( يبحــث عــن هــدف ليضمــد جــراح شــعب نــزف دًمــا.

 دقــت الســاعة الواحــدة صباًحــا، ومــا هــي إال لحظــات حتــى قصفــت طائــرة أباتــي حاقــدة بصــاروخ اقتلــع شــجرة 

زيتــون مــن جذورهــا، واســتقرت الشــظايا يف جســد شــهيدنا املجاهــد محمــد الــذي أخــذ يــردد »اللــه أكــر أشــهد أن 

ال إلــه إال اللــه« طــوال فــرتة اإلصابــة حتــى فــارق الحيــاة الســاعة السادســة صباًحــا يف مستشــفى األورويب بخانيونــس. 

بعد رحلة شاقة يف طريق الجهاد واملقاومة عنوانها العطاء الامحدود وإرضاء املوىل عز وجل.
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الشهيد املجاهد إبراهيم محمد سامة أبو راشد

مجاهد كتوم ومقاوم فذ

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم محمــد أبــو راشــد يف 27 فرايــر )شــباط( 1987م يف مدينــة الزرقــاء بــاألردن، ودرس 

ــة يف  ــة اإلعدادي ــل املرحل ــام 1996م ليكم ــزة يف الع ــة إىل غ ــت العائل ــم انتقل ــدارس األردن، ث ــة يف م ــة االبتدائي املرحل

مــدارس وكالــة غــوث الاجئــني مبخيــم جباليــا شــامل قطــاع غــزة. تعــود جــذور أرسة شــهيدنا الفــارس إبراهيــم إىل مدينــة 

»بــر الســبع« املحتلــة منــذ العــام 1948م.

ــه مــن  ــاه الل ــل ملــا حب ــه الطفــل املدل ــة، لكن ــاين يف الذكــور والخامــس يف العائل الشــهيد املجاهــد إبراهيــم هــو الث

ــة يف لســانه كــرت معــه. جــامل طفــويل ولثغــة محبب

يف العــام 1999م أصيــب شــقيقه األكــر بحــادث أفقــده القــدرة عــى تحمــل املســئولية التــي كانــت ملقــاة عــى 

عاتقــه حيــث أمــى مــا يقــارب العــام يف إحــدى املستشــفيات التأهيليــة، ومــن هنــا أصبــح الطفــل املدلــل املســئول عــن 

العائلــة مــع انشــغال والــده يف العمــل حيــث كــر شــهيدنا املقــدام إبراهيــم رسيًعــا ليكــون الرجــل الصغــر.

صفاته وأخالقه
ــل  ــا قلي ــم هادئً ــاش إبراهي ــد ع ــول: »لق ــات، فيق ــني الذكري ــا ب ــم مفتًش ــد إبراهي يتحــدث شــقيق الشــهيد املجاه

الــكام، تشــعر بأنــه عاقــل ورزيــن وكأنــه أكــر مــن ســنه لدرجــة أن قائــده العســكري أعتقــد أن عمــره 25 ربيًعــا أو 

ــوم استشــهاده بعمــره«. أكــر ليتفاجــأ ي

ويضيــف: »أخــي رحمــه اللــه قــوي البنيــة أحــب الرياضــة خاصــة كــرة القــدم، باإلضافــة إىل التزامــه وحفاظــه عــى 

العبــادة«.

مشواره الجهادي
مــع بدايــة انتفاضــة األقى املباركة ورغم صغر ســنه إال أنه تلقى العديد من الدورات العســكرية نظًرا لقوة شــخصيته 

وجرأتــه وحامســته وحقــده عــى اليهود حيث شــارك يف رجم الصهاينة بالحجــارة عى معري بيت حانــون )إيرز( واملنطار.

(2006 - 1987)

ـــي  ـــاء الت ـــك الدم ـــة إىل تل ـــك الجســـد املســـجى، وتحي ـــة إىل ذل  تحي

تنـــزف بـــا شـــح أو بخـــل. عطـــرة تلـــك الرائحـــة التـــي متـــأل األفـــق 

ـــا نقـــف حيـــارى عاجزيـــن أمـــام  ومتتـــد يف كل األرجـــاء. ونحـــن وكلامتن

ـــم  ـــم وكله ـــابقون إىل ربه ـــن يتس ـــال الذي ـــموخ الرج ـــدم وش ـــة ال عظم

ـــه،  ـــني بالل ـــني واثق ـــني مطمئن ـــون ثابت ـــم، يذهب ـــرىض عنه ـــل يف أن ي أم

ـــاء. ـــة واإلب ـــؤالء التحي ـــكل ه فل
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ــات  ــى املغتصب ــدس ع ــخ الق ــاق صواري ــفة وإط ــوات الناس ــم يف زرع العب ــد إبراهي ــهيدنا املجاه ــارك ش ــام ش ك

الصهيونيــة، باإلضافــة إىل إطــاق النــار والهجــوم عــى املســتوطنات املحاذيــة لقطــاع غــزة قبــل االنســحاب الصهيــوين.

تعــرض الشــهيد الفــارس إبراهيــم للعديــد مــن عمليــات قصــف الدبابــات والطائــرات بعــد إمتــام املهــامت الجهاديــة 

خاصــة إطــاق الصواريــخ ولكــن أجلــه مل يكــن قــد نفــد.

موعد مع الشهادة
يف 6 يوليــو )متــوز( 2006م، خــرج الشــهيد املجاهــد إبراهيــم إىل منطقــة العطاطــرة والســاطني شــامل غــزة ليصــد 

ــا  ــه يف رساي ــة إخوان ــام شــهيدنا برفق ــة، فق ــرش يف املنطق ــل الب ــذي اســتهدف الحجــر والشــجر قب ــوين ال التوغــل الصهي

القــدس، بتفجــر آليــة عســكرية صهيونيــة، فــردت القــوات الصهيونيــة الخاصــة وأطلقــت النــار صوبــه لرتقــي إىل الجنــان 

شــهيًدا بــإذن اللــه تعــاىل.

أبــو حمــزة صديــق الشــهيد: »براحــة نحــن نعــرف القليــل عــن إبراهيــم فلقــد عمــل بريــة لدرجــة أننــا تفاجأنــا 

بســجله الجهــادي يف رسايــا القــدس«.

ــه عــن  ــد املســئول عن ــا القائ ــرة وبعــد استشــهاده أخرن ــامن لدرجــة كب ــز بالكت ــد متي ــول: »لق شــقيق الشــهيد يق

مواقفــه وكذلــك أحــد رفاقــه حيــث شــارك إبراهيــم يف صــد اجتيــاح أيــام الغضــب يف مخيــم جباليــا، واجتيــاح الشــجاعية 

والزيتــون«.
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الشهيد املجاهد محمد صري شحدة أبو طر

بطل التصدي لاجتياحات الصهيونية

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد صــري أبــو طــر يف بلــدة عبســان الكبــرة رشق مدينــة خانيونــس يف 12 مــارس )آذار( 

1986م، وتتكــون أرستــه مــن والديــه وأخ واحــد وأربــع بنــات، وشــاء اللــه أن يكــون شــهيدنا الخامــس بــني إخوانــه.

ــة يف  ــة اإلعدادي ــل املرحل ــية، وأكم ــان األساس ــة عبس ــة يف مدرس ــة االبتدائي ــد املرحل ــد محم ــهيد املجاه درس الش

ــة  ــه يف الثانوي ــرت نتيجت ــني، وظه ــة للبن ــي الثانوي ــة يف مدرســة املتنب ــى دراســته الثانوي ــدة، وأنه مدرســة العــدة بالبل

ــه. ــإذن الل ــة يف اآلخــرة ب ــن استشــهاده، والشــهادة الحقيقي ــام م ــدة أي ــد ع ــة بع العام

نشــا الشــهيد املجاهــد محمــد وســط عائلــة مجاهــدة لهــا تاريخهــا البطــويل حيــث قدمــت الكثــر مــن الشــهداء فــداء 

للوطــن منهــم عمــه الشــهيد املجاهــد حســام شــحدة أبــو طــر، وعمــه الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن شــحدة أبــو طــر، 

وابــن عمتــه الشــهيد املجاهــد أميــن أبــو طــر، وعمتــه وزوجهــا الشــهيد املجاهــد إبراهيــم أبــو طــر، باإلضافــة إىل قائــده 

ورفيــق دربــه الجهــادي قائــد لــواء الرشقيــة يف رسايــا القــدس الشــهيد القائــد زيــاد أبــو طــر )أبــو طــارق(.

صفاته وأخالقه
ال ميكــن وصــف هــذا الفــارس الــذي ارتبــط بعاقــات طيبــة مــع الجميــع الســيام وهــو الــذي متيــز بحســن خلقــه 

وأدبــه املتفــرد، وصفاتــه الحميــدة، فهــو مثــال الشــاب الهــادئ الصبــور املتســامح الغيــور عــى دينــه ووطنــه.

حــرص شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد خليــل الرحمــن مســجد أبــو بكــر الصديــق يف 

بلــدة عبســان الكبــرة، وداوم عــى قيــام الليــل وصــاة الفجــر. وتذكــر والدتــه أن الشــهيد لــه ركــن خــاص يف مســجد 

خليــل الرحمــن يجلــس فيــه ويصــيل ويقــرأ كتــاب اللــه ويســتمع إىل الــدروس التوعويــة والدينيــة باإلضافــة إىل أن لــه 

إبريًقــا مــن الفخــار يف املســجد يــرشب منــه املــاء وال يخرجــه مــن هنــاك فهــو معــروف باســمه.

امتــاز الشــهيد املجاهــد محمــد بحبــه للفقــراء واملســاكني، فألــف يف عيــد األضحــى أن يبحــث عنهــم يف كل مــكان 

حتــى يــوزع لهــم لحــم األضحيــة؛ ألنهــم يســتحقونه لشــدة الحاجــة التــي يكونــون عليهــا، وبذلــك يكــون مــن الشــباب 

الذيــن منــوا عــى الطاعــة وحــب اآلخريــن. تعلــم الصــاة يف ســن الســابعة واســتمر عــى أدائهــا.

(2006 - 1986)

ــد  ــاًرا بع ــن كب ــرون مجاهدي ــاًرا فيص ــا صغ ــاجد أبناءن ــريب املس ت

ــني  ــن واألرض، وتب ــن الدي ــاع ع ــدة الدف ــهم عقي ــرس يف نفوس أن تغ

لهــم ثــواب مــن يدافــع عنهــام يف الدنيــا واآلخــرة، ومــن ثــم يصــرون 

ــأس.  ــتد الب ــف إذا اش ــتديرون للخل ــجعانًا ال يس ــن ش مجاهدي
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مشواره الجهادي
ـــى يف األرس  ـــده أم ـــطني فوال ـــق فلس ـــى عش ـــرىب ع ـــث ت ـــدة حي ـــد يف أرسة مجاه ـــد محم ـــهيدنا املجاه ـــرع ش ترع

ـــة أوســـلو عـــام 1994م، وعندمـــا يذهـــب شـــهيدنا املجاهـــد محمـــد  ـــذ االنتفاضـــة األوىل عـــام 1988م وخـــرج باتفاقي من

ـــه  ـــا زرع يف قلب ـــود م ـــل الجن ـــن قب ـــألذى م ـــرض ل ـــة يتع ـــن الخامس ـــو يف س ـــجن وه ـــده يف الس ـــارة وال ـــه لزي ـــع والدت م

ـــم. ـــد عليه الحق

كســب الشــهيد املجاهــد محمــد حــب الجهــاد أيًضــا منــذ طفولتــه حيــث اعتــاد يف انتفاضــة الحجــارة عندمــا تجتــاح 

ــي ال  ــه الصغــرى ل ــق القريــب مــن منزلهــم بالحجــارة هــو وأخت ــدة أن يقــوم بإغــاق الطري ــة البل القــوات الصهيوني

تســتطيع الجيبــات الصهيونيــة التنقــل، فيغضــب الجنــود مــن ذلــك ويبحثــون عــى مــن قــام بهــذا العمــل.

شــارك شــهيدنا الفــارس محمــد يف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة للبلــدة بــكل شــجاعة وبســالة، باإلضافــة إىل أنــه 

حــاول أكــر مــن مــرة أن يتســلل إىل داخــل الســياج الحــدودي ليقــوم بعمليــة استشــهادية ويقتــل عــدًدا مــن جنــود 

االحتــال الصهيــوين، ولكــن فشــل بســبب منعــه مــن قــوات األمــن الوطنــي التــي متكــث بالقــرب مــن الحــدود.

انضــم شــهيدنا املقــدام محمــد إىل صفــوف املجاهديــن يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

قبــل فــرتة مــن استشــهاده، حيــث عمــل يف وحــدة التقنيــة والتصنيــع.

موعد مع الشهادة
يف ظهــر يــوم الجمعــة 6 يوليــو )متــوز( 2006م خــرج شــهيدنا الفــارس محمــد مــع مجموعــة مــن إخوانــه املجاهديــن 

للتصــدي لاجتيــاح الصهيــوين لبلــدة عبســان الكبــرة حيــث اآلليــات الصهيونيــة تقــوم بتجريــف أرايض املزارعــني هنــاك.

وضــع شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــوات العــرتاض الدبابــات الصهيونيــة التــي تحــاول اقتحــام املــكان، ونجــح بــرب 

جرافــة صهيونيــة، وأوقــع العديــد مــن الخســائر يف القــوة الصهيونيــة، مــام جعــل العــدو يســتدعى املزيــد مــن طائــرات 

االســتطاع واألباتــي لــي تغطــي عليهــم، ومــن ثــم تقــوم بإطــاق صواريخهــا تجــاه املجاهديــن املتواجديــن لرتقــي 

الشــهيد الفــارس محمــد شــهيًدا ويلتحــق بركــب الشــهداء األبطــال.
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الشهيد املجاهد ثائر طعمة توفيق الطناين

زف شهيًدا قبل أن يزف عريًسا

الميالد والنشأة
يف أرض الكنانـــة مـــر كانـــت عائلـــة الطنـــاين عـــى موعـــد مـــع ميـــاد الشـــهيد املجاهـــد ثائـــر طعمـــة الطنـــاين 

ـــي  ـــا كباق ـــر أهله ـــي ُهجِّ ـــة الت ـــا« املحتل ـــة »هربي ـــذوره إىل قري ـــود ج ـــباط( 1985م. وتع ـــر )ش ـــد( يف 15 فراي ـــو كاي )أب

ـــه وخمســـة  ـــن والدي ـــه م ـــام 1948م، وتتكـــون أرست ـــة ع ـــات الصهيوني ـــدي العصاب ـــًرا عـــى أي ـــات الفلســـطينية ق العائ

ـــوات. ـــع أخ ـــوة وأرب إخ

عــاش الشــهيد املجاهــد ثائــر مراحــل حياتــه يف كنــف أرسة اتخــذت اإلســام العظيــم منهًجــا وســبيل حيــاة، وعــاش 

طفولتــه يف مدينــة اإلســامعيلية مبــر حيــث درس املرحلــة االبتدائيــة فيهــا، ولكــن حبــه لفلســطني أرض األجــداد زاده 

شــوًقا حتــى جــاء اليــوم الــذي قــرر فيــه والــده العــودة بهــم إىل قطــاع غــزة واالســتقرار يف مخيــم جباليــا لاجئــني عــام 

1995م. أكمــل دراســته للمرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة الفاخــورة مبخيــم جباليــا، ثــم انتقــل للعمــل املهنــي يف مجــال 

الخياطــة ملســاعدة والــده عــى تحمــل أعبــاء الحيــاة وقســوتها، ومــن ثــم انتقلــت عائلتــه للعيــش يف منطقــة العامــودي 

شــامل قطــاع غــزة عــام 2002م.

صفاته وأخالقه
ــه  ــه وإخوان ــى أخوات ــه ع ــه وعطف ــره بوالدي ــه وب ــره بحســن خلق ــة أظاف ــذ نعوم ــر من ــد ثائ ــز الشــهيد املجاه متي

الصغــار، حيــث يقــول والــده: »عــاش طــوال حياتــه مثــااًل لابــن البــار املعطــاء بــا حــدود، يؤثــر أهلــه ومــن حولــه عــى 

نفســه، مل تفــارق االبتســامة ثغــره الباســم حتــى يف استشــهاده«.

ـــا  ـــه البكـــر: »عندم ـــراق نجل ـــذي يعتـــره عـــى ف ـــًرا محتســـًبا رغـــم األمل الشـــديد ال ـــدا صاب ـــذي ب ـــده ال ويضيـــف وال

غـــادر البيـــت قبـــل استشـــهاده تأمـــل وجوهنـــا وأطلـــق نظـــره نحـــوي بشـــكل عميـــق والدمـــوع تـــكاد تفـــر مـــن 

ـــن  ـــن ونح ـــهد ودف ـــه استش ـــزين أن ـــا زاد ح ـــن م ـــه، لك ـــرب زواج ـــا لق ـــأ له ـــا نتهي ـــي كن ـــة الت ـــواء الفرح ـــم أج ـــه رغ عيني

ـــه«. ـــيئا عن ـــم ش ـــارصون ال نعل مح

ــة.  ــاف الفلســطينية املختلف ــة األطي ــه وكاف ــة الواســعة مــع جران ــه االجتامعي ــر بعاقات ــرف الشــهيد املجاهــد ثائ ُع

(2005 - 1985)

فــراق الشــهداء صعــب واألصعــب منــه حينــام نتذكــر شــهيدنا ثائــر 

الــذي قــاوم االحتــال يف منطقتــه وأرستــه محــارصة يف منزلــه. مل تعــرف 

والدتــه حينهــا أن الرصاصــات التــي تــدوي مدافعــة عــن الحــي هــي 

مــن بندقيــة ولدهــا ثائــر، ومل تعــرف أن الرصاصــة التــي دوت عاليــة 

قتلــت ابنهــا، ومل تعــرف أيًضــا أنــه تحــت الــرى إال حينــام انســحبت 

القــوات مــن املنطقــة لتســمع األم الخــر املفجــع مــن أحبابــه.
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ويقــول رفيقــه يف الجهــاد أبــو ســليم :«إن الصفــات التــي متيــز بهــا الشــهيد والتــي متثلــت يف هدوئــه وطيبتــه وحبــه لــكل 

املســلمني ومواظبتــه عــى أداء الصلــوات الخمــس يف املســجد، ومشــاركته أهلــه وجرانــه لكافــة شــؤونهم جعلتــه محبوبًــا 

مــن الجميــع«. ولفــت إىل مــدى حــرص الشــهيد عــى توحيــد صفــوف الفلســطينيني يف مواجهــة االحتــال الصهيــوين.

مشواره الجهادي
ــد اإلميــان والوعــي والثــورة يف املســاجد  ــر عــى موائ الرتبيــة اإلســامية املميــزة التــي تلقاهــا شــهيدنا املجاهــد ثائ

إضافــة إىل الرتبيــة اإلســامية التــي تلقاهــا داخــل أرستــه امللتزمــة واملحافظــة؛ أهلتــه لالتحــاق بصفــوف املجاهديــن مــن 

أبنــاء شــعبنا املعطــاء؛ فــام أن انطلقــت رشارة انتفاضــة األقــى املباركــة حتــى ســارع شــهيدنا ملبًيــا، فانخــرط يف صفــوف 

إخوانــه املجاهديــن يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 2004م. ثــم تــدرج ليتأهــل يف العمــل يف صفــوف 

وحــدة الرصــد واالســتطاع يف املناطــق الشــاملية الغربيــة لقطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
ـــوين  ـــاح صهي ـــرض الجتي ـــزة تتع ـــامل غ ـــوام ش ـــة الت ـــي اإلرساء مبنطق ـــة ح ـــت منطق ـــوز( 2006م كان ـــو )مت يف 7 يولي

ـــدو  ـــذا الع ـــدت له ـــي تص ـــطينية الت ـــة الفلس ـــال واملقاوم ـــوات االحت ـــني ق ـــة ب ـــتباكات عنيف ـــا اش ـــدور فيه ـــم، وت غاش

ـــن  ـــن م ـــذي مل يتمك ـــال ال ـــى االحت ـــي اإلرساء ع ـــى ح ـــة، فع ـــا املتواضع ـــكل إمكاناته ـــه ب ـــه وعنجهيت ـــرس بقوت املتغط

ـــس. ـــق األنف ـــه إال بش دخول

ــدري  ــوين دون أن ي ــكل بســالة للعــدوان الصهي ــن للتصــدي ب ــه املجاهدي ــع إخوان ــر م خــرج الشــهيد املجاهــد ثائ

مبوعــده املنتظــر مــع الحــور العــني الــذي ســبق زفافــه يف الدنيــا املقــرر بعــد شــهر مــن استشــهاده حــني أصابتــه عــدة 

رصاصــات أطلقــت عليــه مــن قبــل أحــد القناصــة الصهاينــة املتمركــزة أعــى املبــاين لرتقــى روحــه إىل عليــاء املجــد مــع 

الشــهداء والصديقــني وحســن أولئــك رفيقــا بــإذن اللــه تعــاىل.

قصــة شــهيدنا مل تقــف عنــد استشــهاده، بــل إن محــارصة االحتــال للمنطقــة التــي تقطــن فيهــا عائلتــه حــال دون 

مشــاركتهم يف تشــييع جثامنــه الطاهــر، وجــاءت الصدمــة أكــر عليهــم عندمــا عرفــوا بخــر استشــهاده بعــد انســحاب 

جيــش االحتــال مــن املنطقــة. رحــم اللــه شــهداءنا األبــرار وأســكنهم فســيح جناتــه!



موسوعة شهداء من فلسطين158

الشهيدة املجاهدة آمنة يوسف العبد حجاج

صدقت الله بأعاملها فصدقها بالشهادة

الميالد والنشأة
يف 24 ســبتمر )أيلــول( 1958م خرجــت الرخــات األوىل للشــهيدة آمنــة يوســف العبــد حجــاج )أم أميــن( يف مدينــة 

غــزة، فنشــأت وترعرعــت يف أحضــان أرسة محافظــة مجاهــدة. 

ــت  ــزة وأنه ــة غ ــة يف مدين ــدارس الحكومي ــدادي يف امل ــدايئ واإلع ــا االبت ــة تعليمه ــدة آمن ــهيدة املجاه ــت الش تلق

دراســتها الثانويــة. تزوجــت برفيــق دربهــا وأنجبــت أربعــة عــرش مــن األبنــاء استشــهد منهــم اثنــان هــام الطفلــة روان 

فريــد حجــاج، ومحمــد فريــد حجــاج.

ــه  ــداء الحــق وابتغــاًء مرضات ــًة لن ــد مــن الشــهداء تلبي ــي قدمــت العدي ــات الت ــة حجــاج مــن العائ ــر أن عائل يذك

وفــداًء ألرض فلســطني منهــم: أحمــد عبــد الفتــاح حجــاج، مــريض ناهــض حجــاج، معتصــم ديــاب حجــاج. رحمــة اللــه 

عليهــم جميًعــا وهــم مــن فرســان رسايــا القــدس. 

صفاتها وأخالقها 
كل الكلــامت ال تكفــي عندمــا يكــون الحديــث عــن أم فلســطينية قدمــت نفســها وفلــذات أكبادهــا يف ســبيل إعــاء 

رايــة ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه، فشــهيدتنا تعتــر مثــااًل لــألم الحنــون.

يقــول ابنهــا عمــر بابتســامة عريضــة مل تفــارق وجهــه: »أمــي التزمــت بالصــاة والصيــام وقــراءة القــرآن، والجميــع 

يشــهد عــى طيــب أخاقهــا وحســن معاملتهــا للغــر«.

وأضــاف عمــر: »أمــي طيبــة القلــب، كرميــة جــًدا، عاقتهــا مــع جرانهــا وأهلهــا عــى أحســن حــال، أساســها الــود 

والتعــاون عــى فعــل الخــر. تقــوم بزراعــة الخــراوات يف بيتنــا وتــوزع بعــض املحصــول عــى األقــارب والجــران. تعــول 

املــرىض وتشــارك جميــع معارفهــا يف األفــراح واألتــراح«. 

مشوارها الجهادي 
ــل  ــن، ولع ــة أظافره ــذ نعوم ــن من ــم الوط ــه، ث ــب الل ــن ح ــوايت ترشب ــطني الل ــاء فلس ــي نس ــهيدتنا كباق ــر ش تعت

ــن. ــمى غايته ــو أس ــال ه ــس االحت ــن دن ــه م ــر أراضي ــن وتطه ــاع الوط ــبيل إرج ــة يف س التضحي

(2006 - 1958)

ــره  ــا رضــوا بغ ــاد وم ــق الجه ــوا طري ــن عرف ــم الشــهداء الذي ألنه

طريًقــا، أولئــك الذيــن آمنــوا أن ال عيــش يف هــذه الدنيــا إال لألحــرار؛ 

ــت  ــام زال ــان، ف ــاق الجن ــا عش ــم ي ــا. إليك ــا جميًع ــرم من ــم األك ألنه

ــا عــن  ــن قضــوا دفاًع ــات الذي ــات ورواي ــرة الشــعب تعــج بذكري ذاك

تــراب فلســطني، تعــددت الطــرق واألســاليب، لكــن الشــهادة واحــدة.
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ال يســتطيع أحــد إنــكار قــوة قلــوب أمهــات فلســطني ورغبتهــن الشــديدة يف مشــاركة الرجــل حمــل الســاح والتصدي 

للعــدو، ولكــن أمهاتنــا ومــن ضمنهــن الشــهيدة آمنــة حجــاج اتبعــن طريًقــا آخــر للجهــاد هــو الطريــق الدعــوي الــذي 

مــن خالــه تُبــث روح الجهــاد يف قلــوب النــاس، واظبــت شــهيدتنا عــى حضــور النــدوات الدينيــة وشــاركت يف الفعاليــات 

التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف مســجد املعتصــم يف منطقتهــا.

موعد مع الشهادة 
ــم  ــة بعضه ــم برؤي ــه أعينه ــوم تكتحــل في ــو )متــوز( 2006م هــو آخــر ي ــوم 8 يولي ــأن ي ــة حجــاج ب ــدرك عائل مل ت

بعًضــا، فقــد فرقــت شــملهم طائــرات الغــدر املتعطشــة لدمــاء الفلســطينيني، فالعــدو الصهيــوين ال يعــرف إال لغــة القتــل 

والذبــح. كيــف ال وقلوبهــم كالحجــارة بــل أشــد قســوة؟ قــد مــات ضمرهــم وعميــت أبصارهــم عــن معنــى اإلنســانية. 

قلوبهــم جبانــة تختبــئ خلــف مصفحــات حديديــة صدئــة بعزميــة وقــوة شــعبنا الفلســطيني.

فبينــام جلســت شــهيدتنا آمنــة برفقــة عائلتهــا يف حديقــة منزلهــم أســقطت طائــرات الشــؤم ثاثــة صواريــخ متتاليــة 

عليهــم لرتتقــي آمنــة وابنهــا محمــد وطفلتهــا روان شــهداء، وأصيــب عــدد مــن أفــراد األرسة منهــم إبراهيــم حجــاج، 

وراين حجــاج وشــعبان حجــاج وخالــد حجــاج.

ويف اليــوم التــايل خــرج حشــد كبــر مــن النــاس لتشــييع جثامــني الشــهداء الثاثــة وبرفقتهــم الشــهيد منــر فتحــي 

شــلح الــذي طالتــه رصاصــات االحتــال رشق حــي الشــجاعية.

باستشــهادهم أنــاروا ملــن بعدهــم دربًــا للفــداء والتضحيــة، دربًــا تعبــد بالدمــاء واألشــاء نــرة لديــن الحــق ودفاًعــا 

عــن أرض الحــق.
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الشهيد املجاهد رامي سليم حسن النجار

نال الشهادة أثناء صاته

الميالد والنشأة
ـــاين  ـــود الث ـــرشى باملول ـــم الب ـــن ث ـــاض، وم ـــا املخ ـــا جاءه ـــارس )آذار( 1988م عندم ـــا إىل 11 م ـــادت األم بذاكرته ع

ـــهيدنا  ـــل. لش ـــر واألم ـــه الخ ـــاء ومع ـــه ج ـــرة إىل أن ـــل مش ـــم الطف ـــكان نع ـــي ف ـــم رام ـــده اس ـــه وال ـــار ل ـــذي اخت ـــا ال له

ـــف أرسة بســـيطة تعمـــل يف زراعـــة  ـــع أخـــوات. عـــاش الشـــهيد املجاهـــد رامـــي يف كن ـــة إخـــوة وأرب املجاهـــد رامـــي ثاث

ـــة  ـــم املغتصب ـــوق أرضه ـــا ف ـــذي كان جامثً ـــوين ال ـــال الصهي ـــف االحت ـــف وتجري ـــا قص ـــا ناله ـــي طامل ـــا الت األرض وفاحته

ـــابًقا. ـــراج س يف م

درس الشـــهيد املجاهـــد رامـــي املرحلـــة االبتدائيـــة يف مدرســـة أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز واملرحلـــة اإلعداديـــة يف 

مدرســـة الشـــهيد محمـــد الـــدرة يف مدينـــة خانيونـــس، وأكمـــل الثانويـــة يف مـــدرس الشـــهيد كـــامل نـــارص بتفـــوق، 

وعمـــل نائًبـــا ألمـــر الرابطـــة اإلســـامية يف املدرســـة، متيـــز بتفوقـــه امللحـــوظ يف الدراســـة وإملامـــه بالعديـــد مـــن 

ـــام،  ـــجد الس ـــن رواد مس ـــكان م ـــره، ف ـــة أظاف ـــذ نعوم ـــا من ـــق به ـــاجد وتعل ـــهيد املس ـــب الش ـــوم، وأح ـــاالت والعل املج

ـــة  ـــذي خـــرج االستشـــهادي بطـــل عملي ـــدي أســـاتذة ومشـــايخ املســـجد ال ـــم عـــى أي ـــرآن ودروس العل ـــم الق ـــث تعل حي

فتـــح خيـــر الشـــهيد املجاهـــد عـــاء الشـــاعر، والشـــهيد املجاهـــد ســـعيد النجـــار والشـــهيد املجاهـــد فضـــل فـــوزي 

ـــاعر. ـــا الش ـــد عط ـــد محم ـــهيد املجاه ـــار والش النج

صفاته وأخالقه
وصــف الوالــد ســليم حســن النجــار ابنــه الشــهيد رامــي وقــد بــدا عــى وجهــه البــرش واالطمئنــان رغــم مــا أمل بــه 

ــا مــن اللــه أن يجمعــه وإيــاه  مــن حــزن عــى فقــدان فلذتــه: »بذراعــه اليمنــى التــي فقدهــا بعــد استشــهاده متمنًي

وكل املســلمني يف جنــة الرحمــن التــي وعــد بهــا الصابريــن املجاهديــن«، وأضــاف أنــه كان يتمتــع بحســن الخلــق، فــكان 

الشــهيد مثــااًل للتواضــع واألدب وتحمــل املســؤولية رغــم صغــر ســنه مســتذكًرا كيــف اســتطاع أن يســاعده يف زراعــة 

األرض، وأن يســتيقظ صبــاح فجــر اليــوم التــايل ليحفــظ دروســه، وتبســم والــده ثــم نظــر نحــوه قائــًا: »لقــد متنــى دوًمــا 

لقــاء ربــه شــهيًدا فلقيــه عــى ســجادة الصــاة وقامئـًـا«.

(2006 - 1988)

ــهد يف  ــا. مل يستش ــه عليه ــه وحرص ــه ألخت ــن حب ــه مث ــت حيات كان

امليــدان، لكنــه استشــهد أثنــاء الصــاة يف موقــف إنســاين مؤثــر، ومــا 

أجملهــا مــن شــهادة عــى ســجادة الصــاة، ففــي صــاة املغــرب؛ لقــاء 

ــه شــهيًدا. الرجــال قــى نحب
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هـــذا ومتيـــز الشـــهيد املجاهـــد رامـــي بالتفاعـــل االجتامعـــي وحبـــه لآلخريـــن الـــذي انعكـــس عـــى شـــخصيته 

ـــا  ـــرى دوًم ـــث ت ـــر حي ـــر والكب ـــى الصغ ـــه ع ـــه وعطف ـــه وأدب ـــن خلق ـــاؤه بحس ـــاد أصدق ـــد أش ـــه. وق ـــن ل ـــب اآلخري وح

ـــى الشـــهيد  ـــه يف كل وقـــت فراغـــه، فتمن ـــر القـــرآن وتاوت ـــارق شـــفتيه، وأشـــاروا إىل حـــب الشـــهيد لذك االبتســـامة ال تف

املجاهـــد رامـــي مـــن اللـــه تعـــايل أن يرزقـــه يف هـــذه الدنيـــا أحـــد أمريـــن: حفـــظ القـــرآن الكريـــم وأن يصطفيـــه 

ـــه.  ـــبيل الل ـــا يف س ـــهاديًا غازيً استش

ــه  ــه وارتباطــه بشــقيقه الشــهيد املجاهــد رامــي، وعــن حرصــه الشــديد علي ــل عــن مــدى عاقت ــا أخــوه نائ حدثن

واطاعــه عــى الكثــر مــن أرساره التــي كان يخفيهــا عــن باقــي أرستــه، وأضــاف: »مل يكــن رامــي ليخفــي شــيًئا مــن أرساره 

عــيل؛ فقــد كانــت تربطنــا عاقــة قويــة«، وصمــت نائــل هنيهــة محــاواًل إخفــاء دمعتــه بــني مقلتيــه، ثــم اســتطرد قائــًا: 

»مل اســتطع أن أعدلــه عــن قــراره ملــا فيــه مــن الخــر لــه يف دنيــاه وآخرتــه، رغــم معرفتــي مبــدى خطورتهــا وأمل نتائجهــا«، 

وأفــاد أنــه كان حريًصــا عــى متابعتــه وإســداءه النصيحــة إذا لــزم األمــر.

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املجاهــد رامــي إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي متأثــًرا بصفــات وأخــاق أبنــاء الحركــة وفكــر 

حركــة الجهــاد اإلســامي النابــع مــن عقيــدة التوحيــد وســنة الحبيــب، واســتطاع الشــهيد أن يؤثــر يف القلــوب بتميــزه 

وتفوقــه يف حفــظ كتــاب اللــه، ومشــاركته يف كافــة األنشــطة والفعاليــات الخاصــة يف الحركــة حيــث عــني أمــرًا لشــباب 

الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي مبنطقــة قيــزان النجــار، ثــم مــنَّ اللــه عــى الشــهيد بااللتحاق 

بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني هــو ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد 

ــخ القــدس  ــة يف إطــاق صواري ــا املغتصب ــوين عــن أرضن ــل انســحاب العــدو الصهي ســعيد النجــار، وشــارك الشــهيد قب

والهــاون عــى مســتوطنة مــراج، ويف عمليــات رصــد مــع مجاهــدي أبنــاء رسايــا القــدس.

موعد مع الشهادة
ــه، فكانــت  ــه وقــدرة الصطفــاء رجــل مخلــص لدينــه ووطن ــو )متــوز( 2006م جــاء قضــاء الل يف مســاء يــوم 9 يولي

ــه، وكانــت الســامء تنتظــر قمــًرا يســطع عــى أبوابهــا فــكان الشــهيد املجاهــد رامــي عــى  الحــور العــني تتزيــن للقائ

موعــد مــع الشــهادة لتفتــح الســامء أبوابهــا وتســتقبل فارًســا شــجاًعا مــن فرســان الليــل ورهبــان النهــار، فبينــام العــدو 

الصهيــوين يواصــل عدوانــه عــيل قطــاع غــزة الصامــد لكــر إرادة الجهــاد واملقاومــة، تحركــت الهمــم واملشــاعر لديــه 

ــه تعــاىل: نث ۇ  ۆ   ــا مــن قول ــا الحبيــب منطلًق ــوات لصــد العــدوان الغاشــم عــن قطاعن فجهــز الســاح والعب

ــه  ــدر الل ــكان ق ــال: 60] ، ف ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېمث [األنف
ــه بعــد انفجــار صاعــق  ــم إىل صات ــه عــز وجــل أن يرتقــي الشــهيد املجاهــد رامــي إىل العــا شــهيًدا وهــو قائ وإرادت

العبــوة التــي حــاول الشــهيد إبعادهــا عــن يــد أختــه الصغــرة فوضعهــا يف جيبــه، وقــام يصــيل دون أن يعــي أن يف جيبــه 

بطاريــة شــحن فانفجــر الصاعــق ليســقط رامــي شــهيًدا، وأصيــب وقتهــا ســتة مــن أفــراد عائلتــه بجــروح مختلفــة.
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الشهيد املجاهد رائف موىس سلامن أبو سلمي

الشيخ واملجاهد الثائر

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد رائــف مــوىس أبــو ســلمي يف 12 ديســمر )كانــون الثــاين( 1983م بالجمهوريــة العربيــة الليبيــة 

ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام العظيــم طريًقــا ومنهــج حيــاة، تعــرف واجبهــا تجــاه دينهــا ووطنهــا، ويعــود 

ــروا منهــا منــذ العــام 1948م، وتتكــون أرستــه مــن والديــه ومثانيــة مــن اإلخــوة  أصــل العائلــة إىل مدينــة »يافــا« التــي ُهجِّ

واثنتــني مــن األخــوات شــاء اللــه أن يكــون الخامــس بينهــم.

ــته  ــى دراس ــة، وأنه ــة الليبي ــدارس الجمهوري ــة يف م ــة واإلعدادي ــني االبتدائي ــف املرحلت ــد رائ ــهيد املجاه درس الش

الثانويــة يف مدرســة املتنبــي الثانويــة للبنــني، وأكمــل مشــواره التعليمــي بالتحاقــه بالجامعــة اإلســامية كليــة الرشيعــة، 

ــن  ــن م ــطة ليتمك ــات املتوس ــة الدراس ــق بكلي ــم التح ــامية، ث ــة اإلس ــوس يف الرشيع ــهادة البكالوري ــى ش ــل ع وحص

ــة.  ــوم يف الرتبي الحصــول عــى شــهادة الدبل

صفاته وأخالقه
ارتبــط الشــهيد املجاهــد رائــف بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه، محــب وحنــون مــع الجميــع، متيــز بحرصــه الشــديد 

عــى أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد خليــل الرحمــن ببلــدة عبســان الكبــرة، وهــو مــؤذن وإمــام املســجد ومحفــظ 

لكتــاب اللــه ملجموعــة مــن أطفــال البلــدة، باإلضافــة إىل إلقائــه دروس التوعيــة يف الديــن، يحــث أهلــه وذويــه عــى 

التــزود مــن الطاعــة والعبــادات.

بحــث عــن الشــهادة كثــرًا، ويقــول أخــوه األصغــر إنــه ظــل ينشــد »وداًعــا وداًعــا يــا إخــويت«، لكننــا مل نــدرك أنــه 

ينشــدها ليرتكنــا يف هــذه الدنيــا الفانيــة، باإلضافــة إىل أنــه دائــم االســتامع إىل خطــب املشــايخ.

مــن جانبهــا أكــدت والدتــه أنــه اعتــاد أن يضــع وصيــة مكتوبــة بخــط يــده تحــت وســادته، فتســأله ملــاذا هــذا؟ 

.» فيقــول: »ســنة عــن الرســول

اهتــم الشــهيد املجاهــد رائــف بتقديــم الهدايــا والتحفيــزات لألطفــال الذيــن يتمــون حفــظ أجــزاء مــن كتــاب اللــه 

يف املســجد مــن مروفــه الخــاص لــي يشــجعهم عــى االســتمرار بحفظــه. 

(2006 - 1983)

حــوى الجهــاد الفلســطيني يف مواجهــة الغــزوة الصهيونيــة بطــوالت 

نــادرة. مــن يذهــب إىل منطقــة خطــر مؤكــد يف ســيارة مدنيــة؟! فعلهــا 

الشــهيد رائــف مــع مجاهــد آخــر. 
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مشواره الجهادي
شــب شــهيدنا الفــارس رائــف عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة، ومنــذ نعومــة أظافــره حــرص عــى 

املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء واالحتفــاظ بصورهــم.

ــواره  ــدأ مش ــة ليب ــة الثانوي ــو يف املرحل ــطني وه ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــف لحرك ــد رائ ــهيد املجاه ــى الش انتم

ــه والوطــن. ــاده يف ســيبل الل ــه وجه ــم بندقيت ــن ث ــه، وم ــه وعلم ــادي بشــتى الطــرق بقلم الجه

عمــل الشــهيد الفــارس رائــف مــع إخوانــه يف الحركــة ببلــدة عبســان الكبــرة وبــدا فاعــًا يف الكثــر مــن األحــداث 

واملناســبات الحركيــة حتــى انخــرط يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليصبــح جنديًــا 

فارًســا يحمــل القــرآن يف قلبــه والبندقيــة يف يــده، ويدافــع عــن طهــارة وقداســة فلســطني املباركــة.

يُســجل للشــهيد املجاهــد رائــف مشــاركته القويــة يف التصــدي للقــوات الصهيونيــة خــال اجتياحهــا ملدينــة خانيونس، 

كــام تــوىل مســئولية مجموعــة عســكرية يف بلــدة عبســان الكبــرة ترابــط عــى ثغــور خانيونــس باإلضافــة إىل عملــه يف 

االســتطاع والرصــد التابــع لرايــا القــدس.

تعــرض شــهيدنا املجاهــد رائــف لإلصابــة قبــل استشــهاده بثاثــة أيــام عندمــا حــاول برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــد 

صــري أبــو طــر زراعــة عبــوة ناســفة قــرب الســياج الحــدودي، لكــن الطائــرات الصهيونيــة قصفتهــم فارتقــى الشــهيد 

املجاهــد محمــد صــري أبــو طــر وأصيــب الشــهيد املجاهــد رائــف أبــو ســلمى، لكنــه رفــض الذهــاب إىل املستشــفى 

وأرص عــى املشــاركة يف تشــييع جنــازة صديقــه الشــهيد املجاهــد محمــد صــري أبــو طــر. 

موعد مع الشهادة
اشــتاق شــهيدنا املقــدام رائــف للقــاء اللــه شــهيًدا، وأحــب الشــهادة بصــدق وســعى لهــا ســعي املؤمــن، فــإذ باملوعــد 

يقــرتب؛ ففــي ظهــر يــوم االثنــني 10 يوليــو )متــوز( 2006م جهــز نفســه لصــاة الظهــر فجــاءه اتصــال مــن أحــد أصدقائــه 

بــأن العبــوات املزروعــة عــى الســياج الفاصــل قطعــت أســاكها مــن قبــل الخونــة والعمــاء، فــأرص الشــهيد املجاهــد 

رائــف أن يتوجــه إىل مــكان زراعتهــا هــو وصديقــه الشــهيد املجاهــد محمــد خليفــة مــن ســكان مدينــة خانيونــس يف 

وضــح النهــار وذلــك ألغــراض الصيانــة وإعــادة ربــط األســاك الكهربائيــة مســتقلني ســيارة بيضــاء اللــون. وحينــام اقرتبــا 

ــم وحــدة مــن  ــة لرتســل له ــا يف املنطق ــادة الراي ــع قي ــف ومل يســتطيعا الخــروج. تواصــا م ــار كثي تعرضــا إلطــاق ن

اإلســناد، لكــن الطائــرات الصهيونيــة قصفــت بصــاروخ حاقــد الســيارة فأوقعتهــام شــهيدين يف الحــال.
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الشهيد املجاهد محمد جميل محمد خليفة

ترىب عى موائد القرآن وحلقات العلم

الميالد والنشأة
ــة خانيونــس الباســلة يف 29 مــارس )آذار( 1988م، ونشــأ يف  ــل خليفــة يف مدين ــد شــهيدنا املجاهــد محمــد جمي ول

أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا. هــذه العائلــة العريقــة التــي يعــود جذورهــا وموطنهــا 

ــر أهلهــا عــام 1948م كــام الكثــر مــن عائــات شــعبنا، ثــم كان املســتقر للعائلــة  األصــيل إىل »بيــت دراس«، والتــي ُهجِّ

مدينــة خانيونــس الواقعــة عــى الســاحل الفلســطيني جنــوب قطــاع غــزة.

يعتر شهيدنا املجاهد محمد االبن الثالث لوالديه من بني إخوته، وله أربعة من اإلخوة وشقيقتان.

درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة مصطفــى حافــظ وحصــل عى شــهادة املرحلــة اإلعدادية 

مــن مدرســة أحمــد عبــد العزيــز، وأنهــى مرحلتــه الثانوية مــن مدرســة هارون الرشــيد عــام 2006م.

ينتمــي شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل عائلــة مجاهــدة يف ســبيل اللــه والوطــن، حيــث تــم اعتقــال عمــه ســبع مــرات، 

ومتــت مطاردتــه لعــدة ســنوات مــن قبــل العــدو الصهيــوين أثنــاء مقاومتــه للمحتــل الغاصــب، وال زالــت هــذه العائلــة 

املرابطــة تقــدم فلــذات أكبادهــا دفاًعــا عــن اإلســام وفلســطني.

صفاته وأخالقه
امتــاز شــهيدنا املجاهــد محمــد بصفــة العطــف والحنــان عــى إخوانــه وأخواتــه؛ فهــو يؤثــر عــى نفســه ولــو كان 

ــا مــن الجميــع، تربطــه عاقــة األخــوة مــع كل  ــا للجميــع ومحبوبً بــه خصاصــة، وكان بــاًرا ومطيًعــا لوالديــه. كان محًب

أصدقائــه. يواظــب عــى أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد الشــافعي الواقــع يف املعســكر الغــريب، ويحــث جميــع إخوانــه 

عــى صــاة الجامعــة والجلــوس يف حلقــات العلــم والذكــر يف املســجد، وقــد حــرص شــهيدنا عــى صيــام النوافــل.

ــا شــجاًعا  متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بحبــه للعمــل الجهــادي يف ســبيل اللــه والوطــن، فقــد عرفــه النــاس جريًئ

يتقــدم ألي مهمــة جهاديــة بقلــب املؤمــن وخطــا املخلــص العــارف.

ارتبــط شــهيدنا املجاهــد محمــد بعاقــات حميمــة مــع األرسة واألقــارب، وتوســعت دائــرة عاقاتــه لتشــمل جرانــه يف 

منطقــة القطاطــوة، فامتــاز بالصــدق والوفــاء واإلخــاص للجميــع وبالتفــوق الــدرايس.

(2006 - 1988)

اجتهــد يف مدرســة الجهــاد، مدرســة اإلميــان وحــب الوطــن حتــى 

ــروح، فتخــرج منهــا شــهيًدا بطــًا. ــة بال التضحي
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ــس يف ســبيل  ــايل والنفي ــذل الغ ــه والوطــن، فيب ــص لل ــادي الخال ــل الجه ــا للعم ــد محًب كان شــهيدنا املجاهــد محم

ــل الصاعــد. ــدى الجي ــة ل ــاد واملقاوم ــه لغــرس حــب الجه ــق أهداف تحقي

مشواره الجهادي
عشـــق الشـــهيد الفـــارس محمـــد فلســـطني، وعشـــق الجهـــاد حتـــى باتـــت فلســـطني وتحريرهـــا كل أمانيـــه وكل 

مطلبـــه يف الحيـــاة. ومـــا أن انطلقـــت انتفاضـــة األقـــى املباركـــة حتـــى وجـــد شـــهيدنا ضالتـــه التـــي يبحـــث عنهـــا 

ليلتحـــق بصفـــوف حركـــة الجهـــاد اإلســـامي يف فلســـطني حيـــث الجهـــاد واالستشـــهاد وتفجـــر الطاقـــات والعطـــاء 

الامتناهـــي يف خـــط املواجهـــة األوىل.

ــات التــي تحييهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف  ــد مــن املناســبات والفعالي شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد يف العدي

فلســطني، فشــارك يف األنشــطة املختلفــة التــي تقــام يف مســجد الشــافعي، وكان أحــد األعضاء األساســيني يف أرسة املســجد. 

كذلــك شــارك يف العديــد مــن الــدورات التدريبيــة التــي تهتــم بالتنميــة البرشيــة وتطويــر الكــوادر وإعــداد القــادة الــذي 

يقــوم عــى تأســيس جيــل يحمــل اإلســام ديًنــا، وشــعاره الـــ »إميــان – وعــي - ثــورة«.

ويف مطلــع العــام 2005م التحــق شــهيدنا املجاهــد محمــد بصفــوف رسايــا القــدس، والتحــق بالعديــد مــن الــدورات 

التدريبيــة، خاصــة يف مجــال الربــاط والفنــون القتاليــة واالســتطاع. حيــث أتقــن براعــة القنــص وزراعــة العبــوات.

واصــل شــهيدنا املجاهــد محمــد نشــاطه العســكري، فــكان يخــرج يف كل اجتيــاح عــى مدينــة خانيونــس، ويتصــدى 

للعــدو الغاشــم.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم االثنــني 10 يوليــو )متــوز( 2006م، وبالتحديــد يف منطقــة عبســان الرشقيــة جــاء قضــاء اللــه وقــدره 

ــان  ــا شــجاًعا مــن فرســان الليــل ورهب ــه لتفتــح الســامء أبوابهــا وتســتقبل فارًس ــه ووطن الصطفــاء رجــل مخلــص لدين

النهــار، فبينــام العــدو الصهيــوين يواصــل عدوانــه ويحشــد كل طاقاتــه وإمكانياتــه لكــر إرادة الجهــاد واملقاومــة لشــعبنا 

املجاهــد، خــرج الشــهيد املقــدام محمــد خليفــة والشــهيد رائــف أبوســلمي لتصليــح ســلك عبــوة ناســفة للمجاهديــن 

الذيــن مترتســوا لحراســة الوطــن فــإذا بطائــرات االســتطاع تقصفهــام لرتقــي الفارســان محمــد ورائــف شــهيدين بــإذن 

اللــه. أســكنكام اللــه فســيح جناتــه مــع النبيــني والصديقــني والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا.
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الشهيد املجاهد أحمد فتحي عودة شبات

عى خطا الصادقني مى

الميالد والنشأة
15 أغســطس )آب( 1989م يــوم ليــس عاديًــا بالنســبة لبلــدة بيــت حانــون ولعائلــة شــبات؛ فقــد رزقهــا اللــه مولــوًدا 

مــأل البيــت فرًحــا وســعادة ســموه أحمــد تيمًنــا بالنبــي محمــد . عــاش بــني أحضــان أرسة بســيطة اإلســام منهجهــا، 

فربتــه مــع أشــقائه الخمســة عــى األخــاق الطيبــة، وشــقيقاته الســت أيًضــا نشــأن عــى العفــة والطهــارة.

ــت  ــدة بي ــوث يف بل ــة الغ ــة لوكال ــدارس التابع ــة يف امل ــة االبتدائي ــه للمرحل ــد تعليم ــد أحم ــهيدنا املجاه ــى ش تلق

حانــون، كذلــك املرحلــة اإلعداديــة التــي انتقــل بعدهــا ليكمــل املرحلــة الثانويــة يف مدرســة هايــل عبــد الحميــد بالبلــدة.

عائلــة شــبات مل تكــف عــن تقديــم التضحيــات منــذ الهجــرة؛ فقــد قدمــت حينئــذ الشــهيد عبــد إبراهيــم شــبات، 

وعــى مــر الــراع مــع االحتــال قدمــت الشــهيد عبــد القــادر شــبات، والشــهيد هــاين شــبات، وهاهــي اليــوم تقــدم 

شــهيدنا الفــارس أحمــد محتســبة أملهــا عنــد اللــه.

صفاته وأخالقه
»قبــل ثاثــة أيــام مــن رحيلــه حدثنــي عــن نيتــه يف الجهــاد يف ســبيل اللــه، فقلــت لــه: احــرص عــى أن تصفــي النيــة 

للمــوىل وتــوكل عــى اللــه« بهــذه الكلــامت بــدأ الوالــد يتحــدث حينــام ســألناه عــن أكــر املواقــف التــي يتذكرهــا البنــه 

الشــهيد املقــدام أحمــد، وتابــع: »يــوم استشــهاده ســمعت صــوت املدفعيــة وأنــا عــى مقربــة مــن معــر بيــت حانــون، 

فعرفــت حينهــا أن فلــذة كبــدي قــد رحــل«.

ــاًرا بوالديــه لدرجــة أن والــده  متيــز شــهيدنا الفــارس أحمــد بأخاقــه العاليــة، وعزميتــه التــي ال تلــني، كــام عهــد ب

ــا«. ــا جميًع ــه يف قلوبن ــه زرع حب ــه. يقــول: »كأن الل ــه، وأحبهــم إىل قلب ــره أفضــل أبنائ يعت

يضيــف شــقيقه محمــد مســتذكًرا مــا مــى: »تعلــق قلبــه باملســاجد، وربطتنــي بــه عاقــة طيبــة، وهــو يصغــرين يف 

الســن، ومل يرفــض يل طلًبــا«. 

مشواره الجهادي

(2006 - 1989)

ــان مرعــني  ــا. يركضــون نحــو الجن ــون تباًع ــذا يرحــل الصادق هك

والهــوان،  الــذل  عيــش  رفضــوا  ونعيمهــا.  اآلخــرة  يــرون  كأنهــم 

وقاومــوا ببســاطتهم أعــداء اللــه. صدقــوا يف نواياهــم، فصدقهــم اللــه 

واصطفاهــم شــهداء.
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التــزم شــهيدنا املجاهــد أحمــد مســجد نــور الشــهداء ببلــدة بيــت حانــون شــامل القطــاع، وشــارك إخوانــه يف حركــة 

الجهــاد اإلســامي بــاألرس الدعويــة والدينيــة، وبــدأ يخــط مشــواره الجهــادي باملشــاركة يف العمــل الجامهــري يف الحركــة 

حيــث حــرص عــى أال يــرتك مناســبة أو فعاليــة أو حتــى مســرة تدعــو لهــا الحركــة دون أن يشــارك فيهــا.

يتحــدث والــده بقلــب أصابــه الفقــد: »كثــرا مــا ألــح عــيّل أن أحدثــه عــن حكايــات األجــداد، وكيــف هاجــروا مــن 

فلســطني، وحينــام أذكــر لــه املجــازر الصهيونيــة بحــق أهلنــا يــزداد قلبــه حقــًدا عــى الصهاينــة«.

ــه الــذي رافقــه يف رحلــة الصعــود للجنــان حيــث  ربطتــه عاقــة قويــة برفيقــه الشــهيد املجاهــد راجــي ضيــف الل

شــارك معــه يف صناعــة الفخيــات، وهــي قطــع مــن أنابيــب امليــاه الحديديــة بداخلهــا مســامر حديــدي مربــوط بزنــرك 

توضــع فيهــا طلقــة ويشــد املســامر فيــرب الطلقــة. كــام عمــل معــه أيًضــا يف الرابطــة اإلســامية الــذراع الطــايب لحركــة 

الجهــاد االســامي. 

موعد مع الشهادة
يف 11 يوليـــو )متـــوز( 2006م توجهـــت مجموعـــة مـــن رسايـــا القـــدس إىل منطقـــة البـــورة ببلـــدة بيـــت حانـــون، 

ــق  ــال بحـ ــوات االحتـ ــا قـ ــي ترتكبهـ ــازر التـ ــى املجـ ــة رًدا عـ ــا املحتلـ ــاه أراضينـ ــني تجـ ــاق صاروخـ ــت بإطـ وقامـ

الفلســـطينيني صبـــاح مســـاء.

مــا أن دوت أصــوات الصواريــخ حتــى تــرك شــهيدنا املجاهــد أحمــد لعبــة كــرة القــدم التــي أحبهــا كثــرًا، وراح يركــض 

مــع أصدقائــه صــوب مــكان اإلطــاق ليتفقــد املنطقــة، وملــا وصــل قــام أحــد أصدقائــه بحمــل إحــدى املنصــات وركــض 

ــا، لكــن قذيفــة مدفعيــة أرسعــت نحــوه وانفجــرت يف جســده الطاهــر، فارتقــى عــى الفــور شــهيًدا برفقــة  بهــا مرًع

الشــهيد محفــوظ نصــر الــذي انفجــرت فيــه القذيفــة بشــكل مبــارش، والشــهيد أحمــد غالــب أبــو عمشــة الــذي أصابتــه 

شــظية قاتلــة وهــو يركــض خلــف الشــهيد محفــوظ، والشــهيد راجــي ضيــف اللــه أصابتــه شــظية يف عنقــه، فنقــل إىل 

املستشــفى ومكــث فيهــا ثاثــة أيــام يف حالــة مــوت رسيــري، لكــن روحــه أبــت إال أن تلحــق برفقــاء دربــه يف صبــاح 

يــوم الخميــس املوافــق 13 يوليــو )متــوز( مــن العــام 2006م.
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الشهيد املجاهد جمعة إبراهيم محمد إسليم

متيز بقوة الشخصية واإليثار عى النفس

الميالد والنشأة
ــة  ــس، املدين ــة خانيون ــون األول( 1983م مبدين ــمر )كان ــليم يف 9 ديس ــم إس ــة إبراهي ــد جمع ــهيدنا املجاه ــد ش ول

ــخ العــريب اإلســامي وحضورهــا التجــاري. ألرسة فلســطينية  ــا يف التاري ــا الحضــاري، ومكانته ــا وتراثه ــة بتاريخه العريق

ــه الثــاث. ــة وأخوات ــه الثاث ــني إخوان ــاين ب ــا الســتة، وكان ترتيــب شــهيدنا الث ــة وإعــداد أبنائه حملــت عــبء رعاي

نشــأ الشــهيد املجاهــد جمعــة يف أرسة فلســطينية عريقــة يف مبادئهــا وانتامئهــا وأعرافهــا، مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا 

نحــو دينهــا ووطنها.

ينتمــي شــهيدنا املجاهــد جمعــة إىل عائلــة مجاهــدة يف ســبيل اللــه والوطــن حيــث استشــهد جــده يف عــام 1968م، 

واستشــهد وأصيــب واعتقــل الكثــر مــن أبنــاء العائلــة الصابــرة يف انتفاضــة األقــى أثنــاء مقاومتهــم للمحتــل الغاصــب، 

وال زالــت هــذه العائلــة املرابطــة تقــدم فلــذات أكبادهــا دفاًعــا عــن اإلســام وفلســطني.

صفاته وأخالقه 
امتــاز شــهيدنا املجاهــد جمعــة بصفــات العطــف والحنــان عــى إخوانــه وأخواتــه، فــكان بــاًرا ومطيًعــا لوالديــه. كان 

شــهيدنا املجاهــد جمعــة محًبــا للجميــع ومحبوبًــا مــن الجميــع، تربطــه عاقــة اإلخــوة مــع كل أصدقائــه.

ــار عــى  ــوة الشــخصية، واإليث ــز بق ــد متي ــر: فق ــات اإلنســان الناجــح الكث ــارس جمعــة مــن صف ــك الشــهيد الف ميل

النفــس، وهــدوء الطبــع، والصابــة يف قراراتــه ومواقفــه، والكتــامن والريــة يف العمــل. فــكان يعمــل بصمــت مســتلهاًم 

حديــث رســولنا الكريــم محمــد : »اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــامن«.

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد جمعــة جريًئــا شــجاًعا يتقــدم ألي مهمــة جهاديــة بقلــب املؤمــن وبخطــا املخلــص، ويحــرص 

عــى أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد األبــرار يف منطقــة القــرارة، وكان يحــث الجميــع عــى أداء الصــاة يف املســجد.

ُعرف بالخلق املميز، تأسًيا برسوله  الذي كان خلقه القرآن كام وصفته أم املؤمنني عائشة ريض الله عنها.

(2006 - 1983)

ــا  ــد حًب ــى درب الج ــد ع ــار الحفي ــهاد، فس ــبقه لاستش ــده س ج

لفلســطني وتضحيــة لرتابهــا. إنــه الــدرب الــذي ســينتهي بتحريــر الرتاب 

مهــام طــال ســرنا عليــه؛ فمشــوار األلــف ميــل يبــدأ بخطــوة وهــؤالء 

الشــهداء مضــوا بخطــوات عــى طريــق التحريــر.
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اتســمت عاقــات شــهيدنا املجاهــد جمعــة مــع اآلخريــن باألخــوة يف اللــه، وتوســعت دائــرة عاقاتــه لتشــمل األرسة 

واألقــارب واألصدقــاء يف املســجد واملجاهديــن يف املواقــف ومياديــن العمــل.

مشواره الجهادي
مــا أن انطلقــت رشارة انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م حتــى اندفــع شــهيدنا املجاهــد جمعــة كــام أبنــاء جيلــه 

ملواجهــة ومقاومــة االحتــال يف نقــاط االحتــكاك.

ــات ووســائل املقاومــة التحــق الشــهيد املجاهــد جمعــة  ومــع تطــور وتصاعــد وتــرة االنتفاضــة والتحــوالت يف آلي

بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وبــدأ شــهيدنا املجاهــد جمعــة رويــًدا رويــًدا كعضــو فاعــل يف الجســم 

الحــريك لحركــة الجهــاد اإلســامي.

ــري  ــل الجامه ــاطه يف العم ــة نش ــارس جمع ــهيدنا الف ــل ش ــامي واص ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــامء لصف ــد االنت بع

كــام ســاهم يف الفعاليــات واملناســبات الحركيــة التــي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي، وكان لــه نشــاط بــارز يف 

ــة. ــة والثقافي ــدوات الديني ــة والن النشــاطات الحركي

موعد مع الشهادة
بعدمــا متكــن املجاهــدون مــن أرس الجنــدي الصهيــوين جلعــاد شــاليط يف عمليــة الوهــم املتبــدد البطوليــة يف معــر 

كــرم أبــو ســامل التــي أحدثــت إربــاكًا لقــادة العــدو الصهيــوين، وجعلتهــم يهــددون باجتيــاح قطــاع غــزة، وعدم االســتجابة 

لــرشوط املجاهديــن باإلفــراج عــن الجنــدي الصهيــوين مقابــل اإلفــراج عــن بعــض األرسى مــن بينهــم النســاء واألطفــال، 

وتــرف العــدو الصهيــوين بعنجهيــة وشــن عــدة اجتياحــات عــى مناطــق متفرقــة مــن قطــاع غــزة الصامــد ومــن بينهــا 

اجتيــاح بلــدة القــرارة وإغــاق منافــذ الطــرق وقصــف الجــر الــذي يربــط بــني محافظتــي الشــامل والجنــوب، رسايــا 

القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي اســتنفرت كل طاقاتهــا مــن أجــل صــد العــدوان، فاشــتبكت إحــدى 

مجموعاتهــا مــع قــوات العــدو والتــي شــاركتها طائــرات االســتطاع الصهيونيــة التــي اســتهدفت املجاهديــن واملواطنــني 

ــرات  ــخ الحاقــدة مــن طائ ــو )متــوز( 2006م بأحــد الصواري حيــث ارتقــى الشــهيد املجاهــد جمعــة شــهيًدا يف 12 يولي

االســتطاع، ونحســبه مــع النبيــني والصديقــني والشــهداء والصالحــني.
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الشهيد املجاهد حمزة حسن أحمد الجوراين

آخر ما ردده يف حياته الشهادتني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد حمــزة حســن الجــوراين يف 11 ســبتمر )أيلــول( 1984م يف معســكر ديــر البلــح وســط قطــاع 

غــزة. فــكان أًخــا لثاثــة مــن اإلخــوة وثــاث أخــوات. تــريب يف أرسة محافظــة تعــود أصولهــا إيل قريــة »يبنــا« املحتلــة 

ــر أهلهــا يف عــام 1948م ليســتقر بهــم املقــام يف مخيــم ديــر البلــح. بعــد أن ُهجِّ

ــاين  ــف الث ــى الص ــدادي حت ــدايئ واإلع ــه االبت ــى تعليم ــح وتلق ــر البل ــدارس دي ــزة مب ــد حم ــهيدنا املجاه ــق ش التح

الثانــوي، ثــم توقــف عــن الدراســة ملســاعدة والــده يف عملــه وإعالــة األرسة. ويف عــام 2006م عــى التقــدم إىل امتحانــات 

الثانويــة العامــة ونــال الشــهادة العليــا قبــل الشــهادة بالدنيــا، حيــث استشــهد قبــل يــوم واحــد مــن ظهــور اســمه ضمــن 

الناجحــني يف الثانويــة العامــة.

 يُذكــر أن شــهيدنا الفــارس حمــزة مل يكــن الشــهيد األول لهــذه العائلــة التــي قدمــت مــن قبلــه ابــن عمــه الشــهيد 

مدحــت عبــد الوهــاب الجــوراين الــذي استشــهد يف العــام 2002م إثــر اســتهدافه مــن طائــرة صهيونيــة يف مدينــة رفــح 

جنــوب القطــاع. وكذلــك ابــن عمــه محمــود محمــد الجــوراين الــذي اســتهدف مــن طائــرة صهيونيــة قــرب مســجد يافــا 

مبدينــة ديــر البلــح يف حــرب غــزة 2014م.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد حمــزة بدماثــة خلقــه وأدبــه وتواضعــه، ونشــاطه يف كل املجــاالت كــام متيــز أيًضــا بالطاعــة 

والصــدق التــام.

كان شــهيدنا الفــارس حمــزة متفانًيــا يف عملــه مــع والــده وإخوانــه، وكثــرًا مــا تصــدق عــى املحتاجــني والفقــراء. ُعرف 

مبداومتــه عــى الصلــوات يف مســجد الرحمــن، وعندمــا انتهــى اإلخــوة يف الحركــة مــن بنــاء مســجد عمــر بــن الخطــاب 

يف ديــر البلــح أصبــح مــن رواد هــذا املســجد بشــكل مســتمر وأصبــح نشــيطًا جــًدا فيــه. متيــزت عاقــة حمــزة بأرستــه 

بأفضــل حــال مــع والدتــه وإخوانــه وأخواتــه لكونــه عطوًفــا جــًدا عليهــم و بــاًرا بوالديــه.

(2006 - 1984)

ــن مضــوا  ــات الشــهداء. أجــل فهــم الذي املســك يفــوح مــن حكاي

ــم  ــون أنه ــم موقن ــوت وه ــو امل ــائرون نح ــم س ــون أنه ــم يعلم وه

شــهداء فتكــون البــرشى مــن ربهــم، وخــر مثــال حينــام يحــي شــهيدنا 

ــة  ــبقه للجن ــا س ــرى أًخ ــهد ل ــه سيستش ــه أن ــزة إلخوان ــارس حم الف

ــه  ــع الل ــون الصــدق م ــذا يك ــزة، فهك ــي حم ــد، ويرتق ــق الوع ويتحق

ــرآن: نث ٻ  ٻ  ٻ  پ   ــن الق ــة م ــف تتجــى آي ــذا املوق وبه

ــامء! ــا العظ ــم أيه ــا لك ــزاب: 23] هنيًئ پ  پمث [األح
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كــام متيــزت عاقتــه بأصدقائــه يشــاطرهم أفراحهــم وأحزانهــم، دائــم االبتســامة معهــم، وغيــوًرا جــًدا عــى الحركــة 

يدافــع عنهــا دفاًعــا شــديًدا.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد حمــزة إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وشــارك بفاعليــة ملحوظــة خــال انتفاضــة 

األقــى يف كافــة النشــاطات السياســية واالجتامعيــة ويف تشــييع جثامــني الشــهداء حتــى خــارج منطقتــه. حيــث تعــرف 

عــى الحركــة وأعجــب بهــا وبفكرهــا، فالتحــق برايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وتــدرج يف 

العمــل العســكري حتــى أضحــى أمــرًا إلحــدى املجموعــات حيــث خــاض مــن خــال التحاقــه برايــا القــدس كثــرًا مــن 

املواقــف الجهاديــة.

موعد مع الشهادة
قبــل استشــهاده بيــوم واحــد قــال إلخوتــه إنــه يريــد أن يستشــهد لــي يلتقــي يف الجنــة الشــهيد القائــد يف رسايــا 

القــدس محمــد الشــيخ خليــل الــذي أُعجــب شــهيدنا جــًدا بشــخصيته.

يــوم األربعــاء املوافــق 12 يوليــو )متــوز( 2006م وبعــد أن توغلــت قــوات االحتــال الصهيــوين يف منطقــة أبــو العجــني 

ووصلــت حــدود مغتصبــة »كفــار داروم« ســابًقا تقــدم الشــهيد املجاهــد حمــزة برفقــة الشــهيد املجاهــد طــارق نصــار 

ــات  ــق إحــدى اآللي ــوة ناســفة يف طري ــاء شــعبهم، وحــاوال نصــب عب ــن أبن ــاع ع ــدو املجــرم والدف ــة هــذا الع ملواجه

الصهيونيــة، لكــن طائــرات االســتطاع الغــادرة رصدتهــام فأطلقــت صاروًخــا باتجاههــام مــا أدى إىل ارتقائهــام شــهيدين 

إىل عــامل الخلــود والراحــة األبديــة مــع األنبيــاء والصديقــني والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا. وكان آخــر مــا ردده شــهيدنا 

الفــارس حمــزة أشــهد أن ال إلــه إال اللــه وأن محمــًدا رســول اللــه. رحمــك اللــه يــا حمــزة وأســكنك فســيح جناتــه!
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الشهيد املجاهد طارق فايز إسامعيل نصار

فارس من فرسان الجهاد

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد طــارق فايــز نصــار يف 26 ديســمر )كانــون األول( 1987م يف مخيــم ديــر البلــح وســط قطــاع 

غــزة ألرسة مكونــة مــن خمســة إخــوة وثــاث أخــوات إضافــة إىل الوالديــن. تــرىب يف أرسة محافظــة تعــود أصولهــا إيل 

ــر أهلهــا عــام 1948م ليســتقر بهــم املقــام يف مخيــم ديــر البلــح  قريــة »جولــس« مــن قــرى فلســطني املحتلــة التــي ُهجِّ

لتعيــش األرسة حيــاة مليئــة بــاألمل واملعانــاة كــام كل األرس املهاجــرة التــي ســلب الصهاينــة أراضيهــا.

درس شــهيدنا املجاهــد طــارق يف مــدارس ديــر البلــح وتلقــى فيهــا تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانويــة، وتقــدم 

ــوم واحــد ليفــوز بالشــهادة  ــة بي ــج الثانوي ــل ظهــور نتائ ــة عــام 2006م، واستشــهد قب ــة الثانوي المتحــان إمتــام املرحل

العليــا ثــم الشــهادة الدنيــا.

الجديــر بالذكــر أن أرسة شــهيدنا الفــارس طــارق عرفــت مبشــوارها الجهــادي الطويــل حيــث الشــهيد نــر إســامعيل 

ــن عمــة الشــهيد أميــن ســعيد  ــك اب ــوين، كذل ــارع قــوات العــدو الصهي نصــار أحــد شــهداء االنتفاضــة األوىل 1987م ق

نصــار الــذي طاردتــه قــوات االحتــال يف االنتفاضــة األويل، وكان قائــًدا يف مجموعــات صقــور فتــح واغتيــل يف الســجن 

بعــد أن اعتقــل، وكذلــك تعــرض معظــم شــيوخ وشــباب هــذه العائلــة لاعتقــال لــدى قــوات االحتــال الصهيــوين.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املقــدام طــارق بحســن خلقــه وأدبــه وتواضعــه حيــث الهــدوء صفتــه الرئيســية، وُعــرف مبداومتــه عــى 

الصلــوات الخمــس يف مســجد الرحمــن، وعندمــا قامــت حركــة الجهــاد اإلســامي ببنــاء مســجد عمــر بــن الخطــاب بــدأ 

مبداومتــه فيــه، وأصبــح مــن اإلخــوة املحفظــني للقــرآن أيًضــا.

متيــزت عاقــة الشــهيد الفــارس طــارق بأرستــه بأفضــل عاقــة ومعاملــة حســنة مــع والديــه وإخوانــه وأخواتــه؛ فقــد 

كان رحيــام بهــم رءوًفــا عليهــم وبــاًرا بوالديــه. كــام متيــزت عاقتــه بأصدقائــه بأفضــل حاالتهــا، مــا جعلــه محبوبًــا جــًدا 

بينهــم يشــاطرهم أفراحهــم وأحزانهــم ال تفوتــه زيــارة أو جلســة معهــم، واالبتســامة دامئــة عــى وجهــه، ضحــوكًا طيًبــا 

هادئـًـا صامًتــا.

(2006 - 1987)

ــتهدفت  ــي اس ــطيني الت ــن الفلس ــى الوط ــرة ع ــر املؤام ــم ك رغ

اقتــاع أهلــه مــن أرض آبائهــم وأجدادهــم فــإن الشــعب الفلســطيني 

ــن  ــل م ــدم قواف ــة، فق ــرة املجرم ــه يف التصــدي للمؤام ــا وهــن عزم م

الشــهداء والجرحــى واألرسى، وقــدر لفــارس الجهــاد طــارق نصــار أن 

ــك القوافــل. يكــون مــن أبطــال تل
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يتميــز شــهيدنا املقــاوم طــارق بالريــة والكتــامن مل يكــن يعلــم أحــد مبــا يفعلــه ويســتجيب بســهولة ملــن يوجهــه 

إىل طريــق الحــق والخــر.

مشواره الجهادي
عمــل شــهيدنا املجاهــد طــارق يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مــدارس الثانويــة 

وشــارك يف النشــاطات الطابيــة الخاصــة بالرابطــة.

ــح  ــة، ليصب ــات وأنشــطة الحرك ــات انتفاضــة األقــى وشــارك بفعالي ــع بداي ــاد اإلســامي م ــة الجه ــى إىل حرك انتم

عضــًوا فعــااًل ومــن الشــباب النشــطني يف كافــة املياديــن حيــث شــارك الشــهيد يف كثــر مــن املناســبات واالحتفــاالت التــي 

أقامتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي، وكذلــك الزيــارات االجتامعيــة. كــام شــارك يف العمــل الجامهــري مبــا فيــه الكتابــة عــى 

الجــدران وتعليــق صــور الشــهداء. كــام شــارك أيًضــا يف تعليــق املجلــة األســبوعية الخاصــة مبســجد عمــر بــن الخطــاب، 

باإلضافــة إىل قيامــه بتحفيــظ كتــاب اللــه لألشــبال يف املســجد.

موعد مع الشهادة
قبــل استشــهاده بأيــام قــام بالتــرع ببعــض أموالــه الخاصــة ملســجد عمــر بــن الخطــاب، وقــام بــرشاء قميــص وبنطــال 

وحــذاء وتــرع بهــام ألحــد أصدقائــه، ومل يكــن يعلــم أحــد ملــاذا فعــل هــذا رغــم معرفتهــم بــه وبطبيعتــه الخدومــة.

يف يــوم األربعــاء 12 يوليــو )متــوز( 2006م حــني توغلــت قــوات العــدو الصهيــوين يف منطقــة أبــو العجــني ووصلــت 

إيل حــدود مغتصبــة »كفــار داروم« ســابًقا تقــدم شــهيدنا املقــدام طــارق ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد حمــزة الجــوراين 

ــة فأصــاب  ــرة اســتطاع صهيوني ــاء تقدمهــام باغتهــام صــاروخ مــن طائ ــل، وأثن ــة املحت ــاع عــن شــعبهام ومواجه للدف

الشــهيد املجاهــد طــارق والشــهيد املجاهــد حمــزة إصابــة مبــارشة، فــكان االرتقــاء األجمــل إىل مــا كانــا يبحثــان عنــه 

عــن عــامل الشــهادة عــامل الخلــود والراحــة األبديــة بجــوار اللــه وبجــوار األنبيــاء والصديقــني والشــهداء، وحســن أولئــك 

رفيقــا. رحــم اللــه شــهداءنا األبــرار وأســكنهم فســيح جناتــه، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، وال حــول وال قــوة إال باللــه.
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الشهيد املجاهد راجي عمر جابر ضيف الله

»أنا الشهيد الحي ابن الجهاد االسامي«

الميالد والنشأة
ــه ألرسة بســيطة تقطــن  ــد الشــهيد الفــارس راجــي عمــر ضيــف الل ــون األول( 1989م ول بتاريــخ 24 ديســمر )كان

بلــدة بيــت حانــون عــى مقربــة مــن الحــدود مــع األرايض املحتلــة تتكــون مــن والــد ال زالــت دموعــه تنهمــر كلــام مــر 

طيــف ولــده الــذي عــاش متعلًقــا بــه؛ فقــد توفيــت والدتــه قبــل أن يتــم العامــني ليحتضنــه بيتــه البســيط هــو ومثانيــة 

أشــقاء واثنتــي عــرشة شــقيقة.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد راجــي تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بيــت حانــون التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل 

الاجئــني الفلســطينيني لينتقــل بعدهــا إىل مدرســة هايــل عبــد الحميــد الثانويــة التــي أتــم فيهــا الســنة األوىل ورحــل يف 

األجــازة الصيفيــة قبــل أن يلحــق بالســنة الثانيــة.

ــوين يف أحــد  ــاص صهي ــة قن ــه طلق ــا أصابت ــدًرا يدعــى محمــد بعدم ــه ب ــف الل ــة ضي ــام 2005م ودعــت عائل يف الع

ــون. ــت حان ــدة بي ــة لبل التوغــات الجزئي

صفاته وأخالقه
ــة  ــه يف حرك ــون كــام شــارك وســاعد إخوان ــت حان ــدة بي ــور الشــهداء ببل ــزم شــهيدنا املجاهــد راجــي مســجد ن الت

الجهــاد اإلســامي خــال مرحلــة بنــاء مســجد التوحيــد الــذي حــرص عــى أال ميــي يــوم ال يكتــب لــه األجــر فيــه مــع 

رفيــق دربــه الشــهيد أحمــد شــبات الــذي مــى معــه إىل الخلــود شــهيًدا.

»راجــي آخــر العنقــود، وحيــاة والــدي تعلقــت بــه، وحتــى يومنــا هــذا تنهمــر دمــوع والــدي كلــام ذكــر اســمه الــذي 

يُحــدث وقعــا قويًــا يف قلبــه« هــي كلــامت شــقيقه عبــد اللــه حينــام ســألناه عــن راجــي ليكمــل بعدهــا: »مــاذا ســأقول 

عنــه؟! فالكلــامت ضعيفــة يف وصــف مهجــة قلبــي ولــو خرجتــم للشــارع لتســألوا عنــه ستســمعون أروع الكلــامت فقــد 

تحــى بأخــاق الشــهداء منــذ صغــره مــا جعلــه يــأرس قلوبنــا وقلــوب كل مــن عرفــه وخالطــه«.

طيبتــه املفرطــة مــع الجميــع جعلــت جرانــه يبكــون رحيلــه. يذكــر شــقيقه عبــد اللــه الــذي ســمى مولــوده البكــر 

(2006 - 1989)

أنــا لســت صغــرًا وفلســطني تحتــاج دمــايئ. العــدو ال يفــرق بيننــا 

صغــاًرا كنــا أم كبــاًرا. لســان حــال شــهيدنا راجــي الــذي عشــق تــراب 

وطنــه ومل يأبــه بعمــره وال بطفولتــه، بــل ســار متعجــل الخطــا نحــو 

الشــهادة بعدمــا أدرك أن األرواح ال تســاوي شــيًئا يف ميــزان الكرامــة.
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راجــي تيمًنــا بشــقيقه الــذي يصغــره بعامــني: »لقــد عمــل يف جمــع النحــاس وبيعــه ليحصــل عــى بعــض النقــود فيعطيها 

لوالــده، متيــز بقلــب معطــاء حنــون جــًدا كــام تعلــق يب كثــرًا رحمــة اللــه عليــه«.

مشواره الجهادي
عشــق طريــق الجهــاد واملقاومــة منــذ طفولتــه، فلــم يفكــر كأقرانــه مبســتقبل زاهــر، ومل يعــرف لعــب الصغــار، بــل 

اعتــاد أن يجمــع أقرانــه ممــن يســكنون بجــواره، ويذهــب بهــم ليشــعلوا اإلطــارات ويتدربــوا عــى القتــال حتــى إنــه 

ذات مــرة تعــرض لحــروق يف جســده جــراء إصابتــه بحريــق مــن إطــار مشــتعل.

ــاه الحديديــة  احــرتف الشــهيد املجاهــد راجــي صناعــة »الفخيــات« أو »الكازمــات« وهــي قطــع مــن أنابيــب املي

بداخلهــا مســامر حديــدي مربــوط بزنــرك توضــع فيهــا طلقــة ويشــد املســامر فيــرب الطلقــة. واعتــاد أن يجمــع أقرانــه 

ويصنعــوا العديــد منهــا ويحملوهــا؛ ألن ســنهم الصغــر حــال دون متكنهــم مــن االنخــراط يف صفــوف املقاومــة.

يتحــدث شــقيقه عبــد اللــه: »بعــد استشــهاده تفاجــأت حينــام شــاهدت عبــارة مكتوبــة عــى الجــدار الخلفــي ملنزلنــا 

بخــط يــده »أنــا الشــهيد الحــي ابــن الجهــاد اإلســامي«.

عمــل شــهيدنا الفــارس راجــي يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث ُعــرف 

بنشــاطه وعشــقه لحركــة الجهــاد.

موعد مع الشهادة
يف 11 يوليـــو )متـــوز( 2006م توجهـــت مجموعـــة مـــن رسايـــا القـــدس إىل منطقـــة البـــورة ببلـــدة بيـــت حانـــون 

ــق  ــال بحـ ــوات االحتـ ــا قـ ــي ترتكبهـ ــازر التـ ــى املجـ ــة رًدا عـ ــا املحتلـ ــاه أراضينـ ــني تجـ ــاق صاروخـ ــت بإطـ وقامـ

الفلســـطينيني صبـــاح مســـاء. 

مــا أن دوت أصــوات الصواريــخ حتــى تــرك شــهيدنا املجاهــد راجــي لعبــة كــرة القــدم التــي أحبهــا كثــرًا وراح يركــض 

مــع أصدقائــه صــوب مــكان اإلطــاق ليتفقــد املنطقــة ويتأكــد مــن أن املجاهديــن قــد نجــوا ومــا أن وصــل قــام أحــد 

ــة أرسعــت نحــوه وانفجــرت يف جســده  ــا، لكــن قذيفــة مدفعي ــا مرًع ــه بحمــل إحــدى املنصــات وركــض فيه أصدقائ

الطاهــر، فارتقــى عــى الفــور كل مــن الشــهيد محفــوظ نصــر الــذي انفجــرت فيــه القذيفــة بشــكل مبــارش والشــهيد 

أحمــد فتحــي شــبات الــذي حــاول الفــرار، لكــن املــوت أرسع، والشــهيد أحمــد غالــب أبــو عمشــة الــذي أصابتــه شــظية 

قاتلــة وهــو يركــض خلــف الشــهيد محفــوظ، والشــهيد راجــي أصابتــه شــظية يف عنقــه فنقــل إىل املستشــفى ومكــث 

فيهــا ثاثــة أيــام يف حالــة مــوت رسيــري، لكــن روحــه أبــت إال أن تلحــق برفقــاء دربــه يف صبــاح يــوم الخميــس املوافــق 

13 يوليــو )متــوز( 2006م.
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الشهيد املجاهد عيل حسن محمد بدوان

أسد املرابطني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عــيل حســن بــدوان يف 29 يوليــو )متــوز( 1983م يف مخيــم ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة ألرسة 

متواضعــة مكونــة مــن مثانيــة أشــقاء وشــقيقات غــر الوالديــن وتعــود أصولهــا إىل قريــة »الســوافر« املحتلــة منــذ العــام 

1948م ليســتقر بهــم املقــام يف مخيــم ديــر البلــح.

متيــزت عائلــة بــدوان بتاريــخٍ جهــادي مــرشف حيــث قدمــت الشــهيد املجاهــد حســن أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس 

والشــهيد املجاهــد رجــب بــدوان الــذي استشــهد خــال اشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــال، والشــهيد املجاهــد جــامل 

بــدوان الــذي استشــهد يف مواجهــة مــع قــوات االحتــال.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــيل تعليمــه يف مــدارس ديــر البلــح فأنهــى املرحلــة االبتدائيــة، ثــم اإلعداديــة والثانويــة 

والتحــق بعدهــا بكليــة فلســطني التقنيــة بديــر البلــح ليــدرس فيهــا.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا الفــارس عــيل بحســن خلقــه وأدبــه وتواضعــه؛ فهــو دائــم االبتســامة محبــوب جــًدا و نشــيط يف كل 

املجــاالت. عهــد بالتزامــه يف مســجد األبــرار بشــكل مســتمر واملحافظــة عــى الصلــوات فيــه، ووالــده مــؤذن املســجد. 

متيــز بعاقتــه األرسيــة الطيبــة؛ فهــو يطيــع والديــه ويعطــف عــى إخوتــه، والحــب هــو الجــو الســائد يف البيــت، ومتيــز 

بأنــه يكــر مــن زيــارة أرحامــه.

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد عــيل بتدينــه الشــديد حيــث كان ملتزًمــا جــًدا وذا أخــاق كرميــة قليــل الــكام كثــر الصمــت 

غيــوًرا جــًدا عــى اإلســام وحركــة الجهــاد اإلســامي.

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املجاهــد عــيل إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وشــارك بفاعليــة يف انتفاضــة األقــى التــي 

ــن  ــة امليادي ــة، وعمــل عضــًوا نشــيطًا يف كاف ــا امليداني ــث عمــل ضمــن لجانه ــول( 2000م حي اندلعــت يف ســبتمر )أيل

(2006 - 1983)

ــوا  ــورد ترك ــر ال ــبان يف عم ــدون، ش ــق املجاه ــامت انطل ــن املخي م

مدارســهم وجامعاتهــم، تركــوا أرسهــم وأحباءهــم، ومنهــم مــن تــرك 

أبنــاءه صغــاًرا ال معيــل لهــم ســوى رحمــة اللــه تعــاىل. إنــه الوطــن ال 

يُحــرر إال بالــدم والــروح. عرفــوا ذلــك فلــم يــرتددوا يف الجــود بهــام. 

هــذا مــا فعلــه شــهيدنا عــيل بــدوان رحمــه اللــه.
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ــارات  ــاركته يف الزي ــك مش ــامي وكذل ــاد اإلس ــة الجه ــا حرك ــي تقيمه ــات الت ــبات والفعالي ــن املناس ــر م ــارك يف كث يش

االجتامعيــة للحركــة. وبعــد هــذا النشــاط وااللتــزام التــام التحــق الشــهيد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري 

لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وأصبــح عضــًوا فعــااًل يف العمــل العســكري ضمــن مجموعــات الرصــد واملتابعــة 

ــة. ــا املحتل واستكشــاف تحــركات العــدو عــى الرشيــط الحــدودي مــع أراضين

شــارك شــهيدنا الفــارس عــيل يف حاميــة قطاعنــا الصامــد مــن خــال الربــاط عــى الثغــور ليــًا تحســًبا ألي توغــل 

صهيــوين مباغــت كــام اشــرتك مــع الشــهيد املجاهــد محمــد عقــل مــن مخيــم الريــج بنصــب عبــوة ناســفة بالقــرب مــن 

مغتصبــة »كفــار داروم«، وتــم تفجــر العبــوة يف دوريــة راجلــة للجنــود الصهاينــة، وكعــادة العــدو مل يعلــن عــن عــدد 

القتــى واإلصابــات.

موعد مع الشهادة
خــرج شــهيدنا املجاهــد عــيل فجــر الخميــس الســاعة الواحــدة ليــًا 13 يوليــو )متــوز( 2006م مــع مجموعــة مــن 

ــاث  ــدون إىل ث ــم املجاه ــث انقس ــم حي ــى املخي ــوين ع ــاح الصهي ــد االجتي ــتنفرين لص ــدس مس ــا الق ــه يف رساي إخوان

ــرات  ــذا العــدو املجــرم وإذ بطائ ــاح والوقــوف باملرصــاد له مجموعــات توزعــت عــى عــدة محــاور لصــد هــذا االجتي

االســتطاع الصهيــوين تفاجــئ املجموعــة بثاثــة صواريــخ أدت إىل استشــهاده ليكــون االرتقــاء األجمــل واألطهــر ويلتحــق 

بركــب الشــهداء األطهــار.
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الشهيد املجاهد محمود حسام لطفي السعدي

استشهد رفيق دربه فصدقه الوعد يف بيت عزائه

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود حســام الســعدي يف مخيــم جنــني يف 21 أبريــل )نيســان( 1988م، ودرس حتــى الصــف 

التاســع، وتــرك املدرســة لعــدم رغبتــه بالدراســة، وبعــد ذلــك انضــم لجهــاز األمــن الوطنــي حتــى استشــهد.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد محمــود بــني أرسة بســيطة مكونــة مــن الوالديــن واثنــني مــن اإلخــوة وثــاث مــن األخــوات، 

وهــو الكبــر يف العائلــة وبكرهــا. تعــود جــذور شــهيدنا إىل قريــة »املــزار« قضــاء جنــني املحتلــة منــذ العــام 1948م.

ــن األول( 2010  ــخ 15 أكتوبر)ترشي ــوين، األوىل بتاري ــال الصهي ــدى االحت ــني ل ــي مرت ــد لطف ــقيقه الوحي ــل ش اعتق

ــدة 8 أشــهر يف ســجن مجــدو. ــة مل ــق يف ســجن مجــدو، والثاني ــا يف التحقي ــث أمــى 44 يوًم حي

صفاته وأخالقه
تتحــدث أم الشــهيد املجاهــد محمــود وهــي تبتســم وكلهــا فخــر بابنهــا: »متتــع بشــخصية قويــة، رسيــع االنفعــال، 

ولديــه إرصار عــى تحقيــق مــا يريــد، عاقتــه بشــقيقه الوحيــد عاقــة صديــق، فيهــا البســاطة، قــوي القلــب وال يجلــس 

يف البيــت كثــرًا. التــزم بصاتــه يف الســنوات األخــرة مــن عمــره، وهــو قــارئ لكتــاب اللــه« .

مشواره الجهادي
أدرك شــهيدنا املجاهــد محمــود ذاك الواجــب الوطنــي الــذي يتوجــب عــى كل فلســطيني بــل كل عــريب وكل مســلم 

ــا القــدس  أن يقدمــه لهــذه القضيــة، فانتمــى لحركــة الجهــاد االســامي ثــم التحــق بصفــوف جناحهــا العســكري رساي

وخــاض العديــد مــن املهــام العســكرية التــي أوكلــت إليــه. تعــرف عــى العديــد مــن املجاهديــن مــن كافــة الفصائــل 

حيــث أنــه مل يفــرق عــى أســاس االنتــامء فالعــدو الصهيــوين يســتهدف كل مــا هــو فلســطيني.

شــارك شــهيدنا املقــدام محمــود إخوانــه املجاهديــن يف إلصــاق صــور الشــهداء، كــام ســاعد مجاهــدي رسايــا القــدس 

املطلوبــني لقــوات االحتــال يف تأمــني مــأوى لهــم ورصــد الطــرق لتحركهــم. وخــاض العديــد مــن االشــتباكات مــع رفاقــه 

فرســان رسايــا القــدس وتعــرض إلصابــة بقدمــه يف إحــدى االشــتباكات مــع جيــش االحتــال.

(2006 - 1988)

ــه  ــام كلف ــد، مه ــاء بالعه ــات الفلســطيني: الصــدق والوف مــن صف

األمــر ولــو وصلــت األمــور لتقديــم النفــس رخيصــة يف ســبيل اللــه ولــو 

بعــد حــني، هــذا هــو شــهيدنا اليــوم، وفــاء، وصــدق، وإخــاص. 
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موعد مع الشهادة
يف ليلــة خاطفــة استشــهد رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد فــداء أبــو قنديــل مــن كتائــب األقــى، وقبــل أن يدفــن 

توجــه ملقــرة شــهداء مخيــم جنــني ونــام بالقــر الــذي مــن املقــرر أن يدفــن بــه الشــهيد املجاهــد فــداء، ولكــن شــاءت 

األقــدار ومل تتمكــن الجرافــات مــن حفــر القــر لوجــود صخــور صلبــة، ولكنهــا النــت لجســد الشــهيد املجاهــد محمــود 

واســتقبلته بحفــاوة.

تحدثنــا والدتــه عــن الليلــة األخــرة، ليلــة استشــهاده: »مل أره فقــد عــاد للبيــت الســاعة الثانيــة فجــًرا، طلبــت منــه 

الدخــول للبيــت لــي أراه، ولكنــه رفــض وهــو يبــي أملـًـا عــى فــراق صديقــه فــداء«.

تضيــف: »يف الســاعة الســابعة صباًحــا خــرج لبيــت جــده وتنــاول اإلفطــار، وذهــب لبيــت العــزاء، ويف الظهــرة عــاد 

للمنطقــة وراح يلصــق صــور الشــهداء، وقالــت لــه إحــدى نســاء املخيــم: ملــاذا تلصــق الصــور فــرد عليهــا: إن شــاء اللــه 

يف املــرة القادمــة ســتلصقون صــوري«.

ببســمة خافتــه تكمــل حديثهــا: »اســتحم يف البيــت وعــاد لبيــت العــزاء، ومــع أذان املغــرب وبعــد انتهــاء الصــاة 

ــدأت  ــل وب ــو قندي ــداء أب ــزاء الشــهيد ف ــت ع ــة بي ــة تســتقلها الوحــدات الخاصــة الصهيوني ــة خصوصي داهمــت مركب

ــني،  ــدس يف جن ــا الق ــن رساي ــوادر م ــادات وك ــتهدف قي ــا تس ــة يف حينه ــت العملي ــوايئ، وكان ــكل عش ــار بش ــاق الن إط

ــم«. ــتهداف أي منه ــة باس ــلت العملي وفش

ــا نحــو عنــارص القــوات  ــار مرًع يقــول شــقيقه لطفــي: »خــرج محمــود مــن بيــت العــزاء بعــد ســامع إطــاق الن

ــورص  ــا ح ــي، ويف حينه ــني الحكوم ــفى جن ــوب مستش ــه ص ــه توج ــم إصابت ــده، ورغ ــرتق جس ــاص يخ ــة والرص الخاص

ــاج«. ــى الع ــفى يتلق ــل املستش ــو داخ ــاعات وه ــن 5 س ــر م ــفى ألك املستش

انســحبت القــوات الخاصــة بعــد أن قتلــت الشــهيد املقــاوم أحمــد نغنغيــه، وأصابــت العــرشات مــن املواطنــني جــراء 

كثافــة النــران.

ــه عمليــة يف بطنــه الســتئصال  ــه، وأجريــت ل يف اليــوم الثــاين إلصابتــه حــول إىل مجمــع فلســطني الطبــي يف رام الل

ــة  ــه الثاني ــامل العــاج واستشــهد يف ليلت ــل إىل األردن إلك ــاك نق ــن هن شــظايا الرصــاص، ومكــث أســبوًعا للعــاج، وم

ــا عــى األكتــاف، ومــن ثــم إىل بيــت والــده  بتاريــخ 15 يوليــو )متــوز( 2006م. وأعيــد إىل مخيــم جنــني شــهيًدا مرفوًع

إللقــاء نظــرة الــوداع األخــرة عليــه.



موسوعة شهداء من فلسطين180

الشهيد املجاهد مصطفى حسني مصطفى قطوش

املرابط الشجاع الصبور

الميالد والنشأة
ــة  ــة العربي ــباط( 1988م باململك ــر )ش ــص( يف 16 فراي ــو حف ــوش )أب ــني قط ــى حس ــد مصطف ــهيدنا املجاه ــد ش ول

ــعة،  ــا التس ــني أفراده ــة ب ــت املحب ــا، اجتمع ــة بربه ــة مؤمن ــطينية متواضع ــف أرسة فلس ــأ يف كن ــد نش ــعودية. وق الس

الوالديــن وأربعــة مــن األبنــاء وثــاث مــن األخــوات، وكان ترتيبــه األخــر بينهــم. ترجــع جــذور أرستــه إىل قريــة »ســلمة« 

ــر أهلهــا منهــا عنــوة عــى أيــدي العصابــات الصهيونيــة بحاميــة الظلــم الريطــاين وصمــت التخــاذل  قضــاء يافــا التــي ُهجِّ

العــريب عــام 1948م.

ــم أكمــل تعليمــه  ــة الســعودية، ث ــدارس اململكــة العربي ــى تعليمــه األســايس يف م ــى شــهيدنا املجاهــد مصطف تلق

ــة  ــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني وحصــل عــى شــهادة املرحل ــه إىل الوطــن يف مــدارس وكال اإلعــدادي بعــد عــودة أرست

ــل استشــهاده بأســبوعني. ــة بنجــاح قب الثانوي

صديقــه عبــد اللــه عثــامن يــروي مقتطًفــا مــن الذاكــرة فيقــول: »تلقــى مصطفــى نبــأ نجاحــه يف الثانويــة العامــة 

بفرحــة عارمــة حيــث رغــب يف إكــامل تعليمــه الجامعــي ضمــن كليــة الرشيعــة وأصــول الديــن بالجامعــة اإلســامية، 

لكــن استشــهاده حــال دون ذلــك«.

صفاته وأخالقه 
لقــد متيــز الشــهيد املجاهــد أبــو حفــص بنبــل األخــاق وشــجاعة املؤمنني، فــكان رحمــه اللــه بســيطًا هادئًا متســامًحا، 

زاهــًدا يف الدنيــا. ُعــرف بزياراتــه الدامئــة ألرحامــه وأقاربــه وأصدقائــه ومشــاركته لهــم يف كافــة مناســباتهم. كــام َعــرف 

طريــق املســاجد منــذ نعومــة أظافــره، فحافــظ عــى أداء جميــع الصلــوات يف مســجد الشــهيد يحيــى عيــاش والعديــد 

مــن مســاجد مخيــم املغــازي.

كــم هــو مــؤمل أن نتحــدث نحــن األحيــاء عــن عظمــة الشــهداء، 

ــن شــموع هــذا الوطــن،  ــاة شــمعة م ــي كل أســبوع نرصــد حي فف

شــموع اشــتعلت لتــيء الطريــق نحــو فلســطني كل فلســطني، فكــم 

أنــت عظيمــة يــا فلســطني بتضحيــات أبنائــك التــي مل تتوقــف رغــم 

كل األزمــات واملراهنــات واملناكفــات والتحديــات! بقيت يا فلســطني 

حــارضة بقــوة يف كل املياديــن بفضــل عطــاء أبنائــك املتواصــل، فلــم 

ــل  ــن جي ــًدا م ــوش إال واح ــد مصطفــى قط ــهيد املجاه ــن الش يك

طويــل، منهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، فهنيئــا يــا فلســطني أعراســك وطــوىب للشــهداء!

(2006 - 1988)
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مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا املجاهــد مصطفــى إىل الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي. ومتيــز مبشــاركته 

الفاعلــة يف كافــة أنشــطتها حيــث عمــل ضمــن اللجنــة الثقافيــة للرابطــة آنــذاك. كــام انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وتتلمــذ عــى أيــدي ثلــة مــن مجاهــدي الرايــا مــن بينهــم الشــهيد القائــد 

بكــر خضــورة. كــام تلقــى دورة »استشــهادي« حيــث كان مقــرًرا لــه أن يشــارك يف عمليــة استشــهادية داخــل فلســطني 

املحتلــة عــام 1948م إال أن القــدر مل يشــأ ذلــك.

يُســجل للشــهيد الفــارس مصطفــى مشــاركته يف تفجــر عبــوة ناســفة بســيارة صهيونيــة أســفرت عــن قتــل وإصابــة 

مــن بداخلهــا بالقــرب مــن حاجــز أبــو هــويل الصهيــوين الــذي يفصــل وســط القطــاع عــن جنوبــه خــال عمليــة مشــرتكة 

ــة  ــة قــرب مغتصب ــرج مراقب ــيل ب ــوين يعت ــدي صهي ــب شــهداء األقــى. كــام شــارك يف قنــص جن ــا القــدس وكتائ لراي

»كفــار داروم« الواقعــة رشقــي ديــر البلــح، كــام وشــارك يف دك العديــد مــن املغتصبــات الصهيونيــة الجامثــة عــى أراضينــا 

املحتلــة بصواريــخ القــدس.

موعد مع الشهادة 
يف فجــر يــوم 20 يوليــو )متــوز( 2006م قــدر شــهيدنا الفــارس مصطفــى أن يكــون عــى موعــد مــع الشــهادة عندمــا 

رابــط مــع إخوانــه املجاهديــن عــى ثغــر مــن ثغــور الوطــن حيــث كان يتــوىل مســئولية إحــدى املجموعــات املتصديــة 

لاجتيــاح الغاشــم الــذي تعــرض لــه مخيــم املغــازي وســط قطــاع غــزة آنــذاك، وقــد اســتمر االجتيــاح الصهيــوين أكــر 

مــن ثاثــة أيــام متتاليــة ظــل شــهيدنا خالهــا مرابطًــا مجاهــًدا حيــث متكــن مــن تفجــر عبــوة ناســفة يف إحــدى اآلليــات 

الصهيونيــة وإصابتهــا إصابــة مبــارشة، وحــاول زرع عبــوة أخــرى يف محاولــة ملنــع اآلليــات الصهيونيــة مــن التقــدم نحــو 

ــث  ــه بجــروح خطــرة نقــل عــى أثرهــا إىل املستشــفى حي ــوين بصــاروخ أصاب ــرات العــدو الصهي ــه طائ ــم فباغتت املخي

فــارق الحيــاة هنــاك.
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الشهيد املجاهد مالك ميهوب شعبان املشهراوي

متنى الشهادة منذ صغره فنالها

الميالد والنشأة
ــران( 1989م يف حــي التفــاح رشق  ــو )حزي ــوم 14 يوني ــور ي ــك ميهــوب املشــهراوي الن أبــر الشــهيد املجاهــد مال

مدينــة غــزة، عــاش وتــرىب يف كنــف أرسة كرميــة مجاهــدة متســكت باإلســام العظيــم منهًجــا ودســتور حيــاة، ُهّجــرت 

كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة »يافــا املنشــية« لتبــدأ رحلــة املعانــاة التــي مل تنتــه حتــى يومنــا هــذا.

 منــذ نعومــة أظافــره عــرف طريــق املســاجد ومجالــس الذكــر والعلــم. وتتكــون أرستــه مــن والديــه ومثانيــة إخــوة 

وثــاث أخــوات، ترتيبــه الســادس بينهــم.

صفاته وأخالقه
أم ماهــر املشــهراوي والــدة الشــهيد مالــك تقــول: »مــن أبــرز الصفــات التــي تحــى بهــا مالــك هــي الشــجاعة، فــا 

يهــاب أي يشء، وهــو بــار بوالديــه حســن التعامــل معهــام وذو لســان جميــل«، موضحــة أنــه تــرىب يف املســاجد منــذ 

نعومــة أظافــره.

ــل،  ــام اللي ــت أجــده يصــيل قي ــدة، كن ــه الوحي ــث أمنيت ــم بالشــهادة حي ــره وهــو يحل ــذ صغ ــول: »من ــد بالق وتزي

ويدعــو اللــه أن ينــال رشف الشــهادة، ويقــول: ادعــي يل يــا أمــي أن يقبلنــي اللــه شــهيًدا، حتــى يف آخــر أيامــه حدثنــي 

عــن رؤيــة رآهــا يف املنــام وهــي أن الحــور العــني نــادت عليــه«.

أمــا والــده أبــو ماهــر فيقــول: »ابنــي مالــك محبــوب للجميــع، صلــب يف مواقفــه، رغــم أنــه طفــل إال أنــه رجــل يف 

معاملتــه، يــردد الشــهادة واملــوت دوًمــا بــا مهابــة«. 

مــن جانبــه محمــد ســعد صديــق طفولــة الشــهيد املجاهــد مالــك يحدثنــا عــن رفيــق دربــه قائــًا: »لــكل شــخص 

صفــة معينــة خاصــة بــه، لكــن مالــك يجمــع مــن الصفــات الكثــر، عنيــد يف أغلــب األحيــان، اجتامعــي متعــاون مــع 

ــور خاصــة أو غــرض معــني  ــا نحتاجــه يف مســاعدتنا يف أم ــا، فعندم ــي ســاندنا فيه ــف الت ــرة هــي املواق ــع، وكث الجمي

ــا مــا يلبــي«. رسيًع

(2006 - 1989)

منــذ صغــره متنــى الشــهادة يف ســبيل اللــه، تــرىب يف املســاجد 

وحلقــات القــرآن الكريــم، وترعــرع بــني الشــباب اإلســامي، دعــا اللــه 

أن يرزقــه الشــهادة يف ســبيله حتــي حظــي بتلــك األمنيــة، إنــه الشــهيد 

الفــارس مالــك املشــهراوي ابــن الجهــاد وفلســطني.
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مشواره الجهادي
مالــك ذلــك الشــبل الــذي أحــب »مقاعــه« الــذي ألقــي بــه الحجــارة عــى املحتــل الغاصــب، فــا اجتيــاح صهيــوين 

بالقــرب مــن منطقــة التفــاح والشــجاعية إال ويشــهد عــى شــجاعة هــذا الفــارس، فعندمــا يذهــب إىل املدرســة ويــرى 

آليــات االحتــال الصهيــوين تقــوم بتجريــف األرايض الزراعيــة يتأثــر كثــرًا.

أيقــن أن لغــة هــذا العــدو هــي املقاومــة وال غــر ذلــك، فأخــذ مــن مقاعــه ســاًحا يصيــب بــه الجنــود، يقــول ســعد 

صديــق الشــهيد مالــك بضحكــة خافتــة: »يف اليــوم الــذي نذهــب إىل املدرســة ونــرى املقــاع الخــاص يف حقيبــة مالــك، 

نعلــم أنــه يريــد الذهــاب إىل مناطــق التــامس واملواجهــات مــع العــدو، وعندمــا نذهــب هنــاك أراه مــروًرا وهــو يقــوم 

برشــق الحجــارة«.

التــزم الشــهيد املجاهــد مالــك يف مســجد الجــوالين منــذ نعومــة أظافــره، وصــار مــن أبنــاء الرابطــة اإلســامية اإلطــار 

الطــايب للحركــة آنــذاك، ونشــط يف الفعاليــات املناهضــة لاحتــال، وشــارك يف العديــد مــن املظاهــرات ورفــع اإلعــام 

والرايــات التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي ضــد االحتــال وسياســاته القمعيــة.

موعد مع الشهادة
بعــد أن صــى شــهيدنا الفــارس مالــك املشــهراوي الفجــر يف مســجد الجــوالين بحــي التفــاح كعادتــه كل يــوم، عــاد 

إىل املنــزل وقــرأ ســورة الواقعــة، وبعدهــا جلــس مــع والدتــه كــام كل يــوم يتســامر معهــا ويطلــب منهــا رضاهــا عليــه، 

وبعــد ذلــك ذهــب إىل عملــه يف مخيــم املغــازي وســط مدينــة غــزة.

يف عــر يــوم 25 يوليــو )متــوز( 2006م، ســمع عــن استشــهاد صديقــه محمــد عــدس أثنــاء اجتيــاح صهيــوين لحــي 

التفــاح، فغــادر مــكان عملــه وذهــب مرًعــا إىل مــكان استشــهاد رفيقــه الــذي حــزن كثــرا عليــه وراح يرجــم قــوات 

االحتــال بالحجــارة ليثبــت أن الكــف ســتناطح املخــرز.

وقــت املغــرب مــن نفــس اليــوم أصيــب شــهيدنا املجاهــد مالــك يف ظهــره بشــظايا قذيفــة مدفعيــة مــكان االجتيــاح، 

وبعــد وصولــه ملستشــفى الشــفاء بســاعات قليلــة ارتقــى شــهيدنا املجاهــد مالــك نائــًا مــا متنــى فجــر يــوم 26 يوليــو 

)متــور( 2006م. 
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الشهيد املجاهد محمد أنور عبد الحميد سعدة

سجل حافل بالتضحية والفداء

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد أنــور ســعدة )أبــو أنــور( بتاريــخ 9 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1977م يف حــي الشــجاعية 

منطقــة اجديــدة وتــرىب بــني زواياهــا يف أرسة ملتزمــة وبيئــة محافظــة، فقــد تلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة حطــني 

االبتدائيــة وهــو أب لثامنيــة أبنــاء: ابنتــان، وســتة أوالد.

صفاته وأخالقه
عــرف الشــهيد املجاهــد محمــد ذا أخــاق حميــدة، وملتزًمــا بالقيــم واملبــادئ الدينيــة، حريًصــا عــى صــاة الجامعــة 

يف مســجد الســيد عــيل املغــريب، محبوبًــا عنــد كل مــن عرفــه ومعروًفــا بالخــر، ويحــب للنــاس مــا يحــب لنفســه، مجســًدا 

للتواضــع والصــر واالحتســاب عنــد اللــه تعــاىل، كثــر التســبيح واالســتغفار.

معاملتــه طيبــة جــًدا مــع األهــل واألصدقــاء، ومتيــز بطاعتــه وبــره بوالديــه وحبــه لهــام، كــام أنــه اتصــف بــاألب 

ــا  الحنــون عــى أبنائــه قريــب منهــم عطــوف عليهــم. وعــرف باملعاملــة الحســنة والتواضــع إلخوانــه مــا جعلــه محبوبً

مــن أهلــه وإخوانــه، ولــه أيًضــا أصدقــاء الزمــوه وتقربــوا منــه كثــرًا ملــا يحملــه بــني جوانبــه مــن طيبــة ومــا يتســم بــه 

مــن ابتســامة رقيقــة يف وجهــه وســلوكه الحســن الطيــب.

مشواره الجهادي
منــذ صغــره وهــو يرغــب يف الجهــاد يف ســبيل اللــه، وعندمــا كــر انضــم شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل حركــة الجهــاد 

اإلســامي، ومــن أعــامل الشــهيد املجاهــد محمــد املشــهود لــه بهــا :املشــاركة يف إطــاق الصواريــخ عــى مدينــة عســقان 

وســديروت وناحــل عــوز وكفــار عــزا.

وقــام بإطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون عــى مغتصبــة نيتســاريم. وشــارك يف وحــدة اإلســناد بعمليــة الشــهيد 

املجاهــد عليــان الواديــة التــي أدت إىل مقتــل صهيــوين. وأرشف عــى عــدة مجموعــات مرابطــة يف حــي الزيتــون والتفــاح. 

وشــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات عــى أحيــاء مدينــة غــزة. وأوكلــت إليــه مهمــة توزيــع صواريــخ القــدس عــى 

املجموعــات العاملــة يف رسايــا القــدس.

(2006 - 1977)

ـــم  ـــا. إن قياداته ـــا مجاهدون ـــي يخوضه ـــة الت ـــام القتالي ـــدد امله تتع

ــدو  ــدي للعـ ــن للتصـ ــوا جاهزيـ ــة ليكونـ ــن مهمـ ــر مـ ــم ألكـ تعدهـ

حســـب األســـلوب الـــذي يتبعـــه يف هجامتـــه، أو حســـب األســـلوب 

األنســـب ملهاجمتـــه حـــني يبـــادرون هـــم بالهجـــوم عليـــه، وهـــذه 

ــا الـــذي يـــر  ــاليب القتـــل تفعـــل يف العـــدو فعلهـ املرونـــة يف أسـ

قلـــوب املجاهديـــن.
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شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد يف عمليــة »كيســوفيم« البطوليــة رشق ديــر البلــح التــي استشــهد فيهــا املجاهــدان 

محمــد صــاح عيــاد وســفيان أبــو عــذاب. وقــام املجاهــد العنيــد بالتصــدي للقــوات الخاصــة يف بيــت الهيــا أثنــاء قيــام 

مجموعــة بإطــاق الصواريــخ عــى مدينــة عســقان.

موعد مع الشهادة
ــاح  ــه لاجتي ــاء تصدي ــال أثن ــة اغتي ــو )متــوز( 2006م يف عملي ارتقــى الشــهيد املجاهــد محمــد إىل العــا يف 26 يولي

الغاشــم عــى منطقــة التفــاح، وفاضــت روحــه الطاهــرة إىل جنــان رب الســامء تــاركًا فينــا ذكــراه الطيبــة لتكــون نراًســا 

ينــر ملــن خلفــه طريــق الجهــاد واملقاومــة.
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الشهيد املجاهد محمد صاح خالد البهتيني

مقاوم بإميانه هزم املحتل

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد صــاح البهتينــي )أبــو أحمــد( بتاريــخ 7 ينايــر )كانــون الثــاين( 1980م يف حــي التفــاح 

رشق مدينــة غــزة. نشــأ يف أرسة مؤمنــة وملتزمــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا. درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة 

الهاشــمية، ومــا لبــث أن توقــف عــن دراســته بســبب ظــروف أرستــه املاديــة التــي مل تســمح لــه إال بااللتحــاق مبيــدان 

العمــل مبكــًرا للمشــاركة يف مســاعدة والــده يف إعالــة األرسة.

ـــال أكرهـــم  ـــة أطف ـــا أربع ـــرة محتســـبة رزق منه ـــاة صالحـــة صاب ـــن فت ـــزوج م ـــد ت ـــر أن شـــهيدنا املجاهـــد محم يذك

ـــد. ســـامه أحم

صفاته وأخالقه
ـــاء شـــعبنا الفلســـطيني  ـــل والدمـــار التـــي متارســـها قـــوات االحتـــال الصهيـــوين عـــى أبن تركـــت مشـــاهد القمـــع والقت

ـــة وعشـــق  ـــاد واملقاوم ـــه حـــب الجه ـــث غرســـت في ـــد حي ـــد محم ـــهيدنا املجاه ـــى شـــخصية ش ـــر ع ـــر األك ـــط األث املراب

الشـــهادة .

ُعهــد شــهيدنا املجاهــد محمــد معروًفــا بالتزامــه بصــاة الجامعــة يف املســجد، كــام أكــر مــن القيــام والصيــام، والزم 

موائــد تحفيــظ القــران الكريــم وحلقــات الذكــر. ومتيــز بلياقتــه وقوتــه البدنيــة، فحصــل عــى الحــزام األســود يف لعبــة 

الكاراتيــه، كــام تــوىل مســئولية اللجنــة الرياضيــة يف مســجد الرحمــن.

مشواره الجهادي
ــاح  ــوف الجن ــق بصف ــام 2004م والتح ــطني ع ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــد لحرك ــد محم ــهيد املجاه ــى الش انتم

العســكري رسايــا القــدس عــام 2005م. تلقــى العديــد مــن التدريبــات العســكرية وامليدانيــة، وتتلمــذ عــى يــد الشــهيد 

القائــد عزيــز الشــامي، كــام شــارك يف العديــد مــن املهــامت الجهاديــة التــي خاضتهــا الرايــا ضــد العــدو الصهيــوين، 

(2006 - 1980)

رحلــت وتركــت القلــوب تختلــج بذكــراك لتعود بنــا الذاكــرة امللبدة 

برشيطهــا الحزيــن لتفجــر يف الوعــي بــركان حــزن وتفتــح يف األلبــاب 

ــا إال شــموع الحنــني  ــم يبــق لن نوافــذ عشــق حــزن عــى فراقكــم، فل

نوقدهــا حينــام تتكاثــف الذكريــات كغيــامت تحمــل يف أحشــائها 

املطــر يك نــروي للقادمــني رس هــذا املــوت األســطوري. واجهتــم ارتــال 

الدبابــات بإميــان متــني وعزميــة ال تلــني، فقهرتــم عدونــا باملــوت 

ــوده. ــم والرعــب يشــل جن ــوه يواجهك وجعلتم
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ــارًزا يف العمــل  ــه دًوا ب ــال املتاخمــة لقطــاع غــزة. كــام أن ل ــات االحت ــة عــى مغتصب ــخ املحلي ــا إطــاق الصواري ومنه

بوحــدة املرابطــني ووحــدة الرصــد واالســتطاع التابعــة للرايــا، كــام شــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة 

للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة، آخرهــا اجتيــاح حــي الشــعف أواخــر شــهر يوليــو 2006م والــذي ارتقــى فيــه شــهيدنا 

الفــارس محمــد.

موعد مع الشهادة
ــري  ــوين ب ــل صهي ــرض لتوغ ــزة يتع ــة غ ــع رشق مدين ــعف الواق ــي الش ــوز( 2006م كان ح ــو )مت ــخ 26 يولي بتاري

ــات للفلســطينيني  ــل والنكب ــة بالطــران املروحــي وطــران االســتطاع يجــرون الوي ــد املدعم ــات الجن ــات وناق بالدباب

العــزل متعطشــني لدمــاء أطفالهــم األبريــاء، فهــب شــهيدنا املقــدام محمــد كــام كل أبنــاء الرايــا وفصائــل املقاومــة 

لحاميــة هــذا الحــي وصــد املغتصبــني. ويف عمليــات الكــر والفــر التــي كان يقــوم بهــا شــهيدنا الفــارس محمــد كشــفته 

طائــرات االحتــال الحاقــد فــإذ بإحداهــا تقــذف بصــاروخ أصابــه بشــكل مبــارش مــا أدى إىل ارتقائــه عــى الفــور شــهيًدا  

مقبــاً غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد محمود ناهض أحمد حبيب

مثال للشاب املؤمن الزاهد العابد

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد محمــود ناهــض حبيــب )أبو ســجا( النــور يف 9 ديســمر )كانــون األول( 1986م يف حــي التفاح 

رشق مدينــة غــزة يف أرسة بســيطة مجاهــدة هجــرت مــن بلدتهــا األصليــة »الكوفخــة«، ربــت أبناءهــا تربيــة صالحــة 

أساســها قيــم الديــن اإلســامي الحنيــف الداعيــة للعمــل لنفــع النــاس وخرهــم، وغرســت يف نفوســهم محبــة الوطــن 

ــي تســتهدف  ــة الوحشــية الت ــزوة الصهيوني ــة الغ ــه يف مواجه ــن أهل ــا ع ــرا ألرضــه ودفاع ــة تحري واالســتعداد للتضحي

اقتــاع الشــعب الفلســطيني مــن أرض أجــداده التــي متتــد فيهــا جــذوره آالف الســنني.

مل يكمــل شــهيدنا الفــارس محمــود حبيــب دراســته بســبب ظــروف أهلــه االقتصاديــة الصعبــة واكتفــى بإمتــام املرحلة 

اإلعداديــة، وانــرف إىل العمــل ملســاعدة األرسة يف مواجهــة حاجاتهــا املعيشــية الصعبــة. وتلــك حــال شــبان فلســطينيني 

كثريــن حرمهــم الفقــر متابعــة دراســتهم عــى تفوقهــم فيهــا ودفعهــم باكــًرا إىل ســوق العمــل القليــل الفــرص واملحــدود 

املجاالت.

صفاته وأخالقه
ــا عــى  تــريب شــهيدنا املجاهــد محمــود حبيــب منــذ صغــره عــى موائــد تحفيــظ القــرآن الكريــم والذكــر، ومواظًب

صــاة الجامعــة يف املســجد، وعــرف بتواضعــه الشــديد وحبــه للجهــاد واملقاومــة وتعلقــه بالشــهداء األطهــار. وشــارك 

ــا أرسة مســجد البشــر. ــي نظمته ــات الت بالنشــاطات والفعالي

مشواره الجهادي
انتمــي الشــهيد الفــارس محمــود لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مطلــع عــام 2002م ثقــة منــه يف صحــة نهجهــا 

الجهــادي الــذي يســتلهم القيــم اإلســامية يف الدفــاع عــن الحقــوق الوطنيــة العادلــة. وبســبب التزامــه وإخاصــه وحبــه 

للجهــاد واملقاومــة تــم ضمــه للجنــاح العســكري رسايــا القــدس.

(2006 - 1986)

غالًبــا مــا تحــدد صفــات اإلنســان النفســية أفعالــه. مــا املتوقــع مــن 

ــه ســبحانه  ــد الل ــا راغــب يف مــا عن ــاع الدني مؤمــن تقــي زاهــد يف مت

ــه  ــه إال أن يكــون مجاهــًدا يف ســبيل الل ــه حــق عبادت ــد ل وتعــاىل عاب

والوطــن؟ ســرة الشــهيد املجاهــد محمــود حبيــب تؤكــد ذلــك. آمــن 

ــطني أن  ــدي فلس ــن مجاه ــواه م ــل س ــود مث ــارس محم ــهيدنا الف ش

ــد مــن أن تســنده القــوة يف  ــه فاب الحــق مهــام كان عــاداًل الشــك في

ــم املدجــج بالســاح. وجــه الظل
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ومــن أبــرز املهــامت الجهاديــة التــي شــارك فيهــا الشــهيد املجاهــد محمــود حبيــب الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة 

ملدينــة غــزة، والعمــل بوحــدة الرصــد واالســتطاع التابعــة لرايــا القــدس التــي تراقــب تحــركات العــدو، كــام شــارك 

يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة التــي كان العــدو يقــدم عليهــا بــني وقــت 

وآخــر، فيقتــل ويجــرح ويعتقــل البــرش، ويقتلــع الــزرع والشــجر، ويخــرب العمــران.

موعد مع الشهادة
ــرات االســتطاع  ــل طائ ــو )متــوز( 2006م جــراء اســتهدافه مــن قب رحــل الشــهيد الفــارس محمــود بتاريــخ 26 يولي

الصهيونيــة خــال تصديــه للتوغــل الصهيــوين ملنطقــة الشــعف رشق مدينــة غــزة. تلــك املنطقــة التــي كثــرًا مــا تعرضــت 

الجتياحــات القــوات الصهيونيــة، التــي القــت مواجهــات عنيفــة مــن قبــل املجاهديــن الفلســطينيني.
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الشهيد املجاهد نبيل نر العبد زينة

جهاد وعطاء حتى االستشهاد

الميالد والنشأة
يف 14 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1984م كانــت غــزة عــى موعــد مــع ميــاد فــارس جديــد مــن فرســان هــذا الوطــن 

األغــر. إنــه الفــارس نبيــل نــر العبــد زينــة )أبــو نــر( ليكــون شــاهًدا عــى جرائــم املحتــل الصهيــوين الغاصــب وشــهيًدا 

يف ســبيل اللــه والوطــن.

تــرىب شــهيدنا املجاهــد نبيــل يف أرسة كرميــة اتخــذت مــن اإلســام ديًنــا ومنهــاج حيــاة، فعرفــت واجبهــا نحــو دينهــا 

ووطنهــا، وتتكــون أرسة الشــهيد باإلضافــة إىل والديــه مــن خمســة إخــوة وثــاث أخــوات.

ــة،  ــة مــن مدرســة ذكــور الشــجاعية االبتدائي ــل يف مــدارس غــزة، فحصــل عــى االبتدائي درس شــهيدنا املجاهــد نبي

ــاح حمــود.  ــد الفت ــة يف مدرســة عب ــة، وأنهــى دراســته الثانوي ــة يف ذكــور الشــجاعية اإلعدادي وأنهــى دراســته اإلعدادي

ــز مبدينــة غــزة. وعمــل حتــى لحظــة استشــهاده يف أحــد املخاب

صفاته وأخالقه
قــال لنــا أحــد املقربــني مــن الشــهيد الفــارس نبيــل: »إن الشــهيد اتســم بصفــات حميــدة مــا جعلــه محبوبـًـا مــن قبــل 

الجميــع، وتربطــه عاقــة طيبــة ومحبــة مــع أفــراد عائلتــه وأرستــه حيــث اعتــاد أال يقطــع رحمــه. كيــف ال؟! وهــو الــذي 

تــرىب عــى موائــد القــرآن وموائــد الوعــي واإلميــان والثــورة يف مســاجد حــي التفــاح والشــجاعية«.

ــم  ــوس معه ــم والجل ــم وزيارته ــى صلته ــرص ع ــث ح ــرى حي ــة أخ ــا عاق ــة ال مياثله ــه عاق ــه بأصدقائ ــام ربطت ك

ــه. ــم ويحبون ــث كان يحبه ــوه، حي ــور نح ــعورهم بالنف ــدم ش ــم وع ــدث إليه والتح

مشواره الجهادي
ــل  ــرط يف العم ــه، فانخ ــعبه وأمت ــدر ش ــى ص ــا ع ــوين جامثً ــال الصهي ــاة رأى االحت ــى الحي ــاه ع ــت عين ــذ تفتح من

جــوف  يف  األحــرار  دروب  بدمــه  أضــاء  مــن  يــا  نبيــل 

العتمــة! يــا مــن ســطرت بدمــك الــزيك أرشف ملحمــة مدافًعــا 

عــن كرامــة هــذه األمــة حامــًا روحــك عــى راحتيــك تحفــك 

الهمــة! منــك  اليــوم  نســتمد  نحــن  هــا  الرحمــة!  مائكــة 

ــهيد  ــك الش ــة ذل ــل زين ــارس نبي ــهيد الف ــع الش ــف م ــوم نق الي

الفــارس الــذي صاغــت آيــات القــرآن الكريــم حياتــه، وعشــق الجهاد 

واالستشــهاد فأرخــص لــه كل غــال ونفيــس حتــى صــار يبحــث عــن 

الشــهادة مــردًدا: »وعجلــت إليــك ريب لــرتىض«، فــكان بحق من الرجــال الذين صدقوا ما عاهــدوا الله عليــه فصدقهم الله.

(2006 - 1984)
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الوطنــي مقاوًمــا لاحتــال ورافًضــا لوجــوده واســتمراره، فأصيــب يف انتفاضــة العــام 1987م عــى يــد القــوات الصهيونية.

مــع انطــاق انتفاضــة األقــى املباركــة التحــق الشــهيد املجاهــد نبيــل بصفــوف حركــة فتــح، ثــم التحــق بصفــوف 

حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بعدمــا تعــرف عــى منهاجهــا ومبادئهــا السياســية والجهاديــة تجــاه فلســطني الهويــة 

ــة يف العمــل الجامهــري لحركــة  ــث انخــرط بداي ــدة اإلســامية الســليمة حي ــة عــى أســاس مــن العقي ــخ املبني والتاري

الجهــاد عــر مشــاركاته الفاعلــة يف الفعاليــات التــي تنظمهــا الحركــة يف املنطقــة حتــى صــار أحــد العنــارص األكــر فاعليــة 

يف منطقتــه.

نظــًرا اللتزامــه الامحــدود إســامًيا وحركًيــا فقــد ارتــأى اإلخــوة املجاهــدون يف رسايــا القــدس الجنــاح املســلح لحركــة 

الجهــاد اإلســامي يف فلســطني أن يجعلــوه ضمــن صفوفهــم وذلــك بعــد إلحــاح وإرصار شــديد منــه، فتــم تجنيــده يف 

صفــوف الرايــا قبــل استشــهاده بثاثــة شــهور فقــط، صــار خالهــا مثــااًل للمجاهــد امللتــزم واملخلــص حيــث أبــدى رغبــة 

كبــرة للعمــل االستشــهادي.

ــة:  ــل استشــهاده بأســبوعني ردد مقول ــه قب ــل أن ــدت عــى شــهيدنا املجاهــد نبي ــي ب ومــن إرهاصــات الشــهادة الت

ــرتىض«. ــك ريب ل ــت إلي ــت الشــهادة«، و«عجل »خــاص قرب

موعد مع الشهادة
يف 26 يوليــو )متــوز( 2006م كان شــهيدنا الفــارس نبيــل عــى موعــد مــع ميــاد جديــد حيــث كانــت قــوات االحتــال 

تتوغــل وتنفــذ عدوانـًـا جديــًدا ضــد أبنــاء شــعبنا يف منطقــة الشــعف بحــي التفــاح، فــإذا بشــهيدنا املجاهــد نبيــل ينطلــق 

لصــد العــدوان وردع املعتديــن. وبينــام هــو كذلــك إذ بطائــرة اســتطاع صهيونيــة تطلــق صاروًخــا تجاهــه مــا أدى إىل 

استشــهاده عــى الفــور، ومل يتــم التعــرف عليــه بســهولة نظــًرا لتمزقــه وغيــاب أي أثــر ملامحــه.
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الشهيد املجاهد يارس خميس ديب بنات

فارس التصدي الجتياحات العدو

الميالد والنشأة
أبــر الشــهيد املجاهــد يــارس خميــس بنــات )أبــو مصعــب( النــور يف 25 مــارس )آذار( 1986م يف حــي التفــاح رشق 

مدينــة غــزة. ونشــأ يف أرسة مؤمنــة ربــت أبناءهــا عــيل حــب الجهــاد واملقاومــة والقيــم اإلســامية الخــرة التــي تحــث 

عــى منفعــة املجتمــع واإلنســان أينــام كان دون عنريــة أو عدوانيــة أو تســلط. وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه األول بــني 

إخوتــه. درس الشــهيد املجاهــد يــارس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الشــافعي، ومل يكمــل دراســته بســبب ظــروف أهلــه 

ــه  ــة أرستــه يف مواجهــة مصاعــب العيــش وتكاليفــه. وتــزوج ورزقــه الل املاديــة، فالتحــق مبيــدان العمــل مبكــًرا ملعاون

طفلــة واحــدة.

صفاته وأخالقه
وصــف شــهيدنا املجاهــد يــارس بنــات بالرجــل الشــجاع واملقــدام الــذي ال يهــاب املــوت، ومنــذ صغــره أحــب طريــق 

ــة الحســنة والتزامــِه وتواضعــِه وحرصــِه عــى أداء جميــع  ــه الطيب ــز بأخاقــه الحميــدة وصفات الجهــاد واملقاومــة، ومتي

ــن وبرهــام،  ــا لطاعــة الوالدي ــًا طيًب ــر مث ــم، واعت ــظ القــرآن الكري ــوات يف املســجد ودوامــِه عــى جلســات تحفي الصل

وحســن التعامــل مــع الجميــع، فحظــي بالحــب واالحــرتام مــن الجميــع. وبــان عليــه منــذ بواكــر وعيــه اهتاممــه بقضيــة 

وطنــه وهمــوم شــعبه ومعاناتــه التــي يســببها العــدو الصهيــوين يف كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة، فاعتــزم العمــل عــى 

مقاومتــه بــكل مــا يتــاح مــن وســائل املقاومــة. 

مشواره الجهادي
ــا إىل أن انضاممــه  انتمــى شــهيدنا املقــدام يــارس حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مطلــع عــام 2004م اطمئنانً

إليهــا ســيمكنه مــن املســاهمة الفعالــة يف التصــدي لجرائــم االحتــال االســتيطاين العــدواين، والتحــق بصفــوف الجنــاح 

ــكرية،  ــات العس ــدورات والتدريب ــن ال ــد م ــارس العدي ــهيدنا الف ــى ش ــام 2005م. وتلق ــدس ع ــا الق ــكري رساي العس

وشــارك بالعديــد مــن املهــامت الجهاديــة التــي كانــت تخوضهــا الرايــا مــع العــدو الصهيــوين، ومنهــا إطــاق القذائــف 

ماحــم البطــوالت الفلســطينية ضــد الغــزوة الصهيونيــة مل تكتب 

ــطينيني  ــن الفلس ــى م ــت حت ــت وقرئ ــو كتب ــا. ل ــق به ــبام يلي حس

أنفســهم ألذهلتهــم مبــا تحــوي مــن قصــص التضحيــة والجــرأة، ولــو 

ــوالت  ــم بط ــن ماح ــة م ــا يف الطليع ــا بأنه ــهد له ــامل لش ــا الع قرأه

الجهــاد الوطنــي يف ســبيل الحــق والحريــة. الشــهيد املجاهــد يــارس 

ــعب  ــا الش ــب أن يقرأه ــي يج ــم الت ــك املاح ــاع تل ــن صن ــد م واح

الفلســطيني ليــزداد عزمــا وثقــة يف نفســه وأمــا بقــرب اســتخاص 

ــة الوطــن الفلســطيني.  ــوى االســتعامر الغــريب يف رسق ــذي اســتعان بق ــوين ال ــب العــدو الصهي ــه مــن مخال حق

(2006 - 1986)
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ــة املحاذيــة لقطــاع غــزة، كــام شــارك يف صــد االجتياحــات الصهيونيــة  الصاروخيــة املحليــة عــى املغتصبــات الصهيوني

املتكــررة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة، وكان آخرهــا اجتيــاح الشــعف عــام 2006م، وقــام بــدور بــارز يف وحــدة الرصــد 

واالســتطاع التابعــة للرايــا.

موعد مع الشهادة
ارتقــى شــهيدنا املجاهــد يــارس إىل عليــاء املجــد والخلــود خــال تصديــه لاجتيــاح الصهيــوين لحــي الشــعف يف 26 

يوليــو )متــوز( 2006م رشق مدينــة غــزة حيــث اســتهدفته طائــرات العــدو الصهيــوين بشــكل مبــارش بصــاروخ مــام أدى 

الستشــهاده مقبــاً غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد نضال أحمد جميل إشقرات

مل تثنه إصابته أو اعتقاله عن طريق الجهاد

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد نضــال أحمــد إشــقرات يف مدينــة القــدس ألرسة احتضنتــه بــني جنباتهــا تقطــن قرية الســواحرة 

الرشقيــة الواقعــة إىل الــرشق مــن مدينــة القــدس بتاريخ 28 ســبتمر )أيلــول( 1980م.

نشــأ الشــهيد الفــارس نضــال رحمــه اللــه يف أجــواء إميانيــة جعلتــه محًبــا ومطيًعــا للــه عــز وجــل؛ فأرستــه متدينــة 

معطــاءة وعائلتــه قدمــت الغــايل والنفيــس يف ســبيل اللــه عــز وجــل مــن أجــل تحريــر فلســطني مــن دنــس اليهــود ومل 

تتــوان يف تقديــم أبنائهــا شــهداء.

أنهــى الشــهيد املجاهــد نضــال رحمــه اللــه دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس القريــة، ثــم أكمــل دراســته 

الثانويــة يف قريــة أبــو ديــس املجــاورة لقريتــه.

صفاته وأخالقه
تحــى شــهيدنا الفــارس نضــال بالخلــق الكريــم والتــزم تعاليــم اإلســام وحافــظ عــى صاتــه كــام متيــز بالشــجاعة؛ 

فلــم يهــب املــوت يقــول الحــق ومل يخــش يف اللــه لومــة الئــم.

وال عجــب أن اجتمعــت فيــه كل هــذه الصفــات والخصــال فالبيــت املفعــم باإلميانيــات دامئـًـا يخــرج منــه الشــهداء 

الذيــن تجتمــع يف شــخصيتهم أروع الصفــات.

مشواره الجهادي
لهــذا املجاهــد ســرة حافلــة باألحــداث التــي بدأهــا وقتــام تعاهــد مــع رفــاق دربــه عــى حاميــة املســجد األقــى 

املبــارك حيــث أوىل خطــوات املشــوار الجهــادي للفــارس الــذي تعلــق قلبــه باملســجد األقــى املبــارك.

يف اللحظــة التــي اعتــدى فيهــا املجــرم شــارون رئيــس وزراء حكومــة االحتــال عــى املســجد األقــى ودنســه بأقدامــه 

النجســة بــادر املقدســيون بالدفــاع عــن هــذا املســجد ويف مقدمتهــم الشــهيد الفــارس نضــال شــقرات.

(2006 - 1980)

ــا تجــوال  نضــال شــقرات يــا جــرح القــدس يف أهــداب العــني، وي

ــا قدســية  ــا روًح ــؤ يف أحشــاء البحــر، ي ــق اللؤل ــرأس كري الفكــر يف ال

ارتحلــت إىل جنــات الفــردوس األعــى، افتقــدك املســجد األقــى كــام 

ــه  ــي قلب ــد الح ــد الجس ــام يفق ــامء، وك ــة الظل ــدر يف الليل ــد الب يفتق

النابــض بالحيــاة، فأنــت شــجرة مل تتوقــف عــن العطــاء، ونهــر مل يجــف 

مــاؤه، وزهــرة يافعــة مل تذبــل أبــًدا، هكــذا كان نضــال، وهكــذا رحــل 

فــارس مــن فرســان القــدس.
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يف اليــوم التــايل لدخــول الصهاينــة ســاحات املســجد األقــى املبــارك وبعــد صــاة الجمعــة اندلعــت انتفاضــة األقــى 

ــا عــن املســجد  بتاريــخ 28 ســبتمر )أيلــول( 2000م وتقــدم شــهيدنا املقــدام نضــال يرشــق املحتلــني بالحجــارة مدافًع

األقــى. وبينــام هــو عــى هــذا الحــال وجــه بأحــد الصهاينــة رصاصــات حقــده إىل الشــهيد مبــارشة ليصــاب باثنتــني يف 

عنقــه، فنقــل إىل املستشــفى ومــن شــدة إصابتــه اعتقــد األطبــاء أن الشــهيد املجاهــد نضــال يف عــداد الشــهداء ولكــن 

مشــيئة اللــه مــدت يف عمــره.

ــدأ بالتحــرك  ــام، وب ــر إرصاًرا عــى االنتق ــل للشــفاء وصــار أك ــارس نضــال متاث ــة الشــهيد الف ــام عــى إصاب ــد ع بع

بفاعليــة أكــر ملقاومــة هــذا العــدو فتمكــن مــن تشــكيل مجموعــة استشــهاديني تعاهــدوا عــى القتــل يف ســبيل اللــه، 

ولكــن شــاءت األقــدار أن يقــع الشــهيد املجاهــد نضــال يف األرس ويحكــم عليــه بالســجن ملــدة أربعــة أعــوام بقــي خالهــا 

عــى عهــده وبعــد اإلفــراج عنــه قــرر االنتقــام والثــأر حيــث أعــد العــدة وقــرر الوفــاء بالعهــد الــذي قطعــه عــى نفســه.

موعد مع الشهادة
ــى  ــام ع ــدام نضــال حاجــز الشــياح املق ــوز( 2006م اقتحــم الشــهيد املق ــو )مت ــق 27 يولي ــس املواف ــوم الخمي يف ي

أرايض قريتــه وقــام بإطــاق الرصــاص بكثافــة عــى جنــود الحاجــز واشــتبك معهــم حتــى استشــهد بعــد أن قتــل جنديًــا 

ــا وجــرح آخريــن. صهيونًي
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الشهيد املجاهد هاين محمد طاهر عويجان 

عى درب الشقاقي مى شهيًدا

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد هــاين محمــد عويجــان يف البلــدة القدميــة مبدينــة نابلــس بالضفــة املحتلــة بتاريــخ 29 يوليــو 

)متــوز( 1978م ألرسة متوســطة الحــال مكونــة مــن تســع إنــاث وثاثــة إخــوة هــو أكرهــم واملعيــل الوحيــد لعائلتــه 

بعــد وفــاة والــده.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد هــاين تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس نابلــس، ومــا لبــث أن تــرك الدراســة ليبحــث 

ــرزق أطفــااًل،  ــو )متــوز( 1999م ومل ي ــزوج يف شــهر يولي ــاء. ت ــة البن ــه حيــث عمــل يف مهن ــه أرست ــل في عــن عمــل يعي

وإميانــه باللــه جعلــه يــرىض مبــا قســمه اللــه لــه. استشــهد شــقيقه الصغــر بتاريــخ 14 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2002م.

صفاته وأخالقه
ــروح، وال  ــك ال ــا فــكل الكلــامت ال تصــف أخــاق تل ــا قريًب ــون موتً ــروح بالشــهادة وترتقــب العي ــق ال ــام تتعل حين

ــا شــهداء خلقهــم  ــا تنصفهــم، هــم الذيــن عاشــوا يف هــذه الدني ــا أن يســعف األقــام لتخــط حروًف ميكــن ملــداد الدني

ــة الحســنة هــي ســلوكهم. ــه وحــب الخــر واملعامل القــرآن ومبتغاهــم مرضــاة الل

مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا املجاهــد هــاين إىل املقاومــة الفلســطينية ضمــن صفــوف حركــة الجهــاد االســامي يف فلســطني لــردع 

ــارك يف  ــة وش ــكري للحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــق بصف ــه، والتح ــه وأرض ــعبه ووطن ــن ش ــون ع ــي صهي بن

العديــد مــن املهــام العســكرية حتــى أصبــح مطلوبًــا لقــوات االحتــال حًيــا أو ميًتــا حيــث تــوىل شــهيدنا املجاهــد هــاين 

قيــادة رسايــا القــدس يف مدينتــه نابلــس.

ــه  ــى زوجت ــود ع ــدى الجن ــام اعت ــه ك ــت مبحتويات ــرات وعبث ــدة م ــه ع ــه وداهمت ــال منزل ــوات االحت ــت ق اقتحم

بالــرب وعــى والدتــه وأخواتــه بالتعذيــب النفــي كــام داهمــت قــوات االحتــال منــزل عائلتــه عــدة مــرات أيًضــا 

ــه. ــا والضغــط عــى ذوي ــه أيًض ــام من ــه واالنتق بهــدف البحــث عن

(2006 - 1978)

ال تنتظــروا رشوق الشــمس، بــل انتزعــوه بزنادكــم! ال تقبلــوا 

ــوا  ــطني! ال ترتك ــال فلس ــون أطف ــب يف عي ــل املرتق ــم األم ــم فأنت الضي

رايــة الجهــاد فهــي عزكــم والنــر بــإذن اللــه حليفكــم، ولكــن أرضنــا 

ــاء. ــن الدم ــد م ــاج املزي تحت
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أىب شــهيدنا املقــدام هــاين إال أن ينتقــم لشــعبه وأصدقائــه وأخيــه وظــل يقــاوم حتــى جــاء اليــوم الــذي متنــاه كثــرًا 

وهــو بالنســبة لــه يــوم عرســه الحقيقــي، يــوم استشــهاده الــذي لطاملــا دعــا اللــه أن يعجلــه لــه.

موعد مع الشهادة
ســمع اللــه نــداءه وجــاء اليــوم املعهــود بالنســبة لــه بتاريــخ 29 يوليــو )متــوز( 2006م نفــس التاريــخ الــذي ولــد 

فيــه. تســللت قــوة صهيونيــة خاصــة إىل حــي الحبلــة وســط البلــدة القدميــة حيــث منــزل عائلــة شــهيدنا الفــارس هــاين 

الــذي كان وقتهــا متجًهــا نحوهــم يك يزورهــم فباغتتــه القــوة بإطــاق النــار عليــه فاستشــهد رفيقــه الشــهيد املجاهــد 

عميــد املــري عــى الفــور وأصيــب الشــهيد املجاهــد هــاين عويجــان هــدف القــوة الصهيونيــة بجــراح حرجــة نقــل عــى 

أثرهــا إىل املستشــفى.

مــن جهتهــا أكــدت املصــادر الطبيــة يف مستشــفى رفيديــا أن الشــهيد املجاهــد هــاين عويجــان أصيــب بعــدة رصاصات 

يف رأســه أطلقــت عليــه مــن مســافة قصــرة، ومل يلبــث أن لحــق برفيــق دربه شــهيًدا.

وأفــاد شــهود العيــان أن قــوات خاصــة تنكــرت بلبــاس مــدين نــزل أفرادهــا مــن ســيارة مدنيــة وأطلقــوا النــار مــن 

مســافة قصــرة عــى شــابني يف شــارع األنبيــاء بحــارة الحبلــة وأصابوهــام يف الــرأس بعــدة رصاصــات .مــن جانبــه أعلــن 

إعــام العــدو أن قــوات االحتــال اســتهدفت الشــهيد املجاهــد هــاين عويجــان قائــد رسايــا القــدس يف مدينــة نابلــس. 
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الشهيد املجاهد زياد سليامن محمد شيخ العيد

أسد الدفاع عن ثرى األرض املباركة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد زيــاد ســليامن شــيخ العيــد بتاريــخ 4 مــارس )آذار( 1982م يف مخيــم الشــابورة مبدينــة رفــح، 

ــرت أرستــه مــن مدينــة بــر الســبع املحتلــة قــرًا كباقــي األرس الفلســطينية املجاهــدة الصابــرة، واســتقر بهــم  وقــد ُهجِّ

الحــال مبدينــة رفــح، وكان ترتيبــه الثالــث بــني إخوتــه.

ــا يف  أتــم الشــهيد املجاهــد زيــاد مشــواره التعليمــي بكافــة مراحلــه يف مدينــة رفــح، وعمــل لعــدة ســنوات موظًف

مستشــفى أبــو يوســف النجــار.

وال ننــى أن هــذه العائلــة قدمــت الكثر من الشــهداء واألرسى والجرحى يف كافة مراحل تاريخ الشــعب الفلســطيني.

صفاته وأخالقه
واظــب شــهيدنا املجاهــد زيــاد عــى الصــاة والتــزم بهــا منــذ صغــره، وعــى حفــظ وتــاوة القــرآن الكريــم، ومتيــز 

بصدقــه وحبــه للجميــع، فاختــاره اللــه وارتقــى للجنــة.

مشواره الجهادي
مــع بدايــة انتفاضــة األقــى تعــرف الشــهيد املقــدام زيــاد عــى حركــة الجهــاد اإلســامي، وفكرهــا األصيــل، وآمــن 

بــه ومل يتــوان لحظــة واحــدة عــن نقلــه لآلخريــن، فــكان نِعــم الشــاب املجاهــد الواعــي الــذي عشــق الجهــاد اإلســامي 

فانطلــق مبلًغــا لفكــر الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي األصيــل، فعــاش حيــاة الزاهدين ونــال كرامــة الشــهداء الفائزين.

موعد مع الشهادة
خــال توغــل قــوات وآليــات االحتــال املتكــرر يف منطقــة رشقــي مدينــة رفــح، تدافــع املجاهــدون مــن أبطــال الرايــا 

دفاًعــا عــن حمــى أرضهــم املغصوبــة، فــكان الشــهيد الفــارس زيــاد عــى موعــد مــع الشــهادة، فارتقــى شــهيًدا بتاريــخ 3 

أغســطس )آب( 2006م يف اشــتباكات عنيفــة مــع العــدو أوقعــت يف صفوفهــم عــدة إصابــات.

(2006 - 1982)

رحــل زيــاد عــن الدنيــا كــام أحــب أن يكــون رحيلــه ومتنــى، ورغــم 

حياتــه القصــرة عــى هــذه البســيطة إال أنه ترك أثــًرا يف نفــوس محبيه. 

لقــد عــاش _رحمــه اللــه_ حيــاة الزاهــد فيهــا، الراغــب فيــام عنــد اللــه 

مــن نعــم الثــواب، فلــم تحــد بوصلتــه يوًمــا عــن طريــق ذات الشــوكة، 

فأملــه يف الحيــاة كان أن يبقــى قابًضــا عى ســاحه مرابطًا عــى ثغر من 

ثغــور اإلســام. ورغــم قســوة الحيــاة وصعوباتهــا مل تفــارق االبتســامة 

ــا.« ــة واقرتابه ــذا الجن ــا حب ــول: »ي ــا يق ــه دوًم ــان حال ــفتيه، ولس ش
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الشهيد املجاهد عبد الرحمن أحمد عودة أبو سنيمة

بأشائه املتناثرة أعلن االنتصار

الميالد والنشأة
عــام جديــد يطــل عــى بيــت الحــاج أحمــد أبــو ســنيمة لتكــون الفرحــة فرحتــني، العــام الجديــد، وقــدوم ابنــه عبــد 

الرحمــن الــذي غــدا رجــًا مســئواًل عــن البيــت وهــو يف عمــر الزهــور. 

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن أحمــد أبــو ســنيمة )أبــو عبــد القــادر( يف 1 ينايــر )كانــون الثــاين( 1962م، وتــرىب 

يف كنــف عائلــة فلســطينية األصــل، مقاومــة، قدمــت الغــايل والنفيــس مــن أجــل الوطــن، حيــث تعــود أصولهــا لقريــة 

ــروا منهــا يف عــام 1948م.  »بــر الســبع« املحتلــة التــي ُهجِّ

درس الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن املرحلــة االبتدائيــة، لكنــه مل يكمــل تعليمــه، لتبــدأ حيــاة الشــقاء والتعــب منــذ 

طفولتــه ســعًيا يف كســب الــرزق ومســاندة العائلــة يف مــروف البيــت، الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن متــزوج ولــه 4 

مــن األوالد وابنتــني. 

صفاته وأخالقه 
حســن الخلــق، محــب للخــر، عــرف بالتزامــه بالصلــوات الخمــس يف املســجد، ومتيــز الشــهيد بكرمــه لآلخريــن، طيــب 

القلــب، مســامح. دامئـًـا منفــق يف ســبيل اللــه، يعطــي املحتاجــني وال يــرد خائًبــا طــرق بابــه. 

مشواره الجهادي 
ــه  ــا بحــق الشــعب الفلســطيني، فاشــتد غضب ــي ارتكبه ــال الت ــد الرحمــن مبجــازر االحت ــارس عب ــر الشــهيد الف تأث

ــني  ــر فلســطني نصــب أع ــل تحري ــداًء. جع ــه وروحــه ف ــع دم ــى وإن دف ــرى األرض حت ــى التمســك ب وازداد إرصاًرا ع

أبنائــه، ورباهــم عــى أن األرض ال تعــود إال بالقــوة، وحثهــم عــى عــدم التفريــط بهــا، وزرع يف نفوســهم نهــج املقاومــة. 

موعد مع الشهادة 
ــف  ــة خط ــطيني؛ فهزمي ــعب الفلس ــى الش ــا ع ــة يتلقاه ــوين يف كل هزمي ــال الصهي ــب االحت ــب غض ــادة ينص كالع

الجنــدي جلعــاد شــاليط جعلــت الكيــان يتخبــط يف دياجــي الظــام، يبحــث يف قيعــان األرض عــن أملهــم املفقــود، لكــن 

هيهــات ملقاومــة فلســطينية آمــن بربهــا وعرفــت طريــق تحريــر فلســطني واألرسى.

(2006 - 1962)

ــدم  ــر بال ــاف النه ــهرا، وضف ــن س ــور الوط ــى ثغ ــل ع ــان اللي فرس

الفلســطيني مملــوءة، رجــال أحبــوا املقاومــة الفلســطينية التــي بــدأت 

ــهادة  ــت الش ــل، فكان ــع املحت ــل الربي ــرب ت ــت ب ــارة، وانته بالحج

ــوا مــا متنــوا.  ســابقة لهــم، حيــث نال
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بعــد خطــف الجنــدي الصهيــوين شــاليط عــى أيــدي املقاومــة الفلســطينية بفــرتة قليلــة جــًدا، وبتاريــخ 3 أغســطس 

)آب( 2006م اجتاحــت قــوات االحتــال الصهيــوين رشق محافظــة رفــح، وعاثــت يف األرض فســاًدا، ودباباتهــم أطلقــت 

القذائــف عــى كل يش يتحــرك، أراد شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن أن يخــرج مــن البيــت، ليؤمــن عائلتــه، لكــن باغتتــه 

طائــرات االحتــال بصــاروخ ليتناثــر جســده معلًنــا أن الــدم ينــزف حتــى يــروي كل شــر مــن أرض فلســطني. 



201 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد عدنان بسام محمود أبو لبدة

الشهيد ابن األسر

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عدنــان بســام أبــو لبــدة يف 14 ســبتمر )أيلــول( 1989م يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة يف 

ــرت أهلهــا  عائلــة تعــود جذورهــا إىل مدينــة »بــر الســبع« التــي احتلتهــا القــوات الصهيونيــة عــام 1948م بعــد أن ُهجِّ

منهــا وأذاقتهــم وجــع الحرمــان مــن أرضهــم وزيتونهــا وتينهــا.

ــان مــن ســتة أشــقاء هــو ســابعهم، زرعــت فيهــم حــب التضحيــة والعطــاء؛  ــة الشــهيد املجاهــد عدن تتكــون عائل

ــا يف ســجون االحتــال. فوالــده األســر املحــرر بســام أبــو لبــدة كان قــد حكــم عليــه بالســجن ملــدة اثنــي عــرش عاًم

درس الشـــهيد املجاهـــد عدنـــان املرحلـــة االبتدائيـــة واإلعداديـــة مبـــدارس وكالـــة الغـــوث، وزف شـــهيًدا بعـــد أن 

أنهـــى الثانويـــة العامـــة.

صفاته وأخالقه
كأن الصفـــات تختـــر العـــامل، وبـــني خطـــوط أيـــدي الشـــهداء تنـــام، كأن الصـــر خلـــق ألم الشـــهيد وحدهـــا، 

ـــب  ـــب القل ـــي طي ـــه: »ابن ـــرد صفات ـــان ب ـــد عدن ـــهيد املجاه ـــدة الش ـــدأت وال ـــة ب ـــامة هادئ ـــاب وابتس ـــر واحتس بص

ـــر يل  ـــن األك ـــه االب ـــه لكون ـــى عاتق ـــاة ع ـــؤولية امللق ـــم املس ـــرم. ورغ ـــز بالك ـــع، متي ـــن الجمي ـــوب م ـــي، محب واجتامع

ـــب  ـــني مخال ـــن ب ـــة م ـــل الضحك ـــه ينتش ـــا وكأن ـــزاح معن ـــر امل ـــا كث ـــرف بشوًش ـــه ع ـــر إال أن ـــده األس ـــل وال ـــل مح ويح

الحيـــاة وقســـوتها«.

مشواره الجهادي
مل يكمــل الشــهيد املجاهــد عدنــان مثانيــة عــرش عاًمــا مــن عمــره عــى هــذه الحيــاة، لكنهــا كافيــة لتــرتك يف نفســه 

حقــًدا عــى املحتــل وطغيانــه؛ فوالــده كان أســرًا لــدى االحتــال االصهيــوين، وشــعبه يتجــرع األمل ويســقط الشــهيد تلــو 

الشــهيد بــدم بــارد أمــام ناظريــه، أحــب شــهيدنا عدنــان املقاومــة، وبــدأ يتقــرب مــن رجالهــا ليأنــس بصحبتهــم ويتعلــم 

منهــم الصــر والكفــاح.

(2006 - 1989)

عــى هــذه األرض مــا يســتحق الحيــاة، عــى هــذه األرض مــا 

يســتحق الشــهادة أيًضــا. بالــدم الــوردي طــرز الشــهداء أرضهــا، جنــة 

ــك هــي فلســفة العيــش يف  ــاة تل األرض فلســطني واملــوت ألجلهــا حي

ــه الشــهداء. ــاء أبنائ ــود إال بدم ــن يع ــل ل وطــن محت
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موعد مع الشهادة
 يف فلســطني ال يتوقــف موســم حصــاد الشــهداء. تزغــرد األم والدمعــة عــى عتبــات عينيهــا. نــم يــا حبيبــي واهنــأ 

فلمثلــك خلقــت الجنــان!

 يف 3 أغســطس )آب( 2006م اســتعدت الســامء الســتقبال أرواح طاهــرة بعدمــا قصفــت طائــرات االحتــال ســيارة 

تقــل الشــهيد املجاهــد زيــاد شــيخ العيــد ومعــه الشــهيد املجاهــد عدنــان وأدت إىل ارتقائهــام شــهيدين لــروي دمهــام 

تــراب هــذه األرض التــي ال متــل مــن احتضــان الشــهداء.
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الشهيد املجاهد محمد صاح أحمد نصار

جندي من جنود الله تعاىل

الميالد والنشأة
مل يكــن يــوم 6 يونيــو )حزيــران( 1989م يوًمــا عاديًــا، حيــث شــهد والدة مجاهــد يف ســبيل اللــه، مضحًيــا يف ســبيل 

تحريــر بــاده، شــهيًدا يرتقــي إىل العــا، أال وهــو الشــهيد املجاهــد محمــد صــاح نصــار الــذي ترعــرع يف بيــت يغلــب 

عليــه الطابــع الدينــي مــا جعلــه مؤهــًا ليكــون جنديًــا مــن جنــود اللــه تعــاىل.

ــرت عائلــة نصــار مــن بلدتهــا األصليــة »القبيبــة« عــام 1948م عــى يــد العصابــات الصهيونيــة التــي انتهكــت   ُهجِّ

كافــة القوانــني واألعــراف الدوليــة بارتكابهــا الجرائــم واملجــازر بحــق شــعب فلســطني بدعــم أمريــي بريطــاين، فجــاء 

ميــاد شــهيدنا املجاهــد محمــد يف زمــن حالــك أســود حالــه كحــال آالف األرس الفلســطينية التــي عاشــت مهجــرة.

 تــرىب شــهبدنا املجاهــد محمــد يف أرستــه املكونــة مــن والديــه وثاثــة أشــقاء وثــاث شــقيقات يف مدينــة رفــح جنــوب 

قطــاع غــزة. درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث يف محافظــة رفــح، ثــم انتقــل إىل املرحلــة 

الثانويــة والتحــق مبعهــد التدريــب لوكالــة الغــوث يف غــزة وحصــل عــى دبلــوم كهربــاء عامــة.

صفاته وأخالقه
حافــظ شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى صــاة الجامعــة يف املســجد القريــب مــن منزلــه وارتبــط بعاقــات طيبــة مــع 

ــم  ــة يف املســجد، وعــرف شــهيدنا قائ ــدروس الدعوي ــع مــن عرفهــم، وواصــل املداومــة عــى جلســات القــرآن وال جمي

الليــل ال يعــرف الراحــة، كــام متتــع بصــوت نــدي وعــذب دامئــا ينشــد يف أعــراس الشــهداء.

ُعهــد عطوًفــا بــاًرا بوالديــه مطيًعــا لهــام، حريًصــا عــى ســامع كلمــة »اللــه يــرىض عليــك يــا ابنــي« ال يرفــض أي طلــب 

إلخوتــه ويحبهــم كثــرًا ويعطــف عليهم.

ــًدا، فعــرف  ــاه ال تفارقــه أب شــهيدنا الفــارس محمــد محبــوب مــن قبــل مــن عرفــه، االبتســامة مرســومة عــى محي

ــه. بالشــهيد املبتســم البشــوش الصــادق املحــب ملــن حول

الدمــوع أغرقــت عيونهــا واألحــزان اســتوطنت قلــب والــدة الشــهيد فقالــت: »قبــل استشــهاده بأيــام ودع أصدقــاءه 

(2006 - 1989)

ــوق  ــال تجــد التف ــوات االحت ــع ق ــن م ــات املجاهدي يف كل مواجه

الســاحق لقــوات الحتــال عــدًدا وســاًحا، رغــم ذلــك مل يخــف 

ــم  ــة ألنه ــدوا يف كل ســاحات املقاوم ــة، فصم ــن املواجه ــا م مجاهدون

ــار العــدو عــى الرتاجــع أو  عــى يقــني بنهايــة طيبــة فإمــا نــر بإجب

ــز وجــل. ــه ع ــاء الل استشــهاد ولق
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ووزع عليهــم بعــض العطــور والهدايــا ليبقــى يف ذاكرتهــم، وزار جميــع أقاربــه ومل يقــل يل عــن تلــك الزيــارات لكنــي 

عرفــت ذلــك بعــد استشــهاده«.

ـــه  ـــد ودع ـــد، فق ـــيخ العي ـــاد ش ـــهيد زي ـــه الش ـــق درب ـــهاد رفي ـــى استش ـــديًدا ع ـــا ش ـــزن حزنً ـــة: »ح ـــت قائل وأضاف

ـــاش  ـــام ع ـــرة ك ـــه يف اآلخ ـــح رفيق ـــه ليصب ـــق ب ـــى لح ـــدودة حت ـــام مع ـــي إال أي ـــا ه ـــه، وم ـــى فراق ـــا ع ـــر أملً ـــو يعت وه

ـــا«. ـــه يف الدني مع

مشواره الجهادي
ــة  ــن الرابط ــة ضم ــل يف البداي ــام 2002م، وعم ــامي يف الع ــاد اإلس ــة الجه ــد بحرك ــارس محم ــهيد الف ــق الش التح

اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة يف املــدارس، ثــم انتقــل إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، 

وعمــل يف وحــدات املرابطــني، واعتــاد أن يخــرج يف الليــل للربــاط عــى حــدود املدينــة، باإلضافــة إىل املناطــق الحدوديــة 

الخطــرة املعرضــة لاجتيــاح.

شــارك شــهدينا املجاهــد محمــد يف إطــاق صواريــخ قــدس عــى العديــد مــن املواقــع العســكرية الصهيونيــة، وزرع 

العبــوات الناســفة يف الطــرق املتوقــع مــرور آليــات االحتــال منهــا خــال توغاتهــا يف مدينــة رفــح.

موعد مع الشهادة
اجتاحــت قــوات االحتــال الصهيــوين منطقــة حــي التنــور رشق مدينــة رفــح، فوقــف شــهيدنا املقــدام محمــد لهــا 

باملرصــاد مــع أصدقائــه املجاهديــن، ومتكــن مــن نصــب العديــد مــن العبــوات الجانبيــة، فرصــدت طائــرات االســتطاع 

املجاهديــن، وأطلقــت صاروخــني باتجاههــم أديــا إىل استشــهاد مجموعــة مــن املدنيــني مــن عائلــة الناطــور والشــهيد 

ــح  ــخ 5 أغســطس )آب( 2006م. وشــيعت جامهــر رف ــاش وشــهيدنا املجاهــد محمــد نصــار بتاري ــف عي ــاوم رشي املق

شــهيدنا إىل مثــواه األخــر مــن أمــام مســجد العــودة يف محافظــة رفــح. 
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الشهيد املجاهد راشد سامي نجيب عمري

رفض االستسام وقاوم حتى الشهادة

الميالد والنشأة
ــة مــن قضــاء  ــدة الســيلة الحارثي ــد الشــهيد املجاهــد راشــد ســامي عمــري يف 28 أبريــل )نيســان( 1983م يف بل ول

ــا: مثانيــة ذكــور وخمــس بنــات.  جنــني شــامل الضفــة املحتلــة ألرسة كبــرة مؤلفــة مــن الوالديــن و13 ابًن

تلقــى شــهيدنا الفــارس راشــد تعليمــه يف مــدارس بلــدة الســيلة الحارثيــة حتــى حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة 

التــي انــرف بعدهــا للعمــل يف توزيــع البضائــع التجاريــة ليســهم يف اإلنفــاق مــع والــده عــى أرستــه الكبــرة. حــرص 

الوالــدان عــى تربيــة أبنائهــام عــى نهــج اإلســام القويــم وحــب الوطــن والجهــاد مــن أجــل تحريــره.

صفاته وأخالقه
ـــى  ـــوف ع ـــه، عط ـــار بوالدي ـــهيد ب ـــه. والش ـــه واحرتم ـــه وأحب ـــه أخاق ـــد رست ـــد راش ـــهيد املجاه ـــارش الش ـــن ع كل م

ـــام  ـــل اإلس ـــلوكًا بفضائ ـــواًل وس ـــهم ق ـــن أنفس ـــجد اآلخذي ـــاة يف املس ـــى الص ـــني ع ـــن املحافظ ـــو م ـــه. وه ـــه وأخوات إخوان

ـــاه بعـــد مهـــم يف صفـــات شـــهيدنا  التـــي تحـــث عـــى فعـــل الخـــر ومـــا ينفـــع املجتمـــع. حـــب الوطـــن واالهتـــامم بقضاي

ـــطني  ـــاة يف فلس ـــة الحي ـــرب لحرك ـــألرض واملخ ـــب ل ـــدو املغتص ـــة الع ـــه يف مقاوم ـــة بحيات ـــه للتضحي ـــد دفع ـــار راش الب

ـــا. ـــانًيا وحضاريً إنس

مــارس الشــهيد املقــاوم راشــد رياضــة اللياقــة البدنيــة وعمــل قبــل استشــهاده يف أحــد املراكــز الرياضيــة ملــدة ســنتني 

يف محافظــة جنــني مدربًــا للشــباب والفتيــان.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد راشــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى عــام 2000م، ورسعــان مــا 

التحــق برايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، فرشعــت قــوات االحتــال تطــارده بســبب نشــاطه 

العســكري املقــاوم لاحتــال. شــارك الشــهيد املجاهــد راشــد يف كثــر مــن نشــاطات رسايــا القــدس التــي أقلقــت االحتال 

ودفعتــه للعمــل عــى التخلــص منــه.

(2006 - 1983)

ــتطاعوا  ــو اس ــى ل ــال حت ــود االحت ــوزع جن ــة ت ــن وزاوي يف كل رك

ــاؤوا  ــي ج ــم الت ــوا مهمته ــى أنه ــه حت ــواء عن ــمس واله ــوا الش لحجب

قــض  الــذي  راشــد  املجاهــد  الشــهيد  اعتقــال  وهــي  لتنفيذهــا، 

مضاجعهــم ليــًا ونهــاًرا يف جرميــة بشــعة لــن ينــى تفاصيلهــا أهــايل 

بلــدة الســيلة الحارثيــة الذيــن شــاهدوا الجنــود بعــد تصفيتهــم 

ــألرض. ــاين ل ــق الث ــن الطاب ــه م ــد يلقون ــد راش ــهيد املجاه للش
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موعد مع الشهادة 
ــة  ــة خاص ــدة صهيوني ــللت وح ــني تس ــطس )آب( 2006م ح ــهد يف 6 أغس ــد أن يستش ــد راش ــهيد املجاه ــدر للش ق

ــر  ــزل شــهيدنا املجاهــد راشــد، وبلمــح الب ــث من ــة حي ــزي املــدين الفلســطيني إىل داخــل حــي الطحاين ــة بال متخفي

تدافعــت الدوريــات نحــو البلــدة مــن كافــة االتجاهــات بشــكل يؤكــد وجــود خطــة مســبقة ملحــارصة الشــهيد املقــاوم 

راشــد، وشــوهدت أكــر مــن 25 آليــة تنتــرش يف مختلــف املحــاور والطــرق، بعضهــا أغلــق مداخــل البلــدة واآلخــر حــول 

حــي الطحاينــة لثكنــة عســكرية، ثــم تــوزع الجنــود عــى املنــازل املجــاورة التــي احتلــت وانتــرشت فيهــا فــرق القناصــة، 

وبعــد اســتكامل الحصــار بــدأ الجنــود برتديــد نداءاتهــم.

فــور انتشــار النبــأ خــرج عــرشات الشــبان للشــوارع متحديــن قــوات االحتــال واندلعــت االشــتباكات يف عــدة محــاور 

يف محاولــة للتخفيــف عــن عائلــة العمــري املحتجــزة وشــهيدنا الفــارس راشــد املحــارص، ويقــول األهــايل: »قــوات االحتال 

اســتقدمت املزيــد مــن التعزيــزات إضافــة لبلــدوزر وبــدأوا يهــددون بهــدم املنــزل، وعــى مــدار خمــس ســاعات رفــض 

شــهيدنا املقــاوم راشــد أن يســلم نفســه«، ويقــول رفاقــه: »إنــه شــديد الكراهيــة لاحتــال ودوًمــا يتمنــى الشــهادة عــى 

االعتقــال لذلــك كانــوا يســتهدفونه بســبب رباطــة جأشــه ومواقفــه البطوليــة يف مقاومــة االحتــال؛ فقــد دأب عــى أن 

يصــل الليــل بالنهــار يف مقاومــة املحتــل والجهــاد مــع رفاقــه يف املقاومــة فصــار بطــًا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة وعاشــًقا 

للشــهادة والجهــاد«.

بشــكل مفاجــئ تغــرت حركــة الجنــود واجتمعــت فرقــة امللثمــني مــع مجموعــة أخــرى وبــدأت باالقــرتاب مــن املنــزل 

تدريجًيــا حيــث أطلقــوا النــار وفجــروا عــدة قنابــل، ثــم اقتحمــوا املنــزل مســتخدمني الــكاب البوليســية، وأطلــق الجنــود 

النــار عــى ســطح املنــزل، ثــم وقــع الشــهيد املجاهــد راشــد عــى رشفــة املنــزل فحملــه الجنــود عــى مــرأى الجميــع ألرض 

الطابــق الســفيل. ويقــول الوالــد: إنــه اتضــح أن الجنــود واصلــوا التفتيــش حتــى صعــدوا لســطح املنــزل وعــروا عــى 

الشــهيد املجاهــد راشــد فأمســكوه، ولكنهــم أطلقــوا النــار عليــه، ومــزق جســده، ثــم ألقــوه عــى األرض.

ومنعــت قــوات االحتــال ســيارات اإلســعاف مــن االقــرتاب مــن املنــزل حتــى عندمــا بــدأت تســتعد لانســحاب مــن 

املنطقــة. وعندمــا شــاهدت طواقــم الصحفيــني الذيــن مل يســمح لهــم باالقــرتاب طــوال العمليــة قامــت باعتقــال جثامنــه 

الطاهــر ونقلــه مــع دوريــات الجيــش والحًقــا ســلمته لعائلتــه الصابــرة. 
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الشهيد املجاهد أمجد سعيد أحمد عجمي

سطر بدمائه صفحات عز وإباء

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد أمجــد ســعيد عجمــي يف 31 يوليــو )متــوز( 1986م بقريــة »عتيــل« مبحافظــة طولكــرم املحتلــة. 

نشــأ وترعــرع يف أرسة مجاهــدة ملتزمــة زرعــت يف أبنائهــا تعاليــم القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة والتضحيــة 

والدفــاع عــن دينهــم وشــعبهم ووطنهــم، ويف ســبيل ذلــك قدمــت أبناءهــا شــهداء وأنجبــت املجاهديــن.

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد أمجــد مــن تســعة أفــراد باإلضافــة إىل الوالديــن وهــو االبــن البكــر للعائلــة. تلقــى 

ــة. ــة الثانوي ــم أنهــى املرحل ــل ث ــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس عتي تعليمــه االبت

صفاته وأخالقه
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد أمجــد بالرجــل املجاهــد التقــي الزاهــد العابــد املتذلــل للــه عــز وجــل. أكــر القيــام والصيــام 

ومتيــز بخلقــه الحميــد وصفاتــه النبيلــة وطيبــة قلبــه وبشاشــة وجهــه، كــام أنــه املحبــوب مــن جميــع مــن تعــرف عليــه.

عشــق شــهيدنا املقــدام أمجــد الجهــاد فلــم يهــب املــوت يتقــدم ســاحات الوغــى ليدافــع عــن مخيــم جنــني فهــو 

املخلــص الصــادق يف انتامئــه لنهــج الجهــاد واملقاومــة وتعطشــه للشــهادة ولقــاء اللــه عــز وجــل.

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املجاهــد أمجــد لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــع الســنوات األوىل النتفاضــة األقــى املباركــة، 

وعمــل فيــام بعــد يف صفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس.

لشــهيدنا املجاهــد أمجــد دور بــارز ومميــز يف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة ملخيــم جنــني واملشــاركة بالعديــد من 

املهــامت والصــوالت الجهاديــة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ضــد االحتــال الصهيــوين. كــام يعــد مــن املقربــني للشــهيد 

القائــد لــؤي الســعدي أحــد قــادة رسايــا القــدس بالضفــة املحتلــة حيــث كان مســاعًدا له خــال رحلتــه الجهاديــة املرشفة.

ــة واالستشــهادية  ــات الجهادي ــد مــن العملي ــال شــهيدنا الفــارس أمجــد بالوقــوف وراء العدي اتهمــت قــوات االحت

ــا داخــل فلســطني املحتلــة. التــي نفذتهــا الراي

(2006 - 1986)

هــو خاصــة نفيســة صاغتهــا قيــم اإلســام العظيمــة: كــره للظلــم 

ــه  ــن صاغت ــن. وم ــر والعل ــبحانه_ يف ال ــه _س ــوى لل ــدوان، وتق والع

ــة  ــن مواجه ــر م ــًدا شــجاًعا ال يف ــون مجاه ــد أن يك ــم اإلســام الب قي

العــدو. شــهيدنا املجاهــد أمجــد مــن صنــع القيــم اإلســامية العظيمــة، 

قيــم الخــر والعــدل والحريــة.
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موعد مع الشهادة
يف الســاعة الثامنــة وأربعــني دقيقــة مــن صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 9 أغســطس )آب( 2006م أطلقــت طائــرات 

حربيــة صهيونيــة ثاثــة صواريــخ عــى منــزل وســط مدينــة جنــني مــا أدى النــدالع النــار وهــدم أجــزاء واســعة منــه 

ــا القــدس حيــث  واستشــهاد الشــهيدين املجاهديــن أمجــد ســعيد عجمــي ومحمــد ماجــد عتيــق مــن مجاهــدي رساي

تواجــدا داخــل املنــزل املســتهدف.

مــن جانبــه أعلــن أحــد قــادة حركــة الجهــاد اإلســامي يف جنــني يف حينهــا عــن نجــاة الشــهيد القائــد حســام الســعدي 

قائــد الرايــا يف الضفــة املحتلــة مــن القصــف وإصابــة الشــهيد القائــد وليــد عبيــدي مــن قــادة الرايــا بجــروح طفيفــة. 

يشــار إىل أن الشــهيدين حســام ووليــد قــد اغتالتهــام قــوات االحتــال بعــد عــدة شــهور مــن هــذه الحادثــة.

وأفــاد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي أن املجموعــة املجاهــدة التــي اســتهدفت بالقصــف كانــت يف طريقهــا 

الســرتاحة بعــد العنــاء الــذي واجهتــه فجــًرا جــراء توغــل عــدد مــن دبابــات االحتــال يف مخيــم جنــني طــوال ســاعات 

الليــل حتــى الصبــاح التــي رافقهــا عمليــات بحــث وتفتيــش. وأضــاف: يف البدايــة وصــل الشــهيد املجاهــد أمجــد عجمــي 

ــا تســاقطت  ــدأ القصــف وعندم ــى ب ــوم حت ــا كادا يســتعدان للن ــزل، وم ــق للمن ــد عتي ــه الشــهيد املجاهــد محم ومع

الصواريــخ كان القائــدان حســام ووليــد عــى بعــد عــدة أمتــار، خــارج املنــزل، فأصيــب الشــهيد املجاهــد وليــد الــذي 

متكــن الشــهيد املجاهــد حســام مــن مســاعدته ومغــادرة املنطقــة.
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الشهيد املجاهد محمد ماجد أحمد عتيق

لقن العدو دروسا يف الجهاد واملقاومة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد ماجــد عتيــق يف 16 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1978م يف بلــدة برقــني مبحافظــة جنــني، 

ــال  ــس االحت ــن دن ــا م ــطني وتطهره ــر فلس ــة لتحري ــاد واملقاوم ــار الجه ــة خي ــة بصوابي ــة مؤمن ــأ يف أرسة ملتزم ونش

الصهيــوين املجــرم الــذي مل يســلم منــه الشــجر والحجــر والبــرش. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس 

املخيــم ومل يتســن لــه اللحــاق بالجامعــة نظــًرا لحاجتــه للعمــل حيــث عمــل يف مجــال الزراعــة.

للشهيد املجاهد محمد ثاثة إخوة وخمس أخوات جمعته بهم عاقة طيبة أساسها الود واالحرتام.

صفاته وأخالقه
مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفة تعبــأ شــهيدنا املجاهد محمد بفكــر الجهاد واملقاومة وبعشــق الشــهادة 

في سبيل هللا. 
ــم االبتســامة،  ــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بالتزامــِه وتواضعــِه وشــخصيته التــي أحبهــا الجميــع، حيــث هــو دائ متي

ــا يف  ــه. وعهــد كتوًم ــه وأهل ــاًرا بوالدي ــر ويعطــف عــى الصغــر، كــام عــرف ب ــاس، ويحــرتم الكب ويحــب مســاعدة الن

ــار. ــادي، يعمــل بصمــت وميــي عــى درب الشــهداء األطه ــه الجه مجــال عمل

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املقــدام محمــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة، والتحــق فيــام بعــد 

بصفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس، فتجلــت لــه بصــامت مميــزة يف العمــل الجهــادي يف مدينــة جنــني الصمــود 

والتحــدي. وطــاردت قــوات االحتــال الصهيــوين شــهيدنا الفــارس محمــد باعتبــاره مــن املخططــني واملجهزيــن للعمليــات 

الجهاديــة واالستشــهادية التــي نفذتهــا رسايــا القــدس بالضفــة املحتلــة. واشــتدت املاحقــة الصهيونيــة للشــهيد املجاهــد 

ــدس داخــل  ــا الق ــي نفذهــا االستشــهادي ســامر حــامد أحــد مجاهــدي رساي ــدس الت ــا الق ــة رساي محمــد عقــب عملي

الكيــان الصهيــوين حيــث اتهــم بالضلــوع فيهــا.

شارك شهيدنا املقدام محمد يف التصدي لاجتياحات الصهيونية ملدينة جنني شامل الضفة الغربية املحتلة.

(2006 - 1978)

يستشــهدون باقــات ورد لحــب الوطن، يستشــهدون رجااًل شــامخي 

الهامــات طــوال القامــات عــزًا وبطولــة قــل نظرهــا. هــم املجاهــدون 

الفلســطينيون الذيــن أضــاء شــهيدنا املجاهــد محمــد عتيــق اســمه يف 

ســجل بطولتهــم وتضحياتهــم.
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موعد مع الشهادة
أطلقــت طائــرات األباتــي الصهيــوين يف الســاعة الثامنــة وأربعــني دقيقــة مــن صبــاح يــوم األربعــاء 9 أغســطس )آب( 

2006م ثاثــة صواريــخ عــى منــزل وســط مدينــة جنــني مــا أدى النــدالع النــار وهــدم أجــزاء واســعة منــه واستشــهاد 

الشــهداء املجاهديــن: محمــد ماجــد عتيــق وأمجــد ســعيد العجمــي مــن مجاهــدي رسايــا القــدس املتواجديــن داخــل 

املنــزل املســتهدف.

بينــام أعلــن أحــد مســئويل حركــة الجهــاد اإلســامي يف جنــني وقتئــذ عــن نجــاة الشــهيد القائــد حســام جــرادات مــن 

القصــف وإصابــة الشــهيد املجاهــد وليــد عبيــدي مــن قــادة الرايــا بجــروح طفيفــة. يشــار إىل أن الشــهيدين املجاهديــن 

حســام جــرادات ووليــد عبيــدي قــد اغتالتهــام قــوات االحتــال بعــد عــدة شــهور مــن هــذه الحادثــة.

وأفــاد املســئول أن املجموعــة املجاهــدة التــي اســتهدفت بالقصــف كانــت يف طريقهــا الســرتاحة بعــد العنــاء الــذي 

واجهتــه فجــًرا جــراء توغــل قــوات االحتــال يف مخيــم جنــني طــوال ســاعات الليــل حتــى الصبــاح والــذي رافقــه عمليــات 

بحــث وتفتيــش. وذكــر أنــه يف البدايــة وصــل الشــهيدان املجاهــدان محمــد عتيــق وأمجــد العجمــي للمنــزل ومــا كادا 

يســتعدان للنــوم حتــى بــدأ القصــف، وعندمــا تســاقطت الصواريــخ كان الشــهيدان املجاهــدان حســام جــرادات ووليــد 

عبيــدي عــى بعــد عــدة أمتــار، خــارج املنــزل، فأصيــب الشــهيد املجاهــد وليــد الــذي متكــن الشــهيد املجاهــد حســام 

مــن مســاعدته ومغــادرة املنطقــة.



211 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد معتصم سلامن فارس قديح

هي الجنة تطلب شهداءها

الميالد والنشأة
ــون  ــة الشــقيقة يف 19 ديســمر )كان ــة الليبي ــة العربي ــح يف الجامهري ــد شــهيدنا املجاهــد معتصــم ســلامن قدي ول

1986م. األول( 

نشــأ شــهيدنا املجاهــد معتصــم يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا. وينتمــي إىل عائلــة 

مجاهــدة يف ســبيل اللــه والوطــن حيــث استشــهد مــن العائلــة عــدد مــن أبنائهــا نذكــر منهــم: باســم قديــح وثنــايئ قديــح 

وســامل قديــح وغرهــم يف انتفاضــة األقــى أثنــاء مقاومتهــم للمحتــل الغاصــب، وال زالــت هــذه العائلــة املرابطــة تقــدم 

فلــذات أكبادهــا دفاًعــا عــن اإلســام وفلســطني. 

يعتر الشهيد املجاهد معتصم قديح االبن الرابع لوالده يف ترتيبه لألبناء، وله من اإلخوة ستة ومثاين أخوات.

ــة يف  ــة اإلعدادي ــرة واملرحل ــي يف عبســان الكب ــة يف مدرســة املتنب ــة االبتدائي درس الشــهيد املجاهــد معتصــم املرحل

مدرســة الــرج يف بنــي ســهيا، ومــن ثـَـم ذهــب للعمــل مــن أجــل أن يســاعد أهلــه، وذلــك بســبب الظــروف االقتصاديــة 

الصعبــة التــي متــر بــه أرستــه كمعظــم األرس الفلســطينية. 

صفاته وأخالقه
ــه،  ــا لوالدي ــاًرا ومطيًع ــه، وكان ب ــه وأخوات ــان عــى إخوان ــاز الشــهيد املجاهــد معتصــم بصفــات العطــف والحن امت

ومحًبــا للجميــع ومحبوبًــا مــن الجميــع، تربطــه عاقــة األخــوة مــع كل أصدقائــه. وُعــرف باملواظبــة عــى أداء الصلــوات 

الخمــس يف املســجد، ويحــث جميــع إخوانــه عــى صــاة الجامعــة والجلــوس يف حلقــات العلــم والذكــر يف مســجد النــور.

ــود والتســامح مــع اآلخريــن، وكثــرًا مــا يعفــو ويصفــح عــن املخطئــني بحقــه،  ــز الشــهيد املجاهــد معتصــم بال متي

ــا شــجاًعا يتقــدم ألي  ــه والوطــن. وكان جريًئ ــاد واالستشــهاد يف ســبيل الل ــه عــن فضــل الجه ــرًا ألصدقائ ويتحــدث كث

ــة بقلــب املؤمــن وبخطــا املخلــص العــارف. مهمــة جهادي

(2006 - 1986)

ــع الفلســطيني  ــأن يضي ــس ب ــي النف ــدو ســالب األرض مين كان الع

ــال  ــه أطف ــام واج ــأ حين ــه تفاج ــلب. لكن ــا س ــم مب ــتات، فينع يف الش

فلســطني يســبقون شــبابها ورجالهــا وحتــى نســاءها اللــوايت شــاركن يف 

ــن أن  ــطني ال ميك ــوا أن فلس ــًدا لعرف ــروا جي ــم فك ــو أنه ــه، ول مقاومت

تكــون لهــم؛ ألن أهلهــا يقاتلــون عــن عقيــدة ويقتلــون مــن أجــل ربهم 

ثــم وطنهــم وحينــام ميضــون فإنهــم واثقــون بوعــد ربهــم بــأن يدخلــوا 

الجنــة. 
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ُعــرف شــهيدنا املجاهــد معتصــم بالريــة والكتــامن، والعمــل بصمــت مســتلهاًم حديــث رســول اللــه: »اســتعينوا 

ــس يف ســبيل  ــذل الغــايل والنفي ــا، يب ــاىن يف خدمته ــه وتف ــد أحــب حركت ــامن«، وق ــر والكت عــى قضــاء حوائجكــم بال

ــدى الجيــل الصاعــد. تحقيــق أهدافهــا لغــرس حــب الجهــاد واملقاومــة ل

مشواره الجهادي
عشــق الشــهيد املجاهــد معتصــم فلســطني، وعشــق الجهــاد حتــى باتــت فلســطني وتحريرهــا كل أمانيــه وكل مطلبــه 

يف الحيــاة، خاصــة أنــه عــاش مــرارة الشــتات والتهجــر؛ فقــد عــاش بعيًدا عــن أرض األجــداد واآلبــاء هنــاك يف الجامهرية 

ــة الليبية. العربي

 تعــرف بعدهــا شــهيدنا املجاهــد معتصــم عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 2002م يف انتفاضــة 

ــا ليدافــع عــن طهــارة املســجد األقــى، وليطالــب بحقوقــه التــي  األقــى املباركــة التــي نهــض فيهــا الشــعب مجتمًع

عجــزت عــن اســرتدادها أنظمــة الخــزي والعــار، فكانــت وقفــه عــز وفخــار تحــى ســرتها األجيــال يف كل مــكان.

شــارك شــهيدنا املجاهــد معتصــم يف العديــد مــن املناســبات والفعاليــات التــي تحييهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف 

فلســطني، ويف األنشــطة املختلفــة التــي تقــام يف مســجد النــور يف عبســان الكبــرة، وكان أحــد األعضــاء يف أرسة املســجد 

واللجنــة اإلعاميــة فيــه. والتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2003م؛ 

ــة.  ــطني املبارك ــة فلس ــارة وقداس ــن طه ــع ع ــده، ويداف ــة يف ي ــه والبندقي ــرآن يف قلب ــل الق ــا يحم ــا فارًس ــون جنديً ليك

ــذاك  ــة حيــث أتقــن شــهيدنا الفــارس آن ــا القــدس يف املنطقــة الرشقي ــدورة تدريــب عســكرية لراي ــك ب والتحــق كذل

عمليــة القنــص وإطــاق النــار وزرع العبــوات براعــة ملحوظــة. وعمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطاع التابعــة لرايــا 

القــدس؛ لخدمــة املجاهديــن، لكونــه يســكن عــى الحــدود الرشقيــة لعبســان الكبــرة. وواصــل نشــاطه العســكري، فــكان 

يخــرج يف كل اجتيــاح عــى الحــدود الرشقيــة، ويتصــدى للعــدو الغاشــم.

موعد مع الشهادة
يف 15 أغســطس )آب( 2006م كان اللقــاء بــني الحــق والباطــل؛ ففــي متــام الســاعة الثامنــة والنصــف مســاًء متكــن 

شــهيدنا املجاهــد معتصــم قديــح برفقــة مجاهديــن مــن وحــدة االستشــهاديني مــن الوصــول إىل هدفهــم املحــدد لهــم 

وهــو زرع عبــوة ناســفة تــزن 30 كجــم، وعنــد اقــرتاب جيــب عســكري صهيوين مــن نــوع »هامر« تــم اســتهدافه وإصابته 

ــة والخســائر يف  ــوين. وقــد اعــرتف العــدو بالعملي ــوا يف الجيــب الصهي ــع مــن كان ــل وأصيــب جمي ــارشة، فقت ــة مب إصاب

صفوفــه، وبعدهــا حــارصت القــوات الصهيونيــة املــكان الــذي يتواجــد فيــه املجاهــدون، ودارت اشــتباكات عنيفــة معهــم 

أدت إىل استشــهاد املجاهــد معتصــم فجــر يــوم 16 أغســطس )آب( 2006م وأرس أحــد رفقــاء دربــه يف العمليــة البطولية، 

وإصابــة مجاهديــن آخريــن شــاركوا يف التصــدي للعــدو الغاشــم، وقــد تــم تشــيع شــهيدنا املجاهد يف مســرة حاشــدة بعد 

أداء الصــاة عليــه يف مســجد النــور يف عبســان الكبــرة، وورى جثامنــه الطاهــر يف مقــرة الشــهيد املجاهــد باســم قديــح.

ــه مــع النبيــني والصديقــني والشــهداء، وحســن  ــه فســيح جنات ــا معتصــم، وأســكنك الل فبوركــت وبــورك مســعاك ي

ــا لــك هــذا االرتقــاء وهــذا االصطفــاء!  ــا لــك الشــهادة، وهنيًئ أولئــك رفيقــا، وهنيًئ
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الشهيد املجاهد خالد محمد عطا شنايطة

مياد بطل وشهادة مجاهد عنيد

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد محمــد شــنايطة يف قريــة العبيديــة قضــاء بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة يف 15 نوفمــر 

)ترشيــن الثــاين( 1981م وســط أرسة فلســطينية أصيلــة ربتــه عــى طاعــة اللــه ومنــت يف قلبــه حــب الجهــاد.

تلقــى شــهيدنا الفــارس خالــد وهــو االبــن البكــر يف أرستــه تعليمــه يف مــدارس القريــة حتــى بلــغ الفصــل الســادس 

االبتــدايئ، وقــد انتقــل الحًقــا بفعــل الظــروف املعيشــية الصعبــة للعمــل حيــث امتهــن املشــاركة يف أعــامل البنــاء، أولــع 

وقتئــذ الشــهيد املجاهــد خالــد برياضــة كــرة القــدم باإلضافــة إىل اهتاممــه بالســيارات.

صفاته وأخالقه
ــه  ــق قلب ــد تعل ــزم بالصــاة يف املســجد، وق ــغ العــرش ســنوات الت ــذ بل ــه من ــد إن ــارس خال ــن الشــهيد الف ــرف ع ُع

ــن. ــب ودروس الدي ــة والخط ــيد الديني ــامع األناش ــع بس ــه مول ــا أن ــان خصوًص ــر واإلمي ــات الذك بحلق

وقــد متيــز الشــهيد املجاهــد خالــد بقربــه مــن والدتــه وطاعتــه الشــديدة لهــا حيــث يقــول والــده إنــه نعــم االبــن 

املطيــع والخلــوق والبــار بوالديــه، مؤكــًدا أنــه مل يكــن يدخــر مــااًل قــط وينفــق مــا يف جيبــه عــى الفقــراء واملحتاجــني.

مشواره الجهادي 
التــزم شــهيدنا املجاهــد خالــد بالعمــل الجهــادي بدايــة باملشــاركة يف االشــتباكات ضــد االحتــال خــال املواجهــات 

عــر القــاء الزجاجــات الحارقــة والحجــارة حتــى انخــرط فيــام بعــد يف صفــوف حركــة الجهــاد االســامي والحًقــا يف رسايــا 

القــدس الجنــاح العســكري للحركــة مــع دخــول انتفاضــة األقــى عــام 2000م.

ــا عــى  ــه كان حريًص ــه أن ــال، وعــرف عن ــني لاحت ــرز املطلوب ــن أب ــارًزا أضحــى واحــًدا م ــح ناشــطًا ب ــا أصب وبعدم

ــه؟! ــاء درب ــول رفق ــام يق ــة ك ــة األمني ــف ال وهــو شــديد الفطن ــاه، كي ــت االنتب ــدم لف ــار وع ــن األنظ ــي ع التخف

ــع  ــى أرب ــات االنتفاضــة وق ــك يف بداي ــن ذل ــت م ــا متكن ــه إال أنه ــراًرا اعتقال ــراًرا وتك ــال م ــوات االحت ــت ق حاول

ســنوات يف ســجون االحتــال، وبعدمــا أفــرج عنــه عــاد مجــدًدا للعمــل املقــاوم حيــث إن الســجن مل يفــت يف عضــده، 

(2006 - 1981)

ــه  ــرف مبواقف ــه، ع ــة خلق ــه، ونبال ــه وإخاص ــدق محبت ــرف بص ُع

عنــد الشــدائد. عــرف بكرمــه الزائــد. إنــه الشــهيد البطــل خالــد 

شــنايطة ابــن بيــت لحــم الــذي جعــل مــن جســده جــرًا للتضحيــة. 

إنــه نعــم الفــارس املغــوار الــذي مل يخــش الطــران، وال رضب القذائــف 

وال تعذيــب الســجان، فعــاش بطــًا ومــات بطــًا. فنعمــت الشــهادة 

ــة. ــت التضحي ونعم
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وقــد بــدا أكــر شــدة وصابــة يف التعامــل مــع الجنــود الجبنــاء الذيــن تحصنــوا خلــف أســلحتهم وترســانتهم العســكرية.

يؤكــد رفــاق درب الشــهيد املجاهــد خالــد أنــه تعــرض لعــدة اعتقــاالت تراوحــت مــا بــني شــهرين وتســعة، لكــن 

يف كل مــرة بــاء الســجان بالفشــل أثنــاء التحقيــق معــه ومل يســتطع أن ينتــزع منــه أي اعــرتاف، لكــن صدمتــه الكــرى 

يف أثنــاء ســجنه األخــر قبــل استشــهاده بأشــهر حــني دفنــت والدتــه ومل يتمكــن مــن رؤيتهــا مــا زاد حقــده عــى بنــي 

صهيــون، وجعلــه يقــوم بسلســلة مــن عمليــات االنتقــام ضدهــم.

يُســجل لشــهيدنا املقــاوم خالــد نجاحــه ومعــه اثنــان مــن رفاقــه األرسى يف حفــر نفــق يف ســجن عوفــر يف ظــروف 

صعبــة ورسيــة وقــد متكــن مــع رفاقــه مــن الهــروب بتاريــخ 12 مايــو )أيــار( 2003م ولكــن قــوات االحتــال الصهيــوين 

اســتطاعت بعــد مطــاردة قاســية دامــت أربعــة أيــام اعتقالــه وإضافــة حكــم جائــر عــى حكمــه الســابق.

موعد مع الشهادة
يف 18 أغســطس )آب( 2006م، وبينــام الشــهيد املجاهــد خالــد تحــت دائــرة الرصــد الصهيونية الســيام طائــرة االحتال 

وتحديــًدا يف إحــدى املناطــق القريبــة مــن ســكنه متــت محارصتــه وأطلقــت طائــرات العــدو عــدًدا مــن الصواريــخ مــا 

أدى إىل استشــهاده عــى الفــور وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد عقلــة شــنيطة.

وعــن نبــأ استشــهاده يقــول والــده الحــاج محمــد شــنايطة: »لقــد وقــع الخــر كالصاعقــة عــى مســامعنا الســيام أن 

خالــد االبــن البكــر يف عائلتنــا، ووالدتــه متوفــاة وهــو العــون والســند يل وألشــقائه الصغــار منــه ســًنا، ولكننــا ال نقــول 

إال مــا يــريض ربنــا إنــا للــه وإنــا إليــه لراجعــون«.

بهــذه الشــهادة العظيمــة نطــوي صفحــة مجاهــد ناصعــة مليئــة بالتضحيــة والفــداء لتبقــى دمــاء الشــهيد املقــدام 

خالــد ديًنــا يف رقــاب املجاهديــن الذيــن مازالــوا قابضــني عــى الســاح رغــم مؤامــرات تســميم املقاومــة. 
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الشهيد املجاهد عقلة سليامن محمد شنيطة

سار عى درب الجهاد حتى االستشهاد

الميالد والنشأة
ــة  ــاين( 1974م يف منطق ــن ث ــر )ترشي ــادي( يف 1 نوفم ــو ف ــة ســليامن شــنيطة )أب ــور الشــهيد املجاهــد عقل هــلَّ ن

ــة  ــة االبتدائي ــة مرابطــة مجاهــدة، ودرس املرحل ــرىب الشــهيد يف عائل ــة. ت ــة بيــت لحــم بالضفــة الغربي ــة مبدين العبيدي

ــن  ــة عــى االنســحاب م ــة املرتدي ــه الظــروف املادي ــغ الفصــل التاســع أجرت ــا بل ــة، ومل ــة يف مدرســة العبيدي واإلعدادي

ــا. ــث فيه ــن الثال ــي هــو االب ــاق عــى األرسة الت املدرســة للمســاعدة يف اإلنف

بــدأ الشــهيد املجاهــد عقلــة حياتــه عامــًا حــًرا، واســتمر عــى هــذا النحــو غــر أنــه بــدأ يلتفــت تدريجًيــا إىل العمــل 

الجهــادي إدراكًا منــه رضورة الدفــاع عــن األرض واملقدســات التــي دنســها االحتــال.

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد أبــو فــادي أنــه محبــوب بــني األهــل واألصدقــاء والجــران، كيــف ال وهــو ملتــزم بالديــن 

اإلســامي ومحافــظ عــى الصلــوات الخمــس منــذ نعومــة أظافــره كــام يقــول أشــقاؤه.

متيــز شــهيدنا الفــارس عقلــة بقدرتــه عــى نســج العاقــات االجتامعيــة ومتتعــه بحــس فكاهــي كبــر فضــًا عــن حبــه 

ملســاعدة اآلخريــن مــن أبنــاء مدينتــه.

حــرص شــهيدنا املجاهــد عقلــة عى االلتــزام بطاعة والديه ومســاعدتهام، وبدا نعم االبــن الخلوق امللتزم بــر الوالدين. 

ــة،  ــه األربع ــة أبنائ ــه ورعاي ــه حق ــاء بيت ــى إعط ــص ع ــويف الحري ــزوج ال ــم ال ــه نع ــول إن ــه عطــاف فتق ــا زوجت أم

ــم. ــاء واحتضانه ــة األبن ــن رعاي ــه م ــن مينع ــادي مل يك ــاطه الجه ونش

مشواره الجهادي 
ــن  ــرًا يف تكوي ــا أســهم كث ــا، م ــا بالشــهادة وفضائله ــه مولع ــادة والطاعــة جعل ــة بالعب ــدام عقل ــزام شــهيدنا املق الت

ــذة.  شــخصيته املجاهــدة الف

(2006 - 1974)

وداًعــا أيهــا البطــل املحمــول عــى نعــش الشــهادة، وفــوق أكتــاف 

الرجــال! وداًعــا عقلــة ســليامن شــنيطة! يــا رجــًا أدمعــت املقــل! يــا 

ــتذكر  ــوم نس ــا، والي ــت هن ــس كن ــل! باألم ــا األم ــدت فين ــًا أوق بط

ســرتك كلــام مــر طيفــك يف شــوارعنا، يف مخيمنــا، يف حارتنــا، يف مدينتــا 

الحزينــة، مــع كل طلقــة نســمع صداهــا يــرتدد يف أرجــاء أزقتنــا 

ــا أن اللغــة الوحيــدة للتفاهــم  العتيقــة، كيــف ال وأنــت الــذي علمتن

ــال هــي لغــة الرصــاص؟ مــع االحت
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بــدأ مشــواره الجهــادي إبــان انتفاضــة الحجــارة حيــث كان ناشــطًا يف مياديــن املواجهــة، وانتمــى إىل حركــة الجهــاد 

اإلســامي مــن بدايــة االنتفاضــة الثانيــة عــام 2000م، وهــذا مــا دفعــه ليشــارك يف كافــة فعاليــات الحركــة.

عــى إثــر نشــاط الشــهيد الفــارس عقلــة قامــت قــوات االحتــال باعتقالــه، وأخضعتــه لتحقيــق قــاس ملــدة ثاثــة 

أشــهر، ولكــن صابتــه وقدرتــه عــى التحمــل جعلتــاه ثابًتــا عــى موقفــه النــايف الرتــكاب أي مــن العمليــات التــي يعترهــا 

االحتــال »إرهابيــة« ضــده.

ــاد  ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــدس الجن ــا الق ــن الســجن ليعمــل يف صفــوف رساي ــة م ــدام عقل خــرج الشــهيد املق

ــه. ــال مبطاردت ــوات االحت ــره فأخــذت ق ــزة اكتشــف أم ــرتة وجي ــد ف اإلســامي وبع

يقــول رفــاق درب الشــهيد: »إن ســلطات االحتــال حملتــه وقتئــذ املســئولية عــن عــدة عمليــات استشــهادية منهــا 

ــا القــدس نضــال شــقرات  العمليــة التــي وقعــت يف منطقــة معــر الشــيخ ســعد التــي نفذهــا االستشــهادي ابــن رساي

وأصيــب فيهــا ثاثــة جنــود بجــروح متفاوتــة«.

فضــًا عــن ذلــك فــإن الشــهيد املقــدام عقلــة عــرف فارًســا فــًذا قــاد وخطــط للعديــد مــن العمليــات االستشــهادية 

باإلضافــة إىل أنــه تــوىل مســئولية التنســيق للفعاليــات التنظيميــة املختلفــة.

موعد مع الشهادة
يف 5 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2002م متكنــت قــوات االحتــال مــن إلقــاء القبــض ثانيــة عــى الشــهيد املجاهــد عقلــة، 

ــه خــرج مــن  ــون األول( 2004م، ولكن ــخ 16 ديســمر )كان ــه بتاري ــرج عن ــد أف ــني، وق ــه لعامــني متتالي واســتمر اعتقال

الســجن أكــر عزميــة وإرصاًرا عــى االنتقــام مــن االحتــال عــى مــا أذاقــه مــن تعذيــب وويــات داخــل أقبيــة التحقيــق، 

وأراد االنتقــام أيًضــا ألشــقائه األرسى يف زنازيــن العــزل االنفــرادي.

ــد  ــو املوع ــطس )آب( 2006م وه ــة 18 أغس ــوم الجمع ــاء ي ــى ج ــهيد حت ــال للش ــوات االحت ــاردة ق ــتمرت مط اس

ــا. ــع إىل نيله ــا وتطل ــم به ــا حل ــي طامل ــم، موعــد الشــهادة الت العظي

يف ذلــك الوقــت حــددت قــوات االحتــال وبدقــة املــكان الــذي تواجــد فيــه الشــهيد املجاهــد عقلــة، وقامــت بحســب 

شــهود العيــان بإرســال تعزيــزات عســكرية كبــرة إىل املــكان، وعــى إثرهــا دارت اشــتباكات عنيفــة مــع قــوات االحتــال 

ــه  ــام جعل ــة م ــا عــى املجاهــد عقل ــة أســقطت صاروخه ــرات عمودي ــش طائ ــا الجي ــن ســاعتني اســتخدم فيه ــر م ألك

يستشــهد عــى الفــور بعــد أن مــزق جســده الطاهــر وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد خالــد شــنايطة.
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الشهيد املجاهد محمد عمر عبد الله الندر

عاشق الجهاد وفلسطني

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد عمــر عبد الله الندر )أبو لؤي( يف بلدة جباليا شــامل قطاع غــزة يف 3 مايو )أيار( 1987م.

تتكــون أرسة الشــهيد املجاهــد محمــد النــدر مــن والديــه وثاثــة مــن األبنــاء، وســت مــن البنــات، وقــدر اللــه أن 

ــه. نشــأ شــهيدنا املجاهــد محمــد يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه مجاهــدة يف ســبيله  يكــون ترتيبــه الثالــث بــني إخوان

حيــث يُعتــر والــده مــن األوائــل الذيــن تعرفــوا عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف بلــدة جباليــا. ومــد يــد 

العــون لإلخــوة املجاهديــن، فشــب شــهيدنا البــار محمــد عــى هــذا الــدرب.

درس الشــهيد املجاهــد محمــد يف مــدارس بلــدة جباليــا، فأنهــى املرحلــة االبتدائيــة مــن مدرســة »الرافعــي«، واملرحلــة 

اإلعداديــة مــن مدرســة »أســامة بــن زيــد«، واملرحلــة الثانويــة مــن مدرســة »عثــامن بــن عفــان« وحصــل عــى دبلــوم 

صناعــة مــن مدرســة الصناعــة بوكالــة الغــوث حتــى يأخــذ دوره يف خدمــة أرستــه ومجتمعــه.

تجــدر االشــارة إىل أن عائلــة النــدر قدمــت العديــد مــن الشــهداء يف ســبيل اللــه والوطــن نذكــر منهــم: الشــهيد نافــذ 

النــدر والشــهيد فايــز النــدر والشــهيد عيــى النــدر والشــهيد نــارص النــدر، وغرهــم مــن الشــهداء واألرسى. وال زالــت 

هــذه العائلــة املرابطــة تقــدم فلــذات أكبادهــا دفاًعــا عــن اإلســام وفلســطني.

صفاته وأخالقه
اتصــف شــهيدنا املجاهــد محمــد النــدر بالكــرم والجــود وحــب البــذل والتضحيــة يف ســبيل اللــه، وعهــد بــاًرا بوالديــه، 

شــديد الحــرص عــى طاعتهــام، ووىص إخوتــه بذلــك. حــرص عــى قــراءة القــرآن بتدبــر، وعــى الصلــوات الخمــس يف 

مســجد الصديــق يف منطقــة القــرم خاصــة صــاة الفجــر، وحــث الجميــع للمداومــة عليهــا.

ــدت  ــموات واألرض أع ــا الس ــة عرضه ــا يف جن ــة طامًع ــا الفاني ــده يف الدني ــؤي بزه ــو ل ــد أب ــهيدنا املجاه ــرف ش ُع

للمتقــني. وكان حريًصــا عــى صيــام النوافــل، يتميــز بطيــب النفــس، بســيطًا متســامًحا، حنونـًـا ورحيــاًم مبــن هــو أصغــر 

ــارة ألهــايل الشــهداء واألرسى. ــم الزي ــه، دائ من

(2006 - 1987)

مل تثنهــم الدنيــا وال زيفهــا عــن التفكــر باإلســام وفلســطني، 

وعــن حقهــا عليهــم. رجــال جــادوا بأرواحهــم يف ســبيل اللــه، وقدمــوا 

ــاء. ــاء وأش ــم دم ــب ألرضه الواج
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مشواره الجهادي
ــه يف  ــه، وكل مطلب ــا كل أماني ــطني وتحريره ــت فلس ــى بات ــة حت ــاد واملقاوم ــد الجه ــد محم ــهيد املجاه ــق الش عش

الحيــاة. ومــا أن انطلقــت انتفاضــة األقــى املباركــة حتــى وجــد شــهيدنا املجاهــد ضالتــه التــي يبحــث عنهــا، فالتحــق 

ــات اإلستشــهادية. ــاد واالستشــهاد والعملي ــاد اإلســامي يف فلســطني، حيــث الجه بصفــوف حركــة الجه

ــا الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة  ــي تقيمه ــات الت عمــل الشــهيد املجاهــد محمــد يف األنشــطة والفعالي

الجهــاد اإلســامي يف املــدارس واملعاهــد والجامعــات، كــام شــارك يف الكثــر مــن الفعاليــات واملناســبات التــي تقيمهــا 

حركــة الجهــاد اإلســامي يف انتفاضــة األقــى املباركــة، وشــارك يف األنشــطة املختلفــة التــي تقــام يف مســجد الصديــق، 

وكان أحــد األعضــاء األساســيني يف املســجد.

ــا القــدس عــام 2004م ليعمــل يف وحــدة  واصــل شــهيدنا الفــارس محمــد عملــه الجهــادي، والتحــق بصفــوف رساي

الرصــد واالســتطاع لخدمــة املجاهديــن. وشــارك يف العديــد مــن عمليــات رصــد األهــداف العســكرية الصهيونيــة يف أكــر 

مــن محــور يتواجــد فيــه العــدو.

أتقــن شــهيدنا الفــارس محمــد عمليــة القنــص براعــة ملحوظــة وأرص دامئـًـا عــى أن تكــون عمليتــه االستشــهادية عــن 

طريــق حــزام ناســف ليتفتــت جســده الطاهــر يف ســبيل اللــه، حيــث أعــد نفســه كاستشــهادي، وســجلت وصيتــه عــيل 

رشيــط فيديــو بإمــرة الشــهيد القائــد شــادي مهنــا، ولكــن اللــه مل يقــدر لــه الشــهادة.

شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد يف االشــتباك مــع قــوة خاصــة بالقــرب مــن املدرســة األمريكيــة شــامل غــرب بيــت 

ــاق  ــارك يف إط ــام ش ــورة. ك ــة املذك ــادي يف املنطق ــم الجه ــاء عمله ــن أثن ــن املجاهدي ــة م ــار مجموع ــد حص ــا بع الهي

ــة لقطــاع غــزة. ــة املحاذي ــات الصهيوني ــة عــى املغتصب ــخ املحلي قذائــف الهــاون والصواري

ُعــرف الشــهيد الفــارس محمــد بإقدامــه وشــجاعته الباســلة وتصديــه املتواصــل للقــوات الصهيونيــة أثنــاء اجتياحهــا 

ملدننــا وقرانــا الفلســطينية حيــث أصيــب مرتــني أثنــاء مقاومتــه للمحتــل الغاصــب. كانــت املــرة األويل يف قدمــه ســنة 

2004م أثنــاء تصديــه للعــدوان الصهيــوين عــى شــامل غــزة، وكانــت اإلصابــة الثانيــة يف يــده ســنة 2006م يف آخــر معركــة 

لــه مــع قــوات االحتــال يف حــي الشــعف رشق غــزة حــني أطلــق فيهــا قذيفــة )R.B.G( عــى جرافــة صهيونيــة.

موعد مع الشهادة
ــة  ــه لصــاة الجمع ــد أدائ ــع الشــهادة؛ فبع ــاد شــهيدنا م ــق 18 أغســطس )آب( 2006م ميع ــة املواف مســاء الجمع

ذهــب الشــهيد املقــاوم محمــد مــع مجموعــة مــن املجاهديــن ملواصلــة عملهــم الجهــادي يف الرتبــص والرصــد ألعــداء 

ــة  ــوات خاص ــدون بق ــئ املجاه ــزة فوج ــة غ ــد رشق مدين ــكان الرص ــن م ــم م ــد اقرتابه ــانية، وعن ــداء اإلنس ــه وأع الل

صهيونيــة قامــت بإطــاق النــار عليهــم بكثافــة، ودارت اشــتباكات عنيفــة بــني املجاهديــن والقــوات الخاصــة، فارتقــي 

شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل العــا يف ميــدان الــدم والشــهادة، وخرجــت جامهــر شــعبنا يف مســرة حاشــدة لتشــييعه 

ــواه األخــر. ــوده، إىل مث إىل مجــده وخل
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الشهيد املجاهد بسام يوسف عثامن رشاب

ثالث ثاثة يف معركة موقع »كيسوفيم«

الميالد والنشأة
ــدة  ــرة ومجاه ــطينية صاب ــول( 1984م ألرسة فلس ــبتمر )أيل ــف رشاب يف 1 س ــام يوس ــد بس ــهيد املجاه ــد الش ول

ــه. ــني إخوان ــادس ب ــهيدنا الس ــب ش ــرشة، وكان ترتي ــا الع ــة أبنائه ــة ورعاي ــاء يف تربي ــن األعب ــر م ــت الكث تحّمل

عــاش شــهيدنا املجاهــد بســام ســنوات طفولتــه وشــبابه يف كنــف أرستــه املتواضعــة التــي تعــود جذورهــا إىل مدينــة 

ــد  ــة مبدرســة عب ــة اإلعدادي ــم درس املرحل ــز، ث ــد العزي ــد عب ــة مبدرســة أحم ــة االبتدائي ــث درس املرحل ــس حي خانيون

القــادر الحســيني، وأنهــى املرحلــة الثانويــة بتفــوق مــن مدرســة كــامل نــارص الثانويــة، ومــن ثــم التحــق بكليــة »العلــوم 

والتكنولوجيا_قســم مراقبــة صحيــة«. وقــد متيــز شــهيدنا خــال تلــك الســنوات مــن عمــره بااللتــزام بتعاليــم اإلســام 

العظيــم التــي ترشبهــا بدايــة مــن والديــه ومــن إخوانــه أبنــاء املســاجد يف منطقتــه حيــث عملــوا عــى تنميــة بــذرة 

اإلســام بــني جوانحــه.

صفاته وأخالقه
ـــي  ـــن باق ـــه ع ـــي ميزت ـــدة الت ـــة واألخـــاق الحمي ـــات النبيل ـــن الصف ـــد م ـــز الشـــهيد املجاهـــد بســـام رشاب بالعدي متي

ـــرف بشـــخصيته  ـــد ُع ـــه، فق ـــد مـــن رفاق ـــا العدي ـــرار جـــريء كـــام حدثن ـــا صاحـــب ق ـــه إنســـانًا ناجًح ـــه وصنعـــت من أقران

القويـــة، ورسيتـــه وكتامنـــه الشـــديد لتفاصيـــل عملـــه الجهـــادي ضمـــن صفـــوف رسايـــا القـــدس الجنـــاح العســـكري 

لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي باإلضافـــة إىل اهتاممـــه بجمـــع الوثائـــق الفلســـطينية وقـــراءة الكتـــب املتنوعـــة يف كافـــة 

ـــديد  ـــه الش ـــام، وحب ـــره به ـــه وب ـــدة بوالدي ـــه الوطي ـــة إىل عاقت ـــا، باإلضاف ـــة منه ـــة والتاريخي ـــيام الديني ـــاالت الس املج

ـــازات  ـــييع جن ـــاركته يف تش ـــرىض، ومش ـــى وامل ـــه للجرح ـــه، وعيادت ـــه لرحم ـــدرب، وزيارت ـــى ذات ال ـــه ع ـــه ورفاق إلخوان

ـــلمني.  ـــوات املس ـــهداء وأم الش

مشواره الجهادي
تفتحــت عينــا شــهيدنا املجاهــد بســام عــى مشــاهد القتــل والتدمــر التــي كانــت تنفذهــا قــوات االحتــال بحــق 

أبنــاء شــعبنا خــال انتفاضــة الحجــارة املباركــة، وهــو مــا صــاغ شــخصيته باتجــاه العمــل املقــاوم. ومــع انــدالع انتفاضــة 

(2006 - 1984)

»نحــن ال نعــرف طعــاًم للجرميــة« هكــذا فاخــر توفيــق زيــاد 

ــدو  ــه الع ــًدا يف وج ــف صام ــذي وق ــارصة ال ــن الن ــة اب ــاعر املقاوم ش

ــا، وهــذا مــن  يف فلســطني املحتلــة. نضالنــا حــق مــرشوع وليــس إرهابً

ــه  ــة بأنفســهم. إن ــدام الشــبان الفلســطينيني عــى التضحي أســباب إق

ــة. ــن الحــق ضــد الجرمي ــاع ع الدف
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ــاء شــعبنا ليدافــع عــن مــرى  األقــى املباركــة عــام 2000م هــّب شــهيدنا املجاهــد بســام كــام كل الرشفــاء مــن أبن

الحبيــب املصطفــى وقبلــة املســلمني األوىل، حيــث أصيــب أكــر مــن مــرة خــال املواجهــات مــع الجنــود الصهاينــة.

 ومــع تصاعــد االنتفاضــة، وتطــور آلياتهــا ووســائل عمــل املقاومــة الفلســطينية، آمــن شــهيدنا املجاهــد بســام أكــر 

بخيــار الجهــاد واملقاومــة، فقــرر االلتحــاق بخيــار الوعــي واإلميــان والثــورة، خيــار الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، وبــدأ 

أوىل نشــاطاته يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة، قبــل أن يلتحــق بصفــوف لجــان العمــل الجامهــري 

يف الحركــة حيــث كان فعــااًل ومشــاركًا يف كافــة الفعاليــات واملناســبات التــي تقيمهــا الحركــة.

ــى  ــث تلق ــدس حي ــا الق ــدي رساي ــوف مجاه ــام رشاب بصف ــد بس ــهيدنا املجاه ــق ش ــام 2003م التح ــع ع ويف مطل

العديــد مــن الــدورات العســكرية، وشــارك يف تنفيــذ العديــد مــن املهــامت الجهاديــة، باإلضافــة إىل مشــاركته يف عمليــات 

صــد االجتياحــات الصهيونيــة عــى معســكر خانيونــس الغــريب، والبلــدات الرشقيــة للمحافظــة. 

موعد مع الشهادة
ــح  ــرا وصال ــعيد الف ــهيدين س ــه الش ــام رشاب ورفيقي ــارس بس ــهيد الف ــهاد الش ــة الستش ــروف امليداني ــول الظ وح

ــوا يف مهمــة اســتطاع جهاديــة عــى املحــور الرشقــي ملنطقــة القــرارة  ــد الغفــور. فقــد تــم اســتهدافهم عندمــا كان عب

ــا يف منطقــة القــرارة يف محافظــة خانيونــس،  حيــث املوقــع العســكري الحامــي ملعــر »كيســوفيم« الجاثــم عــى أرضن

وكان املجاهــدون يســتهدفون مــن ذلــك التواجــد التحديــد املفصــل للمعــر والنشــاط األمنــي الصهيــوين فيــه، فاقــرتب 

ــًدا لعمليــة  املجاهــدون مــن املــكان لقيــاس أبعــاد وفحوصــات خاصــة متكنهــم مــن تحديــد رصــد املوقــع بدقــه، متهي

جهاديــة الحقــة. ولكنهــم فوجئــوا بزخــات مــن الطلقــات وعــرشات القذائــف تنهمــر عليهــم، وطائــرات االســتطاع تحلــق 

فــوق رؤوســهم. وكانــت النتيجــة أن ارتقــى إىل العــا الشــهيد الفــارس بســام رشاب وأخــواه املجاهــدان رفيقــا دربــه: 

الشــهيد الفــارس ســعيد الفــرا والشــهيد الفــارس صالــح عبــد الغفــور، وكان ذلــك يف 22 أغســطس )آب( 2006م، فــإىل 

جنــات الخلــد مــع الشــهداء والصديقــني، وحســن أولئــك رفيقــا.
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الشهيد املجاهد سعيد عبد الحق سعيد الفرا

كان عيًنا تراقب العدو

الميالد والنشأة
أرشقــت شــمس شــهيدنا املجاهــد ســعيد عبــد الحــق الفــرا يف 1 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1984م مبدينــة خانيونــس 

التــي أمــى فيهــا ســنني عمــره القصــرة، وكان أحــد أبنائهــا الــررة املخلصــني املدافعــني عــن ثراهــا الطاهــر يف وجــه 

املعتديــن حتــى لقــي وجــه اللــه تعــاىل يف ميــدان الجهــاد واملقاومــة مقبــًا غــر مدبــر.

ينتمــي شــهيدنا املجاهــد ســعيد لعائلــة فلســطينية عريقــة تعــود جذورهــا وموطنهــا األصــيل إىل مدينــة »بر الســبع« 

ــر أهلهــا منهــا عنــوة عــام 1948م كــام الكثــر مــن عائــات شــعبنا الفلســطيني ليســتقر بهــا املقــام  املحتلــة، والتــي ُهجِّ

يف محافظــة خانيونــس الواقعــة عــى الســاحل الفلســطيني جنــوب قطــاع غــزة.

تــرىب شــهيدنا البــار ســعيد يف أحضــان أرسة ملتزمــة ومحافظــة مكونــة مــن والديــه وعــدد مــن اإلخــوة واألخــوات، 

تعلــم منهــا الحــب واألمــل والصــاح واإلميــان، فعــرف طريــق املســاجد منــذ نعومــة أظافــره وبــدأ يرتادهــا ويتلقــى 

دروس اإلميــان بــني جنباتهــا األمــر الــذي صقــل شــخصيته منــذ البــدء بأخــاق اإلســام العظيــم. حتــى بــات يشــار إليــه 

بالبنــان مــن شــدة أدبــه وأخاقــه وحســن التزامــه. 

ــة  ــم درس املرحل ــن ث ــز، وم ــد العزي ــن عب ــد ب ــة أحم ــدايئ يف مدرس ــه االبت ــعيد تعليم ــارس س ــهيدنا الف ــى ش تلق

اإلعداديــة مبدرســة عبــد القــادر الحســيني، وأنهــى املرحلــة الثانويــة بتفــوق مــن مدرســة كــامل نــارص، والتحــق بكليــة 

ــهاده. ــى كان استش ــس حت ــا بخانيون ــوم والتكنولوجي العل

صفاته وأخالقه 
متيــز شــهيدنا املجاهــد ســعيد منــذ صغــره بتمســكه والتزامــه بتعاليــم اإلســام العظيــم، كــام متتــع بصفــات املثابــرة 

ــاب  ــط إعج ــه مح ــذي جعل ــر ال ــه األم ــنوات خرت ــره وس ــوق عم ــره يف ــكان تفك ــة األداء، ف ــل ودق ــة يف العم والجدي

وتقديــر مــن رفاقــه يف العمــل العســكري واملحيطــني بــه.

 أمــا عــى صعيــد عاقتــه األرسيــة فــكان واصــًا لرحمــه، بــاًرا بوالديــه، محًبــا إلخوانــه، حنونـًـا عــى شــقيقاته، ناصًحــا 

ألصدقائــه، حريًصــا عــى مشــاركة أهلــه وجرانــه وأصدقائــه أتراحهــم وأفراحهــم. 

(2006 - 1984)

مراقبــة تحــركات العــدو ومعرفــة صــورة متوضــع قوتــه جــزء مــن 

قتالــه، وهــي مهمــة تحتــاج للحــذر والخــرة والــذكاء والشــجاعة، وكل 

تلــك الصفــات توفــرت يف الشــهيد املجاهــد ســعيد الفــرا.
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مشواره الجهادي
ــت املحــرك األســايس  ــار بحــق شــعبنا الفلســطيني؛ كان ــل نه ــوين لي ــال الصهي ــوات االحت ــا ق ــي ترتكبه املجــازر الت

ــة األطفــال، والشــيوخ، والنســاء، ومــن  ــأر مــن قتل ــار املقاومــة والجهــاد للث ــار الفــارس شــهيدنا ســعيد لخي نحــو اختي

أجــل الدفــاع عــن املقدســات اإلســامية التــي تدنســها العصابــات الصهيونيــة عــى مســمع ومــرأى مــن العــامل العــريب 

ــاد  ــرشوع الجه ــو م ــاق نح ــة االنط ــايل بداي ــام الرس ــج اإلس ــعيد لنه ــد س ــهيدنا املجاه ــار ش ــكان اختي ــامي. ف واإلس

ــه. فاالستشــهاد يف ســبيل الل

ـــن  ـــاد اإلســـامي، وم ـــة الجه ـــار الطـــايب لحرك ـــة اإلســـامية اإلط ـــن الرابط ـــة ضم ـــعيد بداي ـــارس س ـــهيدنا الف ـــل ش عم

ـــا كان يتمتـــع بـــه الشـــهيد مـــن قبـــول  ثـــم كُلـــف مـــن قبـــل حركـــة الجهـــاد اإلســـامي إلمـــارة مســـجد الشـــهداء مل

ـــق واألدب. ـــن الخل وحس

 ويُســجل لشــهيدنا املجاهــد ســعيد مشــاركته الفاعلــة يف املواجهــات امليدانيــة ضــد االحتــال الصهيــوين عــى حاجــز 

ــا القــدس  التفــاح ومنطقــة الحــي النمســاوي، ومــع دخــول انتفاضــة األقــى ســعى شــهيدنا لانضــامم لصفــوف رساي

ــث تلقــى عــدة دورات  ــع عــام 2003م حي ــى مطل ــا متن ــه م ــى كان ل ــاد االســامي حت ــة الجه ــاح العســكري لحرك الجن

عســكرية مــع إخوانــه املجاهديــن يف الرايــا، وكان آخرهــا دورة االســتطاع واالستكشــاف التــي قــى نحبــه يف إحــدى 

مهامتهــا.

موعد مع الشهادة 
ــح  ــام رشاب وصال ــهيدين بس ــه الش ــرا ورفيقي ــعيد الف ــارس س ــهيد الف ــهاد الش ــة الستش ــروف امليداني ــول الظ وح

ــوا يف مهمــة اســتطاع جهاديــة عــى املحــور الرشقــي ملنطقــة القــرارة  ــد الغفــور؛ فقــد تــم اســتهدافهم عندمــا كان عب

ــس،  ــرارة يف محافظــة خانيون ــة الق ــا يف منطق ــم عــى أرضن ــع العســكري الحامــي ملعــر »كيســوفيم« الجاث ــرب املوق ق

وكان املجاهــدون يســتهدفون مــن ذلــك التواجــد التحديــد املفصــل للمعــر والنشــاط األمنــي الصهيــوين فيــه، فاقــرتب 

ــًدا لعمليــة  املجاهــدون مــن املــكان لقيــاس أبعــاد وفحوصــات خاصــة متكنهــم مــن تحديــد رصــد املوقــع بدقــه، متهي

جهاديــة الحقــة. ولكنهــم فوجئــوا بزخــات مــن الطلقــات وعــرشات القذائــف تنهمــر عليهــم، وطائــرات االســتطاع تحلــق 

فــوق رؤوســهم. وكانــت النتيجــة أن ارتقــى إىل العــا االستشــهادي الفــارس ســعيد الفــرا وأخــواه املجاهــدان رفيقــا دربــه: 

الشــهيد الفــارس بســام رشاب والشــهيد الفــارس صالــح عبــد الغفــور، وكان ذلــك يف 22 أغســطس )آب( 2006م، فــإىل 

جنــات الخلــد مــع الشــهداء والصديقــني، وحســن أولئــك رفيقــا.
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الشهيد املجاهد صالح مصباح عبد الرؤوف عبد الغفور

رفض نساء الدنيا أمًا يف الحور العني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد صالــح مصبــاح عبــد الغفــور يف 22 أبريــل )نيســان( 1980م مبدينــة خانيونس ألرسة فلســطينية 

ملتزمــة اجتمعــت عــى املحبــة بــني أعضائهــا والبالــغ عددهــم مثانيــة أشــقاء، وســبع أخــوات باإلضافــة إىل والديــه، وكان 

ترتيبــه الثامــن بــني الجميــع. تلقــى تعليمــه يف مــدارس خانيونــس حتــى أنهــى املرحلــة الثانويــة العامــة بنجــاح، والتحــق 

بجامعــة األزهــر ليــدرس الحقــوق حتــى تخــرج منهــا بتقديــر جيــد، ومــن ثــم عمــل يف جهــاز األمــن الوطنــي يف عــام 

2004م.

صفاته وأخالقه 
ـــر  ـــدود، يؤث ـــا ح ـــاء ب ـــار املعط ـــن الب ـــال االب ـــه مث ـــوال حيات ـــح ط ـــهيد صال ـــاح: »كان الش ـــاج مصب ـــده الح ـــال وال وق

ـــه إال  ـــي لنفس ـــة دون أن يبق ـــه وذوي الحاج ـــه وإخوان ـــى أهل ـــه ع ـــوزع راتب ـــكان ي ـــه، ف ـــى نفس ـــه ع ـــن حول ـــه وم أهل

ـــل«. ـــزر القلي الن

اعتمــد الشــهيد املجاهــد صالــح خــال فــرتة دراســته الجامعيــة عــى نفســه حيــث يجمــع بــني الدراســة وبــني العمــل 

يف منجــرة والــده إىل جانــب العمــل الجهــادي يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس 

الــذي التحــق بــه يف الســنوات األخــرة خــال انتفاضــة األقــى حيــث عــرف بروحــه الوثابــة وهمتــه العاليــة ورسعــة 

املبــادرة وجديــة العمــل.

ـــى  ـــا ع ـــا حزنً ـــكنت روحه ـــي س ـــح األمل الت ـــض بتباري ـــا توم ـــره وعيونه ـــت تذك ـــا فتئ ـــي م ـــهيد الت ـــدة الش ـــا وال أم

ـــا  ـــا ويقـــف اىل جانبن فراقـــه، فقالـــت: »إن الكلـــامت ال تفـــي صالـــح حقـــه، فهـــو حـــرم نفســـه مـــن كل يشء ليخفـــف عن

وعندمـــا كنـــت أقـــول لـــه فكـــر يف نفســـك ومســـتقبلك، نريـــد أن نخطـــب لـــك ونفـــرح بزواجـــك، كان يقـــول: »إن 

ـــور  ـــن الح ـــا م ـــا إمن ـــروس الدني ـــن ع ـــس م ـــيكًا لي ـــات وش ـــد ب ـــي فق ـــا زواج ـــهادي، أم ـــوم استش ـــاء ريب ي ـــي بلق فرحت

ـــا«. ـــرج إال متوضًئ ـــك كان ال يخ ـــني؛ لذل الع

فيــام تحــدث أحمــد شــقيق الشــهيد عــن الصفــات التــي متيــز بهــا الشــهيد: »متيــز الشــهيد صالــح بهدوئــه وطيبتــه 

(2006 - 1980)

واحــد.  العليــاء يف معركــة  إىل  ارتقــوا  ثاثــة شــهداء أصدقــاء 

ــباننا  ــح، وش ــزه والرتوي ــا للن ــون مًع ــرى يذهب ــاد أخ ــاء يف ب األصدق

يذهبــون للجهــاد واالستشــهاد. شــعب هــؤالء شــبانه منتــر ال محالــة. 

ــة. ــوًزا بالجن ــرًا وف ــر ن ــد يزه ــدم املجاه ال
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وعفويتــه ووجهــه البشــوش، وعــرف مبواظبتــه عــى أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد الربــوات مبنطقــة الســطر الرشقــي 

حيــث يعيــش وأرستــه«.

وتضيــف والدتــه: »عندمــا غــادر البيــت قبــل استشــهاده بســاعات كان يتأمــل وجــوه إخوانــه وأطلــق نظــره نحــوي 

بشــكل عميــق وكانــت الدمــوع تــكاد تفــر مــن عينيــه، شــعرت أنهــا لحظــات الــوداع األخــرة وأنــه مــاٍض لنيــل أســمى 

األمنيــات« مســتذكرة الكلــامت التــي كان يرددهــا دوًمــا » أمــاه فلتفرحــي هــل بعــد املنيــة ســوى جنــة الرحمــن«.

مشواره الجهادي
تعــرف الشــهيد املجاهــد صالــح عــى الخيــار األمــل، عــى اإلســام املقــاوم، فوجــد ضالتــه التــي يبحــث عنهــا فانتمــى 

لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 2001م مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة التــي نهــض فيهــا الشــعب 

مجتمًعــا ليدافــع عــن طهــارة املســجد األقــى، وليطالــب بحقوقــه التــي عجــزت عــن اســرتدادها أنظمــة الخــزي والعــار، 

فكانــت وقفــه عــز وفخــار تحــى ســرتها األجيــال يف كل مــكان.

تــوىل شــهيدنا املقــدام صالــح إمــارة رابطــة ثاثــة مســاجد يف الســطر الغــريب. ويشــهد لــه إخوانــه يف الحركــة بقدرتــه 

عــى التأثــر فيمــن أحــاط بهــم وتعامــل معهــم لشــدة إخاصــه ومهنيتــه، ومل يغفــل شــهيدنا عــن أهميــة مجــال الدعــوة 

والنصيحــة؛ فقــد جعــل بيتــه ملتقــى للشــباب للتعلــم والتناصــح والتثقيــف فيــام بينهــم.

التحــق شــهيدنا املجاهــد صالــح بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2004م 

ــا مجاهــًدا يدافــع عــن تــراب ومقدســات فلســطني حيــث شــارك يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات  ليكــون جنديً

الصهيونيــة ملدينــة خانيونــس باإلضافــة إىل عملــه يف وحــدة الرصــد واالســتطاع التابعــة لرايــا القــدس.

موعد مع الشهادة 
وحــول الظــروف امليدانيــة الستشــهاد الشــهيد الفــارس صالــح ورفيقيــه الشــهيدين بســام رشاب وســعيد الفــرا، فقــد 

تــم اســتهدافهم عندمــا كانــوا يف مهمــة اســتطاع جهاديــة عــى املحــور الرشقــي ملنطقــة القــرارة حيــث املوقــع العســكري 

الحامــي ملعــر »كيســوفيم« الجاثــم عــى أرضنــا يف منطقــة القــرارة يف محافظــة خانيونــس، وكان املجاهــدون يســتهدفون 

مــن ذلــك التواجــد التحديــد املفصــل للمعــر والنشــاط األمنــي الصهيــوين فيــه، فاقــرتب املجاهــدون مــن املــكان لقيــاس 

أبعــاد وفحوصــات خاصــة متكنهــم مــن تحديــد رصــد املوقــع بدقــه، متهيــًدا لعمليــة جهاديــة الحقــة. ولكنهــم فوجئــوا 

بزخــات مــن الطلقــات وعــرشات القذائــف تنهمــر عليهــم، وطائــرات االســتطاع تحلــق فــوق رؤوســهم. وكانــت النتيجــة 

أن ارتقــى إىل العــا الشــهيد الفــارس صالــح عبــد الغفــور وأخــواه املجاهــدان رفيقــا دربــه: الشــهيد الفــارس بســام رشاب 

والشــهيد الفــارس ســعيد الفــرا، وكان ذلــك يف 22 أغســطس )آب( 2006م، فــإىل جنــات الخلــد مــع الشــهداء والصديقــني، 

وحســن أولئــك رفيقــا.
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الشهيد املجاهد مصطفى حسان أحمد منصور

مديم الرباط عينا ساهرة

الميالد والنشأة
يف 9 يونيــو )حزيــران( 1989م ولــد الشــهيد الفــارس مصطفــى حســان منصــور يف حــي تــل الســلطان غــرب مدينــة 

ــوين يف  ــات اإلجــرام الصهي ــا عصاب ــي احتلته ــدة »القســطينة« الت ــح، وعــاش وســط أرسة فلســطينية ُمهجــرة مــن بل رف

ــام 1948م. الع

تـــرىب شـــهيدنا املجاهـــد مصطفـــى يف أحضـــان عائلـــة ملتزمـــة بديـــن اللـــه ربتـــه عـــى األخـــاق الحســـنة، وعـــى حـــب 

ـــة  ـــه وثاث ـــن والدي ـــة م ـــه املكون ـــان أرست ـــني أحض ـــأ ب ـــطني، فنش ـــة فلس ـــا الحبيب ـــن أرضن ـــاع ع ـــن، والدف ـــن والوط الدي

ـــرب  ـــلطان غ ـــل الس ـــي ت ـــوث بح ـــة الغ ـــدارس وكال ـــدادي يف م ـــدايئ واإلع ـــه االبت ـــى تعليم ـــدة. تلق ـــقيقة واح ـــقاء وش أش

ـــب  ـــة مبدرســـة الشـــهيد كـــامل عـــدوان، ولكـــن القـــدر أرسع فاستشـــهد وهـــو طال ـــة رفـــح، وأكمـــل دراســـته الثانوي مدين

ـــادي عـــرش. يف الصـــف الح

ــهيد  ــام 2002م، والش ــور يف الع ــد منص ــامر محم ــهيد س ــم الش ــهداء، أوله ــدة ش ــني ع ــور الع ــة إىل ح ــت العائل زف

ــن األول(  ــر )ترشي ــور يف 10 أكتوب ــامن منص ــاء نع ــهيد ع ــار( 2004م، والش ــو )أي ــور يف 19 ماي ــارق منص ــود ط محم

ــار( 2008م. ــو )أي ــور يف 1 ماي ــل منص ــذ كام ــهيد ناف 2004م، والش

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا البــار مصطفــى بابتســامته الدامئــة التــي مل تفــارق شــفتيه، فنــادًرا مــا تجــده غــر مبتســم، وبــدا خلوًقــا 

خجــواًل محًبــا ومحبوبًــا مــن الجميــع، امتــاز بالكــرم والجــود، صاحــب خلــق قويــم، حــرص عــى رضــا والديــه، واجتهــد 

يف تلبيــة طلباتهــم ورغباتهــم، محًبــا إلخوتــه وأخواتــه وأقربائــه، مداوًمــا عــى صلــة رحمــه، غــر مــرتدد يف فعــل الخــر 

ومســاعدة الغــر، مقبــواًل ومحبوبًــا مــن قبــل جميــع مــن عرفــه وعايشــه واختلــط بــه. أولــع بالرياضــة فأتقــن عــدًدا منها 

كرياضــة الســباحة وكــرة الســلة، وحصــل عــى العديــد مــن الجوائــز بعــد فــوزه باملســابقات.

ــل  ــي حم ــاد واالستشــهاد، وعلمن ــى الجه ــي تحــث ع ــة الت ــردد األناشــيد الجهادي ــا ي ــدة الشــهيد: »دامئً ــت وال قال

ــه«. ــاء الل ــه أراد لق ــك؛ ألن ــه رفــض ذل ــاة محافظــة، ولكن ــن فت ــوي تزويجــه م ــت أن ــف الســاح، كن وتنظي

(2006 - 1989)

مهــام طــال اغتصــاب األرض الفلســطينية فابــد أن يــأيت يــوم 

تحريرهــا مــادام املجاهــدون ســائرين عــى درب الشــهداء الذيــن 

رســموا طريــق التحريــر.
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ــه ويقــول: »تأخــرت ياصديقــي! ال  ــه الشــهيد محمــد القــايض يقــف علي ــر صديق ــارة ق ــاد عــى زي ــة: »اعت مضيف

ــارشة«. ــن بجــواره مب ــب أن يدف ــب«! وطل ــك عــام قري ــإين آت ل تحــزن ف

ــا باســم الشــهيد  وتذكــر أنــه وصاهــا أن يكــون اســمه مخلــًدا يف العائلــة، فســمي الكثــر مــن أطفــال العائلــة تيمًن

املجاهــد مصطفــى رحمــه اللــه.

مشواره الجهادي 
 تعمــق حــب الجهــاد يف قلــب شــهيدنا الفــارس مصطفــى ومــأل عليــه حياتــه ووجدانــه، بســبب حياتــه املســجدية 

ــى  ــامي، وانتم ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــق بصف ــره التح ــذ صغ ــوة، فمن ــاد والدع ــباب الجه ــرة ش ــني خ ــة ب والدعوي

ــامي. ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــة لراي ــافة التابع ــات الكش ملجموع

تلقــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة عــى يــد الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل األمــر الــذي أهلــه للخــروج يف 

عمليــات عســكرية، وأطلــق شــهيدنا املقــدام مصطفــى العديــد مــن صواريــخ قــدس املطــورة عــى املغتصبــات الصهيونية 

املجــاورة لقطــاع غــزة، واعتــاد أن يجهــز نفســه يومًيــا للخــروج إىل الربــاط يف ســبيل اللــه .

موعد مع الشهادة
يــوم األربعــاء 24 أغســطس )آب( 2006م قــرر شــهيدنا الفــارس مصطفــى تنفيــذ عمليــة رصــد لتحــركات العــدو يف 

ــات  ــات والجيب ــة راقــب تحــركات الدباب ــة بســاعات قليل ــذ العملي ــة خانيونــس، وقبــل تنفي منطقــة خزاعــة رشق مدين

العســكرية تحــت شــجر الزيتــون، ويف الســاعة الحاديــة عــرشة مســاء رأتــه دوريــة عســكرية فأطلقــت قنابــل مســامرية 

عليــه أدت إىل استشــهاده وأصيــب املجاهــد اآلخــر الــذي رافقــه يف العمليــة.



227 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد فتحي محمود سليامن أبو القمبز

وجع الغياب

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد فتحــي محمــود أبــو القمبــز )أبــو منــذر( يف 1 ديســمر )كانــون أول( 1951 يف حــي الشــجاعية 

شــارع املنصــورة منطقــة القبــة. ولــد وترعــرع واستشــهد يف مــكان واحــد.

درس شــهيدنا املجاهــد فتحــي حتــى املرحلــة اإلعداديــة يف مــدارس الشــجاعية، ثــم تــرك مقاعــد الدراســة والتحقــق 

بصفــوف العمــل داخــل فلســطني املحتلــة كــام العديــد مــن أبنــاء جيلــه. ولكونــه الكبــر لعائلتــه فقــد تحمــل عــبء 

الحيــاة االقتصاديــة الصعبــة فســارع إىل مســاعدة والــده.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد فتحــي يف عــام 1971م مــن زوجــة ذات عفــاف وفضيلــة، عرفــت واجبهــا نحــو زوجهــا الــذي 

رزقــت منــه عــرشة مــن األبنــاء. 

تــرك شــهيدنا املجاهــد فتحــي العمــل يف األرايض املحتلــة بســب إصابتــه يف ظهــره بعــد أن ســقطت عليــه أنابيــب 

الغــاز، فالتفــت للعمــل يف الزراعــة حيــث اســتأجر أرًضــا زراعيــة يزرعهــا ويتوجــه إىل الســوق ليبيــع محصولهــا.

صفاته وأخالقه
ــا للحقيقــة، فمنــذ زواجهــا عــام 1971م وهــي تعيــش معــه  مل يكــن حديــث زوجتــه أم منــذر عــن زوجهــا مخالًف

ــس  ــه. يكــره مجال ــه وأقارب ــه وأهل ــود جران ــم، يســامل غــره، وي ــق عظي ــع بخل ــا متت ــة بســيطة، فزوجه ــاة اجتامعي حي

الغيبــة والنميمــة، وال يتتبــع عــورات النــاس. يواظــب عــى صاتــه ويحــب االســتامع دامئـًـا للقــرآن الكريــم، ورغــم أنــه ال 

يعــرف إال اليســر مــن القــراءة والكتابــة إال أنــه يتابــع قنــوات القــرآن ليشــبع عقلــه مــن تفســر القــرآن العظيــم. اتصــف 

بالشــجاعة والجــرأة، مل يقطــع رحمــه وال جرانــه.

مشواره الجهادي
شــغف شــهيدنا املجاهــد أبــو منــذر بســامع األخبــار والســيام بعــد خطــف الجنــدي الصهيــوين شــاليط وحــرب يوليــو 

ــاض  ــس وفي ــف الح ــط، مره ــي ق ــة مل يغضبن ــاة هانئ ــه حي ــت مع ــه: »عش ــول زوجت ــام 2006م. تق ــان ع ــوز( لبن )مت

(2006 - 1951)

إذا كان للحضــور بهجــة فللغيــاب وجــع وال ســيام إذا كان الغائــب 

ــام يتصــف مــن شــامئل عاليــة ترفــع  قــد تربــع عــى قلــوب النــاس لِ

مقامــه، وتعــيل ذكــره.
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الحنــان، حتــى إن ابنــه األكــر منــذر يقــول: »مل أذكــر مــرة يف حيــايت أن أيب رضبنــي أو ثــارت عصبيتــه عــيل أو عــى أحــد 

مــن إخــواين«.

موعده مع الشهادة
ــة  ــجاعية نهاي ــي الش ــئ لح ــام مفاج ــوين باقتح ــال الصهي ــوات االحت ــت ق ــطس )آب( 2006م قام ــخ 25 أغس بتاري

ــة حــوايل الســاعة العــارشة مســاًء. ــة القب شــارع املنصــورة مبنطق

ســيطرت فــرق الجيــش خــال الســاعات األوىل عــى كافــة املنطقــة واعتلــت القناصــة البنايــات العاليــة، وفرضــت 

حالــة مــن الطــوق األمنــي وبــدأت جرافــات العــدو تقتلــع الشــجر باملنطقــة حتــى غــدت األرض كالريــم.

قامــت قــوات االحتــال باقتحــام البيــت واعتقلــوا كافــة الشــباب يف املنطقــة وجمعــوا النــاس يف غــرف محــددة مــن 

بيوتهــم ومنازلهــم.

ــاح بأخــذ  ــاء االجتي ــة مــن الجيــش أثن ــا واألمل يعتــر فؤادهــا: »قامــت فرق ــذر زوجــة الشــهيد كامه ــع أم من تتاب

أبنــايئ الثاثــة، وتركــوا زوجــي لكــر ســنه، جلســنا تحــت الــدرج، وتشــاجر زوجــي مــع أحــد الجنــود الــذي مل يــرتدد يف 

إطــاق رصاصــة بــني قدمــي زوجــي دون إصابتــه«.

وتضيـــف الزوجـــة: »بـــدأ القلـــق ينتابـــه عـــى أبنائـــه فاتجـــه صـــوب الـــدرج وأخـــذ ينظـــر مـــن خـــال فتحـــات 

الجـــدران. وبعـــد قليـــل ذهبـــت إحـــدى بنـــايت لتطمـــن عـــى أبيهـــا ومـــا لبثـــت أن عـــادت صارخـــة: »أيب ُقتـــل«، 

ـــاركًا فجـــوة  ـــه ت ـــق قناصـــة لظهـــره وخروجـــه مـــن بطن ـــه مســـجى عـــى األرض بعـــد اخـــرتاق طل ـــإذا ب ـــت نحـــوه ف فذهب

ـــه«. ـــدم حول ـــده وال ـــرة يف جس كب

بنــرات بــدت عليهــا معــامل الحــزن أكملــت: »قمنــا باالتصــال عــى اإلســعاف، ولكنــه مل يصــل بســبب منــع الجيــش 

الصهيــوين لــه، فقمنــا بنقلــه ووضعــه يف غرفــة وأشــعلت املروحــة عليــه حتــى عــر يــوم 28 أغســطس )آب( 2006م 

ــم  ــد أقاربه ــم عن ــروه أنه ــاألوالد وأخ ــي ب ــل عم ــا اتص ــفاء. يف حينه ــفى الش ــه ملستش ــل جثامن ــعاف ونق ــل اإلس وص

ــن الشــهيد يف  ــاح، ولكــن جدهــم رفــض ودف ــة االجتي ــن لنهاي ــل الدف ــاء تأجي ــل. حــاول األبن فأخرهــم باملصــاب الجل

مقــرة الشــهداء.

الجديــر ذكــره أن هــذا العــدوان الغاشــم راح ضحيتــه عــرشون شــهيًدا اثنــان منهــم مــن عائلــة أبــو القمبــز وعــرشات 

الجرحــى. إضافــة إىل تدمــر عرشيــن منــزاًل مــا بــني تدمــر جــزيئ وكيل.



229 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد محمد عبد الله سليامن الزق

شبل الجهاد الذي أىب إال االستشهاد

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد اللــه الــزق بتاريــخ 21 أبريــل )نيســان( 1992م يف مدينــة غــزة هاشــم وبالتحديــد 

يف حــي الشــجاعية الــذي عــاش فيهــا طفولتــه. نشــأ يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا 

تتكــون مــن والديــه وســتة مــن اإلخــوة، ورزقهــم اللــه عــز وجــل طفــًا ســابًعا بعــد استشــهاد الشــهيد املجاهــد محمــد 

بشــهور قليلــة أســموه »محمــد«، واثنتــني مــن البنــات، وشــاء اللــه لــه أن يكــون ترتيبــه الثــاين بينهــم.

تفتحــت عينــا الشــهيد الشــبل محمــد عــى الحيــاة لــرى أبــاه وعمــه يف الســجون الصهيونيــة فرضــع حليــب الوطــن 

مــع حليــب أمــه منــذ تنفــس هــواء الحيــاة؛ فوالــده املجاهــد عبــد اللــه الــزق أمــى أعواًمــا طويلــة مــن الحكــم القــايض 

بســجنه ملــدة ثاثــني عاًمــا، لكــن القــدر شــاء أن يخــرج يف صفقــة تبــادل األرسى مــع الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني 

القيــادة العامــة عــام 1985م، كــام أبعــد إىل مــرج الزهــور مــع إخوانــه املجاهديــن مــن أبنــاء الجهــاد اإلســامي وحــامس 

اإلســامي. يذكــر أن عمــه محمــود الــزق )أبــو الوليــد( قــد دخــل الســجون الصهيونيــة وأمــى فيها ســنوات عديــدة أيًضا.

تلقــى شــهيدنا الشــبل محمــد تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــني االبتدائيــة، وأكمــل دراســة األول والثــاين 

اإلعــدادي يف مدرســة العبــاس. وبعــد إنهــاء الثــاين اإلعــدادي التحــق مبعهــد فلســطني الديني األزهــري ليكمل فيــه الصف 

الثالــث اإلعــدادي إال أن إرادة اللــه عــز وجــل شــاءت أن يستشــهد قبــل بــدء الدراســة يف املعهــد بثاثــة أيــام فقــط.

الجديــر ذكــره هنــا أن الشــهيد الشــبل محمــد مل يكــن األول لعائلتــه حيــث قدمــت مــن قبلــه شــهيدين هــام: ابــن 

ــاح  ــر تصديــه لاجتي ــار( 2003م إث ــد إبراهيــم الــزق الــذي استشــهد بتاريــخ 17 مايــو )أي عمــه الشــهيد املجاهــد خال

الغاشــم عــى بلــدة بيــت حانــون. وابــن عمتــه الشــهيد الفــارس أحمــد ســامل بــرن الــذي استشــهد بتاريــخ 14 مــارس 

)آذار( 2001م وهــو يلقــي الحجــارة عــى الجنــود الصهاينــة عــى معــر املنطــار.

صفاته وأخالقه
ارتبــط الشــهيد الشــبل محمــد بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه، وأحــب الجميــع فأحبــوه فهــو البــار بوالديه املطيــع لهام 

واملقرب منهام. مل يرتك خلفه سوى سرة عطرة يف ذاكرة كل من عرفه وخصوًصا إخوته الذين افتقدوا عطفه ومحبته لهم.

(2006 - 1992)

مل يبحــث محمــد كأقرانــه ومــن هــم يف ســنه عــن اللهــو أو املــرح 

أو العيــش الرغيــد، بــل وضــع فلســطني يف عينيــه وأخــد يبحــث عــن 

ــت  ــوت بات ــة امل ــاء فثقاف ــة الجبن ــال الصهاين ــن قت ــه م ــق ميكن طري

حــارضة يف عيــون أطفالنــا وأشــبالنا الذيــن يســتيقظون صبــاح مســاء 

ــد  ــل ح ــى تص ــم حت ــر يف عيونه ــع فتك ــل والرتوي ــم القت ــى جرائ ع

ــام. ــى االنتق اإلرصار ع
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ــن  ــا م ــد محبوبً ــرة: »كان محم ــه الصاب ــول أم ــث تق ــه حي ــزق ببســاطته وتواضع ــد ال ــرف شــهيدنا الشــبل محم ُع

الجميــع، كل مــن عرفــه أحبــه لعطفــه وحنانــه واحرتامــه للصغــار والكبــار، ثــم تصمــت لتقــول: »رغــم صغــر ســنه لكنــه 

كبــر بالعقــل شــجاع ومثابــر وطموًحــا«. التــزم يف مســجد الهــدى القريــب مــن ســكناه، وداوم عــى الصــاة فيــه وعــى 

أن تتغــر يــداه أثنــاء العمــل عــى نظافتــه حتــى إنــه قــام بتنظيــف املســجد بأكملــه قبــل استشــهاده بســاعات قليلــة.

مشواره الجهادي
تعــرف شــهيدنا الشــبل محمــد الــزق عــى الخيــار األمــل، عــى اإلســام املقــاوم، فوجــد ضالتــه التــي يبحــث عنهــا 

فانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة التــي ثــار بهــا الشــعب الفلســطيني 

ــة الخــزي  ــي عجــزت عــن اســرتدادها أنظم ــة الت ــه املغتصب ــب بحقوق ــه وأرضــه، وليطال ــة ليســرتد حريت عــى الصهاين

والعــار، فكانــت وقفــة عــز وفخــار تحــى ســرتها األجيــال يف كل مــكان يف بقــاع األرض.

يعتــر الشــهيد الفارســد محمــد مــن نشــطاء الرابطــة اإلســامية يف مدرســة العبــاس اإلعداديــة كــام شــارك يف الكثــر 

ــازات  ــرات وجن ــاركة يف املس ــهداء، إىل املش ــور الش ــات، وص ــق امللصق ــن تعلي ــة م ــات الحركي ــداث والفعالي ــن األح م

الشــهداء، وهــو مــن نشــطاء الحركــة يف املســجد وكثــرًا مــا ســاعد أبنــاء املقاومــة مــن رسايــا القــدس فقــدم لهــم الطعــام 

والــرشاب وكل يشء يلزمهــم أثنــاء رباطهــم.

تقــول أمــه: »كثــرًا مــا ألــح عــيل بــأن أطلــب مــن والــده يك يلحقــه بجيــش الرايــا، ولكنــي كنــت دوًمــا أقــول لــه 

إنــك مازلــت صغــرًا، عندمــا تكــر وتتعلــم تســتطيع ذلــك«.

موعد مع الشهادة
ــاح الغاشــم عــى حــي  ــن االجتي ــث م ــوم الثال ــق 29 أغســطس )آب( 2006م يف الي ــاء املواف ــوم الثاث يف صبيحــة ي

الشــجاعية كعادتــه خــرج الشــهيد املقــدام محمــد حيــث االجتيــاح يك يكمــل عملــه يف مســاعدة املقاومــني ومســاندتهم 

ولــو بــيء بســيط؛ ففــي عــر ذلــك اليــوم ذهــب الشــهيد املجاهــد محمــد وأحــد املجاهديــن ومعهــم مصــور لــرب 

قذيفــة »آر يب جــي« عــى دبابــة صهيونيــة متمركــزة بالقــرب مــن شــارع املنصــورة ومــن مــكان خطــر ال ميكــن تجــاوزه 

يف ذلــك الوقــت، فرعــان مــا كشــفتهم إحــدى اآلليــات املوجــودة هنــاك وقامــت بــرب قذيفــة اهتــزت لهــا أرجــاء 

املــكان لتلحقهــا قذيفــة أخــرى متــزق جســده الطاهــر هــو واملصــور وأصيــب املجاهــد الــذي ينــوي تفجــر الدبابــة، فــكان 

ميعــاد شــهيدنا الفــارس محمــد للقــاء اللــه بعــد مشــوار طويــل مــن الجهــد املتواصــل واإلخــاص الامحــدود يــوم رحيلــه 

إىل الجنــان، يــوم تحقــق حلمــه الــذي ســعى ألجلــه وهــو الشــهادة.

هكــذا رحــل شــهيدنا املجاهــد محمــد بعــد أن أطلــق كلــامت التوحيــد لُِيقَصــف بقذيفــة متزقــه أشــاء َفُيدفــن جــزؤه 

الســفيل يف يــوم االستشــهاد والجــزء اآلخــر بعــد االجتيــاح حيــث يقــول والــده: »مل أتوقــع أن يصبــح ولــدي مجــرد فتــات 

جســم مل أتعــرف عليــه إال مــن خــال بنطالــه وحذائــه حيــث فصلــت القذيفــة األوىل جســده إىل نصفــني وجدنــا النصــف 

األول وتــم تشــييعه، ثــم بعــد االجتيــاح أخرنــا الصليــب بالعثــور عــى باقــي الجســد »الجــزء العلــوي«، ومــن ثــم قمنــا 

بتشــييعه، فهكــذا يدفــن جثــامن الفتــى الــذي ال يتجــاوز األربعــة عــرش عاًمــا عــى مرحلتــني.
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الشهيد املجاهد حسام لطفي مصطفى جرادات

مجاهد متواضع وفارس شجاع

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد حســام لطفــي جــرادات )أبــو إســام( يف 7 أغســطس )آب( 1962م يف أرسة فلســطينية بســيطة 

انتقلــت مــن بلــدة الســيلة الحارثيــة لتســتقر يف مدينة جنني حيث رزقت الشــهيد املجاهد حســام وأخيه نضــال وأربع من 

الشــقيقات. والشــهيد املجاهــد حســام كــام تقــول والدتــه: »هو االبــن البكر الــذي حظي مبكانــة خاصة ومحبــة كبرة مني 

ومــن والــده الــذي رحل يف مقتبل العمر، فصار حســام ســندي يف رعاية وتربية أشــقائه. ويف مرحلة مبكــرة من العمر تفتح 

الحــس الوطنــي لــدى حســام بعدمــا أدرك حقيقة وجوهــر القضية الفلســطينية، فانخــرط يف العمل املقاوم بشــكل رسي«.

صفاته وأخالقه
ــق  ــى الح ــد ع ــب صام ــد صل ــام عني ــد حس ــهيد املجاه ــني إن الش ــم جن ــدس يف مخي ــا الق ــادة رساي ــد ق ــول أح يق

يحســب لــه االحتــال ألــف حســاب؛ فقــد كان نعــم املجاهــد املتواضــع والفــارس املقــدام الــذي يتخطــى الصفــوف األوىل 

مواجًهــا االحتــال بــكل عنفــوان وتضحيــة ال يهــادن أو يســاوم وال يعطــي الدنيــة يف دينــه.

وقــال فيــه الشــهيد املجاهــد أرشف الســعدي قبــل استشــهاده: »لــن ننســاك أبــا إســام، ولــن ننــى بطوالتــك وتفانيك 

وشــجاعتك«، وأضــاف: »يف إحــدى املواجهــات حارصتنــا قــوات االحتــال. كنــت مــع حســام يف مخيــم جنــني. الدوريــات 

أمامنــا واملشــاة خلفنــا، فاشــتبكنا معهــم وتشــهدنا ولحظتهــا أصبــت فطلبــت منــه الهــرب والنجــاة بنفســه وتــريك، ولكنــه 

رفــض وأمســكني بيــد وقاتــل باألخــرى، واســتمر يف إطــاق النــار حتــى دب الرعــب يف صفــوف االحتــال، ومتكــن مــن 

إنقــاذ حيــايت. هــذا القائــد يعيــش معنــا، ووفاؤنــا لــه ســيكون بتصعيــد املقاومــة«.

مشواره الجهادي
تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد حســام جــرادات إنــه انتمــى يف بداياتــه إلحــدى الفصائــل الفلســطينية التــي عملــت 

عــى مقاومــة االحتــال مــام عرضــه لاعتقــال األول يف مقتبــل العمــر، فلــم ينــل الســجن مــن عزميتــه. وتنقــل مــن ســجن 

آلخــر، وتعــرض لاعتقــال مــرة تلــو أخــرى دون أن يــكل أو يلــني، فصــار بطــًا بــكل معنــى الكلمــة.

وتضيــف األم: »خــال انتفاضــة األقــى مل يتأخــر حســام عــن تلبيــة نــداء الواجــب، وعرفــه الجميــع كتوًمــا يعمــل 

لوجــه اللــه دون حــب للمظاهــر والتباهــي، ويعمــل مــع املجموعــات الريــة لانتفاضــة«.

(2006 - 1962)

صلـب عنيـد صامـد عـى الحـق يحسـب له االحتـال ألف حسـاب. 

تلـك صفـات الشـهيد املجاهد حسـام جـرادات ابن مدينـة جنني وضفة 

الشـقاقي وطوالبـة. هـو ذاك الفـارس املقـدام الـذي يتخطـى الصفوف 

األوىل يف املواجهـات طمًعـا يف النيـل مـن بنـي صهيـون، وكلـه عنفـوان 

وتضحيـة، تعالـوا بنـا نسـتمع إىل تفاصيـل أوىف حـول حياة الشـهيد!
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فيــام يقــول رفــاق دربــه: »إنــه أتقــن تصنيــع العبــوات والذخــرة املحليــة. وبينــام االحتــال يتوغــل يف جنــني، صــار 

حســام يعــد العبــوات ويزرعهــا ويفجرهــا يف آليــات االحتــال«.

يــرى األخ املجاهــد أبــو الســعيد أحــد كــوادر الحركــة يف جنــني اغتيــال الشــهيد جــرادات خســارة كبــرة لحركتــه عــى 

ــا. وقــال: »لقــد عرفنــاه مجاهــًدا معطــاء مخلًصــا مل يتخلــف  وجــه الخصــوص والشــعب الفلســطيني واملقاومــة عموًم

عــن معركــة، عــدًوا لــدوًدا للتقاعــس، محًبــا للشــهادة ولحركتــه الجهــاد اإلســامي لذلــك فــإن ذكــراه ســتبقى حيــة ورمــزًا 

لنضــال كل فلســطيني، وســيبقى مدرســة يتعلــم منهــا أبطــال الجهــاد فنــون املواجهــة مــع املحتــل«.

ســجن الشــهيد املجاهــد حســام عــدة مــرات عى يــد قــوات االحتال آخرهــا خــال انتفاضة األقــى، وبعدمــا أفرجت 

عنــه بــارش املوســاد الصهيــوين يبحــث عنــه، وياحقــه مــن زقــاق إىل آخــر، وينصــب لــه الكمــني تلــو الكمــني بدعــوى 

انخراطــه يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وتكــررت املداهــامت، والتهديــدات.

ـــدس  ـــا الق ـــع رساي ـــب م ـــا إىل جن ـــل )نيســـان( 2002م جنًب ـــني يف أبري ـــة جن شـــارك شـــهيدنا املجاهـــد حســـام يف معرك

ـــات. ـــة املواجه ـــان وإخـــاص طيل ـــر شـــجاعة وتف ـــث أظه ـــاوم حي ـــل املق ـــل العم وفصائ

تقـــول زوجـــة الشـــهيد حســـام إنـــه: »مل ميـــر يـــوم دون اقتحـــام منزلنـــا وتحطيـــم محتوياتـــه وتهديدنـــا بأقـــى 

ـــام  ـــول: مه ـــر ويق ـــود والص ـــى الصم ـــا ع ـــجعنا ويحثن ـــه يش ـــام. إن ـــب حس ـــدات مل تره ـــذه التهدي ـــن ه ـــات، لك العقوب

ـــهادة«. ـــاريع ش ـــا مش ـــا وجميعن ـــاد خيارن ـــة. الجه ـــن املقاوم ـــف ع ـــن نتوق ـــوط ل ـــن ضغ ـــال م ـــارس االحت م

الجديـــر ذكـــره أن شـــهيدنا املقـــدام حســـام اعتقل يف حادثـــة ال يفعلها إال املخلصـــون، فقد حارصت قـــوات االحتال اثنني 

مـــن املطلوبـــني مـــن قـــادة كتائـــب األقـــى وهـــم: زكريـــا الزبيـــدي، وعـــاء الصبـــاغ، مـــع عـــدد مـــن املطلوبني يف حـــي املحطة 

بجنـــني الـــذي يقطـــن فيـــه شـــهيدنا املجاهـــد حســـام حيـــث غطـــى عـــى انســـحاب املحارصيـــن؛ فاعتقلتـــه قـــوات االحتـــال.

موعد مع الشهادة
 تقول والدة الشـهيد القائد حسـام: »بعدما اشـتدت ماحقة الشـهيد املجاهد حسـام عى مدار عام ونصف نجا خالها 

من عدة محاوالت آخرها قبل استشهاده بشهر ونصف عندما قصفوا املنزل الذي يقصده قبل وصوله بلحظات، فاستشهد 

اثنان من مسـاعديه، ورغم ذلك واصل الشـهيد املجاهد حسـام مسـرته الجهادية بشـموخ وتحد مجاهًدا يف سـبيل الحلم 

حتى متكنت وحدة صهيونية خاصة من الوصول إليه مسـاء يوم 23 أغسـطس )آب( 2006م، فأطلقت األعرة النارية عليه 

من ساح كاتم للصوت وأصابته بجروح خطرة حيث تم نقله إىل مستشفى رفيديا بنابلس ومن ثم إىل األردن وقد استشهد 

هناك بتاريخ 30 أغسطس )آب( 2006م، قتلهم الله وانتقم منهم وإن لعنته ستبقى تاحق املحتلني وعماءهم ليل نهار«.

مــن الجديــر ذكــره أن قــوات االحتــال الصهيوين عرقلت وصول جثامن الشــهيد القائد حســام جرادات لتشــييعه ودفنه 

يف مســقط رأســه جنــني وبعــد ضغــوط مؤسســات حقوقية ســمحت قوات االحتــال بدخول الجثــامن الطاهر للشــهيد يوم 

األحــد 3 ســبتمر )أيلــول( 2006م لتخــرج جامهــر غفــرة مــن املواطنــني مبحافظــة جنــني يتقدمهــم مقاتلــو رسايــا القدس 

الذيــن حملــوا جثــامن الشــهيد القائــد حســام عــى األكــف، وانطلقــوا يف مســرة غاضبــة جابــت شــوارع املدينــة، وهــم 

يــرددون الهتافــات املنــددة بجرائــم االحتــال التــي ترتكــب بحــق أبناء شــعبنا، مطالبــني بالرد عــى هذه العــدو الصهيوين.
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الشهيد املجاهد رائد زياد صالح سبيتة

حاول إسعاف جريح فارتقى معه إىل الجنان

الميالد والنشأة
ـــول(  ـــزة بحـــي الشـــجاعية يف 24 ســـبتمر )أيل ـــة غ ـــو روان( يف مدين ـــح اســـبيته )أب ـــد صال ـــد الشـــهيد املجاهـــد رائ ول

ـــب  ـــه حلي ـــث أرضعت ـــي حي ـــا الدين ـــا واجبه ـــدرك متاًم ـــا ت ـــكة بعقيدته ـــدة متمس ـــف أرسة مجاه ـــرع يف كن 1986م. ترع

ـــاء. ـــزة واإلب الع

درس الشــهيد املجاهــد رائــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة ذكــور هاشــم، ولكــن صعوبــة الحيــاة وضنكهــا 

مل يســاعداه يف إكــامل تعليمــه حيــث اتجــه للعمــل يف تعبيــد الطــرق لــي يوفــر لعائلتــه قــوت يومهــا. تــزوج شــهيدنا 

برفيقــه دربــه وتــرك لهــا طفلــة وحيــدة اســمها روان.

صفاته وأخالقه
كل مــن تعــرف إىل الشــهيد املجاهــد رائــد وجــد فيــه األخــاق والســمعة الطيبــة والــروح الدمثــة املحببــة. ويذكــر 

أصدقــاء الشــهيد ومعارفــه أنــه أحــب مســاعدة املحتاجــني مبــا ميلــك مــن إمكانيــة متواضعــة، وال يــرتدد يف املســاهمة يف 

أي عمــل إنســاين ووطنــي ألبنــاء شــعبه.

تقــول والدتــه: »عهــد رحمــه اللــه طيــب القلــب وعاقتــه بالجميــع جيــدة، كــام أنــه هــادئ جــًدا، واظــب رحمــه 

اللــه عــى الصــاة وقــراءة القــرآن«.

وأضافت زوجته: »امتلك رائد قلًبا حنونًا، وشخصية قوية، ومتيز بالشجاعة، والتقى«. 

أما والده فقال: »نعم االبن البار والصدوق الذي سعى لتوفر جل سبل الراحة لنا. أفنى حياته من أجلنا«.

كل مــن عــرف شــهيدنا املجاهــد رائــد ال ينــى طيبتــه وأخاقــه الرفيعــة والشــجاعة التــي تحــى بهــا حتــى إن كل 

أهــل الحــي يشــهدون لــه بذلــك .

مشواره الجهادي 
ــه  ــا. كــرت يف ذاكرت ــه وصاي ــة كل فلســطيني عشــق أرضــه، فأورقــت يف قلب ــد كحكاي ــة الشــهيد املجاهــد رائ حكاي

(2006 - 1986)

عجيــب أمــر الشــهادة، يتمناهــا ســيد ولــد آدم الــذي ُغفــر لــه مــا 

تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، ال يتمناهــا مــرّة، بــل مــرة ومــرة ومــرة 

»والــذي نفــس محمــد بيــده لــوددت أن أغــزو يف ســبيل اللَّــه فأقتــل، 

ثــم أغــزو فأقتــل، ثــم أغــزو فأقتــل«. عظــم أمــر الشــهادة عنــد اللــه 

عجيــب ومــا أعــد اللــه للشــهداء أعجــب مــن العجيــب.
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حكايــة الوطــن الــذي مل يســتكن أبنــاؤه يف الدفــاع عنــه. كغــره مــن أبطــال فلســطني البواســل تــرىب شــهيدنا عــى حــب 

ــراب األرض طاهــًرا مــن دنــس  ــة يف ســبيله، وحلمــه أن يــرى املحتــل مندحــًرا وت ــه وحــب الوطــن وعشــق التضحي الل

العــدو الصهيــوين.

ــة، وملــا اشــتد عــوده  ــة بفعالياتهــا واملواجهــات اليومي ــذ انــدالع االنتفاضــة الثاني ــد من شــارك الشــهيد املجاهــد رائ

ــدى  ــة ل ــوات الصهيوني ــا القــدس، وشــارك يف التصــدي للق ــا العســكري رساي ــاد اإلســامي وجناحه ــة الجه انتمــى لحرك

اجتياحهــا ملدينــة غــزة. وبــرز دوره يف التوغــل الــذي اســتهدف حــي الزيتــون يف العــام 2004م حيــث استبســل مجاهــدو 

رسايــا القــدس مــع إخوانهــم املجاهديــن مــن الفصائــل الفلســطينية. 

موعد مع الشهادة 
ــان،  ــوس اإلنس ــة يف قام ــات عجيب ــة، لحظ ــهادة األبدي ــاة الش ــا، إىل حي ــه للدني ــة مفارقت ــي بداي ــات تح ــي لحظ ه

لحظــات ال يُدركهــا أي إنســان. إنهــا لحظــات ال ميتطــي صهوتهــا إال أهــل اإلميــان، لحظــات يعجــز عــن وصفهــا البيــان، 

ــئ أم يعــزي؟  ــارك أم يحــزن؟ أيهّن ــال وإحجــام ممتزجــني، لحظــات يقــف فيهــا عقــل املؤمــن حــران: أيب لحظــات إقب

أيبــي أم يفــرح؟ أرضيــت يــا شــهيد؟

الشــهيد يــرى مكانــه يف الجنــة قبــل موتــه، ال يجــد مــن أمل املــوت شــيًئا، متحــى خطايــاه مــن أول قطــرة مــن دمــه، 

يأمــن مــن فتنــة القــر. عندمــا يقصــف الكيــان بطائراتــه ويهــدم بيوتـًـا، ويفتــح نــران رشاشــاته ويقتــل نفوًســا، ال يعــرف 

أنــه بذلــك قــد أدخلهــا جنــات فــردوس.

ــا أدى إىل نشــوب  ــزة م ــة غ ــاح رشق مدين ــوين باجتي ــال الصهي ــوات االحت ــت ق يف 30 أغســطس )آب( 2006م قام

مواجهــة بينهــم وبــني املقاومــني البواســل، ويف هــذه اللحظــات وقــع العديــد مــن اإلصابــات مــن بينهــم الشــهيد املجاهــد 

مؤمــن جنديــة الــذي حــاول الشــهيد املجاهــد رائــد أن يســعفه، ولكــن قــوات االحتــال قامــت بقنصــه بعيــار نــاري قبــل 

متكنــه مــن إســعاف الشــهيد املجاهــد مؤمــن، فســقط بجانبــه لرتتقــي روحــه.
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الشهيد املجاهد سلامن سمر سلامن أبو القمبز

رفع السبابة وردد الشهادة ورحل إىل بارئه

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد ســلامن ســمر أبــو القمبــز يف 14 أبريــل )نيســان( 1985م يف أزقــة حــي الشــجاعية رشق مدينــة 

غــزة، وهــو األصغــر بــني إخوانــه وأخواتــه، درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الفــرات وحصــل عــى شــهادة اإلعداديــة 

ــة  ــة التحــق بكلي ــة العام ــد نجاحــه يف الثانوي ــارص وبع ــد الن ــم التحــق مبدرســة جــامل عب ــن مدرســة الشــجاعية، ث م

العلــوم املهنيــة والتطبيقيــة وأنهــى دراســته الجامعيــة قبــل استشــهاده بيومــني.

صفاته وأخالقه
مــن عــرف شــهيدنا املجاهــد ســلامن ال يصفــه إال أنــه كالقــرآن الــذي ميــى عــى األرض مــن شــدة إميانــه باللــه وحبــه 

لدينــه ومداومتــه عــى صــاة الفجــر يف املســجد وقراءتــه الدامئــة للقــرآن. تجــى شــابًا يافًعــا عــى خلــق وديــن، ذا ثقافــة 

واســعة، وحــب للتضحيــة يف ســبيل اللــه.

ـــر  ـــن أك ـــار م ـــجاعية، فص ـــي الش ـــه يف ح ـــم بالل ـــجد املعتص ـــره يف مس ـــذ صغ ـــلامن من ـــد س ـــهيد املجاه ـــزم الش الت

الشـــباب فعاليـــة ونشـــاطًا يف صفـــوف حركـــة الجهـــاد اإلســـامي، مل يتـــوان عـــن إعطـــاء الـــدروس الدينيـــة لجـــذب 

ـــذي  ـــز ال ـــو القمب ـــم أب ـــهادي حات ـــه االستش ـــه وصديق ـــن خال ـــة اب ـــت وصي ـــذه كان ـــاجد؛ فه ـــزام يف املس ـــاس إىل االلت الن

استشـــهد قبـــل فـــرتة وجيـــزة مـــن استشـــهاده أثنـــاء تنفيـــذه عمليـــة نوعيـــة ضـــد موقـــع عســـكري صهيـــوين رشق 

ـــني. ـــن املغتصب ـــدًدا م ـــا ع ـــل خاله ـــزة قت ـــة غ مدين

مشواره الجهادي
رسيــة وكتــامن شــجاعة وإقــدام هــي أبــرز مــا متيــز بــه الشــهيد املجاهــد ســلامن، ويحدثنــا والــد الشــهيد عــن ذلــك 

ــن يف  ــا عــى أحــد املجاهدي ــدة صاروًخ ــة حاق ــرة اســتطاع صهيوني ــن استشــهاده أطلقــت طائ ــام م ــل أي ــول: »قب فيق

منطقتنــا. ومبــارشة أرسعنــا إلســعاف الرجــل الــذي بــدا لنــا بأنــه استشــهد، ولكــن ســلامن الــذي يجــري وراءنــا ســبقنا 

وحمــل الرجــل املصــاب إىل املستشــفى وهــو ينــزف ومل يكــرتث ألصواتنــا املحــذرة مــن إطــاق صــاروخ آخــر«. فكانــت 

هــذه الحادثــة كفيلــة بشــهادة الجميــع بشــجاعة هــذا الشــاب، وتوقــع استشــهاده يف أي وقــت.

(2006 - 1985)

تتواصــل مســرة العطــاء والجهــاد، ويرتجــل أبنــاء الجهــاد اإلســامي 

يتقدمــون الصفــوف يف كل املياديــن. ال يعرفــون النكــوص وال الرتاجــع. 

يجــودون بدمائهــم ويحملــون أرواحهــم عــى أكفهــم رخيصة يف ســبيل 

ــة  ــة األم ــوا يف طليع ــب ليكون ــن املغتص ــن الوط ــا ع ــم دفاًع ــه، ث الل

ــم،  ــم ووطنه ــداء لدينه ــايل ف ــون الغ ــا، يقدم ــن كرامته ــون ع يدافع

فرتقــون إىل العــا شــهداء.
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عمــل الشــهيد املجاهــد ســلامن يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي خــال انتفاضــة األقــى، وحــرص أن يبقــى عملــه 

يف غايــة الريــة حتــى ال يؤثــر يف نفســية األب املســن الــذي تعلــق بــه كثــرًا، ولكــن والــده مــا أن علــم بذلــك حتــى 

ألــح عليــه أن يــرتك العمــل العســكري حرًصــا عــى ابنــه، لكــن شــهيدنا املجاهــد ســليامن أىب إال أن يبقــى مجاهــًدا يف 

صفــوف رسايــا القــدس.

موعد مع الشهادة
يف 30 أغســـطس )آب( 2006م حـــي الشـــجاعية يتعـــرض الجتيـــاح غاشـــم، جرافـــات تدمـــر األخـــر واليابـــس، الحـــي 

ـــرى  ـــاين، ال ت ـــون أســـطح املب ـــون يعتل ـــا، قناصـــة إرهابي ـــى كل يشء أمامه ـــدة ع ـــا الحاق ـــق حممه ـــات تطل ـــت، دباب واملي

ـــن  ـــث م ـــان تنبع ـــدة الدخ ـــرة، أعم ـــزارع املدم ـــات امل ـــازل ومخلف ـــة وركام املن ـــات صهيوني ـــوى آلي ـــجاعة س ـــي الش يف ح

ـــكان. كل م

كان شــهيدنا املجاهــد ســلامن يراقــب املــكان مــن املنــزل، ثــم ينتقــل بــني الــركام ويتصــل باملجاهديــن يدلهــم عــى 

أماكــن ضعــف العــدو ويســتطلع املــكان ليمثــل خــط الدفــاع األول عــن حــي الشــجاعية.

ــزل،  ــه، فدخــل املن ــاك أبي ــرد إرب ــزل لخطــورة الوضــع، مل ي ــه دخــول املن ــب من ــد الشــهيد املجاهــد ســلامن طل وال

ــة. ــه العالي ــه ظــل يراقــب املــكان مــن نافــذة غرفت ولكن

 ثــاث طلقــات اخرتقــت جســد شــهيدنا املجاهــد ســلامن الطاهــر لرتقــي شــهيًدا إىل اللــه مقبــًا غــر مدبــر لتعانــق 

روحــه ســامء الشــجاعية وترحــل للخلــود.

يصــف عــم الشــهيد الفــارس ســلامن لحظــة ســقوط الشــهيد عــى األرض فيؤكــد أنــه ارتقــى مبــارشة بعــد اإلصابــة 

بالرصاصــات الثــاث فيقــول: »جئــت إىل ســلامن ووضعــت رأســه عــى يــدي قلــت لــه: يــا ســلامن ســلم عــى رســول اللــه 

، فارتفــع إصبــع الســبابة لينطــق ســلامن بالشــهادة«.
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الشهيد املجاهد نضال عبد العزيز عبد الرحمن الدحدوح

شهيد الر والكتامن يف العمل الجهادي

الميالد والنشأة
ــار(  ــو )أي ــة غــزة يف 7 ماي ــون يف مدين ــور يف حــي الزيت ــز الدحــدوح الن ــد العزي أبــر شــهيدنا املجاهــد نضــال عب

ــي أرسة  ــه ه ــبيل الل ــني يف س ــى واملعتقل ــهداء والجرح ــن الش ــد م ــت العدي ــاء قدم ــرة معط ــة كب 1990م ألرسة كرمي

الدحــدوح، تــرىب شــهيدنا عــى الفضــل والعبــادة والطاعــة والــورع واإلميــان والشــهادة وحــب اللــه، لــه مــن األشــقاء 

ــه. ــا قلب ــق به ــاه ومتعل ــي ترتادهــا قدم ــم املســاجد الت ــه الدائ ــاث. مكان أربعــة ومــن األخــوات ث

التحــق شــهيدنا املجاهــد نضــال مبدرســة صفــد االبتدائيــة مجتهــًدا مع قلــة الحال، ثــم أكمل دراســته اإلعداديــة إال أن 

الوضــع املــادي الــيء ألــزم والــده أن يخرجه مــن املدرســة يف املرحلة اإلعداديــة حتى يســاعده يف مهنة البنــاء والخياطة.

يُوصــف شــهيدنا املجاهــد نضــال بالفطــن الــذي يعــرف كيــف تســاس األمــور. ويــوم ســعده وفرحــه عندمــا يجلــب 

بعــض املــال لوالــده ووالدتــه حتــى يكونــا فخوريــن بــه ملســاعدتهام يف خضــم الحيــاة القاســية عــى األرس املتوســطة يف 

قطــاع غــزة يف فــرتة التســعينات.

صفاته وأخالقه
 يقــول والــده وهــو يبكيــه فرًحــا بالجهــاد والشــهادة: »اعتــاد نضــال أن يصــوم كل خميــس، ومل يكــن يخــر أحــًدا 

بصيامــه، ويخــرج بعــد صــاة الفجــر إىل البحــر مســبًحا يف طريقــه، واتصــف بالشــجاعة يف مواجهــة التحديــات«. 

تقــول والدتــه: »اعتــاد نضــال أن يذهــب يف عتمــة ليــل رمضــان إىل مســجد عــيل بــن أيب طالــب البعيــد عنــا طلًبــا 

للطاعــة والعبــادة، فأحــب وقتهــا الجهــاد يف ســبيل اللــه«.

متيــز شــهيدنا املجاهــد نضــال بصفــات حميــدة كثــرة كــام أحــب آيــات اللــه التــي تحــض عــى الجهــاد. شــقيقه أميــن 

يقــول:« إنــه مــؤدب حليــم صابــر صامــت. ال يفكــر يف غــر الجهــاد واملقاومــة ونــرة ديــن اللــه يف أرضــه«.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد نضــال بصفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي فصــار أمــر 

(2006 - 1990)

ــراًرا  ــفة م ــه الناس ــم بعبوات ــدو وآلياته ــود الع ــاد جن ــب اصطي أح

ــدوح  ــال الدح ــد نض ــهيد املجاه ــة الش ــاطة مطلق ــه ببس ــراًرا. إن وتك

رجــل املهــامت الصعبــة يف الشــجاعية والزيتــون الــذي أقبــل عــى اللــه 

ــغ.  ــا دون زي مكافًح
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مدرســة صفــد يف الرابطــة اإلســامية، ومل يكمــل مســرته الطابيــة الحافلــة بالنشــاط والحركــة والوطنيــة العلميــة بســبب 

انقطاعــه عــن املدرســة، وأكمــل طريــق العلــم بالجهــاد عندمــا التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 

ــاء النــاس،  ــم أحــد، ومل يشــعر أحــد بذلــك يف ســبيل الشــهادة الصادقــة ال ري ــة تامــة دون عل الجهــاد االســامي بري

ــل زاد  ــون، ب ــن يف كل حــدب وصــوب يف منطقــة الزيت ــه عــز وجــل ومســاعدة املجاهدي ــاط يف ســبيل الل ــزم بالرب والت

يف ورعــه أنــه ســاند إخوانــه يف حــي الشــجاعية يف جهادهــم وتصديهــم لاحتــال حتــى قــى شــهيًدا يف ذلــك الحــي، 

ُعهــد خبــرًا يف تصنيــع وتجهيــز العبــوات الناســفة يف رسايــا القــدس التــي قضــت مضاجــع بنــي صهيــون يف التوغــات يف 

محافظــات قطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
ــام  ــوم األربعــاء 30 مــن أغســطس )آب( 2006م اســتيقظ شــهيدنا املجاهــد نضــال متأخــًرا بعــد أن ق ــاح ي  يف صب

الليــل وعنــد الصبــاح ســمع صــوت انفجــارات وإطــاق نــار رشق مدينــة غــزة. وعنــد الســؤال تبــني أن قــوات االحتــال 

متوغلــة يف حــي الشــجاعية، فاســتل ســاحه وخــرج مــع رفقــاء الــدم والشــهادة والقــرآن يف فصائــل املقاومــة ورسايــا 

القــدس للتصــدي لقــوات العــدو، وعندمــا وصــل إىل حــي الشــجاعية زرع العبــوات الناســفة حيــث تواجــد الجرافــات 

ــا بشــكل  ــا وأصابته ــا فانفجــرت فيه ــي وضعه ــوة الت ــات ســارت عــى العب ــى أن إحــدى الجراف ــوات الخاصــة، حت والق

مبــارش فجــن جنــون العــدو، وراح يطلــق النــران الثقيلــة والعشــوائية مــن كل مــكان نحــو املواطنــني.

 أخــذ قنــاص صهيــوين يرتبــص بالشــهيد املجاهــد نضــال وأثنــاء انســحابه مــن مــكان التوغــل شــاهده قنــاص صهيــوين 

وإذ بطلقــة واحــدة تخــرتق قلبــه النــدي معلنــة صعــود روحــه إىل ربهــا. نحســبه شــهيًدا وال نــزيك عــى اللــه أحــًدا.
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الشهيد املجاهد مجاهد أكرم أحمد السبع

رحلة من العناء توجت بالشهادة

الميالد والنشأة
ــون األول( 1982م ألرسة بســيطة هــو أول  ــخ 10 ديســمر )كان ــرم الســبع بتاري ــد شــهيدنا املجاهــد مجاهــد أك ول

ولــد رزقــت بــه، عــاش بحضــن أمــه وأبيــه فرزقهــم اللــه تعــاىل ثــاث شــقيقات بعــد الشــهيد الفــارس مجاهــد ومــن ثــم 

شــقيقني اثنــني عاشــا معهــم ببيــت مــيلء بالحــب والحنــان.

ــذ  ــه من ــز برجولت ــاك ومتي ــاء عيشــهم هن ــاألردن أثن ــة ب ــة االبتدائي تلقــى شــهيدنا الفــارس مجاهــد تعليمــه للمرحل

ــاة عــى هــذا البيــت  ــة عــرشة مــن العمــر حيــث أظلمــت الحي ــذ كان يف الحادي صغــره فتحمــل مســؤولية البيــت من

بوفــاة أبيــه األمــر الــذي أجــر شــهيدنا املقــدام مجاهــد أن يكــون أكــر مــن عمــره؛ فطفولتــه انتهــت منــذ أن فــارق 

ــاة. ــده الحي وال

بعــد وفــاة الوالــد عــاد شــهيدنا املجاهــد مجاهــد وأمــه وإخوانــه للعيــش يف مســقط رأســهم جنــني يف بيــت عائلــة 

أمــه، ثــم اســتأجروا بيًتــا صغــرًا ليســتقلوا فيــه.

درس شــهيدنا الفــارس مجاهــد املرحلــة اإلعداديــة يف جنــني ومتيــز بجــده واجتهــاده وتفوقــه، ثــم التحــق باملرحلــة 

الثانويــة واجتازهــا بنجــاح مــن مدرســة الســام الثانويــة، والتحــق بالجامعــة وتخصــص إدارة اإلعــامل ومل يتمكــن مــن 

إكــامل دراســته بســبب اعتقالــه ثــم استشــهاده. عمــل يف عــدة مهــن منهــا البنــاء وتعبئــة ميــاه الــرشب محــاواًل بذلــك 

مســاعدة أرستــه يف أجــرة البيــت ومروفاتهــم اليوميــة.

صفاته وأخالقه
عــرف شــهيدنا املقــاوم مجاهــد مبداومتــه عــى الصــاة والصيــام والعبــادات، تحمــل املســئولية منــذ صغــره وأثبــت 

أن الطفــل الفلســطيني ميكــن أن يصبــح رجــًا. متيــز بحنانــه وعطــف عــى إخوانــه وأخواتــه الذيــن تعلقــوا بــه كثــرًا 

لحبــه لهــم ووقوفــه عنــد متطلباتهــم فلــم يرفــض لهــم طلًبــا، بــل ضحــى كثــرًا مــن أجــل أن يعوضهــم عــن فقــدان األب.

مشواره الجهادي
يف العــام 2003م اقتحمــت قــوات االحتــال منــزل شــهيدنا املقــدام مجاهــد واعتقلتــه بتهمــة حيــازة ســيارة بداخلهــا 

(2006 - 1982)

وافــق فعلــه اســمه فصــار مجاهــًدا يقاتــل العــدو الــذي رسق وطنه 

وقتــل وجــرح اآلالف مــن أبنــاء شــعبه. مل يخفــه تفــوق العــدو يف كل 

يشء؛ فاإلميــان بعدالــة القضيــة يكســب صاحبــه قــوة معنويــة تتحــدى 

فــارق القــوة املاديــة.
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متفجــرات وانتامئــه لحركــة الجهــاد اإلســامي ومكــث يف ســجن النقــب ملــدة ثــاث ســنوات تعــرض خالهــا ألبشــع أنــواع 

التعذيــب منهــا اقتــاع األظافــر وحــرق اليديــن وأفــرج عنــه يف العــام 2006م.

ــن  ــد م ــارك يف العدي ــني، وش ــة جن ــدس يف محافظ ــا الق ــطاء رساي ــرز نش ــد أب ــد أح ــارس مجاه ــهيد الف ــر الش يعت

عمليــات إطــاق النــار عــى الدوريــات الصهيونيــة وقطعــان املســتوطنني، كــام شــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات 

ــه بعــد خروجــه مــن الســجن بســبب نشــاطه العســكري. ــدأت قــوات االحتــال يف مطاردت ــني. ب ملنطقــة جن

موعد مع الشهادة
ـــه  ـــه ل ـــارس مجاهـــد خـــال زيارت ـــت شـــهيدنا الف ـــال بي ـــوات االحت ـــول )ســـبتمر( 2006م اقتحمـــت ق ـــخ 6 أيل بتاري

ـــت مجموعـــة مـــن الوحـــدات  ـــني، وكان ـــة جن ـــارصة يف املدخـــل الشـــاميل ملدين ـــع يف شـــارع الن ـــل والواق ـــاب طوي بعـــد غي

املســـتعربة قـــد وصلـــت بالقـــرب مـــن العـــامرة التـــي يقـــع بهـــا منـــزل الشـــهيد، وحـــارصت املنـــزل، وأحكمـــت 

ـــاص  ـــت يف ب ـــي وصل ـــوة الت ـــذه الق ـــراد ه ـــرش أف ـــام انت ـــة، وفي ـــن البناي ـــة م ـــة القريب ـــال التجاري ـــى املح ـــيطرتها ع س

ـــة  ـــزل عائل ـــا من ـــع به ـــي يق ـــامرة الت ـــل لوحـــات تســـجيل فلســـطينية، يف الشـــوارع املحيطـــة بالع ـــض يحم مرســـيدس أبي

الشـــهيد. وقـــد الحـــظ شـــهيدنا الفـــارس مجاهـــد هـــذا االنتشـــار، فحـــاول الخـــروج مـــن املنـــزل، باتجـــاه الغـــرب، 

ـــن  ـــد ع ـــد ابتع ـــذي كان ق ـــد ال ـــارس مجاه ـــهيدنا الف ـــاه ش ـــار باتج ـــاق الن ـــوة بإط ـــراد الق ـــام أف ـــحابه، ق ـــال انس وخ

ـــاًرا  ـــق عي ـــاص، وأطل ـــة قن ـــاذ وضعي ـــر باتخ ـــدي آخ ـــام جن ـــم ق ـــى األرض، ث ـــقط ع ـــرتًا، فس ـــني م ـــن خمس ـــر م ـــه أك منزل

ـــوة  ـــراد الق ـــك وصـــل أحـــد أف ـــد. وبعـــد ذل ـــذي ســـقط عـــى األرض، فأصـــاب شـــهيدنا مـــن جدي ـــا باتجاهـــه ال ـــا ثانًي ناريً

ـــزل أحـــد  ـــل، حيـــث ن ـــار ملـــكان وجـــوده، ويف ذات الوقـــت وصلـــت ســـيارة جيـــب مـــن االتجـــاه املقاب ـــي أطلقـــت الن الت

ـــق  ـــد أن أطل ـــا، وبع ـــزال حًي ـــه كان ال ي ـــدو أن ـــذي يب ـــد ال ـــد مجاه ـــهيد املجاه ـــى الش ـــار ع ـــق الن ـــب وأطل ـــود الجي جن

ـــاًرا  ـــق عي ـــاد وأطل ـــد، فع ـــهيد مجاه ـــد الش ـــت ي ـــه، فتحرك ـــهيدنا برجل ـــركل ش ـــدي ب ـــام الجن ـــه، ق ـــني علي ـــن ناري عياري

ـــه  ـــاة، فرتك ـــارق الحي ـــد ف ـــد ق ـــد مجاه ـــهيد املجاه ـــان أن الش ـــهود العي ـــد ش ـــول أح ـــا يق ـــد. عنده ـــى مجاه ـــا ع ثالًث

ـــدوا  ـــد أن تأك ـــه، وبع ـــرف علي ـــارس مجاهـــد، للتع ـــود بإحضـــار أحـــد أشـــقاء الشـــهيد الف ـــام الجن ـــك ق ـــد ذل ـــود. بع الجن

ـــه. وارتقـــى  ـــوا شـــقيق مجاهـــد األصغـــر من ـــه، غـــادروا املـــكان، ولكـــن بعـــد أن اعتقل ـــه، وأنهـــم نجحـــوا يف قتل مـــن هويت

ـــهيًدا.  ـــامء ش ـــاء الس ـــد إىل علي ـــارس مجاه ـــهيدنا الف ش
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الشهيد املجاهد معاذ محمد حسن زراع

رجل يف عمر الزهور ضحى بنفسه فداء الوطن

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد معــاذ محمــد زراع بتاريــخ 5 أبريــل )نيســان( 1990م يف قريــة كفــر نعمــة قضــاء رام اللــه 

ــة  ــاد واملقاوم ــب الجه ــم ح ــن أرضعته ــا الذي ــة أطفاله ــى رعاي ــوم ع ــا وتق ــن تعبه ــش م ــيطة تعي ــة بس يف أرسة قروي

ــداًء لفلســطني. واالستبســال ف

وقــد كــر شــهيدنا الفــارس معــاذ يف قريتــه وترعــرع وتلقــى تعليمــه داخلهــا إىل أن غــادر مقاعــد الدراســة يف الثانويــة 

بعدمــا اضطــر للعمــل ابتغــاء اإلنفــاق عــى األرسة الكبــرة حيــث إن والــد الشــهيد تــزوج مــن ثــاث نســاء أنجــب مــن 

األوىل ولــًدا وبنًتــا ومــن الثانيــة ولديــن ومــن الثالثــة شــهيدنا املجاهــد معــاذ.

صفاته وأخالقه
رغــم صغــر ســنه إال أن الشــهيد الفــارس معــاذ بــدا مثــااًل للشــبل املجاهــد الــذي عــرف عنــه صمــوده وصــره عــى 

املحــن فضــًا عــن أنــه شــديد البــأس تجــاه عــدوه، متــني راســخ يف املواجهــات.

قــال مقربــون منــه إنــه التــزم يف املســجد منــذ نعومــة أظفــاره؛ فقــد حــرص عــى صاتــه وقيامــه وصيامــه فضــًا عــن 

أنــه عشــق حلقــات الذكــر والعبــادة، وأولــع بســامع الــدروس الدينيــة وحلقــات الذكــر.

مشواره الجهادي
تقــول أم معــاذ وهــو االبــن الوحيــد لهــا: »اعتــاد صــاة جامعــة يف املســجد وصيــام النوافــل دون انقطــاع واملداومــة 

ــا إىل  عــى قــراءة القــرآن بعــد صــاة الفجــر فيمــأل صوتــه املــكان وتحيطــه الطأنينــة والحركــة، وألــف أن يبــادر دامئً

التطــوع يف مســاجد القريــة ومحيطهــا«.

وحــني ســألناها عــن ردة فعلهــا عــى نشــاطه الجهــادي قالــت بابتســامة بســيطة: »هــو يف حدا ببعــث ابنــه عاملوت..« 

حيــث إنهــا كانــت ترفــض نشــاطه الجهــادي أحيانـًـا؛ ألنــه وحيدهــا وتخــاف فقدانــه وتشــجعه أحيانـًـا أخــرى؛ ألنهــا تــرى 

رضورة التضحيــة مــن أجــل فلســطني؛ ألننــا نريــد فلســطني وفلســطني لنــا.

(2006 - 1990)

ــن  ــألون ع ــى، يس ــا األع ــو مثله ــل ه ــهامة؟ ق ــن الش ــألون ع يس

ــة؟ قــل هــو بطلهــا، ويســألون عــن الصمــود؟ قــل هــو رمــزه  الطفول

وللعــزة فخــر ومجــد. تلــك صفــات الشــهيد الفــارس معــاذ زارع ابــن 

ــن  ــرج م ــة، خ ــرة األم ــال ومفخ ــن األبط ــة املجاهدي ــه عاصم رام الل

رحمهــا بطــًا يقاتــل ويف أزقتهــا يــزرع املــوت لبنــي صهيــون علــه ينــال 

ــات. ــا لشــعب ذاق الوي ــم انتقاًم منه
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ـــت  ـــني وصدم ـــيئني ثقيل ـــدت ش ـــه فوج ـــرة يف حقيبت ـــت م ـــت: »فتش ـــاذ قال ـــهيد مع ـــا الش ـــع ابنه ـــا م ـــف له ويف موق

عنـــد معرفتـــي أنهـــام عبوتـــان صنعهـــام بيديـــه مـــع رفاقـــه، وقـــد تعلـــم صنعهـــام عـــن طريـــق اإلنرتنـــت وعندهـــا 

ـــن  ـــل تريدي ـــتفقديني اآلن.. ه ـــدي وإال س ـــى وال ـــا حت ـــًدا به ـــري أح ـــوك. ال تخ ـــا أرج ـــي اتركيه ـــال: »أم ـــاذ وق ـــاء مع ج

ذلـــك؟«، وتقـــول األم: فأجبتـــه بحـــزن وحـــرة األم التـــي وضعـــت بـــني خياريـــن أحدهـــام أصعـــب مـــن اآلخـــر فتناســـيت 

ـــه«. ـــتجيبة ل ـــر مس األم

وعــن أعاملــه الجهاديــة أخرتنــا بنــرة ال تخلــو مــن قــوة األم التــي تفخــر بشــبلها فقالــت: »إنــه قــام بإلقــاء عــرشات 

الزجاجــات الحارقــة عــى املســتوطنني وزرع العبــوات الناســفة، كــام ألقــى الحجــارة عــى قطعــان املســتوطنني«.

ويف آخــر ســنتني مــن حياتــه تراجــع يف دراســته بســبب تزايــد اهتاممــه بالجهــاد، وصــار يخــر والدتــه بشــكل دائــم 

بــأن طريقــه طويلــة وأنــه لــن يتخــى عنهــا؛ فقــد قــام مبــا مل يقــم بــه مــن هــو أكــر منــه، فأعاملــه تفــوق ســنه.

موعد مع الشهادة
يف يومــه قبــل األخــر انهمــك شــهيدنا املجاهــد معــاذ نفســه يف العمــل بشــكل مضاعــف وخاصــة يف مســجد بيــت 

عــور التحتــا حيــث ســاهم يف بنــاء مراكــز للدعــوة، وذهــب لزيــارة مســاجد القريــة كأنــه يقبلهــا بعينيــه وقلبــه مودًعــا، 

كــام ذهــب لزيــارة أقاربــه.

يــوم االثنــني 11 ســبتمر )أيلــول( 2006م بــدا يوًمــا مميــزًا لشــهيدنا املجاهــد معــاذ. صــى كعادتــه الفجــر جامعــة، 

ثــم ذهــب ملدرســته وعــاد مبكــًرا بســبب اإلرضابــات، وطلــب مــن أمــه تجهيــز املــاء لــه ليغتســل ألداء صــاة الظهــر 

جامعــة، فنظــرت إليــه وقالــت بضحــك ومداعبــة: »شــكلك اليــوم رايــح تنــام بالســجن« ضحــك ومل يجبهــا، وبعــد الصــاة 

عــاد للبيــت مرًعــا عــى غــر عادتــه وطلــب الغــداء، ولكنــه خــرج مرًعــا مكتفًيــا بكعكــة صغــرة، ويف هــذه اللحظــة 

ــا بــره بهــا، وكأنــه يراهــا آلخــر مــرة، وســأل عــن أغــراض  التــي ألقــى فيهــا الســام عــى والدتــه ناظــًرا خلفــه معلًق

شــخصية لــه، ثــم خــرج مــن البيــت، ومــا لبــث أن عــاد مرًعــا إىل حجرتــه برفقــة صديقــه عبــد اللــه.

تقــول األم: »يف متــام الســاعة الواحــدة قبــل العــر ســمع انفجــار عنيــف هــز البيــت، حينهــا رصخــت، وأرسعــت 

ــه  ــا بجــواره وســمعته أم ــه جريًح ــه ورأت صديق ــة، فحضنت ــه ولتلمــس جســده مودع ــن رؤيت ــا م ــه« لتمــا عينيه إلي

يخاطــب صديقــه قائــا: »شــفت الجنــة يــا عبــد اللــه« عندهــا فــارق الحيــاة تــاركًا روحــه معلقــة عــى الجــدران لتــوايس 

والدتــه ومتــأل الفــراغ خلفــه. وقــد تبــني فيــام بعــد أن الشــهيد الفــارس معــاذ كان يصنــع قنبلــة اســتعداًدا الســتخدامها 

يف املقاومــة ضــد االحتــال، فانفجــرت فيــه ويف صديقــه.
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الشهيد املجاهد محمد عمر محمود شاورية

شبل ترىب عى الجهاد فريضة وأداء

الميالد والنشأة
ــة قضــاء بيــت لحــم  ــة جنات ــل )نيســان( 1993م بقري ــور الشــهيد الشــبل محمــد عمــر شــاورية يف 15 أبري ــزغ ن ب

بالضفــة الغربيــة، فمنــح شــعاعه األرسة بريًقــا، كيــف ال وهــو االبــن األوســط، وقــد اختلــف كثــرًا يف صفاتــه عــن أشــقائه 

وفــق قــول األرسة. تعــود جــذور عائلتــه إىل بلــدة رخمــة التــي احتلــت يف العــام 1948م.

كــر الشــهيد الشــبل محمــد يف قريتــه، فشــب عــى طاعــة اللــه، وتعلــق بالرياضــة وركــوب الخيــل. تلقــى تعليمــه يف 

مــدارس القريــة حتــى الفصــل الســابع إىل أن جــاءت طلقــة حاقــدة وقضــت عــى مشــواره العلمــي بــدم بــارد عــى مــرأى 

ومســمع مــن العــامل الــذي يتغنــى بحقــوق االنســان.

صفاته وأخالقه 
ُعــرف عــن الشــهيد الشــبل محمــد أنــه تــرىب عــى الخلــق الحســن النبيــل والصفــات الحميــدة خاصــة أنــه حــرص كل 

الحــرص عــى مســاعدة اآلخريــن واالهتــامم بشــؤونهم رغــم صغــر ســنه.

تقــول والــدة الشــهيد إنــه ُعــرف شــهاًم محًبــا لفعــل الخــر أينــام وجــد حتــى إنــه يخاطــر بنفســه مــن أجــل مســاعدة 

غــره مــن النــاس مؤكــدة أنــه التــزم بالصــاة وأداء العبــادات منــذ نعومــة أظفــاره.

ـــل وزارة  ـــن قب ـــا م ـــبوع تكرميً ـــو أس ـــهاده بنح ـــل استش ـــى قب ـــد تلق ـــهيد محم ـــا أن الش ـــاض فأخرن ـــقيقه ري ـــا ش أم

ـــوص  ـــن لص ـــا ع ـــس بحًث ـــام الدام ـــدام يف الظ ـــى األق ـــًيا ع ـــن مش ـــع كيلومرتي ـــن قط ـــن م ـــني متك ـــم ح ـــة والتعلي الرتبي

ـــاق. ـــاًم يف األخ ـــا عظي ـــم درًس ـــم وأن يلقنه ـــك به ـــتطاع أن ميس ـــد اس ـــوزارة، وق ـــة لل ـــدارس التابع ـــة امل ـــون برق يقوم

مشواره الجهادي
ــا انفــك عــن  ــاد واملقاومــة، وم ــع بالشــهادة وحــب الجه ــه مول ــز شــهيدنا الشــبل محمــد رغــم صغــر ســنه بأن متي

ــوا. ــام وجــدوا ويف أي حاجــز حل ــال أين ــود االحت ــات ضــد جن املشــاركة يف املواجه

ويؤكــد شــقيقه عاطــف أنــه منــذ الفصــل الخامــس االبتــدايئ بــدأ يشــارك يف املواجهــات ضــد االحتــال ويقــوم برشــقه 

(2006 - 1993)

يحــق لوالديــه أن يلبســا ثــوب الفخــار املطــرز بالياقــوت، وأن ميضيا 

ــد  ــهيد محم ــبل الش ــه الش ــا. إن ــهيًدا أبًي ــه ش ــني باصطفائ ــه فرح خلف

شــاورية ابــن بيــت لحــم الــذي ارتقــى إىل العليــاء فارًســا مقداًمــا غــر 

آبــه ببنــادق الجاحديــن املغتصبــني. قتلــوه برصــاص غــادر يف صــدره، 

فســال دمــه الطاهــر مغرًقــا حقيبتــه املدرســية وكتبــه، لتبقــى شــاهدة 

عــى هــول الجرميــة، تعالــوا بنــا نتابــع ســرة الشــهيد الشــبل محمــد.
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بالحجــارة تأثــًرا بــكل مــا رآه عــر شاشــات التلفــاز مــن قتــل واعتقــال وتدمــر للممتلــكات عــى يــد الجيــش الصهيــوين. 

انضـــوى الشـــهيد الفـــارس محمـــد تحـــت لـــواء الرابطـــة اإلســـامية اإلطـــار لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي طامًحـــا يف 

ـــدة  ـــال، وقائ ـــهاديني األبط ـــة االستش ـــة مخرج ـــلح للحرك ـــاح املس ـــدس الجن ـــا الق ـــاالت رساي ـــن رج ـــًدا م ـــون واح أن يك

مـــرشوع املقاومـــة الرائـــدة.

موعد مع الشهادة
ــع ســاعات  ــه م ــه، ولكن ــا كعادت ــد إىل مدرســته صباًح ــول( 2006م خــرج شــهيدنا الشــبل محم يف 12 ســبتمر )أيل

ــًدا حــني قــرع جــرس العــودة، وأثنــاء خروجــه مــن املدرســة دارت اشــتباكات مــع جنــود االحتــال يف  الظهــرة وتحدي

محيــط مدرســته يف منطقــة تدعــى املهــد، فآثــر شــهيدنا الشــبل محمــد أن يشــارك يف إلقــاء الحجــارة عــى جنــود االحتال 

الذيــن قامــوا عــى الفــور بإطــاق النــار صوبــه عــى بعــد عــرشات األمتــار األمــر الــذي أدى إىل استشــهاده عــى الفــور. 
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الشهيد املجاهد عمر صالح سامل الزقزوق

حلم الشهادة ظل يراوده حتى نالها

الميالد والنشأة
ــس  ــة خانيون ــران( 1978م يف مدين ــو )حزي ــح( يف 17 يوني ــو صال ــزوق )أب ــح الزق ــر صال ــد عم ــهيد املجاه ــد الش ول

املخيــم الغــريب لاجئــني، وعــاش طفولتــه بــني أحضــان أرسة متدينــة علمتــه تعاليــم القــرآن الكريــم وزرعــت يف قلبــه 

حــب الجهــاد وعشــق فلســطني.

تلقــى الشــهيد املجاهــد عمــر تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس خانيونــس، ثــم أنهــى املرحلــة اإلعداديــة وتــرك 

الدراســة والتحــق بســوق العمــل ليعيــل نفســه وأرستــه.

ـــا  ـــون نافًع ـــه ليك ـــى تربيت ـــرص ع ـــًا ح ـــا طف ـــب منه ـــرة أنج ـــة صاب ـــاة مؤمن ـــن فت ـــر م ـــد عم ـــهيدنا املجاه ـــزوج ش ت

ـــه. ـــه ووطن لدين

صفاته وأخالقه
صالــح الزقــزوق والــد الشــهيد يتحــدث عــن ابنــه عمــر: »ال زال يف ســويداء القلــوب بطيبتــه التــي شــاركنا بهــا؛ فقــد 

ــا  متيــز بالعطــف والحنــان عــى إخوتــه كــام حافــظ عــى صلــة رحمــه، وقبــل أن يرحــل بأيــام معــدودة اشــرتى هداي

ووزعهــا عــى أفــراد أرستــه وكأنــه يعــرف أنــه مــاض لــدار الخلــود بــا رجعــة«.

 مشواره الجهادي
حيــاة الطاعــة للــه ســبحانه وتعــاىل والجهــاد يف ســبيله، والــرؤى الطيبــة التــي تحدثــت عنهــا والــدة الشــهيد لطفيــة 

الزقــزوق بعجلــة ولهفــة حيــث قالــت: »أبــو الليــل هــذا اســم شــهرته، حيــث بــدأت حياتــه الجهاديــة منــذ خمســة عــرش 

عاًمــا، أخرنــا بأنــه ذاهــب إىل وزارة الداخليــة يف مدينــة خانيونــس للحصــول عــى بطاقتــه الشــخصية، ولكــن تفاجأنــا 

بأحــد األصدقــاء يخرنــا بأنــه شــاهد عمــر يقــرتب مــن املغتصبــة بغيــة دخولهــا فانتابنــا شــعور بالغضــب، وحينــام عــاد 

وبخــه والــده حتــى ال يكــرر فعلتــه«.

ــن  ــكرية م ــات العس ــل العملي ــه يف الفصائ ــارك إخوان ــدأ يش ــه وب ــا يف قلب ــطني حًب ــام ازدادت فلس ــرور األي ــع م م

ــه. ــبيل الل ــهادة يف س ــا الش ــة راجي ــات الصهيوني ــتهداف للدوري ــتباكات واس اش

(2006 - 1978)

إىل  االستشــهاد  بتحــول  كفيلــة  كانــت  مــرت  ســنوات طويلــة 

ثقافــة تســود فلســطني برجالهــا ونســائها املرابطــني عــى ثــرى الوطــن 

الحبيــب، فهنــا فتيــة صغــار وكبــار، نســاء ورجــال يحملــون أرواحهــم 

عــى أكفهــم، وميضــون مبتســمني نحــو االنفجــار والتحــول إىل أشــاء 

ــر املــوت يف وجــه عدوهــم. تن
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ــل  ــه القناب ــت بســاحه وعــى جنبي ــايل دخــل البي ــذة كبدهــا: »يف إحــدى اللي ــف لفل ــه أحــد املواق تســتذكر والدت

يلبــس زيــا أســود واتجــه صــويب وقبــل يــدي وقــال يل: »ادعــي يل يــا أمــاه بالتوفيــق فهــذه الليلــة ســوف أخــوض عمليــة 

ســوف أنــال مــن الجنــود الصهاينــة بــإذن اللــه« مل أدرك مــاذا أقــول مــن شــدة مــا أصابنــي مــن الذهــول والهلــع وخطــر 

مبخيلتــي بــأين ســأفقده ال محالــة، وعــى الفــور ذهبــت لوالــده أليقظــه لكــن رسعــان مــا خــرج عمــر«.

 موعد مع الشهادة
يف 4 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2006م، خــرج الشــهيد الفــارس عمــر مــن البيــت الســاعة العــارشة والنصــف ليــًا هــو 

ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد يــارس البنــا متوجهــني لتنفيــذ مهمــة جهاديــة ضــد الصهاينــة، لكــن طائــرات االســتطاع 

الصهيونيــة قصفــت ســيارتهام بصاروخــني عــى طريــق رفــح الرشقيــة لرتقــي االثنــان شــهيدين.
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الشهيد املجاهد يارس يوسف مهدي البنا

قارع العدو وحقق ما متنى

الميالد والنشأة
ـــس،  ـــة خانيون ـــف( يف مدين ـــو يوس ـــا )أب ـــف البن ـــارس يوس ـــارس ي ـــة الف ـــاءت رصخ ـــران( 1972م ج ـــو )حزي يف 1 يوني

ـــة  ـــا ملدين ـــس تعـــود أصوله ـــة خانيون ـــوب مـــن مدين وترعـــرع يف أرسة محافظـــة تقطـــن منطقـــة مـــراج الواقعـــة إىل الجن

خانيونـــس، ويشـــار إىل أن العديـــد مـــن الشـــهداء واألرسى والجرحـــى مـــن عائلـــة البنـــا قدمـــوا الغـــايل والنفيـــس 

ـــلوب. ـــم املس لوطنه

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد يــارس مــن الوالديــن الصابريــن وخمســة أشــقاء وســت شــقيقات يجمعهــم الحــب. 

تــزوج شــهيدنا املجاهــد يــارس ورزقــه اللــه طفــًا قبــل استشــهاده بثاثــة شــهور.

درس شــهيدنا الفــارس يــارس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الشــهيد أحمــد بــن عبــد العزيــز، ثــم انتقــل إىل املرحلــة 

اإلعداديــة مبدرســة الشــهيد عبــد القــادر الحســيني، ثــم واصــل مشــواره التعليمــي يف املرحلــة الثانويــة مبدرســة الشــهيد 

خالــد الحســن وســط املدينــة ومل يلتحــق بالدراســة الجامعيــة وانتقــل للعمــل املهنــي.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا البــار يــارس بالتزامــه الدينــي ورقــي أخاقــه، وصــدق نيتــه، وصدقــه وإخاصــه يف عملــه الجهــادي كــام 

عهــد صلًبــا شــجاًعا أمــى حياتــه مدافًعــا عــن أرضــه مقارًعــا لعــدوه.

ــأن يســابق الزمــن ليكــر  ــم ب ــدأ يحل ــل، وب ــه املحت ــه وهــو ينظــر إىل حــال شــعبه ووطن ــه رحمــه الل ــذ طفولت من

ــون. ــي صهي ــل بن ــدك معاق ــًدا ي ــا عني ــح مقاوًم ويصب

تحــدث عنــه والــده فقــال: »مل يــرتك جنــازة شــهيد إال وشــارك بهــا«، أمــا والدتــه فقالــت: »اعتــاد رحمــه اللــه أن 

يضحــى بــكل يشء مــن أجــل ســعادة اآلخريــن ومتيــز بطيــب قلبــه وحســن خلقــه«. وأكــدت زوجتــه أنهــا شــعرت بأنــه 

يقــوم بعمــل جهــادي مــع رفاقــه دون أن يخرهــا بــيء، وتشــر إىل أن زوجهــا حمــل هــم وطنــه وكثــرًا مــا غــاب عــن 

البيــت، ويــأيت فقــط لينــام ويســرتيح قليــًا، ومــن ثــم يذهــب برفقــة أصدقائــه.

(2006 - 1972)

ــا  ــرم منـ ــهداء األكـ ــاد العظـــامء والشـ ــن أمجـ حينـــام نكتـــب عـ

ــى إن  ــم حتـ ــط حروفهـ ــن خـ ــز عـ ــام وتعجـ ــف األقـ ــا تجـ جميًعـ

ـــام  ـــوم أم ـــف الي ـــا. نق ـــرد تفاصيله ـــات يك ت ـــاج لرواي ـــم تحت بطوالته

ـــاىل  ـــه تع ـــد الل ـــبهم عن ـــن نحتس ـــال الذي ـــهدائنا األبط ـــد ش ـــة أح حكاي

شـــهداء وال نـــزىك عـــى اللـــه أحـــدا فشـــهيدنا اليـــوم هـــو الشـــهيد 

املجاهـــد: يـــارس يوســـف مهـــدي البنـــا.
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مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد يــارس منــذ صغــره بصفــوف املقاومــة ليدافــع عــن أرضــه التــي ســلبها االحتــال، فقــد بــرز 

يف مقارعــة االحتــال وصــد االجتياحــات الصهيونيــة ملدينــة خانيونــس، أصيــب خــال االنتفاضــة األوىل يف قدمــه اليــرى 

خــال ماحقــة االحتــال لــه كــام تعــرض لاعتقــال مــن قبــل االحتــال يف العــام 1990م ملــدة عــام، وبعــد خروجــه أرص 

عــى مواصلــة املســر ليشــارك يف عــدة عمليــات عســكرية ضــد العــدو الصهيــوين.

انضــم شــهيدنا املجاهــد يــارس لصفــوف رسايــا القــدس وبــدأ العمــل يف وحــدة الرصــد التابعــة لهــا، وشــارك يف تأمــني 

االستشــهاديني وتوصيلهــم إىل املســتوطنات املحاذيــة للقطــاع خــال عملياتهــم العســكرية خصوًصــا مغتصبــة مــراج.

ــا القــدس وهــام )عــاء الشــاعر وشــاكر جــودة(  شــارك شــهيدنا املجاهــد يــارس يف إدخــال االستشــهاديني مــن رساي

بطــا عمليــة فتــح خيــر إىل مغتصبــة مــراج، كــام شــارك يف إدخــال ثاثــة استشــهاديني آخريــن لنفــس املغتصبــة لتنفيــذ 

عمليــة فيهــا وهــم )محمــد العــزازي، يوســف عمــر، عــامد أبــو ســمهدانة( مــن رسايــا القــدس وكتائــب الشــهيد أحمــد 

ــو الريــش ولجــان املقاومــة الشــعبية. كــام شــارك يف العديــد مــن املهــام الجهاديــة وإطــاق قذائــف الهــاون تجــاه  أب

مغتصبــات العــدو كــام أطلــق قذيفــة )R.B.G( صــوب آليــة صهيونيــة يف مغتصبــة مــراج.

 موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم األربعــاء املوافــق 4 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2006م ويف متــام الســاعة الحاديــة عــرشة مســاء اســتهدفت 

طائــرات االســتطاع بصاروخــني ســيارة يســتقلها الشــهيد املجاهــد يــارس البنــا وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد عمــر الزقــزوق 

فأصابتهــا بشــكل مبــارش مــا أدى إىل استشــهادهام عــى الفــور.

ــايل ودعــت مدينــة خانيونــس بجامهرهــا الغاضبــة جثــامين الشــهيدين املجاهديــن يــارس وعمــر مــن  يف اليــوم الت

ــا واآلخــرة إىل مثواهــام األخــر. أمــام املســجد الكبــر بخانيونــس رفيقــي الدني
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 الشهيد املجاهد يوسف محمد عيى قبان

أسد يف صد املعتدين

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد يوســف محمــد قبــان يف بلــدة عبســان الكبــرة رشق مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة 

يف 17 أبريــل )نيســان( 1988م، وتــرىب كغــره مــن أبنــاء شــعبه يف بيــت متواضــع، وعــاىن أيًضــا هــو وأرستــه مــن ظلــم 

املحتــل وبطشــه، ففهــم _برغــم صغــر ســنه_ أن وطنــه يف حاجــة رضوريــة ملــن يدافــع عنــه ويــرد هــذا الظلــم.

ــن  ــم الدي ــه عــى تعالي ــة إخوت ــع بقي ــا م ــده فيه ــاه وال ــث رب ــة حي نشــأ شــهيدنا املجاهــد يف أحضــان أرسة ملتزم

ــق األرض. ــن وعش ــب الوط ــب ح ــه حلي ــه أم ــتقيمة، وأرضعت ــمحة واملس الس

درس شــهيدنا املجاهــد يوســف املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث، وظهــر خــال هــذه الفــرتة 

التعليميــة مثــااًل يف األدب واألخــاق العاليــة املتميــزة التــي حســده عليهــا أقرانــه، وكســب بهــذه األخــاق قلــوب مــن 

ــا أم مدرســني، فالــكل يحبــه والــكل يكــن لــه الكثــر مــن التقديــر واالحــرتام  حولــه، وأرسهــم بحبــه، ســواء أكانــوا طابً

الــذي اســتحقه شــهيدنا بــكل جــدارة.

ــا دراســته بنجــاح،  ــة، وأنهــى فيه ــة الثانوي انتقــل شــهيدنا املجاهــد يوســف إىل مدرســة العــودة الســتكامل املرحل

ــا مــن قبــل جميــع الطــاب، فالــكل يبحــث يف املدرســة يومًيــا عــن الشــهيد املجاهــد يوســف لينــال رشف  وكان محبوبً

الجلــوس معــه.

صفاته وأخالقه
غلــب الحــب واالحــرتام عــى قلــب كل مــن عــرف شــهيدنا املجاهــد يوســف أو جلــس معــه ولــو ملــرة واحــدة فقــط، 

حيــث تــرى طيبــة القلــب والــراءة العذبــة ناقشــة خطوطهــا وراســمة مامحهــا عــى وجهــه بشــكل كبــر، وهــذا عــى 

صعيــد جرانــه وأصحابــه عــى حــد ســواء، فكثــرًا مــا عمــل شــهيدنا املجاهــد يوســف ناصًحــا لجرانــه وأصحابــه، مرشــًدا 

لهــم لفعــل الخــر واالبتعــاد عــن املنكــر والــرش، فبــدا كالزهــر ال يفــوح منــه إال الطيــب.

وعــن عاقتــه بوالديــه فحــدث وال حــرج، فالســمع والطاعــة هــام الشــعار الــذي رفعــه وســار عليــه، فــام مــن أمــر أو 

طلــب أو حاجــة يريدهــا والــداه إال وأرسع كالــرق لتنفيذهــا وإحضارهــا. وكثــرًا مــا أعــان والدتــه يف أمــور ومشــاغل 

(2006 - 1988)

مل نقــرأ مــا قالتــه ســجات جيــش العــدو عــن معاركــه العدوانيــة 

عــى جبهــة عبســان وخزاعــة، وتقديرنــا أنــه ال يثنــي عــى تلــك 

ــت  ــت وجرح ــوده وقتل ــت جن ــي أرعب ــة الت ــك الجبه ــارك يف تل املع

منهــم الكثريــن بشــجاعة وحميــة فرســان جهــاد مثــل يوســف قبــان. 

ــن مجاهــد! ــه م رحمــك الل



موسوعة شهداء من فلسطين250

البيــت الكثــرة، منفــًذا بهــذا أمــر اللــه عــز وجــل حــني قــال: نث  ڱ  ںمث [اإلرساء: 23]، وحــني قــال تعــاىل 

ــون أو  ــن يتأفف ــن الذي ــف م ــار يوس ــهيدنا الب ــن ش ــم يك ــا: نث    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھمث [اإلرساء: 23]، فل أيض

ينزعجــون ملــا يطلبــه الوالــدان منهــم، بــل يحــب أن يفــرح أمــه وأبــاه وأن ينفــذ لهــام مــا يشــاءان ويرجــوان.

ــة  ــون يف ضياف ــن يكون ــال الذي ــوت الرج ــى توجــه إىل بي ــوده حت ــوي ع ــر شــهيدنا املجاهــد يوســف وق ــا أن ك وم

ــل نهــار،  ــردده لي ــه ي ــه إىل املســجد، وانصــب عــى مصحفــه وكام رب ــه وكل كيان الرحمــن تعــاىل، فاتجــه بروحــه وقلب

يتغنــى ويرتنــم بآياتــه، ويحــاول جاهــًدا أن ينفــذ ولــو القليــل منهــا، فــكان نعــم العبــد الــذي أطــاع، وكان بــني إخوانــه يف 

ــاء حركــة الجهــاد االســامي يف فلســطني. املســجد كالزهــرة يف البســتان، وبعدهــا أصبــح أحــد أبن

متيــز شــهيدنا الفــارس يوســف بعاقــات جيــدة وحميمــة بــني إخوانــه يف املســجد، وتــرك بصمتــه الخاصــة يف جميــع 

ــة التابعــة لحركــة الجهــاد  ــة، حيــث عمــل يف اللجــان اإلعامي ــة منهــا أو الجامهري أعــامل ونشــاطات املســجد الدعوي

ــا كبــرًا؛ فلطاملــا دعــا الصغــار والكبــار  اإلســامي وأدى دوًرا فاعــًا يف صفــوف الرابطــة اإلســامية، وأبــدى نشــاطًا دعويً

مــن أهلــه وجرانــه إىل االلتــزام يف بيــوت اللــه، وااللتحــاق بالركــب الــذي يتجــه بــإذن اللــه صــوب القــدس وتحريــر كل 

الــرتاب مــن أيــدي الغــزاة املحتلــني.

مشواره الجهادي
ــك ألن يلتحــق  ــزه ذل ــه والوطــن، وحف ــاد واالستشــهاد وحــب الل نشــأ شــهيدنا املجاهــد يوســف عــى حــب الجه

بصفــوف حركــة الجهــاد االســامي ويــرتىب عــى النهــج الرســايل الطاهــر منــد نعومــة أظافــره عــى العطــاء والتضحيــة. 

وبعــد أن رأى شــهيدنا الفــارس يوســف الظلــم الذيــن حــل بأبنــاء شــعبه عــى أيــدي الصهاينــة الجبنــاء تاقــت نفســه 

للجهــاد يف ســبيل اللــه أكــر فأكــر ودفــع الظلــم عــن أهلــه وشــعبه، فانضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجناح العســكري 

لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث شــارك مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس للتصــدي لإلجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة وكذلــك 

إطــاق العديــد مــن الصواريــخ تجــاه البلــدات الصهيونيــة.

موعد مع الشهادة
ــع  ــد م ــى موع ــون ع ــف أن يك ــد يوس ــهيدنا املجاه ــدر لش ــن األول( 2006م ق ــر )ترشي ــاء 5 أكتوب ــوم األربع يف ي

الشــهادة وتــرك هــذه الدنيــا الفانيــة؛ فأثنــاء تصــدي شــهيدنا الفــارس يوســف للتوغــل الصهيــوين يف منطقــة الفراحــني 

ــاه شــهيدنا املجاهــد يوســف  ــا تج ــا ورصاصه ــة بإطــاق قذائفه ــدو املتوغل ــات الع ــت آلي ــس قام ــة خانيون رشق مدين

فأصابــت جســده الطاهــر لرتقــي إىل العــا شــهيًدا. وســالت دمــاؤه الطاهــرة تــروي عطــش فلســطني، وارتفعــت روحــه 

إىل الجنــان بــإذن اللــه، ونــال بذلــك مــا متنــى: شــهادة يف ســبيل اللــه مقبــًا غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد محمد عبد الله سامل ناجي

ناجي حكاية عشق للشهادة

الميالد والنشأة
ــطني  ــى أرض فلس ــطس )آب( 1987م ع ــك( يف 16 أغس ــو مال ــي )أب ــه ناج ــد الل ــد عب ــد محم ــهيدنا املجاه ــد ش ول

ــات. ــة مــن أربعــة مــن الذكــور هــو أكرهــم وســت مــن البن ــة مكون املباركــة فعــاش يف عائل

ــة  ــة واإلعدادي ــم تعليمــه يف املرحلتــني االبتدائي ــا ليت ــة ليبي ــه عــى أرض دول عــاش شــهيدنا املجاهــد محمــد طفولت

هنــاك وكــر محمــد ليكــر يف قلبــه عشــقه لوطنــه وحنينــه إىل العــودة إىل أرضــه واحتضــان ترابهــا الطاهــر حيــث تعــود 

ــام يف  ــا املق ــام 1948م ليســتقر به ــا يف ع ــا منه ــر أهله ــل أن يَُهجِّ ــة »الســوافر« قب ــه إىل قري أصــول محمــد رحمــة الل

مدينــة ديــر البلــح.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه الثانــوي يف مدرســة املنفلوطــي ديــر البلــح حــني بــدأت يف هــذه املرحلــة 

ــا الحنيــف. تتشــكل مامــح شــخصيته التــي اتجهــت إيل االلتــزام بتعاليــم دينن

التحــق شــهيدنا محمــد بالدراســة يف جامعــة األقــى وتعــرف هنــاك عــى إخوانــه يف الرابطــة اإلســامية ونهــل معهــم 

مــن نبــع اإلميــان والوعــي والثــورة، ويشــهد لــه الجميــع بذلــك.

صفاته وأخالقه
ــا يف معظــم وقتــه متاًمــا كــام عبــاد الرحمــن  ُعهــد شــهيدنا املقــدام محمــد شــابًا رزيــن الهيئــة مــوزون الــكام جديً

ــد  ــام عه ــان: 63] ك ــاىل: نث ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇمث [الفرق ــه تع ــه بقول ــم الل ــن وصفه الذي

بشوشــا يف وجــه إخوانــه مبتســاًم عنــد ماقاتهــم. ُعــرف بروحانيتــه املميــزة؛ فقــد الزم املســاجد وحافــظ عــى صــاة 

الجامعــة فالتــزم يف مســجد الرحمــن ومل يفــارق صــاة الفجــر والعــر وأكــر مــن زيــارة القبــور ولطاملــا بحــث عــن قــر 

يضــم جســده الطاهــر بعــد استشــهاده.

ــاء الحــركات املختلفــة  ــني أبن ــز شــهيدنا املقــدام محمــد بحرصــه الشــديد عــى الوحــدة وإشــاعة روح األلفــة ب متي

ــة عــى الســاحة. العامل

(2006 - 1987)

الشــهادة مــا أروع هــذه الكلمــة التــي تختــزل يف حروفهــا فيًضا من 

ــة  ــار والشــهود، والصــدق واألمان ــاين: الحضــور، واإلبصــار، واإلخب املع

ــرًا  ــي أخ ــي تعن ــون، وه ــه العي ــع إلي ــذي تتطل ــخص ال ــي للش والوع

ــت  ــه تحقق ــه وبرحيل ــك، في ــو مال ــو أب ــك ه ــوذج. ذل ــدوة والنم الق

ــا. ــا صامئً ــى ناله ــم حت ــه الدائ الشــهادة. كانــت حديث
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مشواره الجهادي
تعــرف شــهيدنا الفــارس محمــد عــى خيــار اإلســام املقــاوم خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، فانتمــى إىل 

صفوفهــا حيــث شــارك بفعاليــة وإخــاص يف جميــع أنشــطة الحركــة يف مختلــف املياديــن، وكان متعلًقــا بســرة الشــهداء 

األطهــار الســيام صديقيــه الشــهيدين طــارق نصــار وحمــزة الجــوراين اللذيــن تــركا تأثــرًا بالًغــا يف حياتــه جعلــه يصهــر 

كيانــه كلــه يف بوتقــة البحــث عــن الشــهادة ملتمًســا منهــم القــدوة والطريــق.

ــذراع العســكري للجهــاد  ــا القــدس ال تــدرج شــهيدنا الفــارس محمــد يف ســلم الحركــة حتــى وصــل للعمــل يف رساي

ــك؛ فلقــد أحــب  ــرًا يف ذل ــه كث ــح عــى إخوان ــذ اللحظــة األوىل النضاممــه وأل اإلســامي وعــرض نفســه استشــهاديًا من

الشــهادة وتــاق للقــاء اللــه عــز وجــل. وجهــز نفســه استشــهاديًا يف عمليــة مبســتوطنة »كفــار داروم«، لكــن قــدر اللــه 

عــز وجــل مل يكتــب لــه أن ينفــذ تلــك العمليــة. وشــارك يف العديــد مــن عمليــات الرصــد للمواقــع العســكرية الصهيونيــة 

كــام شــارك يف قصــف مســتوطنات العــدو بصواريــخ القــدس.

موعد مع الشهادة
ــدر الكــرى، ارتقــى شــهيدنا الفــارس  ــارك املوافــق لذكــرى معركــة ب يف اليــوم الســابع عــرش مــن شــهر رمضــان املب

ــل موعــد  ــا القــدس لتصعــد روحــه الطاهــرة قب ــات الوحــدة الخاصــة لراي ــث كان يخــوض إحــدى تدريب محمــد حي

إفطــاره بقليــل حيــث قــدر اللــه لــه الشــهادة أثنــاء التدريــب، وأكرمــه بكرامــة الشــهداء وهــو صائــم مســاء يــوم االثنــني 

17 رمضــان 1427هـــ املوافــق 9 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2006م.
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الشهيد املجاهد أسامة زياد أحمد زقوت

متنى الشهادة، فنالها مبتساًم مقبًا غر مدبر

الميالد والنشأة
ــني  ــا لاجئ ــم جبالي ــار( 1988م يف مخي ــو )أي ــو املحتســب( يف 1 ماي ــاد زقــوت )أب ــد شــهيدنا املجاهــد أســامة زي ول

الفلســطينيني. نشــأ يف أرسة محافظــة اإلســام العظيــم كســاؤها، والثــورة عــى كافــة أشــكال الظلــم واالضطهــاد عنوانهــا 

كيــف ال وهــي التــي ٌهّجــرت مــن مدينــة »عســقان« عــى يــد عصابــات القتــل والترشيــد الصهيونيــة ليســتقر بهــا املقــام 

يف ذاك املخيــم الفقــر واملنكــوب، وهــو مــا شــكل بالنســبة لــه بــذرة الثــورة األوىل عــى الظلــم والظاملــني ليكــون كــام 

ســرنى الحًقــا مثــااًل للمســلم الثائــر.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد أســامة تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة الغــوث شــامل قطــاع غــزة، والثانــوي مبدرســة 

ــد  ــته بالج ــرتات دراس ــال ف ــز خ ــد متي ــة«، وق ــة الرياضي ــدرس »الرتبي ــى لي ــة األق ــق بجامع ــل أن يلتح ــقري قب الش

ــم. ــرة وحــب العل واملثاب

صفاته وأخالقه
شــكل الجــو األرسي والرتبــوي العــام الــذي نشــأ وترعــرع يف كنفــه الشــهيد املجاهــد أســامة الصفــات واملامــح العامــة 

لشــخصية شــهيدنا االستشــهادي، فــكان ملتزًمــا متديًنــا منــذ نعومــة أظافــره، حيًيــا، خلوًقــا، محًبــا لآلخريــن، متفانًيــا يف 

خدمتهــم، مؤثــًرا عــى نفســه.

عــرف شــهيدنا املجاهــد أســامة معنــى قــول الرســول املصطفــى عليــه الصــاة والســام: »طوىب ملــن يألفــون ويؤلفون« 

وهــو مــا متثــل يف عاقاتــه مــع اآلخريــن حيــث أحــاط نفســه بثلــة مــن الشــباب املســلم امللتــزم ليكونــوا لــه عونـًـا عــى 

الخــر كــام هــو لهــم. هــذا عوًضــا عــن عاقاتــه األرسيــة املتميــزة، فهــو بــار بوالديــه، واصــل لرحمــه.

ــامم!  ــام الغ ــامء ك ــق يف الس ــت تحل ــامة وأن ــا أس ــك ي ــا أروع م

مــا أروعــك وأنــت تــروي بدمــك الطاهــر عمــق األرض لتنبــت مــن 

ــة العطــاء  ــى قافل ــاد واالستشــهاد، ولتبق ــًا يعشــق الجه ــد جي جدي

ــا  ــذه األرض، وإم ــوق ه ــاء ف ــا كرم ــر اآليت! فإم ــو الفج ــدة نح ممت

ــان الســامء. ــر لتصــل عن أشــاء تتطاي

 وتــأىب رسايــا القــدس إال أن تظــل مدرســة للشــهداء واملجاهديــن 

ــا وقســوتها إىل  ــق الدني ــاق مــن ضي ــن االنفجــار واالنعت ــم ف تعلمه

رحابــة اآلخــرة ونعيمهــا. وعــى هــذا الــدرب درب األطهــار األحــرار تقــدم الفــارس املغــوار أســامة ليســجل شــهادته بالدم 

عــى قســوة هــذا العــامل الظــامل. تقــدم أســامة »حاممــة مســجد القســام« ليلحــق بركــب العــرشات مــن إخوانــه الشــهداء 

األخيــار مــن أبنــاء املســجد املســكونني وعًيــا وإميانـًـا وثــورة.

(2006 - 1988)
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تلــك الصفــات التــي اكتســبها مــن أرستــه املحافظــة وامللتزمــة ال بــد لهــا مــن صقــل وتنميــة، فجــاء املســجد مبثابــة 

الرتبــة الخصبــة لنــامء بــذور الخــر والعطــاء يف نفســه.

مشواره الجهادي
َعــرف الشــهيد املجاهــد أســامة طريقــه إىل املســاجد منــذ نعومــة أظافــره لتكــون أوىل خطواتــه عــى طريــق ذات 

الشــوكة متدرًجــا يف ســلم العمــل الحــريك الجهــادي بعــد أن اقتنــع بفكــر حركــة الجهــاد اإلســامي وأطروحاتهــا السياســية 

والفكريــة حيــث ابتــدأ ذلــك املشــوار املبــارك وأبــى فيــه بــاًء حســًنا قبــل أن ينتقــل إىل العمــل يف اللجنــة الرياضيــة 

ــة« يف جامعــة  ــة الرياضي ــا دفعــه لدراســة »الرتبي ــوي م ــايض ق ــز شــهيدنا بجســم ري ــد متي ــوىل مســئوليتها. وق ــي ت الت

ــة  ــة الرياضي ــة. وإىل جانــب ترؤســه لعمــل اللجن ــو املحتســب عــى العديــد مــن الــدورات الرياضي األقــى. وأرشف أب

عمــل أيًضــا مســئواًل للجنــة الدعويــة يف منطقــة ســكناه )منطقــة العلمــي(. وأرشف عــى تحفيــظ القــرآن الكريــم لعــدة 

مجموعــات مــن األشــبال.

ــكل جــد واجتهــاد عــن أقــرب  حــب الجهــاد والبحــث عــن الشــهادة دفعــا شــهيدنا املجاهــد أســامة إىل البحــث ب

الطــرق إىل اللــه وهــو االستشــهاد يف ســبيله، لذلــك ألــّح عــى إخوانــه يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

ــا يف صفوفهــم. اإلســامي يف فلســطني ليكــون جنديً

يُذكــر أن شــهيدنا الفــارس أبــا املحتســب خــاض العديــد مــن الــدورات العســكرية تعلــم خالهــا عــى جميــع فنــون 

القتــال باإلضافــة إىل عمليــات إطــاق الصواريــخ وزرع العبــوات الناســفة خــال االجتياحــات الصهيونيــة ملنطقــة شــامل 

غــزة. كــام يعتــر عضــًوا يف »وحــدة االستشــهاديني« التابعــة لرايــا القــدس إىل جانــب كونــه املصــور امليــداين لعمليــات 

رسايــا القــدس يف شــامل القطــاع خاصــة عمليــات إطــاق الصورايــخ التــي شــارك أيًضــا يف إطاقهــا.

ــا باالشــرتاك مــع لجــان املقاومــة  ــو املحتســب يف عمليــة فدائيــة رشق مخيــم جبالي كــام شــارك الشــهيد املقــدام أب

الشــعبية. وقــد استشــهد أحــد مجاهــدي اللجــان وهــو الشــهيد املجاهــد عبــد املعطــي العــر فيــام متكــن شــهيدنا املجاهد 

أســامة مــن االنســحاب مــن املــكان.

موعد مع الشهادة
10 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2006م موعــد شــهيدنا الفــارس أســامة مــع الشــهادة التــي طاملــا انتظرهــا، فــكان موقــع 

كيســوفيم الواقــع رشق خــط الحــدود هدًفــا لرايــا القــدس التــي أطلقــت العنــان ملجاهديهــا يف وحــدة الرصــد ملتابعــة 

تلــك املغتصبــة الجامثــة عــى أرضنــا. وحينــام حانــت الفرصــة أوعــزت رسايــا القــدس لشــهيدنا املجاهــد أســامة ليجهــز 

ــا القــدس اىل  ــه مجموعــة مــن مجاهــدي رساي ــذ، فأوصلت ــم جــاءت لحظــة التنفي ــه، ث نفســه استشــهاديًا يف ســبيل الل

ــادرة  ــة غ ــا عــى ســاحه الرشــاش إال أن رصاصــات صهيوني ــًرا بحــزام ناســف قابًض ــة متزن ــن املغتصب ــب م ــكان قري م

عاجلتــه أدت إىل استشــهاده عــى الفــور مقبــًا غــر مدبــر كــام أراد ومتنــى.
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الشهيد املجاهد أمني إجميعان محمد الصويف

مقاوم عنيد روى أرض فلسطني بدمه

الميالد والنشأة
أضافــت مدينــة رفــح اســاًم تخلــد يف عقــول الصادقــني املقاومــني، عندمــا بــزغ نــور الفجــر وتــاىش الظــام واســتبرش 

الحــاج إجميعــان الصــويف بقــدوم ابنــه أمــني ليكــون أميًنــا وحريًصــا عــى ثــرى أرض فلســطني. 

ــة فلســطينية  ــرىب يف عائل ــاين( 1986م، وت ــون الث ــر )كان ــان الصــويف يف 16 يناي ــني إجميع ــد الشــهيد املجاهــد أم ول

ــروا منهــا عــام 1948م وذاقــوا آالم الترشيــد والغربــة  مجاهــدة تعــود أصولهــا لقريــة »بــر الســبع« املحتلــة التــي ُهجِّ

بعــد أن خذلهــم مــن علقــوا آمالهــم عليهــم. 

ــة  ــة الغــوث الدولي ــروا التابعــة لوكال ــة يف مــدارس األون ــة واإلعدادي ــة االبتدائي درس الشــهيد املجاهــد أمــني املرحل

وانتقــل ملدرســة بــر الســبع الثانويــة لينهــي مســرة حياتــه التعليميــة ويبــدأ حياتــه املهنيــة املكللــة بالتعــب والصــر 

ــف األرسة .  ــاهم يف مصاري ليس

صفاته وأخالقه 
ُعــرف الشــهيد الفــارس أمــني بتحليــه باألخــاق الحميــدة، طيــب القلــب، يحــب الخــر للنــاس، ومتيــز بحرصــه الشــديد 

عــى أداء الصلــوات الخمــس وخاصــة صــاة الفجــر يف جامعــة. قــوي الشــخصية، يعشــق اســم فلســطني، ومتنــى أن يــراق 

دمــه يف ســبيل اللــه عــى أرضهــا. 

مشواره الجهادي 
مل يســتطع الشــهيد املجاهــد أمــني أن يــرى دمــاء إخوانــه الفلســطينيني تتناثــر عــى أيــدي العــدو الصهيــوين، فعــزم 

عــى املــي قدًمــا يف طريــق املقاومــة والجهــاد، ففتحــت حركــة الجهــاد اإلســامي لــه ذراعهــا فانضــم الشــهيد املجاهــد 

إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري يف العــام 2005م، وتعلــم فنــون األخــاق قبــل الفنــون العســكرية التــي بــرع فيهــا 

ــون  ــم أن العي ــه عل ــارغ الصــر؛ ألن ــوين. انتظــر رباطــه بف ــدو الصهي ــة الع ــة ملقارع ــا يف الخطــوط املتقدم ــون دامئً ليك

الســاهرة عــى ثغــور الوطــن ال متســها النــار، كــام قــال رســول اللــه : »عينــان ال متســهام النــار، عــني بكــت مــن خشــية 

اللــه، وعــني باتــت تحــرس يف ســبيل اللــه«. فجعــل هــذا الحديــث نصــب عينيــه يف حلــه وترحالــه. 

(2006 - 1986)

هــم الرجــال الذيــن لبــوا نــداء الوطــن، جهــزوا عتادهــم، واســتعدوا 

ــا  ــر وإم ــا الن ــنني إم ــدى الحس ــوا إح ــوين لينال ــدو الصهي ــاء الع للق

الشــهادة، فكانــت الشــهادة حليفــه لهــم، اصطفاهــم اللــه لصدقهــم، 

ــا الســموات واألرض.  ــات عرضه ــم جن فطــوىب له



موسوعة شهداء من فلسطين256

شــارك شــهيدنا املجاهــد أمــني يف العديــد مــن املهــام العســكرية وأثبــت والًء وطاعــة يف تنفيــذ أوامــر إخوانــه يف رسايــا 

القــدس؛ ألنــه أدرك الصفــات التــي يجــب أن يتحــى بــه املجاهــد.

موعد مع الشهادة 
مــع قــدوم شــهر رمضــان أحــب شــهيدنا املجاهــد أمــني أن يرابــط يف ســبيل اللــه كل ليــايل هــذا الشــهر الفضيــل. 

وبتاريــخ 10 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2006م، خــرج شــهيدنا الفــارس أمــني مودًعــا أهلــه لرابــط يف الخطــوط املتقدمــة 

ــة  ــوات الخاص ــت الق ــبيح، كان ــد، والتس ــم، والتهج ــرآن الكري ــات الق ــه آلي ــع تاوت ــح، وم ــة برف ــدود الرشقي ــى الح ع

الصهيونيــة متقدمــة يف ذلــك املــكان، فاشــتبك الشــهيد الفــارس أمــني معهــم لعــدة ســاعات انتهــت برصاصــة اخرتقــت 

قلبــه أطلقهــا جنــدي حاقــد محتــل ألرض فلســطني، لريــق دمــه يف ســبيل اللــه كــام متنــى. صعــدت روحــه الطاهــرة إىل 

بارئهــا، ليشــيع إىل مثــواه األخــر يف رحلــة نحــو الخلــود وســفر يتمنــاه كل مجاهــد فلســطيني عشــق األرض.
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الشهيد املجاهد أسامة فضل ديب الحرازين

مل يعلم أن أشاءه ستختلط بأشاء ابنته

الميالد والنشأة
مــع إرشاق الشــمس وبــزوغ نورهــا يف 14 يوليــو )متــوز( 1976 تنســم الشــهيد املجاهــد أســامة فضــل الحرازيــن )أبــو 

ــث نشــأ وترعــرع يف أحضــان أرسة محافظــة وبســيطة يف حــي  ــد الشــموخ والعــزة حي وســام( أوىل نســامت هــواء بل

الشــجاعية رشق مدينــة غــزة.

درس الشــهيد املجاهــد أســامة املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــني وأتــم مرحلتــه اإلعداديــة يف املدرســة الهاشــمية، 

ــاة مل يعطــه الفرصــة إلكــامل تعليمــه الثانــوي، حيــث اتجــه شــهيدنا إىل العمــل يف  ولكــن ضيــق العيــش وضنــك الحي

مهنــة الخياطــة يك يوفــر لعائلتــه مــا يلزمهــا للعيــش الرغيــد.

وزف الشــهيد املجاهــد أســامة مــع رفيقــة دربــه التــي أنجــب منهــا ثاثــة أبنــاء هــم وســام، ورفيقتــه يف الشــهادة 

إميــان، وفلــذة كبــده الــذي مل يعطــه القــدر فرصــة لــراه أســامة.

ــن  ــز الحرازي ــم فاي ــهيد أده ــم الش ــطني منه ــداًء لفلس ــن األرواح ف ــد م ــت العدي ــن قدم ــة الحرازي ــر أن عائل يذك

ــن.  ــل الحرازي ــم جمي ــهيد إبراهي ــدس والش ــا الق ــى لراي ــكري األع ــس العس ــو املجل ــن عض ــد الحرازي ــهيد ماج والش

صفاته وأخالقه
ـــه  ـــز ب ـــا متي ـــم م ـــن أه ـــامة ع ـــد أس ـــهيد املجاه ـــدة الش ـــت وال ـــام تحدث ـــا حين ـــرح خديه ـــا تج ـــوع وكأنه ـــدت الدم ب

ـــر  ـــا، مل تذك ـــع له ـــا مطي ـــار به ـــن واألخ، ب ـــا االب ـــو بالنســـبة له ـــه فه ـــان برغـــم شـــدته وشـــجاعته وجرأت ـــه الحن ـــت إن فقال

ـــا. ـــا يوًم ـــه أغضبه بأن

وأضافــت زوجتــه التــي خرجــت كلامتهــا بصــوت مخنــوق إن الشــهيد أســامة ملتــزم مواظــب عــى الصــاة والصيــام 

وقــراءة القــرآن، ومل تــر كطيــب قلبــه وحرصــه عــى توفــر جــل ســبل الراحــة ألهــل بيتــه.

يشــار إىل أن شــهيدنا الفــارس أســامة حظــي بحــب جميــع األصدقــاء والجــران، يشــاركهم أفراحهــم وأتراحهــم، ويصــل 

الرحــم، ويعيــل املريــض، ويســاعد كل مــن يلجــأ إليــه.

(2006 - 1976)

»النــار ســوف تشــتعل فينــا« خرجــت هــذه الكلــامت عــى لســان 

ــك  ــت بتل ــام رصخ ــه، حين ــا بدم ــاروخ دماءه ــط الص ــي خل ــه الت ابنت

ــا ســيحدث،  ــا تحــي م ــا أنه ــع متاًم الحــروف مــع آهــات املــرض مل ي

ضمهــا بــني ذراعيــه وراح يبحــث عــن دواء يســكن بــه أمل ابنتــه، لكنــه 

كان يســر بهــا إىل قــدره وقدرهــا. 
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مشواره الجهادي
ـــم كل  ـــاد وتقدي ـــب الجه ـــى ح ـــرع ع ـــره فرتع ـــة أظاف ـــذ نعوم ـــن من ـــب الوط ـــامة ح ـــد أس ـــهيدنا املجاه ـــرشب ش  ت

ـــرات عـــدة.  ـــة غـــزة م ـــت مدين ـــي طال ـــده، شـــارك يف التصـــدي للعـــدوان الغاشـــم خـــال التوغـــات الت ـــا يســـتطيع لبل م

ـــه حـــب  ـــص من ـــث اقتن ـــدس حي ـــا الق ـــادي يف رساي ـــن القي ـــد الحرازي ـــد ماج ـــامة الشـــهيد القائ ـــدام أس ـــهيدنا املق الزم ش

ـــاء. ـــداء والعط الف

ـــه  ـــرًا يف عمل ـــص كث ـــث أخل ـــاد اإلســـامي، حي ـــة الجه ـــات الخاصـــة بحرك ـــة األعـــام والراي ـــع وحياك كـــام شـــارك يف صن

ـــرًا. ـــه كث ـــذي أحب ال

يُذكــر للشــهيد املقــاوم أســامة العديــد مــن املواقــف التــي إذا دلــت فإمنــا تــدل عــى رجــل شــجاع ال يخــى يف اللــه 

لومــة الئــم، ويعــد مــن أوائــل املســعفني للجرحــى خــال االجتياحــات الصهيونيــة التــي تكــررت عــى مدينــة غــزة حيــث 

عــرض نفســه أكــر مــن مــرة للمــوت، إحداهــا عندمــا حــاول أن ينتشــل جثــامن ابــن عمــه مــن فــوق ســطح منزلهــم 

رغــم تحليــق الطــران الحــريب يف أجــواء القطــاع، وتــارة أخــرى عندمــا ذهــب الســتقبال جثــامن ابــن خالتــه.

موعد مع الشهادة
أتــم صيامــه، وأقــام صاتــه، وذهــب ليســرتيح، ولكــن آهــات ابنتــه إميــان مل تســاعده عــى النــوم ودمــوع األمل يف 

عينيهــا قــد حركــت بداخلــه مشــاعر األبــوة فآثــر راحتهــا عــى راحتــه، وأخذهــا بــني أحضانــه علّــه يخفــف عنهــا، ولكــن 

ذلــك مل يجــد نفًعــا، فهــم بأخذهــا إىل أقــرب صيدليــة، ويف هــذه اللحظــات ظهــر أن األطفــال هــم أحبــاب اللــه وإنهــم 

يشــعرون مبــا ال يشــعر بــه الكبــار.

رفضــت إميــان الذهــاب معــه ومتســكت بوالدتهــا صارخــة: »النــار بدهــا تولــع فينــا«، كلــامت وقعــت عــى مســمع 

والدهــا ووالدتهــا كأنهــا النــار ذاتهــا، ولكــن مل يأخــذا كامهــا عــى محمــل الجــد بــل اعتــراه هلوســات املــرض، ومــى 

شــهيدنا وابنتــه، ولكنــه مل يكــن يــدري بأنهــام ذاهبــان للقــاء ربهــام وأن املنيــة ســتوافيهام، فنحــن نقبــع تحــت وطــأة 

محتــل غاصــب الزال متعطًشــا للمزيــد مــن دمــاء أبنــاء شــعبنا. 

ــاء  ــا مــن أبن ــدة يك تخمــد حقدهــا وغيظه ــة عــن فريســة جدي ــدأ باحث ــي ال ته ــرات الت فمــن تحــت صــوت الطائ

شــعبنا ُســمع دوي انفجــار هــز أرجــاء حــي الشــجاعية قيــل أنــه اســتهدف أحــد املطلوبــني راح ضحيتــه الشــهيد الفــارس 

أســامة الحرازيــن وفلــذة كبــده إميــان التــي بالــكاد تجــاوزت الـــ 4 أعــوام يف 12 أكتوبــر )ترشيــن الثــاين( 2006م وارتقــى 

معهــام إىل عليــاء املجــد والخلــود الشــهيد املجاهــد أميــن فروانــة.

ــان خرجــت الرخــات األوىل  ــه إمي ــدام أســامة وطفلت ــامن الشــهيد املق ــاء تشــييع جث ــايل وأثن ــوم الت ــاح الي يف صب

ــه. ــإذن الل ــده ب ــذي ســمي باســمه ليحمــل صفــات وال ــه أســامة ال لطفل
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الشهيد املجاهد محمد إسامعيل أحمد الريم

أحد فرسان وحدة التقنية والتصنيع

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد إســامعيل الريــم )أبــو مصعــب( يف بلــدة بنــي ســهيا رشق مدينــة خانيونــس يف 18 

ينايــر )كانــون الثــاين( 1988م.

ــه، تــريب أبناءهــا عــى االلتــزام بطاعــة اللــه مــن  نشــأ شــهيدنا املجاهــد أبــو مصعــب يف أرسة بســيطة مؤمنــة بالل

صــاة وصــوم وعمــل للخــر، تتكــون مــن خمســة ذكــور وســبع إنــاث ترتيــب شــهيدنا الرابــع بــني الذكــور. ودرس املرحلــة 

االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بلــدة بنــي ســهيا والتحــق مبدرســة املتنبــي الثانويــة للبنــني ليتــم املرحلــة الثانويــة 

لتتوقــف املســرة التعليميــة وتبــدأ املهنيــة حيــث عمــل يف محــل لبيــع قطــع غيــار الســيارات. 

صفاته وأخالقه
منــذ الصغــر داوم شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى الصلــوات الخمــس وخاصــة صــاة الفجــر يف مســجد حمــزة كــام 

ــة الشــباب ألمــور دينهــم  ــا عــى قــراءة القــرآن الكريــم. وحــرص عــى أداء الطاعــات والعمــل عــى توعي حافــظ أيًض

ــه. ــارة األرحــام التــي مل يقطعهــا طــوال حيات ــه عــى زي وتثقيفهــم بالديــن اإلســامي باإلضافــة إىل مداومت

ُوصــف الشــهيد املجاهــد محمــد بالكــرم والجــود وحــب النــاس واإليثــار والتضحيــة يف ســبيل اللــه، كــام عــرف بــاًرا 

بوالديــه شــديد الحــرص عــى طاعتهــام، ويــويص إخوانــه بذلــك؛ ألن رضاهــام مــن رضــا اللــه ورســوله.

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بطيبــة القلــب واالبتســامة مل تفــارق شــفتيه، مل يعــرف الحقــد أو الكراهيــة، ويتمنــى 

الخــر للجميــع، زاهــد يف الدنيــا الفانيــة، طامــع يف جنــة عرضهــا الســموات واألرض أعــدت للمتقــني.

ــه لحرصــه عــى طاعــة مــن هــم أكــر منــه واحــرتام  ــو مصعــب مبكانــة خاصــة بــني إخوت ــز شــهيدنا املقــدام أب متي

األصغــر منــه ســًنا باإلضافــة إىل إنــه شــجاع وهــادئ يف طبعــه، رحــب الصــدر وطيــب قولــه يف كل األمــور ومثــال للحنــان 

والحــب والعطــاء.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا الفــارس محمــد بحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صغــره، فانضــم للرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب 

(2006 - 1988)

ــا  ــده متغلًب ــاحه بي ــع س ــرًا لصن ــر كث ــطيني اضط ــد الفلس املجاه

عــى صعوبــة حصولــه عــى الســاح. إنــه ال يعــرف تــرف وفــرة الســاح 

ــال،  وســهولة الحصــول عليــه؛ فهــو مشــغول بهــم التســلح وهــم القت

وبهــذا يشــبه املســلمني يف بدايــة الرســالة حــني كانــوا يجهزون أنفســهم 

ذاتًيــا ويذهبــون للجهــاد نــرشًا للدعــوة ودفاًعــا عنهــا.
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ــق الخــر مــن أجــل  ــرز دوره يف العمــل الطــايب مــن تنشــيط وتدريــب واســتقطاب للشــباب لهــذا الطري للحركــة، وب

إرضــاء اللــه و تحريــر فلســطني.

انتقــل الشــهيد الفــارس أبــو مصعــب للعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

وشــارك يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة ملدينــة خانيونــس، وأظهــر شــجاعة يف املواجهــة؛ ألنــه أخلــص 

النيــة وتجهــز للشــهادة.

عمــل شــهيدنا املجاهــد أبــو مصعــب يف وحــدة التقنيــة والتصنيــع التابعــة لرايــا القــدس يف لــواء خانيونــس وقــام 

بصنــع القنابــل اليدويــة والعبــوات الناســفة، ووصــف بأنــه مــن الشــباب النشــيطني يف الحركــة.

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم االثنــني 16 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2006م اســتيقظ الشــهيد املجاهــد محمــد مــن نومــه بعــد ســاعات 

مــن عودتــه مــن الربــاط بالقــرب مــن الســياج الحــدودي، وذهــب إىل محلــه يف منتصــف بلــدة بنــي ســهيا لبيــع قطــع 

غيــار الســيارات، وأثنــاء قيامــه بتجهيــز عبــوة ناســفة محليــة ليقــارع بهــا أعــداء اللــه إذ بالقنبلــة تنفجــر محولــة جثامنــه 

إىل أشــاء، فصعــدت روحــه إىل بارئهــا. 
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الشهيد املجاهد عمر عبد الرؤوف حسني عويضات

لحق مبن سبقه من األطهار شهيًدا

الميالد والنشأة
ــة مبحافظــة  ــدة قباطي ــل )نيســان( 1989م يف بل ــرؤوف عويضــات يف 23 أبري ــد ال ــر عب ــد شــهيدنا املجاهــد عم ول

جنــني لعائلــة مجاهــدة قدمــت العديــد مــن أبنائهــا عــى طريــق تحريــر فلســطني أمثــال الشــهيد املجاهــد عــز الديــن 

عويضــات والشــهيد املجاهــد جهــاد عويضــات والشــهيد املجاهــد ثائــر عويضــات.

 درس شــهيدنا املجاهــد عمــر املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة معــاذ بــن جبــل يف بلــدة قباطيــة ثــم درس 

املرحلــة الثانويــة يف مدرســة عــزت أبــو الــرب، تــرك الدراســة بســبب ســوء األوضــاع االقتصاديــة وعمــل يف الســوق مــع 

عمــه كــام عمــل يف الزراعــة وغرهــا.

صفاته وأخالقه
 عــرف عــن الشــهيد املجاهــد عمــر األخــاق الحســنة والعاقــات الطيبــة مــع األهــل والجــران واألصدقــاء، انتمــى 

لحركــة الجهــاد اإلســامي عــى يــد الشــهيد املجاهــد محمــود نجيــب نــزال وظــل يدافــع عــن ثــرى وطنــه حتــى نــال 

الشــهادة.

كان طفــًا عاديًــا ال تخلــو طفولتــه مــن املشاكســات الريئــة أحبــه النــاس وامتــاز بابتســامته الطفوليــة. حظــي بحــب 

جميــع أســاتذته ومعلميــه ألنــه خلــوق وهــادئ ومهــذب.

مشواره الجهادي 
التحــق شــهيدنا املقــدام عمــر بحركــة الجهــاد اإلســامي ثــم بصفــوف جناحهــا العســكري رسايــا القــدس، ُعــرف عنــه 

حــب الجهــاد واملقاومــة والربــاط عــى ثغــور جنــني.

ــه الشــهيد املجاهــد  ــود االحتــال مــع رفيــق درب ــد مــن االشــتباكات ضــد جن خــاض شــهيدنا املجاهــد عمــر العدي

ــزال. محمــود نجيــب ن

يف اليــوم الثالــث مــن استشــهاد شــقيقه الشــهيد املجاهــد جهــاد اقتحمــت قــوات االحتــال بيتــه يريــدون اعتقــال 

(2006 - 1989)

ــا سيحســم  ــاًء حضاريً ــاًدا وبن ــات الفلســطيني عــى أرضــه جه  ثب

ــا مــن  ــة الــراع لصالحــه. ومهــام اســتجلب العــدو إىل أرضن يف النهاي

املهاجريــن الغربــاء فلــن يتغلــب عــى منــو الوجــود الفلســطيني. 

ــن! ــد ولن فلنجاه
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ــر شــهيدنا  ــاد املبيــت خــارج البيــت. اعتقــل شــقيقه ناجــح وتأث ــه اعت الشــهيد املجاهــد عمــر ولكنهــم مل يجــدوه ألن

املجاهــد عمــر بذلــك وصــار يقــرأ رســائل ناجــح وعيونــه تغــرق يف الدمــوع.

موعد مع الشهادة
ــر )ترشيــن األول( 2006م اقتحمــت قــوات االحتــال الصهيــوين بلــدة قباطيــة وحــارصت مجموعــة  ــة 17 أكتوب ليل

ــر،  ــق آخ ــن طري ــاعدهم للخــروج م ــم وس ــت ووصــل إليه ــن البي ــر م ــهيدنا املجاهــد عم ــن فخــرج ش ــن املجاهدي م

تفاجــأ الشــباب بالجنــود خلفهــم فأرسعــوا ولكــن شــهيدنا الفــارس عمــر عــاد وضلــل الجنــود بإلقــاء القنابــل اليدويــة 

عليهــم ليؤمــن املجاهديــن فأصيــب الشــهيد املجاهــد محمــود نــزال واستشــهد الشــهيد املجاهــد عمــر بعــد اشــتباك مــع 

الصهاينــة ومل يعــرف أحــد باستشــهاد الشــهيد املجاهــد عمــر فــورد اتصــال هاتفــي مفــاده بــأن هنــاك شــبابًا مصابــني 

ونريــد مــن النســاء البحــث عنهــم فخرجــت والدتــه للبحــث فرأتــه ممــدًدا وعرفتــه مــن لحيتــه املزينــة بلــون الــدم 

فركضــت إليــه وهــي تــرخ عليــه فرغــم ســواد الليــل ميــزت األم املكلومــة ابنهــا الشــهيد الفــارس عمــر.

ــث  ــال حي ــود االحت ــع جن ــتباك م ــال اش ــر خ ــاوم عم ــهيد املق ــهاد الش ــدس استش ــا الق ــدت رساي ــا أك ــن جانبه م

ــا  ــام بالتصــدي له ــزال فق ــب ن ــه الشــهيد املجاهــد محمــود نجي ــة عــى صديق ــة حارق ــال قذيف ــوات االحت أطلقــت ق

ــور. ــى الف ــهاده ع ــا أدى إىل استش ــارش م ــكل مب ــه بش فأصابت



263 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد فادي عبد منر صبح

اسم مؤصل يف كتب الجهاد

الميالد والنشأة
ـــدي  ـــى أي ـــا ع ـــن دياره ـــا م ره ـــة وتُهجِّ ـــأيت النكب ـــل أن ت ـــه قب ـــم عائلت ـــت تقي ـــا كان ـــاء حيف ـــة قض ـــدة الريحاني يف بل

ـــادي  ـــد ف ـــهيد املجاه ـــه الش ـــد في ـــة ليول ـــة املحتل ـــاس بالضف ـــة طوب ـــة مبحافظ ـــتقر يف الفارع ـــة لتس ـــات الصهيوني العصاب

ـــاة  ـــزوم الص ـــه ول ـــة الل ـــى طاع ـــه ع ـــف أرسة ربت ـــرع يف كن ـــأ وترع ـــن األول( 1979م، نش ـــر )ترشي ـــح يف 19 أكتوب صب

ـــادة. والعب

ـــة  ـــا إىل مدرس ـــل الحًق ـــم انتق ـــة، ث ـــم الفارع ـــدادي يف مخي ـــدايئ واإلع ـــه االبت ـــادي تعليم ـــد ف ـــهيدنا املجاه ـــى ش تلق

ـــي  ـــل أن ينه ـــد الدراســـة قب ـــادرة مقاع ـــال اضطـــر ملغ ـــة، ولكـــن بحكـــم ظـــروف االحت ـــة العام ـــاس لدراســـة الثانوي طوب

ـــته. دراس

مل يكــن يهــوى شــهيدنا املجاهــد فــادي كــام تقــول والدتــه إال الشــهادة يف ســبيل اللــه حيــث كان دائــم الحديــث عــن 

فضائلهــا ونعيــم اآلخــرة وجنــات الخلــد التــي يســتقر فيهــا الشــهداء األكرمــون.

صفاته وأخالقه
تــرىب شــهيدنا الفــارس فــادي يف املســاجد، فصــار دائــم التعلــق بهــا، وتشــهد لــه أعمدتهــا الســيام أنــه اعتــاد أن يقــي 

ســاعات طويلــة داخــل املســاجد يرتــل القــرآن ويســبح ويدعــو اللــه أن يرزقه الشــهادة.

ــا لفعــل  ــاس حيــث عهــد ودوًدا محًب ــني الن ــة ب ــه الرفيعــة وســمعته الطيب ــاز بأخاق ــه امت ــدة الشــهيد إن تقــول وال

ــن. ــر عــى نفســه يف التعامــل مــع اآلخري الخــر، يؤث

مشواره الجهادي 
يقــول رفــاق درب الشــهيد املجاهــد فــادي إنــه انخــرط يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مطلــع انتفاضــة األقــى 

عــام 2000م، حتــى قــام الحًقــا باالنضــامم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد 

أن اشــتد البــأس وحمــي الوطيــس.

(2006 - 1979)

ألن أبنــاء رسايــا القــدس هــم قــادة مخيــم الفارعــة الذيــن يتصدون 

لاحتــال بــكل الوســائل التــي تتــاح لهــم خاصــة أنهــم واثقــون بــأن 

اللــه ســيحميهم؛ ألنهــم يقاومــون مــن أجــل رفــع رايــة ال إلــه إال اللــه 

محمــد رســول اللــه. واحــد مــن أولئــك األبطــال هــو الشــهيد املجاهــد 

ــال  ــوق الجب ــاء ف ــة واإلب ــة البطول ــاض معرك ــذي خ ــح ال ــادي صب ف

ــا للقــوات الخاصــة الصهيونيــة فســقط شــهيًدا. متصديً
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مــارس الشــهيد املجاهــد فــادي عملــه الجهــادي املقــاوم يف كافــة املياديــن خصوًصــا امليــدان العســكري والدعــوي، ومل 

يتــوان عــن القيــام بواجبــه الوطنــي يف كل بقعــة مــن بقــاع الوطــن املحتــل، وتنقــل مــن زقــاق إىل جبــل ومــن تــل إىل 

آخــر ليوقــع بالعــدو أقــى الخســائر، ولكنــه أصيــب مرتــني عــى يــد قــوات االحتــال الغــادرة.

عــرف عــن الشــهيد املقــدام فــادي منــذ صغــره أنــه بــارع يف تصنيــع املتفجــرات البســيطة املســامة »الكــوع« التــي 

يقــوم بإلقائهــا عــى الجيــش فضــًا عــن كونــه دائــم الربــاط عــى ثغــور املخيــم.

موعد مع الشهادة
يقــول رفــاق درب الشــهيد املجاهــد فــادي إنــه قــام يف أحــد األيــام بتخريــب جيــب لاحتــال مــن نــوع همــر أثنــاء 

مــروره يف مخيــم الفارعــة وبعدهــا قــام بإطــاق النــار عــى ضابــط املنطقــة؛ فلــم يخــَش االحتــال يوًمــا. 

يشــر رفــاق الشــهيد إىل أن قــوات االحتــال اشــتبهت يف 27 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2006م بوجــود الشــهيد الفــارس 

فــادي عــى أحــد الجبــال املطلــة عــى املخيــم، وهــو وقتئــذ ماحــق مــن قبلهــا، فاتجهــت صــوب املنطقــة إلعــداد كمــني 

لــه حتــى تتمكــن مــن اغتيالــه. وملــا اكتشــف شــهيدنا املجاهــد فــادي الوحــدات الخاصــة قــام ورفاقــه باالشــتباك معهــا، 

ــار  ــارشة ورحلــت روحــه إىل الســامء. هــؤالء هــم األطه ــة مب ــادي بعــد أن أصيــب إصاب فاستشــهد الشــهيد الفــارس ف

الذيــن يتصــدون بدمائهــم الزكيــة لاحتــال، فــإىل رحمــة اللــه يــا فرســان الجبــل!

تقــول والــدة الشــهيد إنهــا يف ذات اللحظــة بــدأت ترتقــب نبــأ استشــهاده خصوًصــا بعــد أن انتابهــا القلــق الشــديد 

وشــعرت بوخــزة يف قلبهــا الســيام بعدمــا ســمعت صــوت اشــتباكات تــدور عــى مقربــة مــن املخيــم، وانتظــرت حتــى 

بــزغ فجــر تلــك الليلــة ليعلــن يف الصبــاح استشــهاد الشــهيد املجاهــد فــادي صبــح، فعــم الحــزن أرجــاء املخيــم الــذي 

ــا يف مجاهــد تأصــل اســمه يف كتــب الجهــاد.  جــاء معزيً
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الشهيد املجاهد محمد صالح عبد الرازق مصلح »املري«

بذل ماله وروحه يف سبيل الله

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد صالــح عبــد الــرازق مصلــح )أبــو ميــرة( يف بلــدة بيــت الهيــا شــامل قطــاع غــزة يف 

8 ديســمر )كانــون األول( 1983م يف أرسة محافظــة عــى تعاليــم اإلســام العظيــم كغرهــا مــن أرس الشــهداء. وترتيبــه 

الســابع يف العائلــة ولــه ســتة إخــوة، وأربــع أخــوات.

أنهــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بلــدة بيــت الهيــا، لكنــه مل يكمــل مســرته 

التعليميــة اللتحاقــه بجهــاز االســتخبارات العســكرية يف الســلطة الفلســطينية.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد أبــو ميــرة بأخاقــه الحميــدة واإلخــاص والتديــن وعاقاتــه الطيبــة مــع الجميــع، وعهــد بــاًرا 

بوالديــه، حريًصــا عــى العبــادة وااللتــزام بالصلــوات الخمــس يف مســجد مصعــب بــن عمــر القريــب مــن ســكناه خاصــة 

صــاة الفجــر التــي وىص أصحابــه بهــا.

 الشــهيد الفــارس محمــد منفــق يف ســبيل اللــه، فســاعد الطــاب يف دفــع رســومهم، ويســاعد املحتاجــني. وعمــل عــى 

إنشــاء مركــز لتحفيــظ القــران عــى حســابه الخــاص. متيــز بعاقاتــه الواســعة مــع العديــد مــن قــادة العمــل امليــداين يف 

رسايــا القــدس منهــم الشــهيد املجاهــد عــاء زقــوت، والشــهيد املجاهــد محمــد البابــا.

مشواره الجهادي 
ــا فانخــرط يف صفــوف حركــة  تعلقــت روحــه بحــب املقاومــة وعشــق الجهــاد فقــى معظــم وقتــه مجاهــًدا مرابطً

الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره مؤمًنــا بأفكارهــا ونهجهــا املقــاوم وتــدرج يف عملــه حتــى التحــق بصفــوف رسايــا 

القــدس الجنــاح العســكري للحركــة، وظــل عطــاؤه وجهــاده يــزداد يوًمــا بعــد يــوم يف ســبيل اللــه.

أصيــب شــهيدنا الفــارس بطلقتــني يف القلــب، عــى مقربــة مــن مغتصبــة »نيتســاريم« أثنــاء عملــه الجهــادي ومقاومة 

ــال الصهيوين. االحت

(2006 - 1983)

ــفك  ــل وس ــازر القت ــن مج ــال م ــه االحت ــا يرتكب ــه م ــب ل مل يط

دمــاء الفلســطينيني العــزل، فــأىب إال االنتقــام غــرة عــى هــذا الوطــن، 

ــاد. ــت الشــهادة هــي امليع فكان
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شــارك شــهيدنا املقــاوم محمــد يف العديــد مــن عمليــات إطــاق قذائــف الـــ )R.P.G( والصواريــخ القدســية، باإلضافــة 

إىل إطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة.

موعد مع الشهادة
1 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2006م موعــد شــهيدنا املجاهــد محمــد مــع الشــهادة التــي طاملــا انتظرهــا بصــدق، فقــد 

ــوين أبشــع املجــازر فوقعــت مجــزرة آل  ــه املغتصــب الصهي ــاح غاشــم ارتكــب في ــون الجتي ــت حان ــدة بي تعرضــت بل

العثامنــة الذيــن قتلــت منهــم املدفعيــة الصهيونيــة يف قصــف وحــي ملنازلهــم مثانيــة عــرش شــهيًدا جلهــم مــن النســاء 

واألطفــال إىل جانــب شــهيدين آخريــن مــن غــر أبنــاء العائلــة، مل يســتطيعوا حتــى الــراخ. كتمــت أنفاســهم بقذائــف 

املدفعيــة. باغتهــم املــوت لرتقــوا شــهداء عــى وحشــية املحتــل. شــهيدنا الفــارس محمــد تأثــر كثــرًا مبــا حــدث، فــأىب 

ــازل وأراد اســتهدافها بقذيفــة  ــة خاصــة تكمــن يف أحــد املن ــة، فقــام برصــد قــوة صهيوني إال أن ينتقــم لدمائهــم الزكي

)R.B.G(، لكــن رصاصــة القناصــة الصهيونيــة باغتتــه، فارتقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو ميــرة إىل حيــث الخلــود يف جنــات 

النعيــم.
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الشهيد املجاهد أمين عيل عبد املجيد ياسني

برهن صدق االنتامء بنزيف دمه الطاهر

الميالد والنشأة
يف 25 مــارس )آذار( 1988م ولــد شــهيدنا املجاهــد أميــن عــيل ياســني مبخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة يف أرسة 

بســيطة تتكــون مــن ســبعة أشــقاء وخمــس شــقيقات غــر الوالديــن.

تعــود جــذور شــهيدنا املجاهــد أميــن إىل قريــة »بشــيت« قضــاء يافــا التــي احتلتهــا العصابــات الصهيونيــة يف العــام 

ــرت أهلهــا وســكانها الفلســطينيني. تلقــى تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الفاخــورة مبخيــم جباليــا،  1948م، وَهجَّ

ــا يف دراســته، لكنــه فضــل العمــل وتــرك الدراســة أمــًا يف أن يســاعد  ثــم أنهــى املرحلــة اإلعداديــة حيــث أظهــر تفوًق

أرستــه، فامتهــن الخياطــة حتــى استشــهاده.

ــه  ــذي اغتالت ــا شــهداء منهــم الشــهيد إســام ياســني ال ــد مــن أبنائه ــة ياســني قدمــت العدي ــر ذكــره أن عائل الجدي

طائــرات االحتــال ثــاين أيــام عيــد األضحــى املوافــق 17 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2010م والشــهيد عبــد الرحمــن ياســني 

الــذي ارتقــى خــال الحــرب األوىل عــى غــزة )2008_ 2009( بصــاروخ اســتطاع وهــو يتفقــد خزانــات امليــاه عى ســطح 

ــون  ــخ 18 ديســمر )كان ــذي استشــهد بتاري ــا شــهداء هــم: أســامة ال ــة مــن أبنائه ــه. وقدمــت أرسة شــهيدنا ثاث منزل

األول( 2007م، والشــهيدان: أميــن ورائــد اللــذان استشــهدا بتاريــخ 3 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2006م يف أرض زراعيــة يف 

منطقــة بــر النعجــة شــامل القطــاع.

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن والــد شــهيدنا الفــارس أميــن تــويف بعــد رحيــل أوالده الثاثــة؛ ألنــه مل يتحمــل أمل الفقــد 

فــودع الدنيــا ليعانــق أبنــاءه يف اآلخــرة.

صفاته وأخالقه
ــا باملســاجد منــذ الصغــر لحرصــه عــى الصــاة فيهــا ولحــث  ــا وضحــوكًا، مرتبطً ُعــرف شــهيدنا املجاهــد أميــن هادئً

رفاقــه عليهــا. تســتذكر والدتــه الصابــرة ابنهــا فتقــول: »اعتــاد أن ينــام عــى صــوت القــرآن بعــد أن يوصينــي بــأن أوقظــه 

ليصــيل الفجــر يف املســجد«. وأضافــت: »متيــز بعاقــة طيبــة معــي ومــع والــده ومــع أشــقائه أيًضــا فلــم يغضــب أحــًدا، 

كــام أحــب ســامع األناشــيد اإلســامية وتعلــق قلبــه بحــب فلســطني«.

(2006 - 1988)

ــه«  ــاء الل ــني إن ش ــن ياس ــي أمي ــهيد الح ــا الش ــه: »أن ــب بقلم كت

وفعــًا ودع الدنيــا شــهيدنا، وإن دل ذلــك عــى يشء فعــى صدقــه يف 

ــاه املــوىل شــهيًدا. ــه فاصطف ــاء الل ــد أحــب لق ــه الشــهادة؛ فق طلب
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مشواره الجهادي
عشــق شــهيدنا املقــدام أميــن فلســطني وتعلــق قلبــه بهــا، وراح يبحــث عــن ســبيل ميكنــه مــن املــي قدًمــا ملحاربــة 

العــدو الصهيــوين املجــرم. تقــول والدتــه: »عمــل مــع شــقيقه أســامة يف وحــدة التقنيــة والتصنيــع التابعــة لرايــا القدس، 

وأذكــر أنــه جــاء مــرة إىل البيــت وعــى يديــه آثــار حــروق، وحينــام ألححــت عليــه أخــرين أنهــا مــن تصنيــع الصواريــخ«.

ــا يف  وتضيــف الوالــدة: »عمــل يف الرصــد واالســتطاع، ومتيــز بالهــدوء، لكنــه أخفــى تعلقــه بالشــهادة، وقــد وجدن

دفــرت كلــامت بخــط يــده: »أنــا الشــهيد أميــن ياســني إن شــاء اللــه«.

موعد مع الشهادة
3 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2006م يــوم ُســجل فيــه خامتــة شــهيدنا املقــدام أميــن وشــقيقه الشــهيد الفــارس رائــد 

اللذيــن فصلــت بينهــام ســاعات معــدودة لرتتقــي روحاهــام وتتعانقــا يف اآلخــرة كــام تعانقتــا يف الدنيــا.

تعرضــت بلــدة بيــت حانــون يف ذاك الوقــت الجتيــاح واســع اســتهدفت فيــه قــوات االحتــال الشــجر والحجــر قبــل 

البــرش، وســلبت فيــه الحيــاة، فتبدلــت املدينــة إىل مــكان للقتــل والرعــب.

تقــول والدتــه: »جــاء رائــد وأميــن مــن بيــت شــقيقهم أســامة ليتنــاوال وجبــة الغــداء يف يــوم الجمعــة، ثــم خــرج 

أميــن مــن املنــزل وبقــي رائــد«. وتابعــت: »بعــد قليــل تعرضــت منطقــة بــر النعجــة لقصــف صهيــوين حــني اســتهدفت 

املدفعيــة الصهيونيــة أرًضــا زراعيــة باملنطقــة، فحاولنــا االتصــال بأميــن دون فائــدة. وعلمنــا بعدهــا أنــه ارتقــى شــهيًدا 

وتعلــق جثامنــه عــى شــجرة يف تلــك األرض جــراء االســتهداف«. وحــول استشــهاد الشــهيد املجاهــد رائــد تقــول: »خــرج 

رائــد مــع أصدقائــه ليبحــث عــن شــقيقه أميــن ووصلــوا األرض املســتهدفة. وأرص رائــد عــى الدخــول حينهــا، فحــاول 

أصدقــاؤه منعــه، وفجــأة اســتهدفتهم املدفعيــة الصهيونيــة بقذائفهــا مــا أدى إىل ارتقائــه مــع ســبعة آخريــن مــن بينهــم 

اثنــان مــن طواقــم اإلســعاف«.

ــني،  ــد ياس ــن ورائ ــن أمي ــهيدين املجاهدي ــرس الش ــاءت إىل ع ــعود ج ــت مس ــهادية مرف ــره أن االستش ــر ذك الجدي

وقدمــت واجــب العــزاء كــام تؤكــد والدتهــام التــي تضيــف: »خرجــت لتنفيــذ عمليتهــا االستشــهادية، وحينــام ســمعنا 

الخــر انتفضنــا فرًحــا؛ فقــد جــاء أســامة وقــال: يــا أمــي مرفــت ابنــة رسايــا القــدس أخــذت بثــأر إخــويت، وراح يــوزع 

ــة«. ــا بالعملي ــوى ابتهاًج الحل
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الشهيد املجاهد ثائر أحمد محمد حسن )حسان(

أخلص النية لله فاستجاب دعاءه

الميالد والنشأة
ــار( 1979م ألرسة مرابطــة  ــو )أي ــخ 18 ماي ــت لحــم بتاري ــة بي ــد حســن يف مدين ــر أحم ــد ثائ ــد الشــهيد املجاه ول

ــال  ــجون االحت ــا يف س ــى 11 عاًم ــراس أم ــألرس: ف ــوا ل ــة تعرض ــقاء أربع ــتة أش ــن وس ــن الوالدي ــة م ــدة مكون مجاه

الصهيــوين، وصــاح أمــى 5 ســنوات. وأمــا أخــوه الدكتــور مــوىس فقــد اعتقــل عشــية استشــهاده يف مــكان عملــه يف 

ــا عشــية استشــهاده ملــدة 8 شــهور. ــل أيًض ــز اعتق ــك أخــوه معت ــت جــاال. وكذل مستشــفى بي

 درس شــهيدنا املجاهــد ثائــر املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بيــت لحــم، ثــم أنهــى الثانويــة يف مدرســة 

بيــت لحــم الثانويــة.

وجــد شــهيدنا الفــارس ثائــر نفســه محــارًصا بهــم وطنــي وواجــب دينــي فقــد استشــهد عمــه غــازي عــام1970م يف 

مواجهــات مــع جنــود االحتــال مبنطقــة بيــت لحــم، واستشــهد عمــه مــوىس بعــد إصابتــه يف أحــداث أيلــول يف األردن 

عــام1971 م واحتــل وطنــه وشــاهد االحتــال يقتــل ويــأرس ويــروع أبنــاء شــعبه.

ظــل الشــهيد املجاهــد ثائــر يعيــش أجــواء الثــورة يف كل يــوم؛ فقــد اعتقلــت والدتــه عــام 1998م بتهــم مقاومــة 

ــا وأبعــد خالــه الشــيخ عمــر حســان إىل مــرج الزهــور، واعتقــل خالــه عــز الديــن  االحتــال، كــام اعتقــل والــده إداريً

ــه الشــيخ يوســف مبــرض مل يتمكــن مــن عاجــه  ــا، واستشــهد خال ــه حســان معتقــل أيًض ــا، وخال وحكــم عليــه 18عاًم

بشــكل دوري بســبب مطــاردة االحتــال لــه، واستشــهد خالــه محمــد مبــرض أصابــه بعــد خروجــه مــن الســجن الــذي 

أمــى فيــه ســنوات عــدة.

صفاته وأخالقه
ُعـــرف الشـــهيد الفـــارس ثائـــر بـــاًرا بوالديـــه وصادًقـــا مـــع أهلـــه وجرانـــه وأصحابـــه مـــا جعلـــه محبوبًـــا بـــني 

ـــج الشـــهيد  ـــة نه ـــة الجهادي ـــج الحرك ـــى نه ـــرىب ع ـــام ت ـــن اإلســـامي، ك ـــزام بالدي ـــن وااللت ـــق الحس ـــز بالخل ـــع، متي الجمي

ـــقاقي. ـــي الش ـــور فتح الدكت

(2006 - 1979)

»اللهــم ال متكنهــم مــن ملــس جســدي وال اعتقــايل، اللهم إين أســالك 

ــر  ــد ثائ ــا الشــهيد القائ ــا ردده ــي طامل ــامت الت الشــهادة« هــذه الكل

ــأن اســتجاب  ــه الســبع التــي انتهــت ب ــة ســنوات مطاردت حســان طيل

ــن  ــاعة م ــن س ــن عرشي ــر م ــد أك ــهيًدا بع ــذه ش ــاءه وأخ ــه دع الل

ــانته العســكرية. ــال وترس ــود االحت ــا جن ــود مقاوًم الصم
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مشواره الجهادي
ـــبب  ـــأمل بس ـــن ت ـــكل م ـــل ل ـــه ب ـــأر ال لنفس ـــرر الث ـــل فق ـــة املقات ـــر عزمي ـــارس ثائ ـــهيد الف ـــس الش ـــت يف نف ـــذا من هك

ـــه  ـــذ تأسيس ـــدس من ـــا الق ـــكري رساي ـــا العس ـــق بجناحه ـــطني والتح ـــامي يف فلس ـــاد اإلس ـــة الجه ـــم لحرك ـــال فانض االحت

ـــرتة  ـــال بعـــد ف ـــل االحت ـــه مـــن قب ـــم مطاردت ـــة، ث ـــه الجهادي ـــدأ رحلت ـــة عـــام 2000م لتب ـــة انتفاضـــة األقـــى املبارك بداي

وجيـــزة مـــن تســـلمه قيـــادة الرايـــا يف بيـــت لحـــم وقـــد حملتـــه ســـلطات االحتـــال املســـؤولية عـــن عـــدد مـــن 

ـــدس  ـــل إىل الق ـــن الخلي ـــؤدي م ـــم عـــى شـــارع 60 امل ـــق القائ ـــي اســـتهدفت النف ـــق الت ـــة النف ـــات وخاصـــة عملي العملي

ـــام  ـــع االته ـــت أصاب ـــر ووجه ـــل أن تنفج ـــت قب ـــا ضبط ـــة إال أنه ـــيارة مفخخ ـــال بس ـــش االحت ـــيارات جي ـــرور س ـــاء م أثن

ـــان. ـــر حس ـــدام ثائ ـــهيد املق ـــور للش ـــى الف ع

موعد مع الشهادة
ــن  ــة م ــاين( 2006م حــارصت مجموع ــن الث ــن فجــر الجمعــة 3 نوفمــر )ترشي ــد الســاعة الواحــدة والنصــف م عن

ــات  ــة باآللي ــل عجــت املنطق ــه وبعــد قلي ــت لحــم وأحكمــت مراقبت ــزل حســان بشــارع الصــف يف بي املســتعربني من

والجنــود وتــوزع القناصــة يف كل مــكان وبــدأ تفتيــش املنــزل واملنــازل املجــاورة بحًثــا عــن الشــهيد املجاهــد ثائــر دون 

جــدوى فأمــر جنــود االحتــال جميــع الســكان يف املنــزل واملنــازل املجــاورة بالخــروج إىل الشــارع، ثــم رشعــوا بإطــاق 

النــار وإلقــاء القنابــل داخــل املنــازل، وبعــد أن يئســوا مــن خروجــه وهــم كــام يقــول والــده: »كانــوا عــى يقــني بوجــوده 

ــاح  ــد الســاعة التاســعة مــن صب ــو اآلخــر دون جــدوى. وعن ــه واحــًدا تل يف البيــت« أخــذوا بالتحقيــق مــع أفــراد أرست

ــة  ــة الحجــارة عليهــم يف محاول ــال، وألقــى بعــض الفتي ــود االحت الجمعــة اشــتبكت مجموعــة مــن املســلحني مــع جن

إلجبارهــم عــى مغــادرة املــكان، فاستشــهد الشــاب عبــد الكريــم عيــاد. وأصيــب ثاثــة شــبان وســيدة يف الثامنــني مــن 

عمرهــا الحًقــا بســبب اإلصابــة.

ــود االحتــال ومحاوالتهــم إلخراجــه بالفشــل قامــوا بإحضــار حفــارة ضخمــة،  ــداءات جن ــع ن ــاءت جمي وبعــد أن ب

ورشعــت عــى الفــور بهــدم املنــازل فهدمــت منــزل الشــهيد املجاهــد ثائــر املكــون مــن أربــع طبقــات، ورشعــت بهــدم 

املنــزل اآلخــر للعائلــة تدريجًيــا.

فبــدأت مواجهــة مفتوحــة بــني الشــهيد املجاهــد ثائــر ممتشــًقا ســاحه الســاعي للشــهادة وجنــود االحتــال وآلياتهــم 

وتقنياتهــم واســتمرت قرابــة العرشيــن ســاعة إىل أن حــاول الشــهيد القائــد ثائــر عنــد الســاعة الحاديــة عــرشة مــن مســاء 

الجمعــة االنتقــال مــن مــكان إىل آخــر داخــل العــامرة أو الخــروج منهــا، فكانــت أربــع رصاصــات مــن قنــاص حاقــد 

تنتظــره ليلقــى اللــه شــهيًدا بعــد أن مــرغ أنــف االحتــال الصهيــوين موقًعــا قتــى وإصابــات مؤكــدة بــني صفوفــه.

وقــد أحــر جنــود االحتــال الصهيــوين والــد الشــهيد املقــدام ثائــر ليشــهد عــى مقتــل ابنــه ويتعــرف عــى جثامنــه 

وغــادروا املــكان دون أن يلمســوه وكأن اللــه اســتجاب لدعــواه.
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الشهيد املجاهد رائد عيل عبد املجيد ياسني

راح يبحث عن شقيقه فعاد معه بكفنه

الميالد والنشأة
يف 6 أغســطس )آب( 1990م ولــد شــهيدنا املجاهــد رائــد عــيل ياســني مبخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة يف أرسة 

بســيطة تتكــون مــن ســبعة أشــقاء وخمــس شــقيقات غــر الوالديــن.

تعــود جــذور شــهيدنا املجاهــد رائــد إىل قريــة »بشــيت« قضــاء يافــا التــي احتلتهــا العصابــات الصهيونيــة يف 1948م، 

ــرت أهلهــا وســكانها الفلســطينيني. وَهجَّ

تلقــى شــهيدنا الفــارس رائــد تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الفاخــورة مبخيــم جباليــا، ثــم أنهــى املرحلــة 

اإلعداديــة لينتقــل بعدهــا لدراســة املرحلــة الثانويــة، لكنــه استشــهد يف الصــف الثــاين الثانــوي.

ــه  ــذي اغتالت ــا شــهداء منهــم الشــهيد إســام ياســني ال ــد مــن أبنائه ــة ياســني قدمــت العدي ــر ذكــره أن عائل الجدي

طائــرات االحتــال ثــاين أيــام عيــد األضحــى املوافــق 17 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2010م والشــهيد عبــد الرحمــن ياســني 

الــذي ارتقــى خــال الحــرب األوىل عــى غــزة )2009/2008( بصــاروخ اســتطاع وهــو يتفقــد خزانــات امليــاه عــى ســطح 

منزلــه كــام قدمــت أرسة شــهيدنا ثاثــة مــن أبنائهــا شــهداء هــم: أســامة الــذي استشــهد بتاريــخ 18 ديســمر )كانــون 

األول( 2007م وأميــن ورائــد اللــذان استشــهدا بتاريــخ 3 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2006م يف أرض زراعيــة يف منطقــة بــر 

النعجــة شــامل القطــاع.

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن والــد شــهيدنا املجاهــد رائــد تــويف بعــد رحيــل أوالده الثاثــة؛ ألنــه مل يتحمــل أمل الفقــد 

فــودع الدنيــا ليعانــق أبنــاءه يف اآلخــرة.

صفاته وأخالقه
ــاًرا  ــد ب ــه وتواضعــه وســامحته. وُعه ــذ صغــره، واتصــف بهدوئ ــة املســاجد من ــد مبازم ــرف شــهيدنا املجاهــد رائ ُع

ــا فســكن يف أعــامق قلبيهــام. ــه ال يرفــض لهــام طلًب بوالدي

تتحــدث والدتــه بكلــامت مجبولــة بالفخــر، كيــف ال وهــي التــي قدمــت ثاثــة مــن أبنائهــا شــهداء؟ تقــول: »متيــز 

بصــوت جميــل يف اإلنشــاد لدرجــة أنــه بهــر كل مــن ســمعه، واشــرتك مــع فرقــة فــوارس الياســني اإلســامية يف إنتــاج 

(2006 - 1990)

ــاب اآلالم والصــر عــى  ــة يف كت ــألم الفلســطينية صفحــات مضيئ ل

حــال األبنــاء مســجونني أو مصابــني أو شــهداء. إنهــا تحتســب آالمهــا 

وصرهــا عنــد اللــه _ ســبحانه_ الــذي بــرش الصابريــن بعظــم األجــر. 

ــة.  ــة مــن أبنائهــا األحب أم أســامة صــرت عــى آالم فقــد ثاث
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العديــد مــن األناشــيد«. وأضافــت: »ضحــوك جــًدا ومطيــع جــًدا أيًضــا، مل أذكــر أنــه رفــض يل طلًبــا حتــى جرانــه حــرص 

عــى مســاعدتهم وتلبيــة طلباتهــم«.

مشواره الجهادي
ظلــت عينــاه ترقبــان العــودة إىل فلســطني؛ فقــد شــدته تلــك الحكايــات التــي يرويهــا آباؤنــا وأجدادنــا عــن الحيــاة 

ــا بالجهــاد واملقاومــة،  قبــل االحتــال وبســاطة العيــش يف تلــك املنــازل البســيطة. ورغــم صغــر ســنه إال أنــه أولــع حًب

وكثــرًا مــا ألــح عــى شــقيقه الشــهيد املجاهــد أســامة أن يرشكــه يف العمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري 

ــه بذلــك فــراح يســاعد شــقيقه الشــهيد املجاهــد أســامة يف عملــه  لحركــة الجهــاد اإلســامي، لكــن عمــره مل يســمح ل

ــخ  ــع الصواري ــث عمــل الشــهيد املجاهــد أســامة عــى تصني ــا القــدس حي ــع التابعــة لراي ــة والتصني يف وحــدة التقني

القدســية وتطويرهــا.

ــان شــيًئا مل  ــا تخبئ ــه كانت ــه منهــا إال أن عيني ــة حذرت ــة استشــهاده جــاء يحمــل قنبل ــه املحتســبة: »ليل تقــول والدت

ــه إال وقــت استشــهاده«. أعرف

موعد مع الشهادة
3 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2006م يــوم ســجل فيــه خامتــة شــهيدنا املجاهــد رائــد وشــقيقه الشــهيد املجاهــد أميــن 

اللذيــن فصلــت بينهــام ســاعات معــدودة لرتتقــي روحاهــام وتتعانقــا يف اآلخــرة كــام تعانقتــا يف الدنيــا.

كانــت بلــدة بيــت حانــون يف ذلــك الوقــت تتعــرض الجتيــاح واســع اســتهدفت فيــه قــوات االحتــال الشــجر والحجــر 

قبــل البــرش، وســلبت فيــه الحيــاة وتبدلــت املدينــة إىل مــكان للقتــل والرعــب.

تقــول والدتــه: »جــاء رائــد وأميــن مــن بيــت شــقيقهم أســامة ليتنــاوال وجبــة الغــداء يف يــوم الجمعــة، ثــم خــرج 

أميــن مــن املنــزل وبقــي رائــد«. وتابعــت: »بعــد قليــل تعرضــت منطقــة بــر النعجــة لقصــف اســتهدفت فيــه املدفعيــة 

ــق  ــه ارتقــى شــهيًدا وتعل ــا بعدهــا أن ــدة وعلمن ــا االتصــال بأميــن دون فائ ــة باملنطقــة، فحاولن ــا زراعي ــة أرًض الصهيوني

ــه  ــع أصدقائ ــد م ــول: »خــرج رائ ــد تق ــتهداف«. وحــول استشــهاد رائ ــراء االس ــك األرض ج ــى شــجرة يف تل ــه ع جثامن

ليبحــث عــن شــقيقه أميــن ووصلــوا األرض املســتهدفة، وأرص رائــد عــى الدخــول، فحــاول أصدقــاؤه منعــه، فاســتهدفتهم 

املدفعيــة بقذائفهــا مــا أدى إىل ارتقائــه وســبعة آخريــن مــن بينهــم اثنــان مــن طواقــم اإلســعاف«.

الجديــر ذكــره أن االستشــهادية مرفــت مســعود جــاءت إىل عــرس الشــهيدين املجاهديــن أميــن ورائــد ياســني وقدمت 

ــام ســمعنا بالخــر  ــا االستشــهادية وحين ــذ عمليته ــف: »خرجــت لتنفي ــي تضي ــام الت ــد والدته ــام تؤك ــزاء ك واجــب الع

انتفضنــا فرًحــا حيــث قــدم أســامة وقــال: يــا أمــي مرفــت ابنــة رسايــا القــدس أخــذت بثــأر إخــويت وراح يــوزع الحلــوى 

ابتهاًجــا بالعمليــة«.
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الشهيد املجاهد مصطفى إبراهيم عبد الكريم حبيب

بني اإلسعاف والجهاد تتعدد طرق املقاومة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد مصطفــى إبراهيــم حبيــب )أبــو أنــس( يف 12 يونيــو )حزيــران( 1980م يف بلــدة بيــت الهيــا 

ألرسة تعــود أصولهــا لقريــة »ســلمة« التــي ذاق أهلهــا مــرارة التهجــر مثــل كل العائــات الفلســطينية يف العــام 1948م 

عــى يــد العصابــات الصهيونيــة التــي جــاءت هنــا وأقامــت وطًنــا عــى رفــاة شــعب تخــى عنــه دعــاة الحــق واالنســانية.

ـــن  ـــس م ـــوة وخم ـــة إخ ـــن وأربع ـــن الوالدي ـــة م ـــة مكون ـــة ملتزم ـــة متدين ـــى يف عائل ـــد مصطف ـــهيدنا املجاه ـــأ ش نش

ـــه بســـبب الظـــروف املعيشـــية  ـــة، ومل يكمـــل تعليم ـــدارس املدين ـــة يف م ـــة واإلعدادي ـــني االبتدائي األخـــوات، درس املرحلت

ـــام  ـــره يف الع ـــة عم ـــن رفيق ـــزوج م ـــده، ت ـــاعدة وال ـــل ملس ـــوء إىل العم ـــة واللج ـــرك الدراس ـــه إىل ت ـــي اضطرت ـــة الت الصعب

2006م وتركهـــا شـــهيًدا بعـــد شـــهرين فقـــط مـــن زواجـــه، وأذن اللـــه أن تكـــون زوجتـــه حامـــًا، فأنجبـــت بعـــد 

ـــى. ـــه من ـــهاده طفلت استش

يذكــر أن عائلــة حبيــب قدمــت العديــد مــن الشــهداء نذكــر منهــم شــقيق الشــهيد املجاهــد عبــد الكريــم إبراهيــم 

حبيــب الــذي ارتقــى خــال اشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــال.

صفاته وأخالقه 
ــع  ــث الجمي ــذي يح ــه ال ــزم بصات ــة امللت ــاق العالي ــب األخ ــاب صاح ــك الش ــو ذل ــى ه ــارس مصطف ــهيدنا الف ش

عــى االلتــزام بهــا، يقــول شــقيقه عبــد الباســط: »حظــي شــقيقي مصطفــى بحــب الجميــع، ملشــاركته النــاس جميــع 

مناســباتهم، مل يتأخــر عــن تقديــم املســاعدة ألي أحــد يطلبهــا منــه، عــرف بالشــجاعة والصابــة واإلقــدام عــى الجهــاد«.

مشواره الجهادي 
مــع بدايــة انتفاضــة األقــى التحــق شــهيدنا املقــدام مصطفــى بالعمــل العســكري، وانضــم بدايــة لجيــش القــدس 

ــن  ــد م ــارك يف العدي ــة، وش ــكري للحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــم إىل رساي ــن ث ــامي، وم ــاد اإلس ــة الجه ــع لحرك التاب

ــه. ــا يف عمل ــر تفاني املهــامت العســكرية وأظه

(2006 - 1980)

إنهــم مــن حملــوا هــم األمــة وأمانــة الدفــاع عــن الوطــن واألرض 

ــاد  ــن الجه ــوا إىل ميادي ــان، مض ــن االنس ــارة ع ــخ والحض ــن التاري ع

ــد  ــي تص ــة الت ــاط املتقدم ــة الرب ــم نقط ــة، فه ــا ثابت ــة بخط واملقاوم

ــم فلســطني، وســبيلهم  ــم ووجهته ــة، هدفه العــدوان عــن هــذه األم

ــهاد. ــم أو االستش ــب أعينه ــر نص ــاد، والن الجه
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يذكــر أن لشــهيدنا املقــدام مصطفــى دوًرا يف نقــل وتخزيــن األســلحة التــي يســتخدمها مقاتلــو الرايــا واملشــاركة يف 

الربــاط لحراســة ثغــور الشــامل كــام ســاهم أيًضــا يف صــد العديــد مــن االجتياحــات املتكــررة، فعــى الرغــم مــن عملــه 

يف اإلســعاف إال أنــه اســتمر يف عملــه العســكري ورفــض التخــيل عنــه.

موعد مع الشهادة 
ــدة  ــه بل ــذي تعرضــت ل ــوين ال ــاح الصهي ــاين( 2006م ويف خضــم االجتي ــن الث ــوم الجمعــة 3 نوفمــر )ترشي مســاء ي

بيــت حانــون آنــذاك اســتهدفت املدفعيــة الصهيونيــة مجموعــة تتبــع للمقاومــة الفلســطينية يف منطقــة تعــرف باســم 

بيــارة علــوان شــامل القطــاع بصــاروخ أرض أرض حينهــا هــرع شــهيدنا املقــاوم مصطفــى للمنطقــة املســتهدفة النتشــال 

ــة  ــة نفســها وتســتهدف ســيارة اإلســعاف التابع ــارة عــى املنطق ــرات غ ــكان لتشــن الطائ ــن امل الشــهداء والجرحــى م

للهــال األحمــر الفلســطيني التــي يســتقلها الشــهيد، فارتقــى ومعــه مســعف آخــر هــو الشــهيد املجاهــد أحمــد املدهون 

والشــهيد املجاهــد ســليامن علــوان.

يف جنــازة مهيبــة انطلقــت مــن مســجد الهــدى والنــور مبنطقــة التــوام حملــت عــى أكتافهــا جثــامن الشــهيد الفــارس 

مصطفــى وســارت بــه حتــى اســتقرت يف مقــرة الســاطني حيــث دفــن جثامنــه الطاهــر. 
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الشهيد املجاهد أسامة صالح سامل جر

فارس التصدي لاجتياحات

الميالد والنشأة
ــه  ــد. إن ــد مؤمــن صندي ــاد مجاهــد عاب يف 19 أغســطس )آب( 1987م كان شــامل غــزة عــى موعــد مــع فجــر مي

املجاهــد أســامة صالــح جــر الــذي ينتمــي لعائلــة فلســطينية عريقــة صابــرة قدمــت الشــهداء واألرسى والجرحــى فــداء 

فلســطني. تــرىب الشــهيد بــني أرسة بســيطة تتكــون مــن الوالديــن وســتة أبنــاء وخمــس بنــات.

َعــرف الشــهيد املجاهــد أســامة طريــق املســجد وحلقــات تحفيــظ القــرآن منــذ نعومــة أظافــره، ودرس املرحلتــني 

االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث يف مخيــم جباليــا، ثــم درس املرحلــة الثانويــة مبدرســة أحمــد الشــقري 

بالقــرب مــن أبــراج النــدى شــامل القطــاع، ولكــن الظــروف االقتصاديــة املريــرة حالــت دون متكــن شــهيدنا مــن إكــامل 

مســرته التعليميــة، فعمــل يف ورشــة لتصليــح الســيارات علــه يســاعد يف إعالــة نفســه وأرستــه.

صفاته وأخالقه
ــار بوالديــه، أســمى مــا يتمنــاه  متيــز الشــهيد الفــارس أســامة بالهــدوء وجــامل الطبــع، تزيــن االبتســامة وجهــه، ب

يف هــذه الدنيــا الفانيــة شــهادة يف ســبيل اللــه، وحــرص الشــهيد عــى أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد »صــاح الديــن 

األيــويب« يف حــي الجــرن، ومــن ثــم انتقــل مــع أرستــه إىل منطقــة عزبــة عبــد ربــه ليلتــزم مــع إخوانــه يف الحركــة مبســجد 

صــاح الديــن – زمــو ومســجد الصديــق.

مشواره الجهادي
ــد الشــهيد  ــرىب عــى ي ــة انتفاضــة األقــى، وت ــاد اإلســامي مــع بداي ــة الجه انضــم الشــهيد املجاهــد أســامة لحرك

ــا القــدس امليامــني يف شــامل غــزة. ــم الحــو أحــد مجاهــدي رساي املجاهــد إبراهي

 شــارك شــهيدنا املجاهــد أســامة يف العديــد مــن املهرجانــات والفعاليــات التــي أقامتهــا الحركــة يف منطقــة جباليــا. 

وكان مــن أبــرز الفاعلــني يف العديــد مــن األنشــطة الحركيــة.

التحــق الشــهيد الفــارس أســامة بصفــوف جيــش القــدس وشــارك يف الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملخيــم جباليــا، 

(2006 - 1987)

تعجــز الكلــامت عــن وصــف الصادقــني. رجــال ليــس ككل الرجــال. 

ــه، ورفضــوا ظلــم الظاملــني، وســطروا  هــم باعــوا أنفســهم رخيصــة لل

ــك  ــوا ألولئ ــة والعطــاء، وأثبت ــاين التضحي ــم الطاهــرة أروع مع بدمائه

املنهزمــني أن الكــف ميكــن أن تناطــح املخــرز، بــل أن الكــف الصادقــة 

املؤمنــة بربهــا تنتــر عــى املخــرز.
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وانضــم بعــد فــرتة وجيــزة لصفــوف رسايــا القــدس وذلــك لشــجاعته وبســالته وحســن خلقــه وإميانــه الشــديد حيــث 

عمــل ضمــن وحــدات املرابطــني التابعــة لرايــا القــدس.

تعــرض شــهيدنا املقــدام أســامة إلصابــة يف قدمــه يف صــد اجتيــاح ملنطقــة الزيتــون مــع إخوانــه يف الرايــا ورجــال 

املقاومــة وســطروا أروع ماحــم البطولــة، وشــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات عــى الحــدود الشــاملية والرشقيــة 

لقطــاع غــزة، ويف إطــاق قذائــف )R.B.G( عــى آليــات االحتــال التــي كانــت تتوغــل رشق بلــدة جباليــا.

موعد مع الشهادة
ــاين( 2006م كان شــهيدنا املجاهــد أســامة جــر ينتظــر موعــده مــع  ــن الث ــوم االثنــني 6 نوفمــر )ترشي ــاح ي يف صب

الرحيــل عــن هــذه الدنيــا للقــاء رب العاملــني حيــث شــارك إخوانــه يف صــد االجتيــاح الصهيــوين الغاشــم لبلــدة جباليــا 

فــإذا بالقناصــة الصهيونيــة الحاقــدة تطلــق نرانهــا صــوب الشــهيد املقــاوم أســامة وبرفقتــه الشــهيد القســامي أحمــد 

ــاء املجــد والخلــود، فســام عليكــام يف الخالديــن. ــا إىل علي الحــري مــن ســكان منطقــة الصحابــة مبدينــة غــزة لرتقي
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الشهيدة املجاهدة مرفت أمني محمد مسعود

منفذة عملية انتقام الحرائر البطولية

الميالد والنشأة
22 أغســطس )آب( 1988م مل يكــن يوًمــا عاديًــا كيــف ال وهــو يــوم ميــاد ثامن استشــهادية يف ســجل االستشــهاديات 

الفلســطينيات اللــوايت ســطرن أروع مــا ميكــن مــن معــاين التضحيــة والعطاء. 

يف أرسة بســيطة تقطــن مخيــم جباليــا شــامل القطــاع عاشــت وترعرعــت شــهيدتنا املجاهــدة مرفــت بــني والديــن 

صابريــن وأختــني هــام نعيمــة وصابريــن وأخويــن هــام عــاء ونبيــل. تلقــت تعليمهــا االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف 

مــدارس املخيــم حتــى أنهــت الثانويــة العامــة لتلتحــق بعدهــا بالدراســة يف الجامعــة اإلســامية يف كليــة الرتبيــة.

يُذكــر أن االستشــهادية مرفــت مســعود هــي ابنــة عــم االستشــهادي نبيــل مســعود مــن كتائــب األقــى وهــو أحــد 

منفــذي عمليــة مينــاء أســدود يف 14 مــارس )آذار( 2004م، باالشــرتاك مــع كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح 

العســكري لحركــة حــامس.

ــي  ــهيدة ه ــا؛ فالش ــة ألخواته ــا ثاني ــا حنونً ــت أًم ــت مرف ــت: »كان ــاء وقال ــن أبن ــا م ــى له ــا تبق ــرت األم إىل م نظ

االبنــة الكــرى ألربعــة إخــوة وأخــوات هــم: نعيمــة، وعــاء، وصابريــن، ونبيــل، وســارت مرفــت عــى درب ابــن عمهــا 

ــل مســعود مــن كتائــب شــهداء األقــى«. االستشــهادي نبي

وتذكــرت أم عــاء األيــام األخــرة البنتهــا قائلــة: »مــن كــرة قيامهــا وصاتهــا ودعائهــا يف الفــرتة األخــرة شــعرت بأنهــا 

ســتفارقني. قبــل استشــهادها بيــوم جلســت تصــيل ملدة طويلــة وتدعو بصوت خافت مل أســمع منها ســوى كلمــة: يارب«.

تقــول أمهــا: »كنــت أغــار مــن حســن عبادتهــا، يف الليــل والنهــار ويف كل وقــت، بــني كل ركعتــني كانــت تدعــو بــكل 

قنــوت وإميــان، كنــت أفيــق أجدهــا تصــيل وأنــام وهــي تصــيل، وتســابقني يف الصــوم حتــى يــوم شــهادتها الــذي مل أنعــم 

فيــه بفطــور معهــا كانــت صامئــة«.

(2006 - 1988)

أســامء مــن نــور ودمــاء عزيــزة مل تكــن غاليــة عــى فلســطني مجــد 

ال يتوقــف وجهــاد أبهــر العــامل ومقاومــة جعلــت مــن أجســاد فتيــات 

ــاح »الشــهادة« لرتتقــي يف  ــة تضغــط عــى مفت ــل برشي فلســطني قناب

أبهــى والء للــه عــز وجــل.

االستشــهاديات مل يكــن ظاهــرة عابــرة عــى املجتمــع الفلســطيني 

ــل ظاهــرة أفقــدت العــدو  ــه ضــد مغتصــب أرضــه، ب وعــى انتفاضات

ــا يف البحــث عــن قنابــل برشيــة نســائية جاهــزة  صوابــه وبــدا مجنونً

ــاء يف كل حــني. لارتق
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تقــول والــدة الشــهيدة: »إّن مرفــت نامــت يف الســاعة الثانيــة عــرشة مــن ليلــة يــوم االثنــني ووضعــت ســاعة التنبيــه 

عــى الســاعة الثانيــة ليــًا، وعندمــا دقــت الســاعة اســتيقظت وصلّــت قيــام الليــل، وكانــت تدعــو وتصــيل، ويف الســاعة 

الثالثــة ليــًا أيقظتنــي مرفــت، وقالــت يل: يــا أمــي اســتيقظي يك نتســحر ونصــوم غــًدا، فاســتيقظت وذهبــت مرفــت 

إىل غرفتهــا لتصــيل، ويف الســاعة الرابعــة وعــرش دقائــق فجــًرا ناديــت عليهــا وقلــت لهــا ســوف يــؤذن الفجــر، فقالــت 

لحظــة ســوف أصــيل ركعتــني وآيت آلكل«.

وتواصــل األم الفلســطينية حديثهــا: »تناولــت كأًســا صغــرًا مــن الشــاي وقطعــة خبــز صغــرة وأقــراص الفافــل، لتعلــو 

بعدهــا تكبــرات الجامــع، بعدهــا صلّــت مرفــت صــاة الفجــر واســتمرت بالدعــاء وقــرأت القــرآن الكريــم حتــى رشوق 

شــمس صبــاح يــوم االستشــهاد«.

وقبــل أن تغــادر مرفــت منزلهــا فتحــت التلفــاز ورأت أطفــااًل قتلتهــم قــوات االحتــال، فقالــت ألمهــا: »لقــد قتلــوا 

األطفــال، اســتيقظي يــا أمــي، وانظــري ملــا يحــدث..«، وبعدهــا قبــل أن تخــرج ذهبــت لجدتهــا وقبلتهــا وطلبــت منهــا 

الدعــاء، وخرجــت لتســلك طريقهــا لنيــل الشــهادة يف ســبيل اللــه تعــاىل«.

صفاتها وأخالقها
تقــول الطالبــة منــى أحمــد صديقتهــا ورفيقــه دربهــا يف الجامعــة: »مرفــت كانــت دامئـًـا تتمنــى الشــهادة وتتحــدث 

عــن الشــهداء وتتأثــر كثــرًا بصــور الشــهداء وخاصــة بالطفلــة هــدى غاليــة ولطاملــا قالــت إنهــا تتمنــى أن تنتقــم لهــذه 

الطفلــة التــي قتلــت قــوات االحتــال عائلتهــا«.

يف بيــت االستشــهادية مرفــت البســيط كانــت شــقيقتها صابريــن متســك والدتهــا وبيدهــا األخــرى متســح دموعهــا 

ــا؟  ــا مام ــن مرفــت ي ــا؟ وي ــات معه ــيل الحلوي ــا أجــت مــن الجامعــة؟ راح تجيب ــن مرفــت؟ م ــا وي ــا: »مام وتقــول له

راحــت عــى الجنــة؟«. 

»نعيمــة« شــقيقة االستشــهادية مرفــت تحدثــت ودموعهــا تســبقها: »مســاء األحــد طلبــت منــي أن أنــام بجوارهــا 

يف غرفتهــا، فامزحتهــا وقلــت لهــا بــأن غرفتهــا مطلوبــة، ألنهــا تابعــة لحركــة الجهــاد، وقــد تتعــرض للقصــف فضحكــت 

بأعــى صوتهــا«.

وتصمت نعيمة لتتنهد طويًا، ثم تواصل: »سأتحر طوال عمري؛ ألنني مل أنم بجوارها يف ذلك اليوم«.

ومل تكــن االستشــهادية مرفــت كــام تؤكــد نعيمــة تأبــه بالدنيــا وملذاتهــا: »كنــت أمتنــى لــو أشــاهدها تتابــع مسلســًا 

أو تتحــدث كــام يحلــو للفتيــات. مــا فارقــت يوًمــا املصحــف. كانــت تــردد أننــا يف هــذه الحيــاة عابــرو ســبيل«.

مشوارها الجهادي
ــار  ــامية اإلط ــة اإلس ــارز يف الرابط ــاط ب ــا نش ــامي وكان له ــاد اإلس ــة الجه ــت بحرك ــا التحق ــد األم أن ابنته وتؤك

الطــايب للحركــة حيــث شــاركت يف الفعاليــات الجامهريــة واملهرجانــات التــي تقيمهــا الكتــل الطابيــة داخــل الجامعــة 

اإلســامية التــي تــدرس فيهــا بقســم الرياضيــات. وتقــول األســرة املحــررة أم محمــود الــزق إن االستشــهادية مرفــت مــن 
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البنــات الواعيــات الــايت قدمــن أرواحهــن عــى طريــق االستشــهادية هنــادي جــرادت و االستشــهادية هبــة دراغمــة و 

االستشــهادية ريــم الريــايش و االستشــهادية آيــات األخــرس، وأكــدت أنهــا كثــرًا مــا حلمــت بالشــهادة ومتنتهــا.

موعد مع الشهادة
ـــامل  ـــم مع ـــؤاد وترس ـــة أركان الف ـــكن الفرح ـــة تس ـــا مبتهج ـــا عروًس ـــوم م ـــزف يف ي ـــم أن ت ـــطينية تحل ـــاة فلس كأي فت

الوجـــه الحزيـــن، بينـــام مل ترتـــض االستشـــهادية مرفـــت ذات التســـعة عـــرش ربيًعـــا أن يكـــون زفافهـــا عاديًـــا، بـــل 

ـــطينيون  ـــن الفلس ـــد زفه ـــك، ق ـــن ذل ـــر م ـــل أك ـــل ق ـــامر، ب ـــل أق ـــل ق ـــس، ب ـــبع عرائ ـــن س ـــر م ـــق بأك ـــاءت أن تلح ش

ـــت  ـــي حمل ـــت الت ـــا، مرف ـــع قوله ـــي الجمي ـــام يرت ـــه« ك ـــبيل الل ـــون »يف س ـــه املقاتل ـــح إلي ـــا يطم ـــغ م ـــات، أبل إىل جن

ـــون  ـــرتاق حص ـــى اخ ـــا ع ـــت أمره ـــا عزم ـــاين( 2006م بعدم ـــن الث ـــر )ترشي ـــا يف 6 نوفم ـــن منزله ـــف م ـــا الناس حزامه

ـــون  ـــدة حان ـــوارع بل ـــون، وألن ش ـــت حان ـــدة بي ـــب بل ـــول إىل قل ـــل، والوص ـــاع املحت ـــامل القط ـــال يف ش ـــش االحت جي

ـــوده  ـــال، وجن ـــش االحت ـــات جي ـــل، ودباب ـــوارق اللي ـــن ط ـــارة إال م ـــن امل ـــا م ـــة متاًم ـــباح فارغ ـــن أش ـــارة ع ـــت عب كان

وقواتـــه الخاصـــة التـــي أقضـــت مضاجـــع الفلســـطينيني وأطالـــت ليلهـــم، وقتلـــت فرحتهـــم. يف تلـــك اللحظـــات كاد 

ـــا  ـــا، وعقلته ـــد أحكمـــت فعلته ـــدو ق ـــا يب ـــت عـــى م ـــي كان ـــت الت ـــة الشـــهيدة املجاهـــدة مرف ـــط عملي ـــش أن يحب الجي

ـــف  ـــزام الناس ـــزع الح ـــاواًل ن ـــة مح ـــود الصهاين ـــد الجن ـــا أح ـــث أوقفه ـــاه حي ـــقة لرؤي ـــاءت عاش ـــن ج ـــى م ـــت ع وتوكل

ـــود  ـــة بوج ـــكوك الصهاين ـــرات لش ـــن املتفج ـــا م ـــو غراًم ـــزن 15 كيل ـــذي كان ي ـــا وال ـــول خره ـــكام ح ـــع بإح ـــذي وض ال

ـــا  ـــل وأنامله ـــدها النحي ـــول جس ـــا لتح ـــود حوله ـــع الجن ـــه ليتجم ـــت نزع ـــهادية مرف ـــت االستش ـــا، ورفض ـــا حوله يشء م

ـــة  ـــوا الصـــورة لإلذاعـــات املحلي ـــن نقل ـــان الذي ـــال، وبحســـب شـــهود العي ـــود االحت ـــار تتفجـــر يف جن ـــة ن ـــة إىل كتل الرقيق

ـــت  ـــد رأي ـــا:« لق ـــم ثاثً ـــه العظي ـــه بالل ـــبام قال ـــه حس ـــة بعيني ـــاهد العملي ـــن ش ـــون مم ـــت حان ـــكان بي ـــد س ـــم أح أقس

ـــل«. ـــار هائ ـــمعنا دوي انفج ـــم فس ـــها فيه ـــرت نفس ـــم فج ـــا، ث ـــوا حوله ـــا تجمع ـــن 15 جنديً ـــد ع ـــاال يزي م

قتـــل وأصيـــب العديـــد مـــن الجنـــود الصهاينـــة بالعمليـــة النوعيـــة، وقـــد حـــرت املروحيـــات الصهيونيـــة وتدافعـــت 

اآلليـــات الصهيونيـــة لنقـــل الجرحـــى والقتـــى يف إشـــارة لكـــرة الصهاينـــة الـــذي ســـقطوا خـــال التفجـــر، هـــذه العمليـــة 

ـــكري  ـــاح العس ـــدس الجن ـــا الق ـــا رساي ـــت عنه ـــددة، أعلن ـــراءات مش ـــدة وإج ـــة معق ـــواء أمني ـــط أج ـــذت وس ـــي نف الت

لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي التـــي أطلقـــت عـــى عمليتهـــا اســـم »انتقـــام الحرائـــر« مـــن االحتـــال الصهيـــوين عـــى 

ـــاء.  ـــورة النس ـــال ث ـــطينيتني خ ـــني الفلس ـــه للمرأت ـــب قتل ـــزة إىل جان ـــامل غ ـــني يف ش ـــق املواطن ـــه بح جرامئ
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الشهيد املجاهد حمدي إبراهيم عاشور البطش

أثخن يف العدو قبل أن ميي شهيًدا

الميالد والنشأة
أبــر الشــهيد املجاهــد حمــدي إبراهيــم البطــش النــور يف بلــدة جباليــا البلــد يف 9 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1984م 

ــا  حيــث تــرىب شــهيدنا الفــارس ونشــأ وســط أرسة صابــرة محتســبة عرفــت واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا، فليــس غريًب

ــد مــن الشــهداء  ــة عريقــة ومجاهــدة قدمــت العدي ــداد طبيعــي لعائل ــك وهــي امت عــى هــذه األرسة أن تكــون كذل

ــر واالســتقال. وكان منهــم وعــى رأســهم  ــق التحري ــق ذات الشــوكة وطري ــن عــى طري والجرحــى واألرسى واملجاهدي

الشــهيد املجاهــد وضــاح البطــش منفــذ عمليــة كيســوفيم االستشــهادية والتــي أدت إىل مقتــل نائــب وحــدة املدرعــات 

العســكرية يف الجيــش الصهيــوين وإصابــة عــدد آخــر مــن أعــداء اللــه.

ــه  ــل تعليم ــد، وواص ــا البل ــة جبالي ــي مبدين ــة الرافع ــة يف مدرس ــة االبتدائي ــدي املرحل ــد حم ــهيد املجاه درس الش

ــة. ــان الثانوي ــن عف ــامن ب ــة عث ــة يف مدرس ــه الثانوي ــم مرحلت ــة، وأت ــد اإلعدادي ــن زي ــامة ب ــة أس ــدادي يف مدرس اإلع

صفاته وأخالقه
»ُعــرف شــهيدنا املجاهــد حمــدي بحرصــه الشــديد عــى أداء الصلــوات الخمــس يف املســجد، كــام عــرف عنــه عاقاتــه 

الحميمــة مــع أهلــه وجرانــه حيــث متيــز بــره لوالديــه، متيــزه عاقــات طيبــة مــع جميــع الفصائــل خاصــة الشــهداء«. 

بهــذه الكلــامت القائــل يتحــدث ابــن عــم الشــهيد حســني البطــش يف وصــف الشــهيد الفــارس حمــدي.

ويضيــف حســني: »متيــز الشــهيد حمــدي رحمــه اللــه بدماثــة الخلــق وباالبتســامة الجميلــة التــي كانــت ال تفارقــه 

ــه يتمتــع  ــه وحســن ســلوكه األمــر الــذي جعل عــى اإلطــاق فبــدا رمــزًا للشــاب الهــادئ الخلــوق، وأرس الشــباب بأدب

بعاقــات اجتامعيــة واســعة عــى الرغــم مــن صغــر ســنه«.

مشواره الجهادي
ـــاًرا  ـــا ودم ـــث خرابً ـــوين يعي ـــال الصهي ـــدي االحت ـــد حم ـــنا املجاه ـــاة رأى فارس ـــى الحي ـــاه ع ـــت عين ـــذ أن تفتح من

ـــرد عـــى هـــذا التخريـــب والتدمـــر مـــن قبـــل أعـــداء  ـــه يف نفـــس فارســـنا العـــزم بال بأرضـــه ومقدســـاته، فألهـــب هـــذا كل

ـــن  ـــد م ـــارك يف العدي ـــث ش ـــامي حي ـــاد اإلس ـــق الجه ـــورة، طري ـــي والث ـــان والوع ـــق اإلمي ـــهيد بطري ـــق الش ـــه، فالتح الل

(2006 - 1984)

ــت مســتمرة،  ــة الزال ــد، واملواجه ــه بع ــدو مل تنت ــع الع ــا م معركتن

ودمــاء الشــهداء مل تجــف، فالشــهيد يتلــو الشــهيد، الســابقون ميضــون، 

والاحقــون يعاهــدون، ثــم يعرفــون فيكونــون شــهداء.
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ـــة، ومل  ـــام للحرك ـــاط الع ـــتوى النش ـــى مس ـــه أو ع ـــتوى منطقت ـــى مس ـــواء ع ـــة س ـــا الحرك ـــوم به ـــي تق ـــات الت الفعالي

ـــه  ـــا يف أعـــراس الشـــهداء حيـــث عـــرف عن ـــم الواجـــب خصوًص ـــه يف تقدي ـــاء شـــعبه وحركت ـــًدا يف مســـاعدة أبن يدخـــر جه

ـــرى نخـــدم؟«.  ـــا ت ـــن ي ـــدم الشـــهداء فم ـــا ال نخ ـــا: »إذا كن ـــردد دوًم ـــراس الشـــهداء، وكان ي ـــى أع ـــهامه يف اإلرشاف ع إس

ـــا القـــدس  ونظـــًرا لتـــوق الشـــهيد للجهـــاد وعشـــقه للشـــهادة يف ســـبيل اللـــه _عـــز وجـــل_ انضـــم الفـــارس لصفـــوف رساي

ـــع  ـــا، فوق ـــن فيه ـــن املميزي ـــر م ـــكرية، وظه ـــدورات العس ـــن ال ـــد م ـــع للعدي ـــث خض ـــة حي ـــكري للحرك ـــاح العس الجن

ـــن  ـــد م ـــارس يف العدي ـــهيد الف ـــارك الش ـــام ش ـــا، ك ـــة للراي ـــهاديني التابع ـــدة االستش ـــن وح ـــل ضم ـــار للعم ـــه االختي علي

املهـــامت الجهاديـــة ضمـــن صفـــوف رسايـــا القـــدس، منهـــا عمليـــات إطـــاق صواريـــخ متعـــددة عـــى املغتصبـــات 

ـــي أمثـــرت وبقـــوة  ـــات الرصـــد واالســـتطاع الت ـــد مـــن عملي ـــذا مشـــاركته يف العدي ـــا، وك ـــة الجامثـــة عـــى أراضين الصهيوني

ـــاف  ـــتى أصن ـــعبنا ش ـــاء ش ـــت أبن ـــا أذاق ـــي لطامل ـــة الت ـــال الصهيوني ـــوات االحت ـــوف ق ـــة يف صف ـــائر فادح ـــاع خس يف إيق

القمـــع والعـــدوان والوحشـــية املفرطـــة. هـــذا باإلضافـــة إىل إســـهامه مـــع رفـــاق دربـــه يف صـــد العديـــد مـــن االجتياحـــات 

ـــد مـــن مناطـــق ومخيـــامت ومـــدن وقـــرى قطـــاع غـــزة والســـيام االجتياحـــات املتكـــررة  ـــة عـــى العدي ـــة واملتعاقب املتتالي

ـــًنا  ـــاًء حس ـــارس ب ـــهيدنا الف ـــى ش ـــث أب ـــى حي ـــة األق ـــال انتفاض ـــزة خ ـــاع غ ـــامل قط ـــا ش ـــرض له ـــي تع ـــة الت واملتتالي

ـــا  ـــي أرشن ـــهاديني الت ـــدة االستش ـــه يف وح ـــن عمل ـــب. وضم ـــدو الغاص ـــوف الع ـــائر يف صف ـــر الخس ـــاع أك ـــا وإيق يف صده

ـــف  ـــكل مكث ـــم بش ـــهاديني وتدريبه ـــز االستش ـــارك يف تجهي ـــه ش ـــدي أن ـــدام حم ـــهيد املق ـــق الش ـــر يف ح ـــا يُذك ـــا آنًف إليه

ـــه. ـــداء الل ـــع أع ـــارك م ـــى املع ـــوا أق ليخوض

موعد مع الشهادة
لقـــد ملـــك حـــب الجهـــاد وعشـــق الشـــهادة يف ســـبيل اللـــه عـــى شـــهيدنا الفـــارس حمـــدي كل حواســـه حتـــى 

تطلـــع دامئًـــا للشـــهادة ومتناهـــا؛ ففـــي 7 نوفمـــر )ترشيـــن الثـــاين( 2006م قـــام الشـــهيد الفـــارس حمـــدي برفقـــة 

ـــد القـــرم بتفجـــر عبـــوة ناســـفة يف جرافـــة صهيونيـــة يف منطقـــة الواحـــة غـــرب محافظـــة الشـــامل،  الشـــهيد املجاهـــد رائ

ـــا  ـــا م ـــام صواريخه ـــت عليه ـــة فأطلق ـــر الجراف ـــد تفج ـــام بع ـــد مكانه ـــن تحدي ـــة م ـــتطاع صهيوني ـــرة اس ـــت طائ فتمكن

ـــام  ـــذي ق ـــوم ال ـــس الي ـــارك يف نف ـــدي ش ـــد حم ـــهيد املجاه ـــره أن الش ـــر ذك ـــور. والجدي ـــى الف ـــهادهام ع أدى إىل استش

ـــة رشق  ـــة يف منطق ـــة صهيوني ـــى دباب ـــة )R.B.G( ع ـــد بإطـــاق قذيف ـــه رائ ـــع رفيق ـــة العســـكرية م ـــه بتفجـــر الجراف في

ـــة  ـــا وإصاب ـــة وإعطابه ـــر الدباب ـــا أدى إىل تدم ـــال م ـــوات االحت ـــن ق ـــم م ـــاح غاش ـــة اجتي ـــت ملحاول ـــي تعرض ـــا الت جبالي

ـــة. ـــود صهاين ـــن جن ـــا م ـــن فيه كل م
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الشهيد املجاهد رائد محمد مصطفى القرم

جهاد املثابرين وشهادة الصادقني

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد رائــد محمــد القــرم )أبــو هشــام( يف مخيــم الشــاطئ مبدينــة غــزة يف 5 مايــو )أيــار( 1984م. 

تــرىب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــام تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا، تلــك األرسة التــي ُهّجــرت كباقــي األرس 

الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة »حاممــة« وذلــك يف العــام 1948م.

تتكــون أرستــه مــن والديه وســبعة مــن األبناء، واثنتني من البنات، وقّدر الله أن يكون الشــهيد هــو الثالث بني الجميع.

ــة يف  ــته اإلعدادي ــل دراس ــة، وأكم ــى االبتدائي ــل ع ــدة فحص ــزة الجدي ــة غ ــد يف مدرس ــد رائ ــهيد املجاه درس الش

ــدادة. ــم الح ــي قس ــزة املهن ــب غ ــة تدري ــته يف كلي ــى دراس ــال، وأنه ــة الرم مدرس

صفاته وأخالقه
ــيطًا  ــه، بس ــا ألصدقائ ــال وُمحًب ــا لألطف ــس، محًب ــب النف ــاًم طي ــانًا عظي ــام إنس ــو هش ــارس أب ــهيد الف ــرف الش ع

ــه  ــة ألرحام ــارة والصل ــم الزي ــة. ودائ ــوة الصادق ــة واألخ ــم باملحب ــعر تجاهه ــه ويش ــد إلخوان ــم التفق ــامًحا، دائ ومتس

ــا منهــام.  ــا جــًدا مــن ِقبــل والديــه وإخوتــه، حيــث ُعهــد مطيًعــا لهــام ومقربً وأقاربــه وأصدقائــه؛ لذلــك أصبــح محبوبً

وحــرص عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد، ويحــث إخوتــه عليهــا، ويدعــو الجميــع للمواظبــة عليهــا. درج عــى أن 

ــو  ــام شــهيدنا املجاهــد أب ــا يف كل مناســبة. ق ــور فتحــي الشــقاقي ويستشــهد به ــوال الشــهيد الدكت ــامت وأق ــردد كل ي

هشــام بــأداء مناســك العمــرة وذلــك قبــل ســتة أشــهر مــن استشــهاده برفقــة إخــوة وأصدقــاء لــه مــن مخيــم الشــاطئ، 

ــه عليهــم. ــة رضــوان الل ــور الصحاب ــي  وقب ــارة قــر النب ــة املرشفــة وزي ــال رشف الصــاة يف الكعب فن

وعــرف عــن شــهيدنا املجاهــد الفــذ أبــو هشــام حبــه لفعــل الخــر حيــث قــام مــع إخوتــه املجاهديــن ببنــاء مســجد 

املصطفــى  الكائــن يف مخيــم الشــاطئ مبنطقــة الباخيــة.

مشواره الجهادي
ــل  ــرط يف العم ــه، فانخ ــعبه وأمت ــدر ش ــى ص ــا ع ــوين جامثً ــال الصهي ــاة رأى االحت ــى الحي ــاه ع ــت عين ــذ تفتح من

(2006 - 1984)

عاليــة قاماتهــم يف ســاحات الجهــاد. تســابقوا إىل حيــاض الشــهادة 

ــه ســبحانه  ــس إرضــاء لل ــة بالنف ــدة واســتعداًدا للتضحي حامســة متق

وتعــاىل وإعــاء لكلمتــه، وذوًدا عــن األرض. مل يخفهــم تفــوق العــدو 

ــاًدا، ال، هــم الذيــن أخافــوه جــرأة ومضــاء، فصــار  عليهــم عــدًدا وعت

يتهيــب مواجهتهــم ويحــذر لقاءهــم. رائد قامــة جهادية عاليــة ماجدة.
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ــاد اإلســامي يف  ــة الجه ــات العمــل الســيايس لحرك ــًة، ليلتحــق مبجموع ــة انتفاضــة االقــى املبارك ــذ بداي ــادي من الجه

ــان. ــود عقي ــرم محم ــي يرتأســها الشــهيد املجاهــد أك ــم الشــاطئ الت مخي

كان شـــهيدنا الفـــارس رائـــد مـــن األصدقـــاء الحميمـــني للشـــهداء املجاهديـــن منـــر ســـكر، أرشف شـــلوف، أكـــرم 

عقيـــان، عدنـــان بســـتان.

عمل شــهيدنا املجاهد رائد القرم مع لجنة الفعاليات املركزية لحركة الجهاد اإلســامي وصار أمرها يف مخيم الشــاطئ.

شــارك شــهيدنا الفــارس أبــو هشــام يف إحيــاء العديــد مــن املناســبات العامــة ومناســبات حركــة الجهــاد اإلســامي، 

فــكان يشــارك بفاعليــة يف أعــراس الشــهداء ويف إحيــاء مناســبات األعيــاد.

ارتبــط الشــهيد املجاهــد رائــد القــرم بعاقــات طيبــة وحميمــة بالشــهداء محمــد مطــر ويوســف أبــو املعــزة وعبــد 

الرحمــن أبــو شــنب.

عمــل شــهيدنا الفــارس أبــو هشــام يف صفــوف رسايــا القــدس، وتــرىب عــى مبادئهــا وعــرف معنــى الرجولــة عــى يــد 

الشــهداء القــادة محمــود جــودة، شــادي مهنــا، عدنــان بســتان ابــو جنــدل. وشــارك يف عمليــات إطــاق الصواريــخ عــى 

املغتصبــات الصهيونيــة وعمليــات القنــص وعمليــات صــد االجتياحــات، وأصبــح مدربًــا ماهــًرا حيــث درب العديــد مــن 

االستشــهاديني، فــكان منهــم االستشــهادي موفــق األعــرج، عــامر الجدبــة، عــيل ســمور، منــر ســكر، أرشف شــلوف.

منــذ تأســس جيــش القــدس )جيــش املرابطــني( كانــت أعــني قــادة الجيــش عــى رجــل مثــل شــهيدنا الفــارس أبــو 

ــم  ــا ومجموعــات جيــش القــدس يف مخي ــًدا ملنطقــة الشــاطئ، فكــون خاي هشــام فالتحــق بجيــش القــدس وعــني قائ

الشــاطئ حتــى أصبــح جيًشــا يحتــذى بــه فأصبــح يــدرب ويعــد كــوادر وعنــارص لجيــش القــدس ورسايــا القــدس ليــس 

عــى مســتوى مخيــم الشــاطئ، بــل عــى مســتوى مدينــة غــزة.

شــارك الشــهيد املجاهــد أبــو هشــام يف عمليــات إطــاق الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة لشــامل 

قطــاع غــزة، واســتهدفت القــوات الصهيونيــة مــن أجلهــا الشــهيد القائــد منــر ســكر.

موعد مع الشهادة
ــدة بيــت  ــة قــد اجتاحــت بل ــة الباغي ــاين( 2006م كانــت القــوات الصهيوني ــن الث ــاء 7 نوفمــر )ترشي ــة الثاث يف ليل

الهيــا، فذهــب شــهيدنا املجاهــد أبــو هشــام مــع رفيــق دربــه املجاهــد الشــهيد حمــدي إبراهيــم البطــش إىل منطقــة 

العطاطــرة لزراعــة ونصــب عبــوة أرضيــة للقــوات الصهيونيــة الغاصبــة فتمكنــا يف تلــك الليلــة مــن نصــب تلــك العبــوة 

التــي ســتنفجر يف أعــداء اللــه، إال أن طائــرة اســتطاع صهونيــة حــددت مكانهــام بعــد تفجــر الجرافــة فأطلقــت عليهــام 

صواريخهــا مــا أدى إىل استشــهادهام عــى الفــور.

رحــم اللــه شــهيدنا الفــارس رائــد القــرم، ونســأل اللــه العــيل القديــر أن يســكنه يف مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر، 

وأن يكــون شــفيًعا ألهلــه يــوم القيامــة.
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الشهيد املجاهد نارص جامل أحمد الندر

حارس الحدود

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد نــارص جــامل النــدر )أبــو مجاهــد( يف جباليــا البلــد يف 6 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1989م حيــث 

عــاش وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة مؤمنــة باللــه اتخــذت اإلســام منهًجــا وســلوك حيــاة. درس مراحــل 

تعليمــه املختلفــة مبــدارس جباليــا، لكــن استشــهاده حــال دون إكاملــه لدراســته.

صفاته وأخالقه
عــرف الشــهيد املجاهــد نــارص ببســاطته وتواضعــه، وحبــه الشــديد ألرستــه واحرتامــه لجرانــه؛ فقــد ُعهــد بــاًرا بوالديه 

حنونـًـا عــى إخوتــه، فــرتاه يبتســم يف وجــه الجميــع يجامــل الكبــر والصغــر يف كافــة املناســبات، ومل يتــوان عــن تقديــم 

يــد العــون لــكل مــن يطلــب مســاعدته حتــى حســاب وقتــه مثلــام قــال رفــاق دربــه. وُعــرف بالتزامــه بحضــور مجالــس 

الذكــر، وحرصــه عــى أداء الصــاة يف جامعــة منــذ نعومــة أظافــره يف مســجد الســيدة خديجــة _ريض اللــه عنهــا_ وُعــرف 

بجرأتــه وشــجاعته يف مقارعــة االحتــال.

مشواره الجهادي
 ظــل حــب لقــاء اللــه وطلــب الشــهادة حلــاًم وأمــًا يــراودان شــهيدنا املجاهــد نــارص ليــل نهــار؛ لذلــك مل يــرتدد 

ــاء: ركــب حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني. لحظــة واحــدة يف االلتحــاق بركــب الشــهداء األحي

ــارص مؤهــًا  ــارس ن ــات شــهيدنا الف ــى ب ــة حت ــد انطــاق انتفاضــة األقــى املبارك ــل بع ــا هــي إال ســنوات قائ وم

ــة وحــب العمــل  ــاد اإلســامي ليكــون بعدهــا شــعلة متقــدة مــن النشــاط والحيوي لانخــراط يف صفــوف حركــة الجه

الجهــادي، فــرتاه مشــاركًا يف كافــة الفعاليــات التــي نظمتهــا الحركــة يف منطقــة ســكناه، ولكــن عشــق نــارص للشــهادة 

جعلــه دائــم البحــث عنهــا يف كل زاويــة وركــن مــن أركان الحركــة املجاهــدة؛ ففــي 2004م التحــق شــهيدنا املقــوام نــارص 

بصفــوف جيــش القــدس أحــد التشــكيات العســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث تلقــى خــال تلــك الفــرتة العديــد 

(2006 - 1989)

إىل األمــام يــا قوافــل الشــهداء! فــا زالــت األرض عطــى يف انتظــار 

ســيول دمائكــم العطــرة لتزيــل الدنــس الــذي تراكــم منــذ ســنني فــوق 

ــور الوطــن!  ــى ثغ ــط ع ــارص امتشــق ســاحك! راب ــا ن ــا ي ــا. هي أدميه

اقتــل عــدوك قبــل أن يتقــدم! فــا وقــت إال للســيف. ال وقــت 

ــا  ــك ي ــا ل ــار. هنيًئ ــه االنتص ــار يعقب ــت إال لانفج ــة. ال وق إال للطلق

ــك!  ــر دمــك عــى ســيف قاتل ــام انت ــر املــؤزر حين ــارص هــذا الن ن

وحينــام انتــرت روحــك عــى قبضــة الــرتاب. هنيًئــا لــك هــذا النــر 

ــاء! ــهداء واألنبي ــب الش ــق برك ــامء لتلح ــاء الس ــق يف علي ــت تحل وأن
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ــاح العســكري الضــارب  ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــد لانخــراط يف صف ــام بع ــه في ــي أهلت ــدورات العســكرية الت ــن ال م

ــه  ــور الوطــن ليحمي ــى ثغ ــن ع ــه املجاهدي ــع إخوان ــط م ــارص يراب ــد ن ــهيدنا املجاه ــدأ ش ــا ب ــاد. وعنده ــة الجه لحرك

بدمائــه وأشــائه مــن الغــزاة املعتديــن، كــام تلقــى دورة متقدمــة يف إطــاق الصواريــخ باتجــاه أراضينــا املحتلــة منــذ 

1948م، وشــارك يف بعــض عمليــات إطــاق الصواريــخ، ويف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة التــي كان شــامل قطــاع 

غــزة يتعــرض لهــا.

موعد مع الشهادة
بينــام كان شــهيدنا الفــارس نــارص مرابطًــا عــى ثغــر مــن ثغــور الوطــن وتحديــًدا يف فجــر يــوم 23 نوفمــر )ترشيــن 

الثــاين( 2006م جاءتــه الشــهادة التــي طاملــا بحــث عنهــا وحلــم بالفــوز بهــا حــني تقدمــت دبابــات االحتــال وآلياتــه 

باتجــاه املنطقــة الرشقيــة ملخيــم جباليــا، فــام كان مــن شــهيدنا املنصــور بــإذن اللــه إال أن تقــدم ومجموعــة مــن إخوانــه 

يف رسايــا القــدس لصــد تلــك اآلليــات، فتمكــن مــن تفجــر عبــوة ناســفة بإحــدى اآلليــات مــام أدى إىل إعطابهــا. وعــى 

الفــور باغتتــه دبابــة أخــرى بإطــاق قذيفــة مدفعيــة باتجاهــه، فأصيــب برأســه، وارتقــى شــهيًدا مدافًعــا عــن ثــرى أرضــه 

وكرامــة شــعبه.
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الشهيد املجاهد أحمد حسن محمد لبد

فارس الوحدة الصاروخية

الميالد والنشأة
ــبتمر  ــة الســعودية يف 14 س ــة العربي ــدة( يف اململك ــو عبي ــد )أب ــد حســن لب ــا الشــهيد املجاهــد أحم تفتحــت عين

ــن  ــدر م ــي تنح ــي الت ــا الوطن ــي وعطائه ــا الدين ــة بالتزامه ــة املعروف ــه الكرمي ــان أرست ــأ يف أحض ــول( 1987م فنش )أيل

ــرة مــن قراهــا  ــروا منهــا عنــوة يف العــام 1948م كباقــي العائــات الفلســطينية املُهجَّ مدينــة »عســقان« املحتلــة التــي ُهجِّ

وبلداتهــا يف تلــك املناطــق التــي احتلــت يف ذلــك العــام عــى يــد عصابــات القتــل واإلجــرام الصهيونيــة. ويف العــام 1994م 

عــادت أرسة شــهيدنا املقــدام أحمــد إىل أرض الوطــن ليقيــم مــع إخوتــه وذويــه يف مــرشوع بيــت الهيــا، فالتحق مبدرســة 

الفاخــورة ليكمــل فيهــا دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة، وبعــد ذلــك انتقــل للدراســة يف كليــة غــزة املهنيــة، حيــث درس 

يف مجــال التقنيــات الكهربائيــة، وبعــد أن تخــرج عمــل موظًفــا يف الســلطة الفلســطينية حتــى استشــهاده _رحمــه اللــه_.

صفاته وأخالقه
التــزم شــهيدنا املجاهــد أحمــد منــذ صغــره بالصــاة يف املســجد حتــى أضحــى شــابًا، فــرتىب يف أحضانــه عــى موائــد 

القــرآن والســنة التــي صقلــت فيــام بعــد شــخصيته اإلســامية، وتــرشب مــن إخوانــه يف املســجد أفــكار ومبــادئ اإلميــان 

والوعــي والثــورة التــي نهــل منهــا ســبل ومعــاين التضحيــة والبــذل واإلخــاص، وأثنــاء دراســته يف الكليــة تــوىل مســئولية 

الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الكليــة نظــًرا لكونــه فاعــًا ونشــيطًا داخــل كليتــه.

مشواره الجهادي
بعــد أن درس شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف مجــال التقنيــات الكهربائيــة توســعت مداركــه خاصــة عندمــا بــدأ التطبيــق 

العمــيل، ونتيجــة لذلــك بــدأ يحــاول صناعــة بعــض املفرقعــات اليدويــة، ثــم تــدرج حتــى امتلــك القــدرة عــى التعامــل 

مــع أعقــد أنــواع العبــوات واملتفجــرات كــام بــرع يف صناعــة العبــوات الناســفة، وشــارك شــهيدنا الفــارس أبــو عبيــدة قبل 

انضاممــه للعمــل املنظــم يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة بالقنابــل التقليديــة مثــل »األكــواع املتفجــرة«، 

وكان يقــدم العــون إلخوانــه املجاهديــن، وقــد أصيــب شــهيدنا يف يــده اليمنــى يف إحــدى املــرات التــي كان يقــوم فيهــا 

بصناعــة بعــض املتفجــرات البســيطة.

(2006 - 1987)

أحمــد لبــد مــن مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام إىل مياديــن 

الجهــاد رحلــة شــاقة بــدأت بالتصنيــع البســيط، فتطورت حتــى وصلت 

حــد اإلتقــان لصناعــة العبــوات، ثــم كانــت الصواريــخ القدســية التــي 

شــارك يف تطويــر منظومتهــا، وأمطــر املحتــل الغاصــب بحمــم براكينهــا 

حتــى أســلحة الــدروع كانــت آثــار بصامتــه دامغــة عليهــا، فــكان بحــق 

املجاهــد الــذي أفنــى ســنينه فــداء للجهــاد وفلســطني.
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متتــع شــهيدنا املجاهــد أحمــد بعقليــة فــذة وشــخصية قويــة عــاوة عــى التزامــه الدينــي، فأهلتــه هــذه الصفــات 

لالتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وعمــل يف إحــدى خايــا رسايــا القــدس، 

ورابــط مــع إخوانــه املجاهديــن عــدة ليــال عــى الثغــور كــام شــاركهم يف بعــض مهــامت االســتطاع حيــث أثبــت جدارتــه 

يف العمــل الجهــادي مــا أهلــه ليكــون أحــد عنــارص القــوة الصاروخيــة التابعــة لرايــا القــدس حيــث اشــرتك مــع إخوانــه 

يف عــدة مهــامت جهاديــة أطلــق خالهــا العــرشات مــن صواريــخ » قــدس« متوســط املــدى املتطــورة عــى مدننــا املحتلــة 

التــي أوقعــت بحمــد اللــه العديــد مــن اإلصابــات والقتــى عــدا الخســائر التــي تكبدهــا العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
ــع إطــاق  ــة فاشــلة ملن ــه يف محاول ــوده ودبابات ــه وجن ــل العــدو بآليات ــة رشســة مــن قب شــهد شــامل القطــاع حمل

الصواريــخ عــى املغتصبــات املحاذيــة للقطــاع، فتقدمــت اآلليــات إىل رشق مدينــة الشــيخ زايــد بعــد اجتيــاح مدينــة 

ــاح الغاشــم. ــه مــن املشــاركني يف صــد هــذا االجتي بيــت حانــون، فــكان شــهيدنا أحمــد رحمــه الل

 صبــاح يــوم الســبت املوافــق 25 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2006م املوعــد املشــهود لــزف العريــس أحمــد إىل الحــور 

العــني حيــث أطلــق أحــد القناصــة النــار عليــه لتســتقر الرصاصــة يف قلبــه الطاهــر لرتقــي إىل ربــه شــهيًدا بــإذن اللــه بعد 

أن ســطر بدمــه الطاهــر أروع ماحــم البطولــة والفــداء لينــال رشف الجهــاد والشــهادة يف ســبيل اللــه مقبــًا غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد يحيى سفيان يحيى القصاص

امتشق ساحه ومى نحو الجنان

الميالد والنشأة
ــوب  ــس جن ــة خانيون ــون األول( 1985م مبدين ــى ســفيان القصــاص يف 18 ديســمر )كان ــد شــهيدنا املجاهــد يحي ول

قطــاع غــزة، فقــد تــرىب يف أكنــاف أرسة متدينــة محافظــة عــى تعاليــم دينهــا اإلســامي الحنيــف، مكونــة مــن أحــد عــرش 

أًخــا وأربــع أخــوات، وترعــرع بــني مخيــامت وشــوارع مدينــة خانيونــس التــي خــرج منهــا العديــد مــن قــادة املقاومــة 

الفلســطينية، فنشــأ نشــأة الرجــال الصادقــني، وتــرىب تربيــة األبطــال. وهــو أحــد الشــباب املحافظــني عــى صلواتهــم يف 

مســجد املصطفــي مبنطقــة الشــيخ نــارص. ومــع تفتــح عينــي الشــهيد عــى بطــش االحتــال مــن قتــل وتدمــر واعتقــال 

قــرر أن يرســم طريقــه عــى درب الشــهداء األبــرار وخطــا املقاومــني الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم رد كيــد األعــداء. 

التحــق الشــهيد املجاهــد يحيــى مبــدارس مدينــة خانيونــس ليــدرس املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة قبــل أن يلتحــق 

مبدرســة كــامل نــارص لدراســة املرحلــة الثانويــة، لكــن الوضــع االقتصــادي الــذي كانــت تعيشــه أرستــه كالكثــر مــن األرس 

الفلســطينية أجــر الشــهيد املجاهــد يحيــى عــى تــرك دراســته والبحــث عــن عمــل مــن أجــل مســاعدة والــده يف إعالــة 

أرستــه الكبــرة.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد يحيــى برفعــة أخاقــه النبيلــة وســرته العطــرة وصفــاء قلبــه وحســن معاملتــه مــع اآلخريــن 

وبــره بوالديــه، وأحبــه جرانــه وأصدقــاؤه ومــن عــارشه، واتســم بالجديــة، والهــدوء يف آن واحــد، حيــث متيــز بشــخصية 

قياديــة أهلتــه الحًقــا لتــويل املســؤولية عــن العديــد مــن املجموعــات الجهاديــة يف بلدتــه.

مشواره الجهادي
مــع انطــاق الشــعلة األوىل النتفاضــة األقــى تعــرف الشــهيد املجاهــد يحيــى عــى خيــار الشــهيد الدكتــور فتحــي 

الشــقاقي وطريــق اإلميــان والوعــي والثــورة، فانضــم لصفــوف الجهــاد واملقاومــة: إىل حركة الجهاد اإلســامي يف فلســطني، 

حيــث كان رجــًا أحــب الشــهادة واملقاومــة، فعمــل يف عــدة مجــاالت خــال انتفاضــة األقــى منهــا اللجنــة الرياضيــة 

واللجنــة اإلعاميــة والثقافيــة واالجتامعيــة التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني. وأحبــه الجميــع إلخاصــه يف 

عملــه وبذلــه قصــارى جهــده مــن أجــل إنجــاز مــا يــوكل لــه.

(2006 - 1985)

حاملــا  املعركــة!  يف  لانخــراط  دامئًــا  مجاهدينــا  أرسع  كان  مــا 

ــك املــكان ال  ــاح يف مــكان مــا يرعــون إىل ذل يعلمــون حــدوث اجتي

يوجههــم ســوى إميانهــم باللــه والرغبــة يف الشــهادة، وهــذه صفــة قلــام 

نجدهــا يف محــاريب العــامل الذيــن يتحينــون الفرصــة للهــرب مــن أرض 

املعركــة. رحــم اللــه يحيــى! مــا كان أرسعــه لاســتجابة لداعــي الجهــاد!
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ــك  ــاد اإلســامي، وخــاض يف تل ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــا القــدس الجن ــم التحــق الشــهيد بصفــوف رساي ومــن ث

ــات ضــد قــوات االحتــال. ــد مــن العملي الفــرتة العدي

موعده مع الشهادة
يف الوقــت الــذي كان فيــه قطــاع غــزة يشــهد الكثــر مــن عمليــات االجتيــاح الصهيونيــة، قامــت قــوات االحتــال 

ــداول خــر  ــدة عبســان الكبــرة، ومــع ت ــة خانيونــس بالقــرب مــن بل ــة ملدين الصهيــوين بالتقــدم نحــو املنطقــة الرشقي

االجتيــاح امتشــق الشــهيد املجاهــد يحيــى ســاحه لــي يدافــع عــن أهلــه وثــرى وطنــه وصــد العــدوان الصهيــوين عــن 

الديــار. وقامــت القــوات الصهيونيــة الخاصــة برصــد الشــهيد وإطــاق العديــد مــن الرصاصــات باتجاهــه ليصــاب برأســه 

إصابــة خطــرة، وكان ذلــك يف 21 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2006م، نقــل عــى أثرهــا إىل مشــفي الشــفاء مبدينــة غــزة، 

ولصعوبــة حالتــه تــم تحويلــه إىل املشــايف املريــة، وهنــاك كان عــى موعــد الرحيــل عــن هــذه الحيــاة الدنيــا، وقــد عــاد 

جثامنــه الطاهــر إىل أرض الوطــن يف 26 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2006م ليــوارى الــرى بجانــب إخوانــه مــن الشــهداء 

الذيــن قاســمهم معانــاة الحيــاة ومتعــة التنقــل بــني مياديــن الجهــاد واملقاومــة.

الشاعر الصغر عادل شقيق الشهيد املجاهد يحيى كتب قصيدة رثاء ألخيه، ومام جاء فيها:

يا إخويت ال تحزنوا وكونوا مثله

تقاتلون من أجل القضية

أجل فرايا القدس هي العنوان

زلزلوا الكيان

ودمروا األركان

ومزقوا األعام

أجل فهو محتل جبان
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الشهيد املجاهد محمود محمد أحمد عبد العال

أراد أهله أن يروه، لكن القدر أراد لهم معانقة جثامنه

الميالد والنشأة
ــن أرسة  ــار( 1982م، م ــو )أي ــخ 9 ماي ــح بتاري ــة رف ــال يف مدين ــد الع ــد عب ــود محم ــد محم ــهيد املجاه ــد الش ول

الجئــة تعــود أصولهــا إىل بلــدة »بــر الســبع« املحتلــة، تــرىب يف أرسة محافظــة مكونــة مــن أربعــة عــرش مــن األشــقاء 

ــم. ــع بينه ــه الراب ــقيقات ترتيب والش

نشــأ شــهيدنا الفــارس محمــود يف مدينــة رفــح، وتلقــى تعليمــه األســايس مبدارســها، ثــم انتقــل للبحــث عــن فرصــة 

عمــل يف الضفــة املحتلــة ليعيــل أرستــه يف مواجهــة ظــروف الحيــاة القاســية التــي يعانيهــا أبنــاء شــعبنا الفلســطيني.

صفاته وأخالقه
تحــى شــهيدنا الفــارس محمــود بأســمى الصفــات وأرفــع األخــاق وأنبلهــا كحــب الخــر والعطــف عــى الجميــع. 

كيــف ال وهــو مــن تــرك حنــان األرسة ليبحــث عــن فرصــة عمــل تعيــل أهلــه يف مصاعــب الحيــاة ومشــاقها؟

ــة  ــة املحتل ــافر إىل الضف ــه، س ــن حول ــة م ــه يف خدم ــاش حيات ــه_ ع ــه الل ــود _رحم ــهيد: »محم ــد الش ــا وال يحدثن

ــا«. ــا إلين ــود ويحوله ــب النق ليكس

ــه، فعــاء شــقيق الشــهيد املجاهــد  ــكل املحيطــني ب ــل ل ــط، ب ــألرسة فق ــه الشــديد مل يكــن ل ــون وعطف ــه الحن قلب

محمــود حدثنــا عــن هــذه الخصلــة النبيلــة فقــال: »حمــل شــقيقي قلًبــا طيًبــا اتســع للجميــع« ويتابــع مســتذكًرا موقًفــا 

مــن هــذا النــوع: »عــى خــاف اآلخريــن مــن الفتيــان كنــا نتســامر بحديثنــا حــول أحــد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

إعاقــة عقليــة فــإذ مبحمــود رحمــه اللــه ينهانــا عــن ذلــك«.

حــب الخــر ومســاعدة اآلخريــن شــعار رفعــه شــهيدنا الفــارس محمــود مــع الجميــع، يداخلنــا األب بحديثــه ليقــول: 

»محمــود ابنــي حــرص عــى مســاعدة الجميــع، وأذكــر مــرة أنــه عــاد مــن املدرســة وعندمــا قــارب عــى الوصــول للمنــزل 

(2006 - 1982)

إن كان الفخــر بشــهر أو عظيــم فالوطــن يفخــر بــكل شــهيد فــداه 

بروحــه وأىب الهــوان رافًضــا عيــش العبيــد. هكــذا هــم الشــهداء أفنــوا 

ــم  ــت دماؤه ــح األرض ذاب ــم، كمل ــن أوطانه ــاع ع ــم يف الدف أعامره

ــن  ــو الوط ــن ه ــام. الوط ــاع للظ ــأىب االنصي ــر ي ــق فج ــب طري لتخض

ــال  ــد الع ــود عب ــهيد محم ــة الش ــع. عائل ــى الجمي ــع ع ــم واق والظل

ــرت مــن بــر الســبع إىل رفــح، وقمرهــا ذهــب إىل طولكــرم رافًضــا  ُهجِّ

مــرارة الحيــاة هنــا، فواجــه ظلــم االحتــال هنــاك حتــى ارتقــت روحــه 

ــا عــن وطنــه املســلوب.  إىل العليــاء مدافًع
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شــاهد جارتنــا تنــزل مــن الســيارة محملــة بأغــراض جلبتهــا من الســوق، فــأرسع وحمل عنهــا أغراضهــا وأوصلهــا للمنزل«.

مشواره الجهادي
متيــز الشــهيد املقــدام محمــود عمــن ســواه بدماثــة خلقــه والتزامــه الدينــي منــذ صغــر ســنه، فنعــم الشــبل امللتــزم 

باملســجد كــام يشــهد لــه مــن عرفــه، ونعــم الفتــى املحــب لوطنــه الــذي تــرىب عليــه مــن عشــق أبويــه، فمــع ســفره إىل 

الضفــة املحتلــة عــام 1996م حافــظ عــى ثباتــه اإلميــاين والتزامــه باملســاجد هنــاك يف مدينــة طولكــرم.

مــع اشــتعال فتيــل انتفاضــة األقــى رفــض الشــهيد املجاهــد محمــود عبــد العــال االنصيــاع إىل غطرســة الصهاينــة، 

ــال عــى  ــه االحت ــذي يصب ــدوان ال ــن يف صــد الع ــه املجاهدي ــة الفلســطينية ليشــارك إخوان ــوف املقاوم فالتحــق بصف

شــعبنا؛ فشــهيدنا محمــود عــرف عنيــًدا، ومل يقبــل عــى نفســه أن يقــف متفرًجــا إزاء مــا يحــدث.

موعد مع الشهادة
ــه  ــد أن روى بدم ــود بع ــارس محم ــهيد الف ــل الش ــون األول( 2006م، رح ــمر )كان ــق 4 ديس ــد املواف ــوم األح يف ي

الطاهــر تــراب وطنــه املســلوب حيــث يــروي لنــا األب كيــف تلقــى نبــأ استشــهاد ابنــه محمــود فيقــول: »عــرشة أعــوام 

متتاليــة مكــث فيهــا محمــود دون أن يدخــل قطــاع غــزة، وقبيــل استشــهاده بأيــام قليلــة شــعرنا بالشــوق الشــديد لــه، 

أنــا وكذلــك أمــه وإخوتــه، وبدأنــا نلــح عليــه بالعــودة فوعدنــا بزيــارة قريبــة«.

تابــع الوالــد املكلــوم حديثــه: »بينــام نحــن نتابــع األخبــار علمنــا باجتيــاح قــوات االحتــال ملحافظــة طولكــرم، فبــدأ 

الخــوف والقلــق يتغلغــل يف قلوبنــا، وعكفنــا عــى متابعــة األخبــار لتنقــل وســائل اإلعــام خــرًا مفــاده اشــتباك وقــع بــني 

املجاهديــن وقــوات االحتــال، ومــا كادت األمــور تهــدأ لتبــث القنــوات اإلخباريــة تفاصيــل االشــتباك وأســامء الشــهداء 

فــإذ باســم محمــود يــرد ضمــن قامئــة العــز والفخــار«.
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الشهيد املجاهد محمد عيد أمني محمد رماحة

عرّف االحتال كيف يكون دفع الثمن

الميالد والنشأة
ـــخ  ـــس بتاري ـــة نابل ـــني مبحافظ ـــني لاجئ ـــم الع ـــاد( يف مخي ـــو إي ـــة )أب ـــني رماح ـــد أم ـــد محمدعي ـــهيد املجاه ـــد الش ول

7 أكتوبـــر )ترشيـــن األول( 1981م ألرسة بســـيطة عـــرف عنهـــا االلتـــزام وحـــب الوطـــن، تعـــود جذورهـــا إىل بلـــدة 

ـــه. ـــني إخوت ـــاين ب ـــه الث ـــام 1948م، وترتيب ـــا ع ـــة أهله ـــات الصهيوني ـــرت العصاب ـــي هّج ـــا الت ـــة ياف ـــاء مدين ـــلمة« قض »س

ــد تفــوق يف  ــة الغــوث وق ــدايئ واإلعــدادي يف املــدارس التابعــة لوكال تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبت

ــة اضطــر لالتحــاق بالعمــل ليســاعد  ــه املادي ــة، ولظــروف عائلت ــك طــال الثانوي ــم انتقــل إىل مدرســة املل دراســته، ث

ــده وعمــل يف مجــال الدهــان. وال

يف بدايــة حياتــه فقــد شــقيقه ســامح جــراء حريــق اندلــع عــى ســطح بيتهــم، ثــم رزقهــم اللــه طفــًا آخــر ســموه 

ســامح. ويف مرحلــة أخــرى فقــد شــقيقه االستشــهادي إيــاد أمــني رماحــة منفــذ عمليــة مغتصبــة ايتــامر املقامــة عــى 

ــا. أرايض نابلــس وبعدهــا اعتقــل شــقيقه األســر املجاهــد جهــاد وحكــم بالســجن 12 عاًم

تــزوج الشــهيد املجاهــد محمــد مــن فتــاة صابــرة محتســبة وأقــام عرســه عــى الشــارع الرئيــي بنفــس املــكان الــذي 

فجــر فيــه جيًبــا عســكريًا وجــاءت طفلتــه تــاال مثــرة زواجــه.

صفاته وأخالقه
ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــد بالتزامــه وتواضعــه وتفانيــه وإخاصــه يف عملــه. واظــب عــى صلواتــه وداوم عــى 

ــروح مرحــة وقلــب طيــب. ذو  ــع ب ــه، كــام متت ــي ميزت ــه أخاقــه الحســنة الت ــذي اســتقى من ــم ال قــراءة القــرآن الكري

ــدأه. يف قاموســه كل يشء يهــون عنــد كرامــة األوطــان.  ــة مــا ب عزميــة كالفــوالذ ال يثنيــه يشء عــن مواصل

مشواره الجهادي
مــع انــدالع انتفاضــة األقــى انتمــى شــهيدنا املجاهــد محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي، والتحــق بصفــوف جناحهــا 

العســكري رسايــا القــدس وشــارك يف العديــد مــن العمليــات العســكرية ضــد الجيــش الصهيــوين.

(2006 - 1981)

نبــذة صغــرة عــن حيــاه مقاتــل عنيــد عرفتــه أزقــة مخيــم العــني 

والبلــدة القدميــة بنابلــس. عشــقه وطنــه وقــدم الغــايل والنفيــس مــن 

ــرى  ــن ث ــع ع ــمراء وداف ــه الس ــل بندقيت ــق. حم ــذا العش ــة ه رضيب

مخيمــه، وأىب أن ميــوت إال بــني زخــات الرصــاص، فعــاش قائــًدا رشًســا 

شــهد لــه العــدو قبــل الصديــق.
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اعتقــل شــهيدنا املجاهــد محمــد للمــرة األوىل يف عمليــة مــا يســمى بالســور الواقي ملــده شــهرين قضاهــا يف التحقيق، 

ثــم بعــد ذلــك أطلــق رساحــه فصمــم عــى املي قدًمــا مبشــوار الجهــاد حتــى ينال إحــدى الحســنيني.

أســس شــهيدنا املجاهــد محمــد مجموعــة مــن املجاهديــن لرايــا القــدس يف املخيــم عرفــت بقوتهــا الضاربــة واعرتف 

الجيــش الصهيــوين برشاســتها حيــث نفــذت عــدة عمليــات عســكرية نوعيــة أقواهــا عمليــة مغتصبــة قدوميــم املقامــة 

عــى أرايض قريــة كفــر قــدوم غــرب مدينــة نابلــس والتــي أســفرت عــن مقتــل أربعــة جنــود صهاينــة كــام نفــذت عمليــة 

تفجــر جيــب عســكري يف مخيــم العــني بنابلــس قتــل فيهــا ضابــط وخمســة جنــود مــن الصهاينــة.

بــرع شــهيدنا الفــارس محمــد يف صنــع األحزمــة الناســفة وتجهيــز االستشــهاديني مــا دفــع باملجلــس الــوزاري الصهيوين 

املصغــر بإصــدار قــرار اغتياله.

يذكــر أنــه يف إحــدى املــرات اقتحمــت قــوات االحتــال مخيــم العــني وحارصتــه للبحــث عــن شــهيدنا املقــدام محمــد 

ورفاقــه إال أنهــا واجهــت اشــتباكات متفرقــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس يف املخيــم، ومتكــن شــهيدنا املقــاوم محمــد 

مــن قنــص جنــدي صهيــوين متركــز عــى ســطح أحــد املنــازل فــأرداه قتيــًا.

عقــب مقتــل الجنــدي الصهيــوين شــنت قــوات االحتــال حملــة مداهــامت واســعة ملنــزل الشــهيد املجاهــد محمــد 

ومنــازل رفاقــه يف الرايــا وعبثــوا مبحتوياتهــا وقلبوهــا رأًســا عــى عقــب.

شــددت املخابــرات الصهيونيــة الخنــاق عــى الشــهيد املجاهــد محمــد ومارســت أبشــع وســائل الضغــط عليــه حيــث 

اعتقلــت العديــد مــن أهلــه واملقربــني منــه ومــن لــه صلــة بــه كــام اعتقلــت والــده عــدة مــرات إلجبــار شــهيدنا عــى 

تســليم نفســه. 

موعد مع الشهادة
ــا.  ازدادت املاحقــة أكــر فأكــر فصــار هــم الجيــش الصهيــوين قتــل الشــهيد املجاهــد محمــد حتــى لــو اعتقلــه حًي

ــا يف  ــا يف منطقــة رفيدي ــون أول( 2006م نصبــت قــوات االحتــال كميًن ــخ 14 ديســمر )كان ــزة وبتاري وبعــد فــرتة وجي

مدينــه نابلــس مســتقلني شــاحنة بيضــاء. وملــا وصــل شــهيدنا املجاهــد محمــد بســيارته قامــوا بفتــح نــران أســلحتهم 

ــن الوحــدات الخاصــة  ــة م ــإذ مبجموع ــني ف ــم الع ــحابه إىل مخي ــى انس ــة ع ــم واســتطاع التغطي ــتبك معه ــه فاش صوب

تنتظــره عــى مدخــل املخيــم فباغتــوه بوابــل مــن الرصــاص أدى إىل اصطــدام ســيارته بالحائــط، فقفــز منهــا ودخــل بــني 

أزقــة املخيــم مصابًــا بأعــرة ناريــة جعلــت حركتــه بطيئــة مــا مكنهــم مــن اإلمســاك بــه، فقــام ضابــط الوحــدة بســحب 

مســدس شــهيدنا املجاهــد محمــد وافــرغ الرصاصــات املوجــودة بــه يف رأســه للعــا شــهيًدا.
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الشهيد املجاهد حسام محمود إبراهيم عيسة

رفض االستسام و استشهد ساجًدا

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد الشــهيد حســام محمــود عيســة يف 5 ديســمر )كانــون األول( 1983م يف قريــة صانــور جنــوب 

ــا  ــة وتكنولوجي ــة الهندس ــق بكلي ــي، التح ــرع علم ــدل 87 % ف ــى مع ــل ع ــة وحص ــة العام ــى الثانوي ــني، أنه رشق جن

املعلومــات يف الجامعــة العربيــة األمريكيــة بجنــني وأنهــى ســنته الثالثــة قبــل استشــهاده. تتكــون أرستــه مــن أربعــة 

ــده متــوىف. ــة، ووال ــه الســابع يف العائل أشــقاء وثــاث شــقيقات، ترتيب

صفاته وأخالقه
تصفــه والدتــه وشــقيقه الكبــر بأنــه محبــوب وملتــزم وخلــوق، متتــع بعاقــات واســعة، شــخصيته قويــة ومــا مييــزه 

قدرتــه عــى اإلقنــاع، لكنــه رسيــع الغضــب مــن األمــور الخاطئــة كــام أنــه رسيــع البديهــة وذيك جــًدا.

ــه باســتمرار،  ــوه ويســتمع إلي ــل مجــدو، وظــل يتل ــه يف وهــو يف معتق ــاب الل ــظ شــهيدنا املجاهــد حســام كت حف

ــرآن. ــراءة الق ــه بالصــاة وق ــي ليل ــه يحي ــئ؛ ألن ــوم الهان ــرف الن ــة يف املســجد، مل يع ــظ عــى صــاة الجامع ويحاف

مشواره الجهادي
بــدأ مشــواره الجهــادي ناشــطًا يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الجامعــة العربيــة 

األمريكيــة يف جنــني إىل جانــب الشــهيد املجاهــد عبــد القــادر دعمــي، ومــن ثــم انتخــب أمــرًا للرابطــة اإلســامية يف 

الجامعــة العربيــة األمريكيــة، واعتقــل بتاريــخ 2 يوليــو )متــوز( 2003م وهــو يف ســنته الثانيــة مــن الجامعــة، وحكــم 

ــا بفكــر الجهــاد اإلســامي. عليــه 26 شــهًرا، وهنــاك زاد تعلًق

يشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد حســام وراء إرســال الشــهيد املجاهــد خالــد عيســة مــن رسايــا القــدس لتنفيــذ عمليــة 

استشــهادية، وقــد استشــهد وهــو يف طريقــه لتنفيــذ العمليــة يف باقــة الغربيــة يف فلســطني املحتلــة بتاريــخ 26 يونيــو 

)حزيــران( 2003م.

ــًرا لــكل األيــام  رمبــا كان ذلــك اليــوم يف صبــاح االستشــهاد مغاي

التــي عاشــها حيــث فقــدت فلســطني أجمــل فرســانها. ودعتــه 

ــه  ــت في ــا لِبس ــهاده يوًم ــوم استش ــس. كان ي ــن بائ ــاح حزي يف صب

فلســطني أجمــل ُحللهــا وهــي تودعــه. تــودع مــاكًا كان ميــي 

ــه  ــاء أصحاب ــهادة وللق ــا للش ــاق دوًم ــل. ت ــدر مؤّج ــى األرض بق ع

الشــهداء الذيــن ســبقوه ولســان حالــه يقــول: »يؤجــل اللــه أمانينــا 

وال ينســاها«. اختلــط الــدم الطاهــر الــزيك الــذي تفــوح منــه رائحــة 

ــهاد. ــاد واالستش ــب الجه ــا ُح ــزرع فين ــهيًدا ي ــا ش ــوم ي ــك وكّل ي ــوم نبكي ــّدس. الي ــرتاب األرض املق ــر ب ــك والعن املس

(2006 - 1983)
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أفرجــت قــوات االحتــال الصهيــوين عــن شــهيدنا الفــارس حســام بتاريــخ 25 يوليــو )متــوز( 2005م ليعــود إىل رحــاب 

الجامعــة إلكــامل دراســته، وعــاد إىل نشــاطه وانتخــب مــرة أخــرى أمــرًا للجامعــة اإلســامية، وبــدأ نشــاطه العســكري 

إىل جانــب الشــهيد املجاهــد صــاح الديــن صوافطــة.

بعد أشهر من العمل العسكري تعرض للماحقة، فلم يتمكن من العودة ملنزله، ويف شهر ديسمر )كانون األول( 2005م 

اعتقله جهاز املخابرات الفلسـطينية ونقل إىل سـجن أريحا وأمى هناك 80 يوًما، وأفرج عنه بشـهر مارس )آذار( 2006م.

مكــث يف بيتــه ليلتــني بعــد اإلفــراج عنــه مــن ســجن أريحــا، وتفاجــأ يف اليــوم التــايل بــأن صديًقــا لــه اعتقــل يف أريحــا، 

وهــو الــذي قتــل مســتوطًنا يف مخيــم عقبــة جــر، وكان الشــهيد املجاهــد حســام هــو املســئول عــن العمليــة، ويف صبيحــة 

اليــوم التــايل توجــه إىل بلــدة الزبابــدة جنــوب جنــني، ومــن ثــم إىل قباطيــة وأخــرًا إىل مخيــم جنــني. وتكونــت مجموعتــه 

مــن الشــهداء زيــاد مايشــة، ومحمــود نــزال، وصــاح صوافطة.

موعد مع الشهادة
تبــدأ تفاصيــل القصــة حســب شــقيقه بســام: »بعــد غيــاب 6 أشــهر عــن البيــت، جاءنــا اتصــال يف الصبــاح أن حســام 

ــان  ــي وشــقيقي يبكي ــت ألجــد أم ــت إىل البي ــل، وتوجه ــا يف العم ــت أثناءه ــة، وكن ــدة الســيلة الحارثي استشــهد يف بل

ولديهــام علــم باستشــهاده، فطلبــت ســيارة وتوجهنــا إىل املستشــفى يف جنــني، وعنــد وصولنــا اســتقبلنا الشــهيد املجاهــد 

زيــاد مايشــة واصطحبنــا إىل الثاجــة حيــث يتواجــد جثــامن أخــي الشــهيد حســام«.

أمــا عــن قصــة االستشــهاد فقــال شــقيقه: »شــددت قــوات االحتــال الخنــاق عــى شــهيدنا، فغــادر مخيــم جنــني هــو 

والشــهيد صــاح صوافطــة إىل بلــدة الســيلة الحارثيــة غــرب جنــني، وهنــاك تحصنــا يف أحــد البيــوت، ويف متــام الســاعة 

الثانيــة فجــًرا مــن يــوم 20 ديســمر )كانــون أول( 2006م ســمعا صــوت ســيارات ومــا أن فتحــا النافــذة ليتفحصــا املــكان 

حتــى فوجئــا بالرصــاص يطلــق عــى البيــت بغــزارة، فوضعــا ســلاًم وغــادرا املنــزل، وطــوردا مــن بيــت لبيــت مســافة 

كيلــو مــرت، ووصــا منطقــة تســمى العقــود القدميــة يف الســيلة الحارثيــة وجلســا هنــاك«.

وأضــاف: »فجــأة بــدأ قصــف تزامــن مــع إطــاق نــار كثيــف، ودخلــت عليهــم قــوة خاصــة وكلبــان، فأطلقــا القنابــل 

اليدويــة والرصــاص، لكنهــام أصيبــا بعــدة رصاصــات«.

وتابــع حديثــه: »بعــد إصابتهــام انتقــا إىل بيــت مجــاور، فحــارص الجيــش الصهيــوين املنطقــة، فصعــدا درج البيــت 

ليتفاجــآ بــأن الجنــود قــد ســبقوهام إىل هنــاك، فمكثــا يف الشــقة الســفلية للبيــت وطلبــا مــن أهلــه الخــروج بــأي شــكل، 

ــا إصابــة خطــرة، حمــل حســام رفيقــه صــاح وملــا وصــا بــاب البيــت وجــد كلًبــا بوليســًيا  ويف حينهــا كان صــاح مصابً

فقتلــه، وبــدأ الجيــش بإطــاق النــار عليهــام مــن جديــد. وصعــد حســام وهــو يحمــل صــاح عــى الســلم وقفــز تحــت 

شــجرة تــني، وجلســا هنــاك واشــتبك حســام مــع الجيــش حتــى الرصاصــة األخــرة كــام أكــدت صاحبــة املنــزل«.

ويختتـم الشـقيق حديثـه قائـًا: »بـدأ النهار يبزغ وصار الجيش ينادي: حسـام عيسـة سـلم نفسـك! واسـتمر ذلك من 

بعـد صـاة الفجـر حتـى السـاعة الثامنـة، وبعدهـا بربـع سـاعة خرجـت آخـر رصاصـة من سـاح حسـام ليداهـم الجيش 

املنطقـة بعـد اقتحـام املنـزل، فوجـدوه سـاجًدا كـام تقـول صاحبـة املنـزل، فتقـدم قائـد وحـدة الجيـش ووضع املسـدس 

بـرأس حسـام وأطلـق عليـه الرصاصـة القاتلـة، وأدى لـه التحيـة هـو وجنود الوحـدة، وصادروا األسـلحة وانسـحبوا«. 
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الشهيد املجاهد صاح الدين حافظ محمود صوافطة

مشوار جهادي حافل بالعمليات النوعية

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد صــاح الديــن حافــظ صوافظــة يف بلــدة طوبــاس يف 27 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1983م ألرسة 

تتكــون مــن أحــد عــرش شــقيًقا وشــقيقة، وشــهيدنا أصغــر الذكــور لــدى العائلــة واملدلــل بينهــم حســب تعبــر والدتــه.

درس شــهيدنا املجاهــد صــاح الديــن يف طوبــاس املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة، ثــم أنهــى دراســته الثانويــة يف العــام 

2002م والتحــق بالجامعــة العربيــة األمريكيــة بقســم كليــة تكنولوجيــا املعلومات.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد صــاح الديــن بالوفــاء االجتامعــي، وهــو محبــوب مــن الجميــع ملــا متتــع بــه مــن أخــاق عاليــة 

وروح مرحــة جــًدا. ُعــرف بأنــه الطالــب املجتهــد الــذيك خفيــف الظــل الــذي يبتعــد عــن املشــاكل، متديــن، حــازم جــًدا 

يف قراراتــه، يحــب أن ينــر مــا يــراه صوابًــا.

مشواره الجهادي
بعــد مــرور القليــل مــن الوقــت أصبــح مطلوبًــا لقــوات االحتــال يف عــام 2004م يف نفــس العــام الــذي التحــق فيــه 

برايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مــا جعلــه يــرتك الدراســة الجامعيــة بســبب مطاردتــه مــن 

قبــل أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية وقــوات االحتــال.

اعتقــل مــن قبــل أجهــزة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أكــر مــن مــرة آخرهــا يف العــام 2005م ودام 6 شــهور يف 

ســجن أريحــا، حــاول الشــهيد املجاهــد الفــرار مــن داخــل الســجون وبعــد عــدت محــاوالت متكــن مــن الهــروب مــن 

داخــل ســجن أريحــا بعــد اقتحامــه مــن قبــل الجيــش أثنــاء محاولــة اعتقــال األســر القائــد أحمــد ســعدات أمــني الجبهــة 

الشــعبية، ومــن بعــد ذلــك اليــوم أصبــح الشــهيد مطــارًدا ومطلوبًــا أكــر بكثــر مــن ذي قبــل.

مل يســتطع التنقــل والعيــش داخــل بلدتــه، فالتجــأ إىل محافظــة جنــني وعــاش فيهــا مطــارًدا بــني القــرى والبلــدان، بــني 

الســهول والجبــال يف قلبــه عزميــة قويــة تدفعــه لاســتمرار يف طريــق النضــال. خــاض العديــد مــن االشــتباكات املســلحة 

(2006 - 1983)

كثــرا مــا واجــه املجاهــدون الفلســطينيون أخطــر املواقــف يف 

قتالهــم العــدو املالــك ألحــدث األســلحة وأفتكهــا. مئــات وأحيانـًـا آالف 

ــم يهاجمــون مجاهــًدا أو  ــم وطائراته ــة بدباباته ــود الصهاين ــن الجن م

مجاهديــن أو عــدة مجاهديــن، ويستأســد الفلســطيني يف القتــال 

ــع  ــن صمــد أســًدا م ــى االستشــهاد. الشــهيد املجاهــد صــاح الدي حت

ــى االستشــهاد. ــه حت رفيق
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برفقــة الشــهيد القائــد لرايــا القــدس حســام جــرادات والشــهيد املجاهــد زيــاد مايشــة والشــهيد املجاهــد محمــود نزال 

والشــهيد املجاهــد وليــد العبيــدي يف مخيــم جنــني وقباطيــة والعديــد مــن مناطــق جنــني وطوبــاس مــا أدى إىل إصابتــه 

يف يــده اليمنــى فزادتــه جراحــه عزًمــا وإرصاًرا.

متيــز شــهيدنا املقــدام صــاح الديــن يف مجــال التصنيــع، فعــرف بإتقانــه وبراعتــه يف تصنيــع العبــوات الناســفة واملــواد 

املتفجــرة، وقــام بإجــراء التعديــل عــى املــواد املتفجــرة وتحســينها ورفــع مــن قوتهــا التفجريــة كــام قــام بتصميــم مختــر 

متنقــل لتصنيــع املــواد املتفجــرة مــا أثــار جنــون الجيــش لعــدم قدرتــه عــى كشــفه.

ـــني  ـــب يف جن ـــر جي ـــة تفج ـــذ عملي ـــام نف ـــفة ك ـــوات الناس ـــن العب ـــد م ـــن العدي ـــاح الدي ـــاوم ص ـــهيدنا املق زرع ش

ـــود  ـــى جن ـــًرا ع ـــكل خط ـــح يش ـــد، وأصب ـــود عبي ـــدس محم ـــا الق ـــد يف رساي ـــهيد القائ ـــاركة الش ـــات( مبش ـــق الجري )طري

ـــل. ـــن ذي قب ـــر م ـــال أك االحت

موعد مع الشهادة
نجـــا الشـــهيد املجاهـــد صـــاح الديـــن مـــن عـــدة محـــاوالت اغتيـــال يف قباطيـــة والزبابـــدة وطوبـــاس ومخيـــم 

جنـــني، آخرهـــا عندمـــا قصفـــت الطائـــرات الحربيـــة منـــزاًل يحتمـــي بداخلـــه، لكنـــه نجـــا مـــن القصـــف واستشـــهد 

ـــام  ـــني وكاه ـــن جن ـــق م ـــد عتي ـــد محم ـــهيد املجاه ـــرم والش ـــن طولك ـــي م ـــد عجم ـــد أمج ـــهيد املجاه ـــا الش ـــى أثره ع

ـــارة  ـــا زي ـــاس وكأنه ـــه طوب ـــقط رأس ـــده ومس ـــبوع أىت إىل بل ـــهاده بأس ـــل استش ـــام قب ـــد األي ـــدس. ويف أح ـــا الق ـــن رساي م

ـــدة مل  ـــه البل ـــد دخول ـــه، وعن ـــن مراقبت ـــال م ـــن االحت ـــزة أم ـــت أجه ـــني فتمكن ـــع إىل جن ـــة رج ـــام قليل ـــد أي ـــوداع وبع ال

ـــه الشـــهيد  ـــة«. ســـمع ورفيق ـــدة »الســـيلة الحارثي ـــد اقتحـــم البل ـــش ق ـــأن الجي ـــأيت ب ـــر وإذ باإلشـــارة ت ـــت الكث ميـــر الوق

ـــة  ـــه لحامي ـــدان في ـــا يتواج ـــذي كان ـــزل ال ـــل املن ـــن داخ ـــروج م ـــاوال الخ ـــرات، فح ـــوت الطائ ـــة ص ـــام عيس ـــد حس املجاه

ـــيواجهون  ـــم س ـــرات وكأنه ـــات والطائ ـــرة بالدباب ـــدة الصغ ـــوق البل ـــد ط ـــش ق ـــام ألن الجي ـــت داهمه ـــن الوق ـــه، لك أهل

آالف األشـــخاص، دارت االشـــتباكات بـــني أبطـــال رسايـــا القـــدس وجنـــود االحتـــال حتـــى أصيـــب الشـــهيد املجاهـــد 

ـــكاب  ـــم ال ـــق عليه ـــش أطل ـــن الجي ـــم، لك ـــد إصاباته ـــاورة لتضمي ـــازل املج ـــد املن ـــوء ألح ـــاوال اللج ـــة، وح ـــام عيس حس

ـــني. ـــى الكلب ـــار ع ـــاق الن ـــهيدان بإط ـــام الش ـــث ق ـــية حي البوليس

ــال مــن  ــوات االحت ــت ق ــام متكن ــه اقــرتب حين ــدر الل حــاول الشــهيدان الخــروج مــن وســط االشــتباكات، لكــن ق

إحــكام الحصــار عليهــام وإطــاق النــار بكثافــة عليهــام مــا أدى إىل استشــهادهام يف 20 ديســمر )كانــون األول( 2006م 

لتفتخــر أجهــزة أمــن العــدو بالقضــاء عــى أخطــر املجموعــات التــي أرعبــت الصهاينــة. رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد 

صــاح الديــن صوافطــة والشــهيد املجاهــد حســام عيســة بطــيل رسايــا القــدس وفلســطني.
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الشهيد املجاهد أحمد سعيد محمود عبد النبي

ترك لولده منهاًجا ورحل ينتظر الاحقني

الميالد والنشأة
ــه  ــه األوىل وكأن ــو مكــرم( رصخت ــد النبــي )أب ــو )متــوز( 1986م أطلــق الشــهيد املجاهــد أحمــد ســعيد عب يف 9 يولي

برختــه هــذه يكشــف عــورة املحتــل ومنــع التجــوال القائــم والظــروف االقتصاديــة الســيئة بوطنــه املســلوب بعدمــا 

ــرت عائلتــه وجــده مــن قريــة »بشــيت« قضــاء الرملــة لتســتقر بعــد معانــاة مبخيــم يبنــا مبدينــة رفــح لعائلــة تتكــون  ُهجِّ

مــن خمســة أشــقاء وســبع شــقيقات يف منــزل متواضــع. 

ــني إال أن  ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة غ ــدارس وكال ــة مب ــة واإلعدادي ــني االبتدائي ــد املرحلت ــد أحم ــهيد املجاه درس الش

إصابتــه حالــت دون إكــامل دراســته، تــزوج الشــهيد وهــو يف التاســعة عــرشة مــن عمــره وأنجــب صغــره مكــرم ليكــون 

شــاهًدا بغصتــه عــى وداع والــده وغيــاب القمــر. 

صفاته وأخالقه
شــهيدنا املجاهــد أحمــد كــام النــوار يفــوح عطــًرا وأريًجــا يف منزلــه، ذيك جــًدا ومشــاكس يف بعــض األحيــان، لكنــه 

اتصــف بالحنــان والعطــف بــني أشــقائه، بــار بوالديــه فــا يخطــو خطواتــه إال حينــام ميازحهــم مــدركًا أن النــر والرضــا 

والتوفيــق ال يــأيت إال بعــد رضاهــم. 

يف املخيــم عــاش قريًبــا مــن رفاقــه وأصدقائــه وفًيــا لهــم حتــى بعــد إصابته ظــل دائــم التواصــل معهم يحفــظ الجميل 

ــا مــن مرمــى نــران االحتــال.  واملعــروف ألحبتــه. منــذ صغــره والشــجاعة إحــدى أهــم صفاتــه وهــذا مــا جعلــه قريًب

مشواره الجهادي
مل تكــن فلســطني وأزقتهــا الضيقــة إال تربــة صالحــة ملشــاريع الشــهادة واملقاومــني. هــذا مــا ظهــر واضًحــا بشــخصية 

ــه حــني أصابــت رصاصــة وشــظية روحــه  ــدر عــن أهل غــاب الب

الطاهــرة، مل يكــن حينهــا يحمــل إال حجــًرا صغــرًا يرشــق بــه الجيبات 

ــم األخــر حــني  ــون ويتلعث ــي صهي ــذذ برخــات بن العســكرية، يتل

يصيبــه الهــدف فيخــى أفعــال أشــبال فلســطني وكأنــه ال يعلــم أن 

ــه، يتحــني الفرصــة  ــد الكــون بداخل ــم ال يكــر إال وحق الصغــر فيه

تلــو األخــرى ليصيــب جنديًــا برصاصــة تقــى عليــه، لكنــه ال يعلــم 

أن الفلســطيني أســمى أمانيــه الشــهادة. 

أحمــد وأي وصــف يتجــى بــك وأنــت رجــل منــذ الطفولــة؟ وأي حــروف قــد تصبــغ بذاكــرة املاريــن حــني يطيــب 

لهــم الحديــث عنــك؟ 

(2006 - 1986)
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ــه  ــخصيته وحب ــز ش ــر يف تعزي ــات الذك ــاجد وحلق ــة املس ــاعدته تربي ــث س ــره حي ــذ صغ ــد من ــد أحم ــهيدنا املجاه ش

ــه.  للمقاومــة والجهــاد يف ســبيل الل

متيــز عــن غــره، لكــن فلســطني وكرهــه لاحتــال اســتوطنا ذاكرتــه حيــث خــرج وهــو بالثالثــة عــرشة مــن عمــره 

ــبان  ــني الش ــا وب ــات بينه ــال مواجه ــكرية خ ــات العس ــات والجيب ــض اآللي ــزت بع ــا مترك ــدودي بعدم ــط الح للرشي

الفلســطينيني وأثنــاء تصديــه لهــم بجســده العــاري الضعيــف أصيــب بصــدره فنقــل عــى إثرهــا ملشــفى نــارص الطبــي 

ــي أنحــاء جســده.  ــات حــادة يف صــدره وباق ــا بالتهاب ــب جســده نتيجته ــث أصي حي

موعد مع الشهادة
ــدرة عــى الصمــود والصــر إال أن  ــه ق ــارس أحمــد عــى الرغــم مــن مــي ســنوات عــى إصابت ــد شــهيدنا الف َجسَّ

وضعــه الصحــي ازداد ســوًءا عــن ســابقه وبــدأت بعــض املضاعفــات تظهــر عليــه وتؤثــر عــى مامرســته للحيــاة الطبيعيــة 

وعــدم قدرتــه عــى العمــل. 

 إصابــة قدميــة جــددت أوجــاع العائلــة حــني انتــرش بجســده بعــد معاناتــه مــن مــرض »بهجــت«، وتوجــه بــه والــده 

الحــاج ســعيد للمستشــفيات املريــة حيــث خضــع لعمليــة جراحيــة تــويف بعدهــا بأيــام بتاريــخ 28 ديســمر )كانــون 

األول( 2006م ويعــود إىل فلســطني جثامنًــا طاهــًرا يســتعجل الــرى. 
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الشهيد املجاهد فادي حسام ممدوح حسيبا

نسمة هواء عانقت أحبابها

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد فــادي حســام حســيبا يف البلــدة القدميــة مبدينــة نابلــس جبــل النــار بتاريــخ 9 ديســمر )كانــون 

ــه أخ تركــه  ــه؛ فهــو بكرهــم ول ــة الصبيــة يف كنــف والدي األول( 1986م يف يــوم ماطــر يعــم بالخــر الكثــر. نشــأ كبقي

وحيــًدا وأربــع أخــوات تــرك يف قلوبهــن فراًغــا كبــرًا.

ـــى  ـــة وأنه ـــق بالثانوي ـــم التح ـــة، ث ـــة واإلعدادي ـــة االبتدائي ـــى املرحل ـــة وأنه ـــادي باملدرس ـــد ف ـــهيدنا املجاه ـــق ش التح

ـــى  ـــع ع ـــرة تق ـــئولية كب ـــعر مبس ـــر ويش ـــه الكب ـــه ابن ـــم أن ـــه بحك ـــده يف عمل ـــاعد وال ـــا ليس ـــا وتركه ـــنة األوىل منه الس

ـــه. ـــاه أرست ـــه تج عاتق

صفاته وأخالقه
تتحــدث أم الشــهيد املجاهــد فــادي عــن ولدهــا التــي عايشــته لحظــة بلحظــة: »بــدت عليــه عامــات الــذكاء حينــام 

بــدأ بالــكام ومنــذ صغــره جــرت يف عروقــه الحريــة والتضحيــة وحــب اآلخريــن«.

وتضيــف: »التــزم بالصــاة دون أن يقطــع فرًضــا. فــادي ابــن مطيــع بــار ال يعــي أمــًرا لوالــده. يحــب الجميــع، ليــس 

يف قلبــه أي حقــد إال عــى األعــداء«.

مشواره الجهادي
 نضــج شــهيدنا املجاهــد فــادي حــني اندلعــت انتفاضــة األقــى وبــدأت املقاومة بالوســائل البســيطة الحجــر واملقاع، 

فشــارك يف املواجهــات التــي اندلعــت بــني الشــبان الفلســطينيني وجنــود االحتــال يرميهــم بحجارتــه البســيطة التــي عــر 

بهــا عــن رفضــه للكيــان واحتــال األرض.

بــدأ ميــل شــهيدنا املجاهــد فــادي يتجــه صــوب الخيــار اإلســامي، فالتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وكأنــه 

وجــد مــا يبحــث عنــه. وشــارك يف العديــد مــن أنشــطة وفعاليــات االنتفاضــة، ولكــن لريتــه التامــة ولصعوبــة الظــروف 

األمنيــة يف الضفــة حــرص عــى إخفــاء عملــه الجهــادي حتــى عــن أقــرب النــاس لــه.

(2007 - 1986)

فــراق األطهــار صعــب فكأنهــم حــني يرحلــون ينتزعــون فــؤاد 

أحبتهــم، وكأن الــروح تفــارق الجســد لتلحــق بهــم. هــم مهجــة 

القلــب، يعيشــون كالطيــف العابــر تــكاد ال تشــعر بوجودهــم، وعندمــا 

ــا. ــر أملً ــا تعت ــون قلوبن ــون يرتك يرحل
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يذكــر أن شــهيدنا املقــدام فــادي كثــرًا مــا تــأمل الستشــهاد أصدقائــه الذيــن بكاهــم ودعــا اللــه أن يكرمــه بالشــهادة 

حتــى أعطــاه إياهــا.

تعــرف شــهيدنا الفــارس فــادي عــى مجاهــدي رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وســاعدهم 

يف أعاملهــم ضــد املحتلــني.

موعد مع الشهادة
يــوم االثنــني 8 ينايــر )كانــون الثــاين( 2007م الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر حــر أحــد أصدقائــه املطارديــن 

ــد  ــام عي ــاين أي ــده ث ــادي يف محــل وال ــارة شــهيدنا املجاهــد ف ــن لزي ــوين مــع صديقــني آخري ــش الصهي ــل الجي مــن قب

ــان، فرفعــه لتعريــف وتدريــب شــهيدنا  ــه أمان ــًدا ل األضحــى. كان صديــق شــهيدنا الفــارس فــادي يحمــل ســاًحا جدي

املجاهــد فــادي عليــه فــإذ برصاصــة تخــرتق عــني شــهيدنا وتســتقر بدماغــه ففــارق الحيــاة عــى الفــور.

مل يكــن والــد الشــهيد املجاهــد فــادي يف املحــل وقــت الحــادث. وعندمــا ســمع مــا حصــل ملهجــة فــؤاده جلــس مــع 

أصدقــاءه يســتمع ملــا حصــل. وألنــه يعلــم مقــدار حــب الشــهيد املجاهــد فــادي لصديقــه عفــا عنــه وطلــب أن يدفــن 

ولــده واحتســبه عنــد اللــه شــهيًدا إن شــاء اللــه يف جنــات الخلــد.

والدتــه الصابــرة تتحــدث عــن ذاك اليــوم: »يــا لهــا مــن لحظــة أدعــو مــن اللــه أن ال تشــعر أي أم بهــذا األمل والحرة؛ 

ألن فــادي غــال عــى قلبــي؛ فهــو أغــى أوالدي. صحيــح جميــع أوالدي أعــزاء عــى قلبــي ولكــن فــادي لــه خصوصيــة يف 

قلبــي. جميــع مــن عــرف فــادي يعــرف مــاذا أقــول«.
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الشهيد املجاهد زياد العبد محمود سعادة

شهادة يف دروب البطولة

الميالد والنشأة
ــث نشــأ  ــاين( 1985م حي ــن الث ــر )ترشي ــو ســعادة يف الســعودية يف 4 نوفم ــد أب ــاد العب ــد الشــهيد املجاهــد زي ول

ــني القدامــى  ــد كان مــن املحارب ــوه الحــاج العب وســط أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا الطبيعــي نحــو دينهــا ووطنهــا، فأب

والذيــن أســهموا يف الــذود عــن حمــى الوطــن وكرامتــه، كــام انتمــى شــهيدنا الفــارس لعائلــة مجاهــدة عشــقت فلســطني 

ــكاد  ــات يف الســاحة الفلســطينية، فــا ت ــا املســلوبة شــأنها شــأن باقــي العائ وســخرت الغــايل والنفيــس ألجــل حريته

تخلــو عائلــة مــن العائــات إال وتقــدم عــى طريــق الحريــة والكرامــة واالســتقال شــهداء وأرسى وجرحــى ومجاهديــن 

أشــداء كزيــاد يلقنــون العــدو الربــات تلــو الربــات ليحيلــوا حياتــه إىل جحيــم بفعــل رضباتهــم املدويــة. 

ــاد إىل  ــد زي ــهيدنا املجاه ــادت أرسة ش ــم ع ــعودية، ث ــة يف الس ــه االبتدائي ــل مرحلت ــاد ج ــارس زي ــهيدنا الف درس ش

مســقط رأســها بلــدة بنــي ســهيا يف العــام 1996م حيــث كان الشــهيد املجاهــد زيــاد قــد أنهــى يف ذلــك الوقــت الدراســة 

يف الصــف الخامــس ليلتحــق مبدرســة العــودة العليــا للبنــني بالقــرب مــن منطقــة ســكناه، ويواصــل تعليمــه فيهــا حتــى 

الصــف التاســع اإلعــدادي، حيــث التحــق بعــد ذلــك مبدرســة املتنبــي الثانويــة للبنــني ليواصــل دراســته وينهــي هــذه 

ــة  ــدرس يف كلي ــر لي ــة األزه ــك بجامع ــد ذل ــق بع ــة. والتح ــة العام ــر يف الثانوي ــاح باه ــام 2002م بنج ــة يف الع املرحل

ــز بالجــد واالجتهــاد واملواظبــة عــى حضــور املحــارضات لينهــي دراســته بالكليــة قبــل استشــهاده  الحقــوق حيــث متي

بأشــهر فقــط بتقديــر جيــد جــًدا. 

صفاته وأخالقه
والــد الشــهيد الحــاج العبــد أبــو ســعادة يقــول يف وصــف زيــاد: »لقــد كان ابني زيــاد إنســانًا ورًعــا وتقًيــا، ال يعي يل 

ولوالدتــه أمــًرا، دامئـًـا يقــول: نعم، محب إلخوانه، دائم االبتســامة يف وجه اآلخرين، يؤثر عى نفســه ولــو كان به خصاصة«. 

أمــا شــقيقه األكــر رائــد فيقــول عــن زيــاد: »زيــاد إنســان خلــوق ومحبــوب مــن قبــل كل مــن يعرفــه، ال يعــرف للكره 

والحقــد مكانـًـا، كان عفــًوا عــن الذيــن يســيئون إليــه، ومثــال لإلنســان التقــي والــورع، كــام كان مخلًصــا ومتفانًيــا يف أداء 

الواجــب، ومتواضًعــا إىل أبعــد الحدود«. 

(2007 - 1985)

مــن صــاة الفجــر إىل نــار املعركــة. مــا أنــدر أن يحــدث هــذا! هبــة 

ربانيــة كرميــة أن يكــون االستشــهاد تالًيــا للصــاة. مــن عمــود الديــن 

ــاء.  ــن يش ــاىل م ــبحانه وتع ــه س ــه الل ــل يؤتي ــام. فض ــنام اإلس إىل س

هنيئــا لــك الفضــل العظيــم يــا زيــاد!
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وأضــاف قائــًا: »زيــاد ال يعــرف الكلــل وامللــل يف عمــل الخــر، يحافــظ عــى الصلــوات وخصوًصــا صــاة الفجــر حيــث 

كنــا نخــرج ســويًا ألدائهــا يف املســجد قبــل أن يرفــع املــؤذن صوتــه بالنــداء، كــام اعتــاد شــقيقي زيــاد عــى صــوم يومــي 

االثنــني والخميــس«. 

أمــا أبــو بــال أحــد قياديــي حركة الجهــاد اإلســامي يف منطقته فقد وصفــه قائًا: »زيــاد ذو هيبة ووقــار، تربطه عاقة 

األخــوة واملحبــة بــكل مــن يعرفــه، وهو كذلــك دائم االبتســامة يف وجه مــن ياقيه، عطوف عــى الصغار ومحــرتم للكبار«. 

مشواره الجهادي
نشــأ شــهيدنا املجاهــد زيــاد عــى حــب الجهــاد وعشــق الشــهادة، ولعــل الــدور األبــرز يف نشــأته هــذه النشــأة يعــود 

للرتبيــة العظيمــة التــي تــرىب ونشــأ عليهــا منــذ صغــره. 

التحــق شــهيدنا الفــارس زيــاد بخيــاره األمــل والــذي وجــد فيــه التميــز والســطوع عــن باقــي الخيــارات خيــار اإلميــان 

ــا  ــي نهــض فيه ــة )انتفاضــة األقــى( الت ــات االنتفاضــة املبارك ــدء فعالي ــع ب ــاد اإلســامي«، م ــورة »الجه والوعــي والث

الشــعب مجتمًعــا ليدافــع عــن طهــارة املســجد األقــى وليطالــب بحقوقــه التــي عجــزت عــن اســرتدادها أنظمــة الخــزي 

والعــار، فكانــت وقفــه عــز وفخــار تحــي ســرتها األجيــال يف كل مــكان حيــث شــارك شــهيدنا املجاهــد زيــاد أبــو ســعادة 

ــامية  ــة اإلس ــهيدنا يف الرابط ــرز دور ش ــامي، ف ــاد اإلس ــة الجه ــا حرك ــي أحيته ــة الت ــات العام ــن الفعالي ــد م يف العدي

ســابًقا، اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي عــى وجــه الخصــوص أثنــاء دراســته يف جامعــة األزهــر حيــث أصبــح 

ــة للرابطــة اإلســامية داخــل الجامعــة نظــًرا لنشــاطه  ــة اإلداري ــة عضــًوا يف الهيئ ــه الجامعي ويف وقــت مبكــر مــن حيات

الــدؤوب واملتفــاين. 

هــذا كلــه أسســه لُرشــح لانضــامم يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركتــه ليكــون فارًســا مــن فرســانها 

وقائــًدا مــن قادتهــا األفــذاذ، فشــارك يف عمليــات صــد االجتياحــات التــي تعرضــت لهــا محافظتــه، كــام شــارك شــهيدنا 

املجاهــد زيــاد يف عمليــات رصــد ومتابعــة لآلليــات العســكرية الصهيونيــة يف كافــة محــاور التــامس، كــام أن شــهيدنا 

الفــارس زيــاد شــارك كاستشــهادي يف أكــر مــن عمليــة استشــهادية، ولكــن اللــه مل يشــأ أن يستشــهد فيهــا. وُرشــح يف 

العديــد مــن العمليــات االستشــهادية ولكــن يف الوهلــة األخــرة ال يخــرج للتنفيــذ نظــًرا لدخــول فصائــل أخــرى لتشــارك 

باستشــهادييها يف العمليــة كعمليــة »فتــح خيــر« وعمليــة »جــر املــوت«.

موعد مع الشهادة
يف 9 ســبتمر )أيلــول( 2006م، صــى شــهيدنا الفــارس زيــاد الفجــر كعادتــه يف املســجد، وبعــد خروجــه مــن املســجد 

وســامعه بــأن هنــاك عمليــة اجتيــاح تتعــرض لهــا بلــدة خزاعــة، انتفــض شــهيدنا الفــارس زيــاد كاألســد املقــدام ليدافــع 

عــن أهلــه وربعــه ممتشــًقا ســاحه بيــده، وواضًعــا نصــب عينيــه األمــل يف التحريــر مــن نــر االحتــال حيــث شــارك 

بحيويــة يف صــد االجتيــاح، واشــتبك مــع قــوة صهيونيــة خاصــة كانــت تتواجــد عــى أســطح منــازل املواطنني حيث اســتمر 

االشــتباك بينهــام. وأظهــر شــهيدنا الفــارس زيــاد بســالة منقطعــة النظــر ليصــاب يف النهايــة برصاصــة مــن أحــد القناصــة 

يف الصــدر رقــد عــى إثرهــا يف املستشــفى مــن ذلــك اليــوم وحتــى يــوم استشــهاده يف 23 ينايــر )كانــون الثــاين( 2007م.
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الشهيد املجاهد مهران زكريا سلامن أبو نصر

فرع من شجرة شهداء

الميالد والنشأة
يف 17 أغســطس )آب( 1990م ولــد الشــهيد املجاهــد مهــران زكريــا أبــو نصــر يف مدينــة ديــر البلــح منطقــة حكــر 

ــروا  الجامــع. تســكن العائلــة غــرب مدرســة الوكالــة بحكــر الجامــع، ويعــود تاريخهــا إىل مدينــة بــر الســبع التــي ُهجِّ

منهــا عــام 1948م. ترتيبــه الثــاين بــني إخوتــه التســعة، وهــو األول مــن األوالد، تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف 

مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني، وأكمــل دراســته الثانويــة يف مدرســة املنفلوطــي الحكوميــة بديــر البلــح حتــى الصــف 

األول الثانــوي الــذي استشــهد فيــه. 

صفاته وأخالقه
الشــهيد املجاهــد مهــران شــاب خــدوم هــادئ مــؤدب يســاعد الجميــع. شــجاع وملتــزم بالصــاة يف مســجد الفرقــان 

مبنطقــة حكــر الجامــع. اعتــاد أن يســاعد جرانــه األمــر الــذي جعلــه محبوبًــا جــًدا مــن الجميــع.

شــهيدنا املقــدام مهــران شــاب ريــايض ونشــيط لعــب يف نــادي الرتابــط الريــايض يف حكــر الجامــع، ويف نــادي االتحــاد 

يف ديــر البلــح. انضــم للعديــد مــن الــدورات الرياضيــة التــي أقيمــت عــى رشف الشــهداء. وحــرص عــى أن يحصــل عــى 

لقــب هــداف الــدوري يف كل بطولــة. شــارك مهــران يف ســباق العدائــني يف نــادي الرتابــط وحصــل عــى مكافــأة؛ ألنــه 

ممــن فــازوا فيــه. 

مشواره الجهادي
ــف حاممــات املدرســة  ــئ خل ــاد أن يختب ــن، اعت ــق صــاح الدي ــاء دراســته مبدرســة املزرعــة الواقعــة عــى طري أثن

ويرشــق الحجــارة عــى بــرج االســتطاع ملغتصبــة »كفــار داروم«. ويف أحــد األيــام رشــق شــهيدنا املجاهــد مهــران الحجارة 

عــى الــرج يف وقــت الصيانــة، وإذ بجنــدي صهيــوين يعمــل بالدســك، فأصيــب يف يــده، حيــث عجــز عــن الســيطرة عــى 

الدســك فأصابــه يف يــده. 

ُعهــد شــهيدنا الفــارس مهــران شــجاًعا وكثــرًا مــا انتظــر ســيارات املســتوطنني التــي تدخــل مســتوطنة كفــار داروم 

ــجد  ــامي يف مس ــاد اإلس ــة الجه ــه يف حرك ــع إخوان ــزم م ــدة. الت ــرات ع ــاج م ــت الزج ــي حطم ــارة الت ــقها بالحج لرش

ــة.  ــي يعقدهــا اإلخــوة يف الحرك ــر الت ــم والذك ــر مــن حلقــات العل ــان، وحــر الكث الفرق

(2007 - 1990)

ولــدوا يف ظلمــة االحتــال وعنــف اضطهــاده لشــعبهم، فلــم يكــن 

ــار. وهــل  ــار الخي ــه صغــار األعــامر كب ــم إال أن اندفعــوا يقاومون منه

مــن خيــار أكــر مــن خيــار املقاومــة واإلنســان يف زهــرة عمــره؟
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ــي  ــة الت ــات الصهيوني ــم لاجتياح ــال تصديه ــدس خ ــا الق ــن يف رساي ــران املجاهدي ــد مه ــهيد املجاه ــاعد الش س

ــال.  ــوان االحت ــث أع ــن عب ــم م ــب عتاده ــر، يرق ــة الحك ــتهدفت منطق اس

موعد مع الشهادة
توجــه شــهيدنا الفــارس مهــران ملســجد الفرقــان وصــى العشــاء، وبعــد ذلــك التقــى بأصدقائــه يف دوار البلــد لينفــذوا 

الخطــة التــي رســموها يف املدرســة، وتوجهــوا رشق ديــر البلــح فوصلــوا بعــد منتصــف الليــل.

زحــف شــهيدنا الفــارس مهــران مــع أصدقائــه عــى بطنــه مســافة كبــرة، وفوجــئ مــع رفاقــه بكمــني صهيــوين عــى 

الحــدود الفاصلــة بــني قطــاع غــزة واألرايض املحتلــة. وبــادرت القــوة الصهيونيــة بإطــاق النــران مبــارشة نحــو املجموعة، 

فأصيــب بعيــار نــاري أســفل الظهــر مــن دبابــة متمركــزة عــى الرشيــط الحــدودي، وأصيــب أصدقــاؤه أيًضــا. ومــا هــي 

ــاين( 2007م  ــون الث ــر )كان ــق 24 يناي ــاء املواف ــر األربع ــهادة فج ــق الش ــد أن نط ــهيًدا بع ــى ش ــى ارتق ــات حت إال لحظ

وأمســكت الدوريــة الصهيونيــة بأصدقائــه وتركــت شــهيدنا الفــارس مهــران عــى األرض.

ــده إىل  ــه وال ــه، فتوج ــد أقارب ــن أح ــهاده م ــر استش ــل خ ــاح وص ــدث. ويف الصب ــا ح ــة مب ــن العائل ــد م ــدر أح مل ي

ــه.  ــد الل ــر ويحم ــراح يك ــم، ف ــم مبتس ــة نائ ــى هيئ ــوىت ع ــة امل ــث رآه يف ثاج ــى حي ــهداء األق ــفى ش مستش
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الشهيد املجاهد فضل مطلق داجي باونة

شبل الرايا والجهاد

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد فضــل مطلــق باونــة يف حــي األقــى مبدينــة طولكــرم بتاريــخ 23 أبريــل )نيســان( 1989م 

ألرسة صابــرة تتكــون مــن الوالديــن وأحــد عــرش مــن األبنــاء: ســتة أشــقاء وخمــس شــقيقات.

ــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس املدينــة، ثــم التحــق باملدرســة  تلقــى شــهيدنا املجاهــد فضــل تعليمــه للمرحل

ــب مــن  ــت دراســته مــع حفظــه للقــرآن يف مســجد حــي األقــى القري ــوي. تزامن ــة وأنهــى الصــف األول الثان الثانوي

ســكناه، لكــن بعــد فــرتة أجــره الوضــع املعيــي الصعــب عــى تــرك املدرســة فالتحــق بعدهــا بحركــة الجهــاد اإلســامي.

صفاته وأخالقه
حــرص شــهيدنا املجاهــد فضــل عــى إرضــاء أمــه ووالــده، ولرمبــا كل مــن عــارشه يتذكــر مجلســه الطيــب ومعدنــه 

الامــع؛ فشــبلنا مل تتفتــح عينــه إال عــى طريــق الجهــاد واملقاومــة.

التــزم الشــهيد الفــارس فضــل بالصــاة وواظــب عــى تأديتهــا يف جامعــة كــام واظــب عــى حفــظ القــرآن الكريــم 

ــم يف املســجد.  وحضــور جلســات العل

مشواره الجهادي
منــذ تفتحــت بصرتــه شــاهد مجــازر االحتــال وبطشــه وقــرر أن ميــي قدمــا لــرد الضيــم والدفــاع عــن أبنــاء شــعبه 

فــام أن أتــم الخامســة عــرشة حتــى اعتقــل االحتــال شــقيقه املجاهــد أحمــد الــذي يعــد صديقــه ووليفــه.

ــه كانــت تتــوق  عمــر شــهيدنا الفــارس فضــل منعــه مــن الكثــر مــن املهــامت حيــث إن عزمــه وشــجاعته وجراءت

للعمــل العســكري املنفــرد. وقــد قــام بتنظيــم العديــد مــن أبنــاء جيلــه يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منهــم مــن 

استشــهد ومنهــم مــن أحســن اللــه بهــم وأخرجهــم مــن الســجن ومنهــم مــن ينتظــر الحســنيني.

ــد مــن الفعاليــات واألنشــطة  انتمــى الشــهيد الفــارس فضــل إىل حركــة الجهــاد اإلســامي مبكــًرا، وشــارك يف العدي

التــي قامــت بهــا الحركــة يف محافظــة طولكــرم، وربطتــه عاقــات احــرتام وتقديــر لــدى كــوادر وأبنــاء الحركــة يف طولكرم، 

(2007 - 1989)

الحــق الــذي يستشــهد أهلــه يف ســبيل اســتعادته ال يضيــع. ويوهــم 

ــا لــه يف اســتمرار  غاصــب الحــق نفســه حــني يــرى قوتــه الكبــرة عونً

اغتصابــه. اللــه عــز وجــل حــرم العــدوان عــى الحقــوق، ويخلــق مــن 

عبــاده املؤمنــني مــن يجاهــد الســرتدادها، ويؤيــده بنــر مــن عنــده.
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ــم  ــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بشــكل رسي وتقدي ــا القــدس الجن ــه ليلتحــق بصفــوف رساي وهــذا مــا أهل

الخدمــات اللوجســتية للمطارديــن واملجاهديــن مــن رسايــا القــدس.

موعد مع الشهادة
ُقــدر للشــهيد املجاهــد فضــل أن يكــون عــى موعــد مــع الشــهادة ولقــاء ربــه يف 25 ينايــر )كانــون الثــاين( 2007م 

حينــام اقتحمــت قــوة خاصــة معــززة مــن العــدو الصهيــوين ضاحيــة شــويكة يف طولكــرم بالضفــة، فاندلــع اشــتباك مســلح 

بــني عــدد مــن املقاومــني مــن بينهــم شــهيدنا املقــدام فضــل وجنــود االحتــال الذيــن حــارصوا املنــزل الــذي يتواجــد فيــه 

شــهيدنا املقــاوم فضــل.

وأفــاد شــهود عيــان أن شــهيدنا الفــارس فضــل تعــرض إلطــاق نــار مبــارش برصــاص متفجــر )دمــدم( مــن قبــل جنــود 

االحتــال أثنــاء تواجــده يف املنــزل املحــارص يف حــي األقــى حيــث نطــق الشــهادتني وارتقــى شــهيًدا بعــد رحلــة مــن 

الجهــاد واملقاومــة عــى أرض فلســطني.
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الشهيد املجاهد محمد فيصل نعيم السكسك

فارس عملية ذوبان الجليد النوعية

الميالد والنشأة
ــة غــزة يف 7 نوفمــر  ــوام شــامل مدين ــو هــامم( يف منطقــة الت ــد شــهيدنا املجاهــد محمــد فيصــل السكســك )أب ول

ــا. ــت الهي ــة بي ــة الســاطني غــرب مدين ــام بعــد يف منطق ــش في ــت األرسة للعي ــاين( 1986م، وانتقل ــن الث )ترشي

تــرىب الشــهيد املجاهــد محمــد يف أرسة كرميــة تعــرف واجبها نحو وطنهــا كام تعرف واجبهــا نحو دينها، وكــام كل أحرار 

فلســطني مل يتمكــن مــن العيــش يف مســقط رأس العائلة أال وهي مدينــة »يافا« الواقعة ضمن أرايض فلســطني املحتلة منذ 

العــام 1948م. تتكــون أرستــه مــن والديــه وأحد عــرش فرًدا، أربعة مــن اإلخوة وخمس مــن األخوات ترتيبــه الثالث بينهم.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن فتــاة مؤمنــة أنجــب منهــا طفلــة أســامها رويــدا، وقــد توفيــت طفلتــه بســبب 

املــرض الــذي أمل بهــا وقــد بلغــت حينهــا مــن العمــر ثاثــة أشــهر.

أنهــى الشــهيد الفــارس محمــد املرحلــة األساســية يف مخيــم جباليــا، ونظــًرا للظــروف املعيشــية الصعبــة التــي كانــت 

متــر بهــا األرسة تــرك الدراســة ليعمــل يف مجــال البنــاء والطوبــار.

صفاته وأخالقه
 حــرص شــهيدنا املجاهــد أبــو هــامم عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد الخنســاء القريــب مــن منزلــه خاصــة صــاة 

الفجــر. وعــرف عنــه أنــه كان بــاًرا بوالديــه، مطيًعــا لهــام.

 ارتبــط شــهيدنا الفــارس محمــد السكســك بعاقــات طيبــة مــع الجميــع؛ فمنــذ صغــره اتصــف باألخــاق الحميــدة 

وصفــات الشــباب املســلم، فبــدا مثــال الشــاب املتواضــع الهــادئ الصبــور واملتســامح.

ــره الفرحــة  ــت تغم ــرار، وكان ــازات الشــهداء األب ــو هــامم عــى املشــاركة يف تشــييع جن ــارس أب حــرص الشــهيد الف

ــوين. ــان الصهي ــب الكي ــة استشــهادية يف قل ــوع عملي ــأ وق ــد ســامعه نب ــاس عن ــوى عــى الن ــوزع الحل والبهجــة وي

يف هـذا الوقـت الصعـب الذي تحياه األمة مـن ضعف وترهل تأيت 

ذكـرى العظـامء لتعيـد للنفوس رونـق الحياة ولتؤكد أن مسـرة الدم 

والشـهادة ال زالـت حـارضة؛ فهناك رجال ال يرتكـون التاريخ يصنعهم؛ 

فهم الذين يصنعون التاريخ بدمائهم. يسطرون أروع صفحات املجد 

والبطولة والفداء والبذل يف سبيل الله. رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع 

وال دنيا عن ذكر الله واملي قدًما يف رفع راية الجهاد يف سبيله. رجال 

ال يخافون يف الله لومة الئم، وال يعطون يف دين الله الدنية. هذا كان 

حال الفارس املقدام مخرتق حصون العدو االستشهادي الهامم محمد السكسك. مسرة جهاد عطرة تكللت بالعز والفخار.

(2007 - 1986)
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مشواره الجهادي
منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثـًـا عــى صــدر شــعبه وأمتــه، فــرتىب الشــهيد املجاهــد 

محمــد عــى درب اإلميــان والوعــي والثــورة، والتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي قبــل نحــو خمس ســنوات.

ونظــًرا لحــب شــهيدنا للمقاومــة والجهــاد التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجناح العســكري لحركــة الجهاد اإلســامي، 

يف العــام 2001م، فغــدا مثــااًل للجنــدي املجهــول الــذي يعمــل دون كلــل أو ملــل. تــاق شــهيدنا للشــهادة وبحــث عنهــا 

يف كل املياديــن مــردًدا دامئـًـا دعــاء: »اللهــم اجعلنــي مــن أصحــاب الفــردوس األعــى«.

ــذ  ــتطاع لتنفي ــد واالس ــات الرص ــن عملي ــد م ــن يف العدي ــه املجاهدي ــع إخوان ــد م ــارس محم ــهيد الف ــارك الش  ش

العمليــات الجهاديــة، ويســجل لــه مشــاركته يف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة ملدننــا وقرانــا، وتشــهد لــه 

ــا. ــت الهي ــودي يف بي ــرة والعم ــة العطاط ــا، ومنطق ــون وجبالي ــت حان ــك أرايض بي بذل

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم الســبت 27 ينايــر )كانــون الثــاين( 2007م غــادر شــهيدنا الفــارس محمــد منزلــه بعــد أن وّدع والدتــه 

وقــال لهــا: »بــدي أطلــع أدعــي يل يــا أمــي«، فقامــت والدتــه بوداعــه والدعــاء لــه بالتوفيــق.

يف إطــار التنســيق والتعــاون املشــرتك بــني رسايــا القــدس وكتائــب شــهداء األقــى، وخــال عمليــة نوعيــة ومعقــدة 

للغايــة توّجــه الشــهيد املجاهــد محمــد السكســك مــن رسايــا القــدس إىل مــكان تنفيــذ العمليــة يف مدينــة أم الــررشاش 

»إيــات املحتلــة«، وبعــد أن وصــل إىل املــكان يــوم االثنــني 29 ينايــر )كانون الثــاين( 2007م أوقــف ســيارة صهيونية لتقله 

إىل الهــدف املحــدد لــه، وحســب روايــة الســائق الصهيــوين والــذي أقــلَّ االستشــهادي محمــد السكســك إىل مــكان تنفيــذ 

العمليــة ويدعــى يــويس فلتينســي يقــول: إنــه خــرج مــن منزلــه الســاعة التاســعة صباًحــا يف طريقــه لفنــدق »ســبورت« 

حيــث يعمــل وأخــذ يبحــث كعادتــه عــن عــامل الفنــادق الذيــن تخلفــوا عــن الســيارة التــي تقلهــم إىل العمــل وبعد عرش 

دقائــق أوقــف ســيارته وأقــلَّ شــابًا يرتــدي معطًفــا أحمــر اللــون ويعتمــر قبعــة حمــراء ويحمــل حقيبــة ظهــر وحني ســأله 

عــن املــكان الــذي يقصــده اكتفــى الشــاب بإشــارة مــن يــده فهــم منهــا الضابــط أنــه يطلــب الوصــول إىل مركــز املدينــة«.

ــب  ــات لتجن ــة إي ــف حــول مدين ــا يلت ــلك طريًق ــات الشــاب، فس ــتبه يف ترف ــه اش ــًا: »إن ــط قائ ــف الضاب ويضي

ــر، فــام كان مــن الســائق إال أن  ــه عامــات التوت ــة إال أن الشــاب الحــظ ذلــك وظهــرت علي الدخــول يف أماكــن مأهول

أوقــف ســيارته وطلــب منــه مغادرتهــا فــوًرا وقــال: اســلك هــذا الطريــق حتــى تصــل إىل مركــز املدينــة«. وقصــد الســائق 

بذلــك تضليــل املســافر غــر املرغــوب فيــه، ووّجهــه إىل طريــق خاليــة مــن الســكان.

وبعــد أن ترجــل الشــاب مــن الســيارة ســارع الســائق إىل االتصــال بالرشطــة الصهيونيــة وأبلغهــم بتفاصيــل مــا حــدث 

معــه ونقــل لهــم تفاصيــل الشــاب ووصفــه دون أن يغفــل تعقبــه يف ســيارته إال أن الشــاب جنــح عــن الطريــق الرئيــي 

ــات دخــل أحــد  ــة إي ــدور« يف مدين ــا وصــل الشــهيد املجاهــد محمــد السكســك إىل »حــي إيزي ورشع يف الركــض، ومل

املخابــز الصهيونيــة وقــام بتفجــر جســده الطاهــر وســط جمــوع الصهاينــة األمــر الــذي أدى إىل مقتــل ثاثــة صهاينــة 

وإصابــة العديــد منهــم بجــراح متفاوتــة.
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الشهيد املجاهد مراد إبراهيم سامة الطاع

أسد يف ميادين الرباط

الميالد والنشأة
ــال(  ــو ب ــم الطــاع )أب ــاد الفــارس مــراد إبراهي ــخ 12 أغســطس )آب( 1979م ســجل مي ــد بتاري يف غــزة وبالتحدي

ألرسة محافظــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــام تعرفــه نحــو ربهــا. مثلــه كمثــل الكثــر مــن الفلســطينيني مل يتمكــن مــن 

ــر ســكانها منهــا يف العــام 1948م لتســتقر أرسة شــهيدنا  العيــش يف مســقط رأس عائلتــه مدينــة »بــر الســبع« التــي ُهجِّ

يف مخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة.

ــه الثالــث بينهــم، وأخــت واحــدة. درس  ــاء، أربعــة ذكــور ترتيب ــه وخمســة أبن ــه البســيطة مــن والدي تتكــون أرست

املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث مبخيــم النصــرات، ثــم حصــل عــى شــهادة الثانويــة )الفــرع 

األديب( ليلتحــق بعــد ذلــك مبدرســة الصناعــة التابعــة لوكالــة الغــوث مبدينــة غــزة.

انضــم الشــهيد املجاهــد مــراد لصفــوف األمــن الوطنــي عــام 1996م وظــل يعمــل فيــه حتــى استشــهاده. التحــق 

بالدراســة يف جامعــة القــدس املفتوحــة تخصــص تربيــة إســامية خــال عملــه يف األمــن الوطنــي.

صفاته وأخالقه
نشــأ شــهيدنا املجاهــد مــراد نشــأة ملتزمــة وتــرىب يف املســاجد بــني حلقــات الذكــر والقــرآن، وحــرص عــى الصلــوات 

الخمــس يف املســجد خصوًصــا صــاة الفجــر.

ارتبــط شــهيدنا الفــارس مــراد بعاقــات طيبــة مــع الجميــع؛ فهــو يــوزع ابتســاماته عليهــم، وميازحهــم حيــث متتــع 

بــروح مرحــة ودعابــة طريفــة جعلــت كل مــن عرفــه يتعلــق بــه. ُعــرف بــره لوالديــه وطاعتــه لهــام وصلتــه ألرحامــه 

وحفاظــه عــى قرابتــه وحبــه لزيــارة إخوانــه.

مشواره الجهادي
مــع انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة يف 2000م قــرر شــهيدنا املقــدام مــراد االلتحــاق بركــب جيــل العقيــدة ليحمــل 

يف قلبــه رســالة اإلميــان والوعــي والثــورة ضمــن صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني التــي عمــل فيهــا بتفــان 

وإخــاص يف ســبيل اللــه إعــاء لكلمــة التوحيــد.

(2007 - 1979)

ــه مائكــة الرحمــن لتحمــل  ــزل في ــل تتن ــه مــن موكــب جمي ــا ل ي

روح الشــهيد وتزفهــا إىل أعــايل الجنــان ورائحــة دمائــه تفــوح مســكًا، 

وال عجــب يف ذلــك أن يســتقبل بهــذه الحفــاوة والتكريــم وهــو الــذي 

قــدم أغــى مــا ميلــك ألعــز مالــك أال وهــو رب العــرش العظيــم. بعــض 

ــون  ــم وتك ــل رحيله ــهداء قب ــا الش ــي يخطه ــامت الت ــك الكل ــن تل م

وصيــة لاحقــني.
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اختــر شــهيدنا املجاهــد مــراد ليكــون ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، 

فأثبــت أنــه الجنــدي الهــامم حيــث عمــل بــا كلــل وال ملــل ليصبــح بعــد ذلــك قائــًدا ميدانًيــا ومســئواًل عــن وحــدات 

املرابطــني يف منطقتــه.

يُســجل لشــهيدنا املجاهــد مــراد العديــد مــن املهــام الجهاديــة مــن بينهــا مشــاركته يف تفجــر عبــوة ناســفة بجيــب 

عســكري رشق مخيــم الريــج، ومشــاركته أيًضــا يف زرع عــدد مــن العبــوات الناســفة اســتهدفت رتــًا عســكريًا صهيونًيــا 

مبنطقــة جحــر الديــك وارتقــى يف العمليــة الشــهيد املجاهــد محمــد شــاهني.

كــام ُعــرف شــهيدنا املقــاوم أبــو بــال أســًدا يف مياديــن الربــاط عــى ثغــور املحافظــة الوســطى، وفارًســا يف التصــدي 

لاجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة، ويشــهد لــه بذلــك مخيــم الريــج وديــر البلــح والنصــرات واملغــازي. أصيــب يف قدمــه 

مــن قبــل القناصــة الصهيونيــة خــال تصديــه الجتيــاح غاشــم ملخيــم النصــرات، لكــن ذلــك مل يثنــه عــن مواصلــة طريقــه 

بــل زاد مــن عزميتــه.

ــد  ــال الرص ــن خ ــوين م ــدو الصهي ــد الع ــات ض ــن العملي ــد م ــاهم يف العدي ــراد س ــد م ــهيدنا املجاه ــر أن ش يُذك

واالســتطاع الــذي يســبق تنفيــذ أي عمليــة، كــام شــارك يف إطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون وصواريــخ القــدس عــى 

ــة. ــني الصهاين تجمعــات املغتصب

موعد مع الشهادة
ُعــرف الشــهيد املجاهــد مــراد بشــغفه بالشــهادة وبحثــه الدائــم عنهــا وإلحاحــه يف طلبهــا مــردًدا دعــاءه بــأن يرزقــه 

اللــه الشــهادة، وقــد تأثــر كثــرًا باستشــهاد رفيــق جهــاده الشــهيد ســامل أبــو زبيــدة.

قبــل أيــام مــن استشــهاده أخــر بعــض إخوانــه بإحساســه بقــرب موعــد لقائــه باللــه عــز وجــل حيــث قــال: »مل يبــق 

إال القليــل وســيصطفيني اللــه شــهيًدا«.

رمبــا هــو قــدر الفلســطينيني أن تكــون دماؤهــم ســبيًا إلرضــاء ربهــم. بعــد عــر يــوم الخميــس 1 فرايــر )شــباط( 

2007م بينــام الشــهيد املجاهــد مــراد عائــد مــن زيــارة أحــد إخوانــه يف مخيــم املغــازي اندلعــت موجــة مــن االشــتباكات 

املؤســفة التــي حدثــت بــني حركتــي فتــح وحــامس، فعاجلتــه رصاصــة أدت إىل ارتقائــه شــهيًدا بعــد أن ردد الشــهادتني 

فكانتــا آخــر كلامتــه.
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الشهيد املجاهد عزمي وهب عارف الوادية

املجاهد املخلص املحبوب بني أصدقائه

الميالد والنشأة
ــق  ــرش عب ــي ســتتفتح لتن ــة األجمــل والزهــرة الت ــو )متــوز( 1986م كان حــي الشــجاعية ينتظــر اإلرشاق يف 26 يولي

أريجهــا وتجبلــه بريــح األرض املحتلــة، فــكان هــذا اليــوم املذكــور ميــاد شــهيدنا املجاهــد عزمــي وهــب الواديــة فــرتىب 

يف أرسة مجاهــدة تــزرع يف نفــوس أبنائهــا حــب الجهــاد وفلســطني تلــك العائلــة التــي قدمــت العديــد مــن الشــهداء 

عــى طريــق النــر والتحريــر.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عزمــي تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة حطــني، ثــم انتقــل إىل مدرســة يافــا اإلعداديــة، وبعدهــا 

أكمــل تعليمــه يف مدرســة عبــد الفتــاح حمــود وحصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة.

صفاته وأخالقه
ُعـــرف الشـــهيد املجاهـــد عزمـــي بأخاقـــه الحســـنة واحرتامـــه النـــاس واألهـــل واألصدقـــاء والجـــران، وهـــو مـــن 

ـــني  ـــن امللتزم ـــار م ـــر، فص ـــاة الفج ـــى ص ـــديد ع ـــه الش ـــه حفاظ ـــرف عن ـــجد، وع ـــض يف املس ـــى أداء الفرائ ـــني ع الحريص

ـــاًرا بهـــام،  ـــه ب ـــا لوالدي ـــه مـــع الجميـــع، وكان مطيًع ـــز بحســـن معاملت يف مســـجد الرحمـــن والقـــرآن بحـــي الشـــجاعية. متي

ـــه  ـــل مع ـــي التواص ـــوا دامئ ـــه، وكان ـــب يف الل ـــة الح ـــه عاق ـــم ب ـــت تربطه ـــن كان ـــه الذي ـــني أصحاب ـــا ب ـــا محبوبً ومخلًص

ـــه. ـــم ل ـــة وحبه ـــه العالي ـــه ألخاق ومرافقت

مشواره الجهادي
ــا  ــه؛ فقــد التحــق بصفــوف رساي ــه ومــن الســاعني إلي ــاد يف ســبيل الل ــني للجه  الشــهيد املجاهــد عزمــي مــن املحب

القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون أشــد الشــباب شــجاعة وأكرهــم حًبــا للجهــاد وللمهــامت. 

ــل كان يســعى ليكــون يف الصفــوف األوىل ويف  ــه وشــجاعته وعــدم خشــيته مــن املخاطــرة بنفســه، ب وقــد عــرف بثبات

أماكــن الخطــر واألكــر عرضــة للشــهادة.

أحــب الجهــاد وجعــل ســعيه لرضــا املــوىل عــز وجــل، فعمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطاع التابعــة لرايــا القــدس، 

(2007 - 1986)

ـــا  ـــام ع ـــا مه ـــل طريقه ـــي ال يَُض ـــارة الت ـــهداء املن ـــا الش ـــم أيه أنت

ـــدس،  ـــو الق ـــة نح ـــتبقى موجه ـــة س ـــان؛ فالبوصل ـــم والطغي ـــوج الظل م

ــا  ــوات فينـ ــت الخطـ ــا وإن تثاقلـ ــاء ملؤرشهـ ــن األوفيـ ــنبقى نحـ وسـ

ـــاد.  ـــا ســـنعود مـــن تحـــت الرم ـــا واحرتقن ـــوات وتعرن ـــا آالف الكب وكبون

رحلتـــم بـــا موعـــد وســـافرتم يف محطـــات وعرتـــم البحـــر الهائـــج 

ـــن  ـــا ول ـــت بينن ـــم بقي ـــن ذكراك ـــة، لك ـــم إىل الجن ـــٍة. صعدت ـــا أرشع ب

ـــًدا. ـــل أب ترح
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فتابــع تحــركات العــدو وجنــوده وآلياتــه رشق مدينــة غــزة، كــام شــارك أيًضــا يف صــد العديــد مــن التوغــات الصهيونيــة 

التــي تســتهدف مدينــة غــزة وبالتحديــد الشــجاعة والزيتــون، وأظهــر شــجاعة وبســالة يف القتــال واملواجهــة.

ــادي،  ــه الجه ــاده وعمل ــل ســعي ليكثــف مــن جه ــاد، ب ــذا القــدر مــن الجه مل يكتــف شــهيدنا املجاهــد عزمــي به

فشــارك إخوانــه يف رسايــا القــدس إطــاق قذائــف الهــاون عــى تجمعــات اآلليــات الصهيونيــة وثكنــات الجنــود املحاذيــة 

لقطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
ــدورة عســكرية تســبق تســلمه مهامــه  التحــق الشــهيد املجاهــد عزمــي بصفــوف الرشطــة الفلســطينية، وانضــم ل

ــني ضحاياهــا شــهيدنا املجاهــد  ــن ب ــت م ــذاك جعل ــزة آن ــي عاشــها قطــاع غ ــن األحــداث املؤســفة الت ــة، ولك الرشطي

عزمــي عندمــا قصــف موقــع التدريــب الــذي تواجــد فيــه بقذائــف الهــاون فارتقــى مظلوًمــا إىل العليــاء بتاريــخ 2 فرايــر 

)شــباط( 2007م. لقــد فاضــت روحــه ولســانه يــردد الشــهادتني كــام اعتــاد يف هــذه الدنيــا.
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الشهيد املجاهد محمود إبراهيم قاسم عبيد

مهندس العبوات وصديق االستشهاديني

الميالد والنشأة
ـــيطة،  ـــني ألرسة بس ـــم جن ـــارس )آذار( 1986م يف مخي ـــخ 9 م ـــد بتاري ـــم عبي ـــود إبراهي ـــد محم ـــهيد املجاه ـــد الش ول

ـــة يف  ـــة الثانوي ـــة الغـــوث، ودرس املرحل ـــدايئ واإلعـــدادي يف مـــدارس وكال ـــه ســـًنا، وتلقـــى تعليمـــه االبت ـــع إخوت وهـــو راب

ـــبب  ـــا بس ـــول عليه ـــق يف الحص ـــام 2003م ومل يوف ـــة يف الع ـــة العام ـــهادة الثانوي ـــان ش ـــدم المتح ـــة، وتق ـــدارس املنطق م

ـــم جنـــني يف محـــددة الشـــيخ املجاهـــد  ـــا للمـــرة األوىل يف مخي ـــم تصنيعه ـــي ت ـــوات الناســـفة الت ـــع العب انشـــغاله يف تصني

ـــم  ـــاح مخي ـــوات ســـاًحا فعـــااًل خـــال اجتي ـــرز قـــادة الجهـــاد اإلســـامي يف جنـــني. وقدمـــت العب عـــيل الصفـــوري أحـــد أب

ـــام 2002م. ـــني يف الع جن

ــرع فيهــا حتــى لقــب مبهنــدس  ــا القــدس يف املخيــم وب ــع مــن قــادة رساي ــم شــهيدنا املجاهــد محمــود التصني تعل

ــوات. العب

صفاته وأخالقه
ــم  ــق به ــن يرف ــال الذي ــه األطف ــامة. يحب ــه االبتس ــه ال تفارق ــق الوج ــق، طل ــث الخل ــود دم ــدام محم ــهيدنا املق ش

وياعبهــم، وال يخــرج مــن بيتــه إال بعــد ســامع عبــارات رضــا والديــه اللذيــن يرهــام أصــدق الــر. التــزم املســجد، وتحــى 

بأخــاق وآداب اإلســام، كــام اتصــف بالكتــامن، وتلــك صفــة محوريــة الزمــة لــكل مجاهــد. وتقــول والدتــه إنــه أحــن 

أوالدهــا عليهــا.

مشواره الجهادي
مل يكــن أحــد مــن ذوي الشــهيد الفــارس محمــود يعلــم انخراطــه يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

ــا للمدرســة كأي طالــب يتابــع تحصيلــه يف العبــوات أكــر  اإلســامي اذ مل يخطــر ببالهــم أن ابنهــم الــذي يذهــب يومًي

مــن تحصيلــه العلمــي حتــى متكــن مــن تفجــر عبــوة تــزن عــرشة كيلوغرامــات يف مغتصبــة »جانيــم« قــرب جنــني يف 

(2007 - 1986)

إنــه مخيــم جنــني ثانيــة يــر عــى حمــل رايــة الجهــاد اإلســامي 

خفاقــة، يغرســها بعنفــوان يف مقلــة االحتــال الصهيــوين بســواعد أبنــاء 

رسايــا القــدس. يصنــع هــذا املــكان العجيــب أســطورة جديــدة وفارًســا 

ــوين،  ــال الصهي ــود االحت ــوب جن ــه الرعــب يف قل ــه ب آخــر يقــذف الل

ــة والســعدي وصوالحــة وحــردان  ــن طوالب ــع نجــم املجاهدي ــام مل فك

ــد عــى  ــا أرص فارســنا محمــود عبي ــم جنــني ميدانً ممــن اتخــذوا مخي

تصــدر صفــوف املجاهديــن يف مخيــم جنــني ليغــدو عــى صغــر ســنه 

مهنــدس العبــوات.
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العــام 2003م األمــر الــذي جعــل قــوات االحتــال الصهيــوين تداهــم منزلــه للبحــث عنــه ليغــدو مــن وقتهــا مطــارًدا.

 ظــل شــهيدنا املقــدام محمــود مازًمــا لقــادة رسايــا القــدس يف مخيــم جنــني خاصــة الشــهيد القائــد حســام جــرادات. 

ــام  ــن استشــهدا بعــده بأي ــو ناعســة اللذي ــن أرشف الســعدي ومحمــد أب ــة وثيقــة بالشــهيدين املجاهدي ــه عاق وربطت

قليلــة يف 28 فرايــر )شــباط( 2007م يف عمليــة اغتيــال جبــان.

موعد مع الشهادة
قبــل الرحيــل إىل الجنــان تســلل شــهيدنا املقــاوم محمــود إىل البيــت يف الحاديــة عــرشة صباًحــا وأخــذ يقبــل يــدي 

والديــه ويرفــع نظــره إىل الســامء متفكــًرا قبــل أن يقــول: »طائــرات االســتطاع هــذه جــاءت مــن أجــيل منــذ أمــس، ولــن 

ترحــل قبــل أن تقتلنــي«. ســقطت كلامتــه عــى الجميــع فئوًســا حــادة قبــل أن تهلــع أمــه قائلــة: »أرجــوك يــا محمــود 

احــرتس وكــّف عــن تصنيــع العبــوات ولــو مؤقًتــا«. تقــول أم شــادي: »نظــرت ملحمــود ســاعة دخولــه عــيل يف ذلــك اليــوم 

وكانــت آخــر مــرة تكتحــل عينــي برؤيتــه قبــل رحيلــه فرأيتــه يشــع نــوًرا وبهــاًء بعصبــة ســوداء مزينــة بعبــارة رسايــا 

القــدس وســاحه بيــده والرصــاص يزيــن صــدره وجعبتــه، فأحسســت أنــه يتــرب مــن بــني يــدي«.

يف اليــوم التــايل قبــل بــزوغ الفجــر كانــت طائــرات االستكشــاف تحــوم يف الســامء بشــكل حثيــث مثــر للشــكوك، 

ولكــن شــهيدنا املجاهــد محمــود تــرك مكمنــه الــذي اختــاره يف ليلتــه األخــرة يف الدنيــا وتنــاول فطــوره وركــب ســيارته. 

وعــى دوار الشــهيد يحيــى عيــاش يف جنــني بالقــرب مــن وســط املدينــة اعرتضــت ســيارة مدنيــة مــن نــوع »فلوكــس 

واجــن« بلوحــة تســجيل عربيــة طريقــه فاضطــر إليقــاف ســيارته فرتجــل جنديــان صهيونيــان بزيهــام العســكري مــن 

الســيارة ورشعــا بإطــاق النــار عــى ســيارة الشــهيد املجاهــد محمــود حتــى ارتقــى شــهيًدا يف 21 فرايــر )شــباط( 2007م. 

وانســحبت الســيارة مــن املدينــة بعــد أن أطلــق الجنــود النــار عشــوائًيا يف الهــواء.

املواطنــون الذيــن شــاهدوا الجرميــة لحظــة ارتكابهــا أكــدوا أن الســيارة التــي تنكــر بهــا الجنــود توقفــت بشــكل فجايئ 

عــى بعــد عــرشة أمتــار مــن الــدوار، وهــرع الجنــود منهــا مرعــني تجــاه ســيارة الشــهيد الفــارس محمــود، التــي كانــت 

وصلــت إىل املــكان، ورشعــوا بإطــاق النــار عليــه، مــا أدى إىل إصابتــه بعــدة عيــارات ناريــة قاتلــة، تركــزت معظمهــا يف 

منطقــة الــرأس.
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الشهيد املجاهد محمود عواد إبراهيم السمري

ابن األرض الطيبة وعاشقها

الميالد والنشأة
ــة  ــن( يف مدين ــو مؤم ــمري )أب ــواد الس ــود ع ــد محم ــهيدنا املجاه ــد ش ــن األول( 1972م ول ــر )ترشي يف 13 أكتوب

خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة ألرسة مجاهــدة عانــت ويــات الّتهجــر؛ فأصولهــا تعــود إىل مدينــة »بــر الســبع« املحتلــة 

منــذ العــام القــايس 1948م الــذي شــهد نكبــة شــعب فلســطني.

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد محمــود مــن الوالديــن وأربعــة مــن األشــقاء وثــاث شــقيقات عاشــوا جميعــا يف جــو 

مــيلء باألخــوة واملحبــة نتيجــة الرتبيــة اإلميانيــة التــي تلقوهــا مــن والديهــم. تــوىف والــده يف العــام 1984م مــا جعلــه 

يحمــل عبًئــا كبــرًا عــى كاهلــه ومســئولية ثقيلــة.

ــق  ــم التح ــس، ث ــدارس خانيون ــة يف م ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــه يف املرحل ــود تعليم ــد محم ــهيدنا املجاه ــى ش تلق

بالثانويــة وأنهــى ســنتني منهــا، لكــن الوضــع االقتصــادي املريــر الــذي تعانيــه عائلتــه حــال دون إكاملــه لدراســته، فاتجــه 

للعمــل مزارًعــا يف أرايض وادي الســلقا جنــوب ديــر البلــح حيــث منطقــة ســكناه. تــزوج مــن فتــاة مؤمنــة أنجبــت لــه 

طفلــة ســامها هبــة اللــه.

صفاته وأخالقه
هــم الشــهداء يتقاســمون الصفــات الجميلــة ويســرون عــى منهــاج اإلســام، ثــم يرحلــون فيبقــى ريحهــم الطيــب يف 

الدنيــا، وتبقــى األلســنة تلقــف ســرتهم العطــرة.

التــزم شــهيدنا املجاهــد محمــود الصــاة يف مصــى الــراء ومســجد عبــاد الرحمــن يف منطقتــه حيــث شــهد لــه بتدينــه 

الشــديد والتزامــه بتعاليــم اإلســام، كــام عهــد طيــب القلــب خدوًمــا للنــاس يســعى يف الخــر ولــو عــى راحتــه.

يقــول شــقيقه: »رغــم فقــدان الوالــد إال أننــي مل أشــعر بنقــص كبــر حيــث عوضنــي عــن النقــص الناتــج عــن غيــاب 

والــدي رغــم أنــه األخ األوســط«، ويضيــف: »لقــد عــاش مودًعــا للدنيــا«.

مشواره الجهادي
ــاء  ــق أبن ــاة عــى عات ــدرب عظــم املســئولية امللق شــعر شــهيدنا املجاهــد محمــود كغــره ممــن ســاروا يف هــذا ال

(2007 - 1972)

بــني كــروم اللــوز والعنــب عــاش محمــود طفولتــه وصبــاه وطرًفــا 

ــاق إىل اســرتداد مــا اغتصبــه  مــن شــبابه، فأحــب األرض وكرومهــا، وت

ــرًا عــن ســكناه، وحــني  ــي ال تبعــد كث ــه الت ــة مــن أرض أرست الصهاين

اشــتد عــوده قــام مبــا ميليــه عليــه حــب األرض وحلــم تحريرهــا.
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فلســطني، وعلــم أن الحقــوق التــي تســلب بالســاح ال تعــود إال بالــدم، فقــرر االلتحــاق بصفــوف املقاومــة واختــار حركــة 

الجهــاد اإلســامي القتناعــه بفكرهــا وجمعهــا بــني اإلســام والجهــاد، وراح يشــارك إخوانــه يف فعاليــات االنتفاضــة األوىل؛ 

يرشــق جنــود االحتــال ودورياتــه بالحجــارة، ثــم تطــور العمــل وقتهــا للزجاجــات الحارقــة التــي ألقاهــا شــهيدنا عــى 

جيبــات االحتــال ليقــول لقــادة الكيــان: إنّــا هنــا باقــون ولــن نرحــل، بــل أنتــم مــن ســتذهبون إىل الجحيــم.

موعد مع الشهادة 
يف يــوم 21 فرايــر )شــباط( 2007م توجــه الشــهيد املجاهــد محمــود عــى مألــوف عادتــه إىل األرض التــي متلكهــا 

أرستــه يف منطقــة التبــة 86 رشق القــرارة حيــث ســبقه إخوتــه للعمــل فيهــا باعتبارهــا مصــدر رزق األرسة. ويقــول أحــد 

أشــقائه إنــه كان يحمــل عــدة قنابــل، فســقطت منــه إحداهــا وانفجــرت وأدت الستشــهاده.
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الشهيد املجاهد أرشف محمود نافع السعدي

عاش مطارًدا ومى شهيًدا

الميالد والنشأة
ــط أرسة  ــباط( 1979م وس ــر )ش ــوم 13 فراي ــني ي ــم جن ــعدي يف مخي ــود الس ــد أرشف محم ــهيد املجاه ــد الش ول

ــى الصــف  ــة، درس حت ــزار يف فلســطني املحتل ــة امل ــا لقري ــود جذوره ــت الشــهداء واألرسى، تع ــة قدم محافظــة ملتزم

الحــادي عــرش يف مــدارس جنــني. لشــهيدنا املجاهــد أرشف ثاثــة إخــوة وأربــع أخــوات، شــقيقاه إيهــاب وهــال تنقــا 

ــال. ــني ســجون االحت ب

ــاألرسة، وعمــل يف جهــاز الوحــدات الخاصــة يف  تــرك شــهيدنا املجاهــد أرشف دراســته بســبب الظــروف املحيطــة ب

ــرك الســلطة. ــه بســبب اســمه، بعدهــا ت ــان بحل ــة الكي ــذي طالبــت دول الســلطة الفلســطينية ال

صفاته وأخالقه
تقــول والدتــه يف صفاتــه إنــه متتــع بأخــاق طيبــة، ومحبــوب للجميــع، وســمعته طيبــة وال يحتمــل الظلــم، شــجاع 

يحــب الحــق، ملتــزم بصيــام يومــي االثنــني والخميــس، يتعامــل مــع النــاس بــكل تواضــع ســواء الكبــر منهــم أو الصغــر، 

تعتــره أمــه األعــز بــني إخوتــه.

مشواره الجهادي
ــق  ــرج أرشف ويرش ــم يخ ــن املخي ــل م ــقيقه: »كأي طف ــول ش ــد أرشف يق ــهيد املجاه ــنا الش ــوار فارس ــن مش وع

الحجــارة عــى قــوات االحتــال عنــد دخــول املخيــم، اعتقــل يف االنتفاضــة األوىل عــام 1992م عــى خلفيــة رشــق الجيــش 

بالحجــارة، وحكــم عليــه ملــدة ســتة أشــهر، ويف الســجن تــرشب فكــر الجهــاد اإلســامي بعدمــا التقــى هنــاك بقيــادات 

مــن الرعيــل األول للجهــاد اإلســامي، وبعــد اإلفــراج عنــه عــاد للمدرســة ومــارس حياتــه كأي شــاب فلســطيني، وبعدهــا 

تــرك املدرســة وتوجــه لــألرايض الفلســطينية املحتلــة للعمــل هنــاك بفــرتات متقطعــة إىل حــني انــدالع االنتفاضــة الثانيــة 

انتفاضــة األقــى«.

(2007 - 1979)

ــوة  ــر ونخ ــيف عم ــن س ــخ! م ــم التاري ــن رح ــادم م ــذا الق ــا ه ي

ــن دم الشــقاقي  ــات الســنني! م ــن عذاب ــع م ــا الطال ــا أيه املعتصــم. ي

ــرة،  ــن الحــارات الفق ــة، م ــن خارطــة فلســطني التاريخي املســفوح، م

ــجون  ــر وس ــن القه ــن زنازي ــامت، م ــو« يف املخي ــوت »الزينك ــن بي م

املــوت اليومــي. قــل يل بربــك مــاذا نكتــب لــك أو مــاذا نكتــب عنــك؟ 

هــل ألقامنــا أن تحتويــك أو لكلامتنــا أن تقولــك؟ قــد أعلــم يــا ســيدي 

الشــهيد أنــك أكــر مــن كل الكلــامت، وأنبــل مــن كل الجمــل، لكنــه 

ــك؟! ــيل أن يرثي ــأىن ملث ــاء لدمــك وإال ف الوف
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مــع بــدء االقتحــام ملخيــم جنــني _معركــة جنــني_ يــوم 2 أبريــل )نيســان( 2002م، اعتقــل أثنــاء تصديــه للعــدوان إىل 

جانــب عــرشات املقاومــني مــن رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للجهاد اإلســامي، وحكــم 3 ســنوات وبعدها أفــرج عنه.

أعــاد شــهيدنا املجاهــد أرشف نشــاطه يف حركــة الجهــاد اإلســامي وتحديــًدا جناحهــا العســكري رسايــا القدس، وشــكل 

ــة  ــال أكــر مــن مــرة، تعــرض لإلصاب ــد باالغتي ــه عرضــة للمطــاردة والتهدي ــة عســكرية أربكــت االحتــال مــا جعل خلي

بخارصتــه أثنــاء عمليــة مطــاردة مــن قبــل قــوات االحتــال بعدمــا حارصتــه مبنطقــة الجابريــات مبدينــة جنــني إىل جانــب 

الشــهيد املجاهــد حســام جــرادات والشــهيدين املجاهديــن صــاح صوافطــة ومحمــد عتيــق.

موعد مع الشهادة
نظــًرا لخطــورة وضعــه األمنــي مل يكــر شــهيدنا املجاهــد أرشف التوجــه إىل بيــت ذويــه، وخاصــة بعــد تبليــغ الصهاينة 

لألجهــزة األمنيــة بــأن عليــه تســليم نفســه خــال أســبوع إىل جانــب األســر املجاهــد عبــد الرحمــن الوحــش وهــو شــقيق 

الشــهيدة بــرشى وإال ســيتم تصفيتهام.

شــددت قــوات االحتــال مــن ماحقتهــا للشــهيد املجاهــد أرشف بعــد تفجــره لجيــب عســكري يف منطقــة الجابريــات 

ــود  ــن جن ــدد م ــة ع ــني أدى إلصاب ــني الطرف ــف دار ب ــد اشــتباك عني ــدس بع ــا الق ــن رساي ــة مجاهــدة م هــو ومجموع

االحتــال وتدمــر جيبهــم العســكري واالســتياء عــى عتــاد الجنــود.

دمــوع تنهمــر وعيــوٌن تــكاد ال تــرى مــن شــدة البــكاء عــى فــراق األحبــة تأملـًـا وحمــًدا للــه عــى نعمــة الشــهادة. 

بــدأت أمــه بالحديــث فذكــرت أنهــا مل تــره منــذ أكــر مــن شــهر؛ نتيجــة الحصــار املفــروض عليــه وعــى زمائــه املقاومني. 

قالــت: »حرمــوين مــن تكحيــل عينــي برؤيتــه فرأيتــه شــهيًدا«.

يقــول شــقيقه: »منتصــف ليلــة يــوم األربعــاء 28 فرايــر )شــباط( 2007م كان برفقــة الشــهيد محمــد أبــو ناعســة 

ــه وذهــب،  ــاح« وتركت ــى الصب ــن حت ــكان آم ــام مب ــي أن ــد الذهــاب ل ــال يل: أري ــة، وق ــزاح والضحــك والدعاب ــر امل كث

وبنفــس الليلــة دخــل الجيــش للمخيــم واتصــل يب، وســألني: أيــن الجيــش وبــأي مــكان يتواجــد؟ وهــل قــام الجيــش 

ــا أم ال؟«. ــام منزلن باقتح

وتابــع: »بقيــت األمــور عــى مــا هــي عليــه حتــى الصبــاح، وتوجهــت إىل منطقــة الســاحة القريبــة مــن بيتنــا وهنــاك 

ســألت املوجوديــن عــن صحــة األنبــاء التــي تحدثــت عــن وجــود القــوات الخاصــة، وأثنــاء توجهــي ملنطقــة دوار الحصــان 

خلــف املستشــفى وجــدت ابــن عمــي وســألته فقــال يل إن الوحــدات الخاصــة تطلــق النــار عــى ســيارة جيــب أســود 

مــن نــوع أزوزو، فعــدت إىل الســاحة، وفجــأة اقتحــم الجيــش املخيــم، وحلــق الطــران الحــريب فــوق املخيــم، ونفــذوا 

عمليتهــم وال أحــد يعلــم مــن املســتهدف«.

وأكمــل: »بعــد انســحاب الجيــش توجهــت ملــكان االغتيــال ألجــد الشــهيد املجاهــد عــاء الجبــايل والشــهيد املجاهــد 

محمــد أبــو ناعســة مستشــهدين داخــل الســيارة، وأخــي الشــهيد املجاهــد أرشف ملقــى عــى بعــد 15 مــرت مــن الســيارة، 

والرصــاص يف جميــع أنحــاء جســده والرتكيــز كان عــى منطقــة الــرأس«.
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ــم،  ــان إىل املخي ــة دوار الحص ــن جه ــني م ــوا قادم ــه كان ــن مع ــد أرشف وم ــهيد املجاه ــان أن الش ــهود عي ــاد ش وأف

فاكتشــف الشــهيد املجاهــد أرشف القــوات الخاصــة وبــادر بإطــاق النــار عليهــم وأصــاب أحدهــم يف الكتــف حســب 

ــن  ــت ع ــيارة، فانحرف ــى الس ــم وع ــف عليه ــكل كثي ــة بش ــوة الخاص ــار ردت الق ــه للن ــد إطاق ــش. وبع ــرتاف الجي اع

ــا الشــهيد املجاهــد  ــن عــاء ومحمــد، أم ــا الشــهيدين املجاهدي ــوت، فأصيــب بداخله مســارها واصطدمــت بأحــد البي

أرشف فأصيــب يف بطنــه وقدمــه ويــده، وحــاول الخــروج مــن الســيارة وهــو يطلــق النــار مــن مسدســه الشــخي حتــى 

ــو ناعســة وعــاء الجبــايل. آخــر رصاصــة لرتقــي شــهيًدا إىل جانــب رفيقيــه الشــهيدين الباريــن محمــد أب
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الشهيد املجاهد عاء رفيق داود الجبايل )بريي(

27 رصاصة أنهت 27 سنة من عمر عاء

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء رفيــق الجبــايل )أبــو رفيــق( يف دولــة اإلمــارات العربيــة يــوم 24 يوليــو )متــوز( 1978م، 

وبقــي يف ديب حتــى بدايــات الثامنينيــات، وانتقــل لــألردن ودرس حتــى الصــف العــارش إىل جانــب عائلتــه، ثــم انتقــل إىل 

فلســطني تــاركًا عائلتــه خلفــه عــام 1996م ليلحقــوا بــه بعــد ســنتني.

تتكــون أرستــه مــن ثــاث أشــقاء وأربــع شــقيقات غــر الوالديــن. تــزوج يف ســن 23 يف بدايــات انتفاضــة األقــى، 

ورزق طفــًا ســامه رفيــق تيمًنــا بأبيــه، فرتكــه وهــو يف العــام الثــاين مــن عمــره، ورزق طفلــة ســامها جنــى كان عمرهــا 

خمــس ســنوات عنــد استشــهاده.

عمــل شــهيدنا املجاهــد عــاء يف التجــارة، وبعدهــا فتــح محــًا لألجهــزة الخلويــة، ومــن ثــم ســوبر ماركــت، وبعدهــا 

قــام بــرشاء ســيارة عمــل عليهــا عــى خــط جنــني املخيــم.

صفاته وأخالقه
ــه البكــر، وأضــاف:  ــا عــن صفــات نجل ــده الحديــث معن ــدأ وال ــة والشــخصية القياديــة« بهــذه الكلــامت ب »الرجول

ــوم لدرجــة ال توصــف«. ــاس وفعــل الخــر، وكت ــع، يحــب مســاعدة الن »محبــوب للجمي

وتابــع: »قبــل استشــهاده قالــت يل إحــدى بنــايت إنهــا قالــت لعــاء: ابتعــد عــن املطارديــن بــا مــا يقتلــوك اليهــود 

كــام قتلــوا حســام جــرادات، فــرد عليهــا: أمتنــى أن أستشــهد مثــل حســام«.

مشواره الجهادي
يف عمــر 18 عاًمــا الزم الشــهيد املجاهــد عــاء الشــهيد املجاهــد مجــدي الطيــب جــرادات أحــد قــادة كتائــب شــهداء 

األقــى الــذي استشــهد بتفجــر ســيارته عــن بعــد، وقــد تــدرب شــهيدنا املجاهــد عــاء عــى الســاح عــى يــده.

ــد حســام  ــة مــع الشــهيد القائ ــدأ شــهيدنا املقــاوم عــاء بعاقــة صداق بعــد استشــهاد الشــهيد املجاهــد مجــدي ب

(2007 - 1978)

أنطقــه صــوت الرصــاص. مل يتجــاوز الثاثــة األعــوام. يركــض بحضــن 

ــوك«  ــن أب ــر رش ع ــن غ ــرة. »م ــا« ألول م ــة »باب ــه. رصخ بكلم جدت

قالــت لــه جدتــه. وبعــد لحظــات جــاء الخــر اليقــني: استشــهد عــاء 

وأرشف ومحمــد. إًذا كانــت تلــك هــي البشــارة: نطق الطفل فاستشــهد 

والــده. أجمــل الرجــال عــى اإلطــاق هــم ُجنــد اللــه عــى أرضــه مــن 

ــع  ــوا دم ــراح! كفكف ــوا كل الج ــن. مللم ــرض والدي ــوا األرض والع صان

النــواح! البــد الليــل أن يرحــل لتــرشق شــمس الصبــاح.
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جــرادات والشــهيد املجاهــد وليــد عبيــدي والشــهيد املجاهــد أرشف الســعدي والشــهيد املجاهــد محمــد أبــو ناعســة 

ــا القــدس يف جنــني، ومل يكــن أحــد يعلــم عــن نشــاطاته العســكرية. وهــم مــن كــوادر رساي

ــه الضابــط: »إذا مل متــش بالطريــق الصحيــح ســنقتلك«. ومل يســلموه  اعتقــل ملــدة يومــني وهــدد بالقتــل، وقــال ل

هويتــه وأخــروه أنهــم سيســلمونها لــه الحًقــا. وأفــاد تلفزيــون القنــاة العــارشة الصهيونيــة بعــد استشــهاده أنــه روقــب 

ملــدة أســبوع، ومــن ثــم أخــذ قــرار التصفيــة بعــد نشــاطه امللحــوظ.

موعد مع الشهادة
قبــل شــهرين مــن استشــهاده شــعرت العائلــة بتغــر يف شــخصيته وأكــر مــن زيــارة شــقيقاته وزاد التزامــه الدينــي 

وأكــر مــن الصــاة يف املســجد.

والــده يتحــدث عــن اللحظــات األخــرة: »عــاد بعــد صــاة املغــرب للبيــت، وســألني مــاذا تفعــل هنــا؟ وكنــت حينهــا 

يف بيتــي، فطلــب منــي أن أصعــد إىل شــقته وأســهر معهــم، وبالفعــل حصــل واجتمعــت العائلــة كلهــا لغايــة الســاعة 

11 ليــًا، وقــال يل: اســمع يــا حــاج! الليلــة رح أســهرك ســهرة بحياتــك مــا ســهرتها«. وطلــب مــن زوجتــه إعــداد العشــاء 

لوالــده وأهلــه، وبعــد تنــاول العشــاء عــاد كل شــخص لبيتــه.

يتاملــك أعصابــه قائــًا: »عــادًة كنــت أســتيقظ عــى حركتــه عنــد صحوتــه ألداء صــاة الفجــر وعنــد خروجــه للعمــل 

إال يف صبيحــة ذلــك اليــوم املوافــق 28 فرايــر )شــباط( 2007م، فلــم أســتيقظ، وعنــد خروجــي للنظــر لســيارته وجدتــه 

ــض عــى الشــهيد  ــي ينقب ــة، وفجــأة ســمعت صــوت رصــاص وشــعرت بقلب ــه؛ فتوجهــت لســوق املدين ــا لعمل متوجًه

القائــد أرشف الســعدي الــذي كان مطــارًدا يف حينهــا، وقلــت للشــباب: واللــه أعلــم أنهــم قتلــوا أرشف«.

ــررت  ــه، فك ــى هاتف ــب ع ــه مل يج ــايف لكن ــر الص ــن الخ ــتفر ع ــي أس ــاء ل ــي ع ــت بابن ــد: »فاتصل ــع الوال ويتاب

ــهيد«. ــد ش ــة ويوج ــوات خاص ــال يل يف ق ــد، وق ــقيقه محم ــى ش ــت ع ــدوى، فاتصل ــال دون ج االتص

ويكمــل الوالــد: »بعــد اتصــاالت كثــرة بعــاء. عــدت باتصــال ملحمــد فقــال يل: عــاء مصــاب يف املستشــفى، وبرعــة 

الــرق ركضــت، وبقيــت اتصــل عــى ابنــي محمــد حتــى أخــرين أن عــاء استشــهد«.

أمــا شــقيقه محمــد فــروى لنــا تفاصيــل الحادثــة كــام رآهــا. يقــول: »كنــت متواجــًدا يف ســاحة املخيــم، ووقفــت مــع 

ــا وبقيــت مــكاين، وبعــد 10 دقائــق ســمعت صــوت  عــاء هنــاك وكان ميــازح الســائقني فجــاءه اتصــال وذهــب مرًع

إطــاق نــار وتوجهــت ملنطقــة مقابلــة ملــكان إطــاق النــار والتقيــت هنــاك بشــقيق الشــهيد أرشف الســعدي إيهــاب 

عــى بعــد 300 مــرت، وعنــد وقوفنــا وصــل شــاب قــادم مــن جهــة الســيارة وأخرنــا أن عــاء وأرشف الســعدي استشــهدا 

يف العمليــة، فتوجهنــا للمستشــفى ومررنــا بالســيارة ومل نرهــا ووصلــت املستشــفى قبــل والــدي وعانقــت شــقيقي«.

مل تتذكــر األم ســوى كلمــة الجــار الــذي أبلغهــا خــر استشــهاد الشــهيد املجاهــد عــاء: »اللــه يرحمــه عــاء«، ورصخــة 

الطفــل الــذي صــاح »بابــا« عنــد ســامعه إطــاق النــار.
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الميالد والنشأة
أبــر الشــهيد املجاهــد محمــد إبراهيــم أحمــد )أبــو حســني( نــور الحيــاة يف مخيــم جنــني أســطورة املجاهديــن فجــر 

يــوم اإلثنــني يف 30 يوليــو )متــوز( 1973م ليعيــش طفولتــه يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة عشــقت تــراب فلســطني، 

ملتزمــة بتعاليــم اإلســام منهًجــا ودســتوًرا، فعــاش محمــد االبــن املدلــل لوالديــه وســط أرسة تتكــون مــن ثاثــة أشــقاء 

وأخــت واحــدة.

وتعــود جــذور عائلــة الشــهيد املجاهــد محمــد إىل قريــة زرعــني الواقعــة شــامل فلســطني املحتلــة التــي تبعــد عــن 

مخيــم جنــني مســافة خمســة كيلــو مــرتات، وتســمى عــروس بنــي عامــر. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس 

املخيــم، ونظــًرا لظــروف عائلتــه الصعبــة تــرك الدراســة وعمــل يف بلديــة جنــني، وبعدهــا انتقــل للعمــل يف مستشــفى 

جنــني الحكومــي.

صفاته وأخالقه
شــهيدنا املجاهــد محمــد ذلــك الشــاب الرائــع يف أخاقــه واملهــذب مــع الجميــع مثــال للتواضــع واللــني، يحمــل يف 

صــدره قلًبــا شــجاًعا ال يخــاف مــن قــول الحــق ويصــدع بــه، وعهــد صادًقــا أميًنــا متســامًحا، مل يتأخــر يوًمــا عــن مســاعدة 

اآلخريــن، كــام عهــد بــاًرا بوالديــه كثــرًا مــا يســاعدهام ويقــدم لهــام كل مــا يطلبــوه.

ــارق  ــوش ال تف ــه بش ــني، ذو وج ــاء للمحتاج ــر العط ــع، كث ــدى الجمي ــوب ل ــاب محب ــد ش ــده: »محم ــول وال ويق

ــم«. ــره الباس ــامة ثغ االبتس

مشواره الجهادي
ــه بالســجن  ــال يف عــام 1987م، وحكــم علي ــوات االحت ــه ق ــث اعتقلت ــة حي تعــرض الشــهيد املجاهــد محمــد ملحن

ملــدة تســع ســنوات، أمــى منهــا أربــع ســنوات وأفــرج عنــه بعــد اتفاقيــة »أوســلو«، ولكــن ســنوات االعتقــال مل تكــر 

(2007 - 1973)

قامتــك عاليــًة وإن كنــت ربعًيــا، رأســك مرفــوع، وكرامتــك موفــورة، 

وإرادتــك باملقاومــة شــامخة مقداًمــا ال تعــرف الرتاجع، مقاتــًا ال تعرف 

الراحــة وال االســتجامم، إنــه الشــهيد املجاهــد محمــد أحمــد، صاحــب 

الخلــق الحســن والســرة املعطــرة بشــذا الجهــاد. عرفــه املقربــون منــه 

بأنــه جســور شــجاع ال يتــرب الخــوف إىل قلبــه، فــا مســتحيل عنــده 

ــض  ــق أو رك ــط بح ــهادة دون تفري ــل الش ــى ني ــرص ع ــردد، فح وال ت

خلــف إغــراء هنــا أو وهــم هنــاك، كيــف ال وهــذا هــو عهــد الشــهداء.

الشهيد املجاهد محمد إبراهيم محمود أحمد )أبو ناعسة(

فارس صعد نحو علياء املجد والخلود
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شــوكته، بــل زادت مــن عزميتــه وإرصاره عــى مواصلــة الطريــق حيــث تعــرف خــال ســجنه عــى مبــادئ حركــة الجهــاد 

اإلســامي وآمــن بأطروحاتهــا وفكرهــا ورؤيتهــا الجهاديــة، فانضــم إىل صفوفهــا يف عــام 1992م.

ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام محمــد خــال فــرتة عملــه التزامــه بتنفيــذ كل مــا يطلــب منــه دون تــردد ووجــل، فبــدا 

جنديًــا يف كل مياديــن املواجهــة يقــدم الغــايل والنفيــس مــن أجــل ذلــك.

ــاح العســكري لحركــة  ــا القــدس الجن ــة انتفاضــة األقــى التحــق شــهيدنا املجاهــد محمــد بصفــوف رساي مــع بداي

ــي  ــات الت ــن العملي ــد م ــارك يف العدي ــهداء، فش ــاء الش ــام لدم ــة لانتق ــاط والعزمي ــحونًا بالنش ــامي مش ــاد اإلس الجه

ــة. ــرق االلتفافي ــتباكات يف الط ــيام االش ــا الس ــا الراي تنفذه

 ربطتــه عاقــة وثيقــة وأخويــة مــع الشــهيدين املجاهديــن أرشف الســعدي وعــاء بريــي مــن كــوادر رسايــا القــدس 

ــه  ــود االحتــال وقطعــان املســتوطنني مــع رفيقي يف جنــني. مل يســتمر عمــل شــهيدنا املجاهــد محمــد الــري ضــد جن

ــًا، فرعــان مــا اكتشــف أمرهــم ليعيشــوا بعدهــا مطارديــن لاحتــال الــذي مل ينفــك عــن ماحقتهــم واقتحــام  طوي

منــازل عوائلهــم وتهديــد آبائهــم بقتلهــم إذا مل يســلموا أنفســهم، ولكــن هيهــات هيهــات أن يســلم الشــهداء أنفســهم 

لعــدو ماكــر وهــم الذيــن أقســموا عــى الثــأر لدمــاء أبنــاء شــعبهم.

تتحــدث زوجــة الشــهيد قائلــة: »يــوم استشــهاد رفيقــه الشــهيد املجاهــد محمــود عبيــد مــن رسايــا القــدس، بــدأ 

الثــأر وروح الجهــاد ترتــد يف روجــه بشــدة، لدرجــة بكائــه حزنـًـا عــى فــراق رفيقــه يف ذلــك اليــوم، وكان لديــه إحســاس 

ــض  ــم البع ــم ببعضه ــة وأخــذ يوصيه ــه األربع ــع أبنائ ــام بتودي ــن الشــهادة، ق ــة م ــل ليل ــرب استشــهاده وقب ــر بق كب

وبوالدتهــم، كــام أوصــاين باألبنــاء«.

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم األربعــاء 28 فرايــر )شــباط( 2007م كان الشــهيد املجاهــد محمــد ورفيقــاه الشــهيدان املجاهــدان 

أرشف الســعدي وعــاء الجبــايل عــى موعــد مــع الشــهادة، حيــث حارصتهــم قــوات االحتــال يف منطقــة جنــني واشــتبكوا 

معهــا لســاعات طويلــة وقامــوا ببســالة ورفضــوا االستســام حتــى الرمــق األخــر، لكنهــم ارتقــوا يف نهايــة األمــر شــهداء. 

هكــذا ارتحــل الشــهيد الفــارس محمــد ومــن معــه إىل عليــاء املجــد دون تفريــط بحــق أو ركــض خلــف إغــراء.
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الشهيد املجاهد محمد حسن موىس اللداوي

أحد أبطال وحدة التصنيع

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد حســن اللــداوي )أبــو حــازم( يف 20 يوليــو )متــوز( 1981م مبدينــة غــزة هاشــم، وتــرىب 

يف كنــف أرسة محافظــة تنتمــي لإلســام وتتخــذه منهًجــا وطريــق حيــاة تعــود جذورهــا ملدينــة »اللــد« املحتلــة منــذ 

ــرت عائلتــه منهــا ليســتقر بهــا الحــال يف قطــاع غــزة موزعــة بــني شــامله ووســطه وجنوبــه.  العــام 1948م بعــد أن ُهجِّ

أرسة مناضلــة عريقــة متدينــة فيهــا الشــهداء والجرحــى واألرسى؛ فقــد قدمــت قبــل الشــهيد الفــارس محمــد الشــهيد 

ــم استشــهدوا  ــداوي، وجميعه ــد الل ــداوي والشــهيد املجاهــد ولي ــؤاد الل ــداوي والشــهيد املجاهــد ف ــل الل املجاهــد نائ

خــال انتفاضــة األقــى.

وتتكــون أرسة الشــهيد املقــاوم محمــد مــن والديــه وثاثــة إخــوة وثــاث أخــوات، وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه الثــاين 

بينهــم. تلقــى مراحــل تعليمــه األســايس مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني مبدينــة غــزة وأنهــي دراســته الثانويــة 

مبدرســة »الكرمــل« عــام 1998م، ثــم تــرك الدراســة والتحــق بالعمــل يف الحــدادة ليســاعد أرستــه. انتقــل مــع عائلتــه 

للعيــش يف مخيــم النصــرات، وقــد تــزوج مــن فتــاة مؤمنــة صابــرة رزق منهــا طفلــة مــألت حياتــه نــوًرا وفرًحــا.

صفاته وأخالقه
ــه املحــب  ــار بوالدي ــن الب ــة، فــكان نعــَم االب ــد مــن الصفــات واألخــاق النبيل ــز الشــهيد املجاهــد محمــد بعدي متي

ــا مــن الجميــع. ُعــرف  إلخوانــه وألصدقائــه، طيــب النفــس متســامح ومتواضــع مــع الجميــع األمــر الــذي جعلــه محبوبً

بالتزامــه مبســجد الشــهيد »ســيد قطــب« يف مخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة حيــث تســتقر عائلتــه، وحــرص عــى أداء 

الصلــوات الخمــس باملســجد وحــث رفاقــه عــى الصــاة باملســجد وخاصــة صــاة الفجــر.

مشواره الجهادي
نشــأ وترعــرع عــى حــب فلســطني، وحــني انفجــرت انتفاضــة األقــى املباركــة ســارع ليكــون أحــد أهــم شــموعها 

قــد يكتــب اإلنســان ويسرتســل يف قصــة إنســان مبــدع أو رجــل 

كانــت لــه مواقــف جعلــت منــه مثــًا يحتــذى ويشــار إليــه بالبنــان، 

لكــن يف الحديــث عــن شــهيد أو مجاهــد فــإن اللســان يعجــز عــن 

التعبــر ويجــّف مــداد القلــم وتنغلــق رشايــني العقــل خجــًا وحيــاء، 

فكيــف األمــر إذا أردنــا الكتابــة عــن شــهيٍد عشــق الجهــاد وتغّنــى 

بالشــهادة؟ أحــب حيــاة الخنــادق وظلمــة الليــل البهيــم، كــره النــوم 

ــداد  ــح يف ع ــهادة وأصب ــن الش ــث ع ــر. بح ــراش الوث ــادئ والف اله

الشــهداء قبــل أن يستشــهد حمــل هــم إخوانــه ودعوتــه وكان مبثابــة الــدرع الحاميــة لحركتــه. 

(2007 - 1981)
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ــاد  ــة الجه ــة والصمــت العاملــي، فانضــم لصفــوف حرك ــم والغطرســة الصهيوني ــل وتصاعــد الظل ــة يف عتمــة اللي املضيئ

اإلســامي حيــث عمــل يف بدايــة األمــر يف العمــل الجامهــري ومتيــز بتواضعــه ومشــاركته الواســعة يف كل الفعاليــات التــي 

دعــت لهــا الحركــة، ثــم التحــق برايــا القــدس املظفــرة، والزم الشــهيد املجاهــد حــازم الواديــة وتعــرض الشــهيد خــال 

تصديــه للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة لإلصابــة مرتــني، حدثــت األوىل يف بيــت حانــون عــام 2004م إثــر إطــاق 

ــة يف يــده. وعمــل  ــة أصابتــه شــظاياها والثانيــة يف حــي الزيتــون عــام 2007م جــراء انفجــار صاعــق قنبل قذيفــة دباب

ضمــن جهــاز التقنيــة والتصنيــع ملــا متتــع بــه مــن صفــات أهلتــه للعمــل ضمــن تلــك الوحــدة حيــث يُعتــر املســؤول 

عــن تصنيــع وتطويــر منظومــة األلغــام األرضيــة واملوجهــة والصواريــخ القدســية وغرهــا مــن التقنيــات العســكرية التــي 

مــا زالــت رسايــا القــدس تطورهــا.

يذكــر أن شــهيدنا الفــارس محمــد كان يقــوم بصناعــة القذائــف والصواريــخ ويجربهــا بنفســه هــو ومجموعتــه، وآخــر 

مــن ينســحب مــن املــكان للتأكــد مــن انطاقهــا، ويف إحــدى املــرات تأخــر صــاروخ عــن االنطــاق فرجــع إليــه بنفســه 

رافًضــا أن يشــاركه أحــًدا حرًصــا منــه عــى ســامة مجموعتــه وقــام بربــط أســاكه وإطاقــه.

موعد مع الشهادة
ــع  ــدة التصني ــه يف وح ــة إخوان ــد برفق ــارس محم ــهيد الف ــارس )آذار( 2007م كان الش ــني 5 م ــوم االثن ــاء ي يف مس

ــن  ــه الخــروج م ــن إخوان ــد م ــب شــهيدنا املجاهــد محم ــادة مداهــا، فطل ــني زي ــخ القدســية محاول يطــورون الصواري

املــكان حيــث كان ينــوي تجريــب تركيبــة جديــدة يف حشــوة الصــاروخ، وبعــد دقائــق معــدودة انفجــر الصــاروخ مــا 

أدى إىل إصابتــه بجــروح بالغــة الخطــورة نقــل عــى إثرهــا إىل مستشــفى الشــفاء يف مدينــة غــزة، وبعــد أقــل مــن ثــاث 

ــاء لتلقــى اللــه وتســكن جناتــه مــع الشــهداء والصديقــني. ســاعات مــن إصابتــه ارتقــت روحــه إىل العلي
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الشهيد املجاهد عاء الدين محمد صبح الهي

ظل ينطق بالشهادة حتى نالها

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد عــاء الديــن محمــد صبــح الهــي )أبــو صــاح( يف مخيــم الشــاطئ بغــزة بتاريــخ 26 فرايــر 

ــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة »يافــا« ليســتقر بهــا  )شــباط( 1982م حيــث تــرىب يف أرسة كرميــة ُهجِّ

املقــام يف مخيــم الشــاطئ. تتكــون مــن والديــه وأربعــة مــن األبنــاء وســبع مــن البنــات، وقــدر اللــه أن يكــون الشــهيد 

الرابــع بــني إخوتــه.

ــة الغــوث، ومل يتمكــن مــن إكــامل  ــة يف مــدارس وكال ــة واإلعدادي ــني االبتدائي درس شــهيدنا املجاهــد عــاء املرحلت

ــاًدا. ــذي يعمــل صي ــده ال دراســته النرافــه ملســاعدة وال

ـــة مجاهـــدة تعـــرف واجبهـــا نحـــو وطنهـــا كـــام تعـــرف واجبهـــا نحـــو  ينتمـــي شـــهيدنا املجاهـــد عـــاء الديـــن إىل عائل

ـــى  ـــوار القدام ـــن الث ـــو م ـــي وه ـــد اله ـــد املجي ـــد عب ـــهيد املجاه ـــم: الش ـــهداء وه ـــن الش ـــد م ـــت العدي ـــا، وقدم دينه

ـــد  ـــهيد املجاه ـــاألردن، الش ـــة ب ـــة الكرام ـــهد يف معرك ـــي استش ـــوزي اله ـــد ف ـــهيد املجاه ـــبعينات، الش ـــهد يف الس استش

بـــال جـــارس الهـــي عـــام 2006م، والشـــهيد املجاهـــد محمـــد مـــوىس الهـــي عـــام 2005م، والشـــهيد املجاهـــد حســـني 

ـــام 2004م. ـــي ع ـــر اله بش

تزوج شهيدنا املجاهد عاء الدين من فتاة مؤمنة، واستشهد قبل أن يرزق أبناء.

صفاته وأخالقه
ــازة  ــات ممت ــع لهــام وتربطــه عاق ــه مطي ــه؛ ألن ــل والدي ــا جــًدا مــن قب ــن محبوبً كان شــهيدنا املجاهــد عــاء الدي

ــا كاألب الحنــون واألخ الصديــق لــكل فــرد منهــم؛ فهــو يــرع يف تلبيــة طلبــات إخوانــه  مــع كل أرستــه، وتــرف دامئً

ــه بســيطًا ومتســامًحا. ــا ألهلــه وألصدقائ ويعطــف عــى أخواتــه. وعرفــه الجميــع إنســانًا عظيــام طيــب النفــس محًب

ــارس عــاء  ــاء شــعبنا مشــرًا إىل أن الشــهيد الف ــة أبن ــا لكاف ــه كان خجــواًل ومحًب ــاء الشــهيد إن ــول أحــد أصدق ويق

ــه. ــام ال يعني ــث في ــه، وال يحــب الحدي ــاء يف الل ــن مــن أشــد الشــباب املســلم حي الدي

(2007 - 1982)

ميــي شــهداء الجهــاد عــى طريــق فلســطني، شــهيد يقصــف 

بصــاروخ، وآخــر بقذيفــة دبابــة، وغــره بطلقــة حاقــدة. تتعدد أســباب 

املــوت؛ فهــذا ال يهمهــم؛ ألنهــم وضعــوا تحريــر فلســطني غايــة وقتــل 

ــاء! ــة وســيلة، فســاًما ألرواحكــم أيهــا األوفي الصهاين
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مشواره الجهادي
شــارك الشــهيد املجاهــد عــاء الديــن يف رشــق الحجــارة عــى قــوات االحتــال الصهيــوين يف االنتفاضــة األوىل، وانخــرط 

يف العمــل الجهــادي ملتحًقــا مبجموعــات العمــل الســيايس لحركــة الجهــاد اإلســامي، وشــارك يف العديــد مــن املناســبات 

والفعاليــات التــي قامــت بهــا حركــة الجهــاد فشــارك بفاعليــة يف أعــراس الشــهداء ويف إحيــاء املناســبات واألعيــاد.

عمــل شــهيدنا املجاهــد عــاء الديــن يف صفــوف رسايــا القــدس خــال انتفاضــة األقــى، وصــار ضمــن مجموعــات 

املرابطــني وعاشــت الشــهادة حــارضة يف ذهنــه. وُعــرف بإقدامــه وشــجاعته الباســلة وتصديــه املتواصــل للقــوات 

الصهيونيــة لــدى اجتياحهــا قرانــا ومدننــا. كــام عمــل يف وحــدة التصنيــع والتطويــر التابعــة لرايــا القــدس مــع الشــهيد 

ــا ومطــوًرا لصواريــخ القــدس وللعبــوات التــي زلزلــت العــدو. ــان بســتان مصنًع املجاهــد عدن

شــارك الشــهيد الفــارس عــاء الديــن يف إطــاق عــرشات الصواريــخ عــى مغتصبــات ســديروت، املجــدل، نتيفــوت، 

نتيــف هعتــراه.

موعد مع الشهادة
يف ظهــر يــوم االثنــني املوافــق 19 مــارس )آذار( 2007م تواجــد الشــهيد عــاء الديــن يف منزلــه حيــث رشع يف معالجــة 

ــة غــزة، وكان يف الطريــق يرفــع  ــه ونقــل إىل مستشــفى دار الشــفاء مبدين ــل مــا انفجــرت ب عبــوة ناســفة. ونتيجــة خل

أصبــع الســبابة وينطــق الشــهادة، وبعــد أقــل مــن ســاعة عــى إصابتــه ارتقــت روحــه إىل عليــاء املجــد والخلــود هنــاك 

إىل مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر بــإذن اللــه تبــارك وتعــاىل.
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الشهيد املجاهد رامز عوض الله موىس الزعانني

خط بدمه درب العزة والكرامة

الميالد والنشأة
يف 6 أغســطس )آب( 1984م انتظــرت بلــدة بيــت حانــون ميــاد فجــر، وإطالــة نــور ليــس كأي نــور، ميــاد مجاهــد 

صلــب عنيــد: الشــهيد املجاهــد رامــز عــوض اللــه الزعانــني ليعيــش يف كنــف عائلــة معــروف عنهــا حــب الجهــاد والعطاء، 

ترعــرع شــهيدنا رامــز بــني تلــك األرسة البســيطة امللتزمــة بتعاليــم اإلســام العظيــم، وتــرىب عــى حــب القــرآن وحفظــه 

متعلــق القلــب باملســاجد منــذ نعومــة أظفــاره حيــث نشــأ وترعــرع يف مســجد عمــر بــن عبــد العزيــز.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد رامــز تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بيــت حانــون، والثانــوي يف مدرســة هايــل 

عبــد الحميــد الثانويــة، ثــم درس بجامعــة القــدس املفتوحــة ويُشــهد لــه أنــه مــن الطلبــة املتفوقــني. وعمــل يف جهــاز 

االســتخبارات الفلســطينية.

صفاته وأخالقه
عــاش شــهيدنا الفــارس رامــز ســنوات طفولتــه وشــبابه بــني جرانــه وأصدقائــه محًبــا لهــم ومحبــني لــه، ومتيــز بطيبــة 

القلــب مــع الجميــع يداعــب هــذا ويبتســم يف وجــه ذاك. وألــف دامئـًـا أن يخلــق جــو املــرح مــع الصغــار ومــع الكبــار 

ومــع الشــباب، محًبــا لصــاة الفجــر ال يؤخرهــا مهــام كانــت الظــروف، مطيًعــا لوالديــه، بــاًرا بهــام، دائــم االبتســامة مــع 

الصغــر قبــل الكبــر حتــى أحبــه وتعلــق بــه كل مــن رآه.

مشواره الجهادي
ــة الدفــاع عــن فلســطني، فغــدا يف طريــق  ــرف شــهيدنا املجاهــد رامــز طريــق الجهــاد، وحمــل عــى عاتقــه أمان َع

ــا القــدس املظفــرة. ــا يف صفــوف رساي ــر يف املســجد إىل الثغــور جنديً ــة بحلقــات الذك ــل بداي ــار األمث الخي

شــارك شــهيدنا املقــاوم رامــز يف العديــد مــن املهــامت العســكرية، وهــو ممــن تقدمــوا الصفــوف لصــد االجتياحــات 

الصهيونيــة خصوًصــا اجتياحــات العــدو لبلدة بيت حانون، فصار شــهيدنا املقــدام رامز ورفيق دربه الشــهيد املجاهد فادي 

الزعانــني ابــن رسايــا القــدس يســطران أروع معــاين البطولــة يف الدفــاع عــن ثــرى بادهــام الطاهر. كــام شــارك يف عدد من 

املهــام العســكرية التــي نفذتهــا رسايــا القدس كالرصد واالســتطاع واالشــتباك مع القوات الخاصة املتســللة شــامل القطاع.

(2007 - 1984)

نقــف باســتيحاء أمــام عظيــم تضحياتكــم. نعجــز عــن رثــاء دمائكم 

ــي حلقــت يف ســامء فلســطني. ال يســعنا أن  الطاهــرة، وأرواحكــم الت

ــى  ــة حت ــا مرشع ــى بنادقن ــاء، وأن تبق ــم أوفي ــى لك ــأن نبق ــم ب نعدك

آخــر شــر يف أرض فلســطني. 
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ــة  ــن يف ألوي ــه املجاهدي ــع إخوان ــرتكة م ــات املش ــن العملي ــد م ــز مشــاركته يف العدي ــدام رام ــهيدنا املق ــجل لش يُس

ــون. ــت حان ــدة بي ــى يف بل ــو عــيل مصطف ــب الشــهيد أب ــن وكتائ ــارص صــاح الدي الن

موعد مع الشهادة 
يف صبــاح يــوم األحــد 4 أبريــل )نيســان( 2007م انتظــرت الحــور عريســها، وتجهــزت أبــواب الجنــة للقــاء األطهــار 

الصادقــني بــإذن اللــه لرتقــي شــهيدنا الفــارس رامــز الزعانــني أثنــاء قيامــه بــزرع عبــوة ناســفة لقــوة صهيونيــة بالقــرب 

مــن موقــع النصــب التــذكاري رشق بيــت حانــون.
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الشهيدة املجاهدة برشى ناجي وحش برجيس

متنت الشهادة ونالتها يف نفس اليوم 

الميالد والنشأة
ــا  ــول( 1989م ويف بيته ــوم 5 ســبتمر )أيل ــم ي ــدت عــروس املخي ــول ول ــول انطلقــت انتفاضــة األقــى، ويف أيل بأيل

مبخيــم جنــني، ولــدت شــهيدتنا بنــت املخيــم، بنــت فلســطني، الشــهيدة املجاهــدة بــرشى ناجــي برجيــس.

مل ميــض عــى والدتهــا األســبوع األول حتــى استنشــقت الغــاز املســيل للدمــوع بعــد اقتحــام املخيــم مــن قبــل الجيــش 

الصهيــوين فنقلــت للمستشــفى بصعوبــة بســبب حظــر التجــوال الــذي فرضتــه قــوات االحتــال عــى املخيم.

لهــا 3 أخــوات و7 إخــوة، اثنــان منهــم يف الســجن وهــام: عبــد اللــه محكــوم 23 عاًمــا بتهمــة نشــاطه العســكري يف 

رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، وعبــد الرحمــن محكــوم 18 عاًمــا بتهمــة إطــاق 

النــار عــى الجيــش اإلرسائيــيل ونشــاطه يف رسايــا القــدس. أمــا عبــد العزيــز امللقــب عــزوز فأفــرج عنــه عــام 2010 بعــد 

قضــاء 3 ســنوات يف الســجن. وشــهيدتنا املجاهــدة بــرشى الخامســة يف أرستهــا. 

يشــار إىل أن والدهــا ناجــي الوحــش تــويف عــام 1999م، وتســكن األرسة يف منــزل بســيط عــى مدخــل مخيــم جنــني، 

و تعــود أصــول العائلــة إىل قريــة »هوشــة« قضــاء حيفــا. تخصصــت يف الثانويــة يف الفــرع العلمــي.

صفاتها وأخالقها 
ــا«.  ــتها، وأدبه ــا يف دراس ــا واجتهاده ــز بحنيته ــرشى تتمي ــت ب ــا: »كان ــني عينيه ــا ب ــس دمعه ــي تحب ــول األم وه تق

وتضيــف بأنهــا: »ال تحــب الظلــم، ومحافظــة عــى الصــاة والصيــام وهــي يف السادســة مــن عمرهــا، وكثــرًا مــا تذهــب 

لزيــارة املســجد األقــى لحبهــا لــه وتعلــق قلبهــا بــه. ُمحبــة ومطيعــة إلخوتهــا«.

ــًا.  ــه معتق ــد الل ــقيقها عب ــا وش ــا مهدوًم ــت عائلته ــدت بي ــى وج ــرشى حت ــدة ب ــهيدتنا املجاه ــرت ش ــا أن ك وم

ــا. ــب والده ــة يف قل ــة خاص ــرشى مكان ــة ب ــهيدة الريئ وللش

مشوارها الجهادي
ــاد اإلســامي؛ يف مدرســة  ــة الجه ــرشى إىل الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحرك انضمــت الشــهيدة املجاهــدة ب

ــة باســم الرابطــة يف املدرســة. نظمــت عــدة  ــت مهمــة املتحدث ــث تول ــرز عنارصهــا حي ــة، وصــارت أب الزهــراء الثانوي

(2007 - 1989)

ــى  ــا! حت ــك عالًي ــي رأس ــطني. ارفع ــاة فلس ــوم فت ــت الي ــرشى أن ب

الســامء! أنــت األمــرة الصغرة. دمــاؤك الزكية كــرت الهدنة وحطَّمت 

جــدار الصمــت. أوقفــت الــزورق. أســكتت مــوج البحــر. ألجلــك 

ــك نكســنا األعــام. وال تنكــس األعــام ســوى لألبطــال. الحــداد. ألجل



موسوعة شهداء من فلسطين332

فعاليــات ومهرجانــات يف ســاحة املدرســة باســم الرابطــة اإلســامية، وكُرمــت يف حفــل أقامتــه إدارة املدرســة. حصلــت 

ــاة املســلمة«. ــراءة للفت ــة ال ــة مــن »جمعي عــى عــدة شــهادات ودورات تدريبي

موعد مع الشهادة 
ــه  ــو يف طريق ــه وه ــز مهمت ــوايئ، وأنج ــكل عش ــار بش ــق الن ــوال، وأطل ــع التج ــرض من ــة، ف ــش املدين ــم الجي اقتح

ــم. ــازل املخي ــد من ــارصة أح ــرر مح ــرج ق ــل أن يخ ــن قب ــادرة، ولك للمغ

عــر يــوم الســبت 21 مــن أبريــل )نيســان( 2007م بــدأت الحكايــة، وليســت كأي حكايــة. إنهــا حكايــة مــن نــوع 

آخــر. نائــب الفاعــل هــو القاتــل. تــروي األم حكايتهــا مبــرارة: »يــوم الســبت 21 أبريــل )نيســان( 2007م تســلل جيــش 

ــار يف محيــط  ــم. وبعــد ســاعات خــرج صــوت إطــاق ن ــط املخي ــة جنــني ومحي ــه املســتعربة إىل مدين ــال وقوات االحت

مخيمنــا جنــني، ليجــيء نبــأ استشــهاد ثاثــة أبطــال مــن املخيــم، فبــدأت أتصــل بابنــي عبــد العزيــز وعبــد الرحمــن وكانــا 

مطارديــن لقــوات االحتــال، فــرد عــزوز وطأننــي وأخــرين بــأن الشــهداء هــم محمــود جليــل من رسايــا القــدس، وأحمد 

العيســة وعبــاس الدمــج مــن كتائــب األقــى يف كمــني نصــب لهــم بجانــب مدرســة جنــني الثانويــة للبنــات رشق املخيم«.

ومتــي األم بحديثهــا: »بعــد استشــهاد الشــبان بثــاث ســاعات اقتحــم الجيــش املخيــم مــن عــدة أطــراف وحــارصوا 

منزلنــا بحًثــا عــن ابنــي عبــد الرحمــن وعبــد العزيــز اللذيــن كانــا مطارديــن لقــوات االحتــال. بــدأ الجيــش بإطــاق النــار 

بشــكل عشــوايئ وعنيــف، يف حينهــا تواجــدت ابنتــي بــرشى يف غرفتهــا بالطابــق الثــاين تــدرس المتحــان اللغــة العربيــة 

وهــي تتمــى بعــرض الغرفــة، ومل نكــن نعلــم بوجــود قناصــة عــى العــامرة املقابلــة، وبعــد 10 دقائــق بــدأ إطــاق النــار 

عــى املنــزل دون ســابق إنــذار؛ فقالــت يل ابنتــي الثانيــة اطلعــي احــي لبــرشى تنــزل عندنــا حتــى ال تخــاف، وبالفعــل 

صعــدت إىل غرفــة بــرشى فوجدتهــا ممــدة عــى فرشــتها وناديــت عليهــا مرتــني بــرشى.. بــرشى.. فلــم تُجبنــي. دمــوع 

تنهمــر، وجــروح تتفتــح وهــي تقــرتب مــن لحظــة الفــراق. وعندمــا مل تــرد عــيل زحفــت عــى األرض واقرتبــت منهــا 

وأمســكتها بيدهــا، وقلبتهــا عــى وجههــا فــإذا بــه ممتلــئ بالــدم ورأســها مفتــوح مــن الخلــف، وكتــاب اللغــة العربيــة 

مخضــب بدمائهــا ومفتــوح عــى درس نائــب الفاعــل«. تكمــل األم: »وضعــت عليهــا حراًمــا وصعــدت إىل ســطح املنــزل 

ورصُت أرصخ عــى جراننــا ملســاعديت بإســعافها، ولكــن ال مجيــب؛ بســبب منــع التجــوال. وبعــد لحظــات بــدأ الجيــش 

باملنــاداة مبكــرات الصــوت: »عــى الجميــع الخــروج مــن املنــزل وإحضــار الهويــات«.  توجهــت األم بغضــب إىل الدوريــة 

وصــارت تــرخ بوجــه الجنــود: »قتلتــم بنتــي، بــرشى ماتــت، اللــه ينتقــم منكــم شــو بدكــم كــامن؟«. 

وبعدهــا توجهــت والــدة الشــهيدة وإحــدى الجــارات إلخــراج الشــهيدة املجاهــدة بــرشى برفقــة اإلســعاف، وعنــد 

خروجهــم مــن البيــت طلــب الجيــش الكشــف عــن وجــه الشــهيدة الريئــة بــرشى للتأكــد مــن هويــة ضحيــة إجرامهــم، 

وبعــد تأكدهــم مــن هويــة ضحيتهــم غــادروا املــكان. وتقــول شــقيقتها: »أثنــاء إحضــار الشــهداء الثاثــة لوداعهــم يف 

املخيــم قالــت بــرشى: ياريــت جابوهــم مــن عنــد بيتنــا كان شــفتهم، فتحققــت أمنيتهــا وزفــت إىل جانبهــم إىل مقــرة 

شــهداء مخيــم جنــني«.

انتهــت الحكايــة ولكــن كتــاب اللغــة العربيــة كان شــاهٌد عــى الجرميــة، جرميــة الفاعــل بشــهادة نائبــه يف الصفحــة 

العــارشة مــن الكتــاب.
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الشهيد املجاهد محمود عفيف حسني رسحان )جليل(

مى للجنة يف طريق الجهاد

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود عفيــف رسحــان يف 29 يوليــو )متــوز( 1986م يف مخيــم جنــني، ومنــذ صغــره بــرزت 

عليــه مامــح الحــب لوطنــه واالســتعداد للتضحيــة خاصــة بعدمــا عــاش عذابــات اللجــوء يف مخيــم جنــني وأدرك حقيقــة 

ــن  ــن الوالدي ــه م ــون أرست ــام 1948م. تتك ــي« يف الع ــة »املن ــه يف قري ــب أرض آبائ ــذي اغتص ــل ال ــع املحت ــراع م ال

وأربعــة مــن األبنــاء وخمســة مــن البنــات.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس مخيــم جنــني، ثــم الســنة األوىل 

مــن الثانويــة.

يقــول والــده: »عندمــا كنــت أتحــدث عــن قريتنــا األصليــة املنــي وحيفــا وذكريــات النكبــة أجــد محمــود يتأثــر 

بشــدة ويســأل عــن إمكانيــة العــودة إىل تلــك القريــة مشــدًدا عــى رضورة املقاومــة حتــى اســرتجاع الحقــوق«.

صفاته وأخالقه
يقــول ذووه إنــه حســن الخلــق، مطيــع لوالديــه، يــداوم عــى قــراءة القــرآن، يهــوى املطالعــة ولعــب الكــرة، لكنــه 

عــرف عنــه أيًضــا أنــه شــجاع ال يخــاف االحتــال وال جروتــه. عنيــد يــر عــى اســرتجاع حقــه ولــو بالقــوة علــاًم أنــه كان 

شــخًصا هادئـًـا لطيًفــا أحبــه كل مــن عرفــه.

كــر شــهيدنا املجاهــد محمــود وتأثــر كثــرًا بالواقــع الــذي يعيشــه أهــايل املخيــم. تقــول والدتــه: »خــال دراســته 

اندلعــت االنتفاضــة فلــم يتأخــر عــن مواجهــة أو مســرة، يذهــب يومًيــا مــع رفاقــه لســاحة الجلمــة رشق جنــني ملواجهــة 

قــوات االحتــال، والجميــع يتحــدث عــن بطوالتــه وجرأتــه وشــجاعته مــام عرضــه لإلصابــة ثــاث مــرات ورغــم ذلــك مل 

يرتاجــع عــن املشــاركة يف فعاليــات االنتفاضــة حتــى انخــرط يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

مــن شــدة تأثــره ببطــوالت وســرة الشــهيد القائــد محمــود طوالبــة قائــد رسايــا القــدس الــذي هــو قدوتــه، ولطاملــا قــال 

إن طوالبــة مدرســة عظيمــة يف الجهــاد ويجــب عــى كل فلســطيني أن يســر عــى درب طوالبــة«.

(2007 - 1986)

تتلمــذ عــى يــد املجاهديــن، فغــدا فارًســا مرفــوع الــرأس ميــي ال 

يهــاب املــوت إطاًقــا، لغتــه مــع االحتــال كانــت الرصــاص وعــر فوهة 

البندقيــة وحدهــا. إنــه الشــهيد الفــارس محمــود عفيــف رسحــان ابــن 

مخيــم جنــني الصمــود.
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مشواره الجهادي
 تقــول والدتــه: »مل يتأخــر محمــود عــن االلتحــاق مبدرســة محمــود طوالبــة واختــار رسايــا القــدس وتتلمــذ عــى يــد 

ــه بشــدة  ــا القــدس حتــى أصبــح مســاعده ال يفارقــه ليــل نهــار وتعلــق ب الشــهيد القائــد حســام جــرادات قائــد رساي

وتأثــر بحنكتــه وعقليتــه وتفكــره«. ويقــول رفاقــه يف رسايــا القــدس إنــه الزم الشــهيد القائــد حســام جــرادات ليــل نهــار، 

وتعلــم منــه فنــون الجهــاد وخاصــة تصنيــع العبــوات. وكانــت عمليــة اغتيــال الشــهيد القائــد حســام جــرادات اللحظــة 

ــر يف  ــة أك ــدأ يشــارك بفعالي ــدس وب ــا الق ــامءه لراي ــن انت ــد أعل ــود فق ــارس محم ــاة شــهيدنا الف ــرًا يف حي ــر تأث األك

عملياتهــا ومقاومــة االحتــال وتصنيــع العبــوات.

خــال ذلــك يقــول أحــد قــادة رسايــا القــدس: »نشــأت عاقــة وطيــدة بــني محمــود وعدد مــن قــادة الرايــا يف املخيم 

ممــن استشــهدوا الحًقــا خاصــة أحمــد الطوبايس وأرشف الســعدي ومحمود أبو عبيــد، فوقف معهــم يف كل مواجهة يقاوم 

ويجاهــد ويصنــع ويلقــي العبــوات«، ويضيــف: »وتوطــدت عاقتــه مــع الشــهيد محمود أبــو عبيد قبــل استشــهاده فقاما 

مًعــا بتصنيــع العبــوات والتصــدي لاحتــال وكل نشــاطات رسايــا القــدس حتــى العمليــة التــي اعتقلــت قــوات االحتــال 

خالهــا استشــهاديًا مــن رسايــا القــدس كان يف طريقــه لتنفيــذ عمليــة يف تــل أبيــب فــإن محمــود عبيــد ومحمــود رسحــان 

كانــا املخططــني لهــا لذلــك عندمــا اغتالــت قــوات االحتــال رفيقــه محمــود عبيــد غضــب بشــدة وتأثــر بشــكل بالــغ«.

يف أحــد األيــام تقــول والدتــه: »نصبــت قــوات االحتــال كميًنــا ملحمــود ورفاقــه وتســللت تحــت جنــح الظــام للحــي 

حيــث محمــود وبعــض رفاقــه يتواجــدون داخــل أحــد املنــازل، وبالفعــل متكنــت مــن مباغتتهــم ومحارصتهــم فكانــت 

ــم تســليم  ــود منه ــب الجن ــه وطل ــن إفشــال الكمــني وحــورص محمــود ورفاق ــة م ــا البطول ــت فيه ــة رشســة متكن معرك

أنفســهم، فاعتــى محمــود ســطح أحــد املنــازل وبــدأ يــردد التكبــرات بطريقــة أثــارت الخــوف والرعــب لــدى الجنــود 

ــم  ــدس مبطاردته ــا الق ــدي رساي ــن مجاه ــه م ــد رفاق ــع أح ــدأ م ــك وب ــود ذل ــتغل محم ــع، فاس ــروا للرتاج ــن اضط الذي

بالعبــوات حتــى متكنــوا مــن الفــرار«.

موعد مع الشهادة
ويقــول أحــد رفاقــه: »يف يــوم الكمــني تواجــد محمــود يف املخيــم مــع رفيقيــه أحمــد العيــي وعبــاس الدمــج مــن 

ــوا ســاحهم ورددوا  ــني قفــزوا للســيارة، وحمل ــال يف مدخــل جن ــادة األقــى، وعندمــا ســمعوا بوجــود قــوات االحت ق

الشــهادة وقالــوا ســنهاجم الجنــود فقلــت لهــم احــذروا قــد يكــون هنــاك كمــني واملوقــع خطــر فقــال يل محمــود وهــو 

يبتســم وهــل هنــاك أجمــل مــن الشــهادة يف مواجهتهــم؟ ال تقلقــوا! وتشــهد الثاثــة وانطلقــوا إىل الجبــل املــرشف عــى 

املوقــع وأطلقــوا النــار عــى الجنــود واشــتبكوا معهــم وعــادوا«.

ــزي املــدين الشــهيد  ــدون ال ــوا يرت ــة كان ــل )نيســان( 2007م داهمــت قــوة خاصــة صهيوني ــوم 21 أبري يف نفــس الي

املجاهــد محمــود واثنــني مــن رفاقــه يف املقاومــة مــن كتائــب شــهداء األقــى ودار اشــتباك عنيــف بــني الشــهداء الثاثــة 

وقــوات االحتــال الصهيــوين أدت إىل مقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــود االحتــال الصهيــوين واستشــهاد الفرســان الثاثــة 

وهــم: الشــهيد املجاهــد محمــود رسحــان مــن رسايــا القــدس، والشــهيدان املجاهــدان أحمــد العيســة ومحمــد الدمــج 

مــن كتائــب شــهداء األقــى. 
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الشهيد املجاهد عبد الرحمن شحدة أحمد أبو طر

ُقتل وهو يردد كلمة »اتقوا الله«

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن شــحدة أبــو طــر يف 5 فرايــر )شــباط( 1981م يف محافظــة خانيونــس جنــوب 

قطــاع غــزة ألرسة محافظــة تعــود أصولهــا لنفــس املدينــة التــي تقطنهــا.

درس شــهيدنا الفــارس عبــد الرحمــن املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة عبســان االبتدائيــة، ثــم درس املرحلــة اإلعداديــة 

يف مدرســة البكريــة، وأنهــى دراســته الثانويــة بتفــوق مــن مدرســة املتنبــي، واضطــر أن يتخــى عــن حلمــه يف إكــامل 

دراســته، ملســاعدة والدتــه يف تحمــل أعبــاء أرستــه، و توفــر األمــوال الازمــة لتعليــم إخوتــه.

يذكــر أن أرسة شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن قدمــت العديــد مــن الشــهداء منهــم: والــده الشــهيد شــحدة أبــو طــر 

وأخــوه الشــهيد حســام أبــو طــر، والشــهيد أميــن إبراهيــم أبــو طــر الذيــن استشــهدوا أثنــاء مشــاركتهم يف صــد االجتيــاح 

الغاشــم الــذي تعرضــت لــه بلــدة عبســان عــام 2002م إضافــة إىل الشــهيد إســامعيل والشــهيد محمــد صــري أبــو طــر 

مــن أبنــاء عمومتهــم.

صفاته و أخالقه
ــوان الحــزن، بصــوت مختنــق محبــوس  بقلــب يعتــره األمل، وعيــون ذابلــة، ووجــه ارتســمت عــى قســامته كل أل

ــاًم أســود«،  ــدة الشــهيد: »إننــي أشــعر بفــراغ كبــر، مل أعــد أطيــق الجلــوس يف البيــت، فــكل يشء أراه معت قالــت وال

وأضافــت األم الثــكى قائلــة: »إن الشــهيد عبــد الرحمــن تقاســم معــي مســئولية إخوتــه الصغــار منــذ نعومــة أظافــره 

بعــد وفــاة والــده«.

متيــز الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن بحبــه لفعــل الخــر وصلــة األرحــام، ونــرة الضعيــف، واملحافظــة عــى أداء 

الصلــوات بوقتهــا حيــث كان يحــرص عــى تشــكيل جلســة حفــظ قــرآن بعــد صــاة الفجــر مبــارشة.

وقــال شــقيقه إبراهيــم: »إننــي بفقــدان أخــي أشــعر وكأين فقــدت الحيــاة، فلــم أعــد أشــعر بطعــم الحيــاة، ينتابنــي 

(2007 - 1981)

ــا،  ــن رجاله ــل م ــى رج ــطني ع ــت فلس ــن بك ــد الرحم ــل عب ملقت

وحبيــب مــن أحبائهــا، لكــن تبقــى ذكــراه معلقــة يف القلــوب مرســومة 

عــى جــدران األزقــة واملعابــد. ُقتــل عبــد الرحمــن بــدم بــارد دون أن 

يفكــر قاتلــه مبصــر أرستــه ومســتقبل هــذا الشــاب الــذي حــرم نفســه 

مــن متعــة الحيــاة ليوفــر قــوت أطفــال يتامــى حرمهــم االحتــال مــن 

ــن أخ  ــان م ــوىض والفلت ــاح الف ــم س ــود ليحرمه ــط يشء يف الوج أبس

عزيــز تحمــل مســئولياته منــذ الصغــر.
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شــعور مــن الخــوف مــن املجهــول ياحقنــي ويطبــق عــى أنفــايس«. واســتطرد: »إن مــا يصــرين عــى فقــدان أخــي ثقتــي 

بطهــره وصفــاء نيتــه وحســن خلقــه وأدبــه، لقــد كانــت االبتســامة ال تفــارق شــفتيه«، وأضــاف إن الشــهيد كان قــد حــج 

بيــت اللــه قبــل أكــر مــن عامــني، وكان حريًصــا عــى زيــارة رحمــه باســتمرار، ومســاعدة الفقــراء، ونــرة امللهــوف، 

وإنصــاف الضعيــف.

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن إىل صفــوف رسايــا القــدس بعــد استشــهاد أخيــه الشــهيد املجاهــد حســام أبــو 

طــر حيــث عمــل يف الجهــاز األمنــي للحركــة.

وقــال أبــو عبــد اللــه أحــد قياديــي حركــة الجهــاد اإلســامي: »إن الشــهيد عمــل يف صفــوف رسايــا القــدس يف عــام 

2002م، مــن ثــم انتقــل للعمــل يف الجهــاز األمنــي، نظــًرا لطبيعــة عملــه وظروفــه، وذكــر أن الشــهيد كان حريًصــا عــى 

إمتــام الصلــوات يف املســجد، واملشــاركة يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة الخاصــة بحركــة الجهــاد اإلســامي«.

وأشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن كان شــديد التأثــر باألحــداث وينتابــه الحــزن واألىس ملــا يحــدث مــن 

اقتتــال داخــيل بــني األخــوة األشــقاء، مضيًفــا أنــه حدثــه يف أكــر مــن مــرة عــن رغبتــه الشــديدة يف تقديــم اســتقالته مــن 

العمــل يف جهــاز األمــن الوطنــي تجنًبــا لالتقــاء بســاحه مــع أخيــه املســلم غــر أن ظــروف الحصــار والوضــع االقتصــادي 

الــيء حالــت دون ذلــك.

موعد مع الشهادة
ــر اشــتباك  ــل )نيســان( 2007م، إث ــني 27 أبري ــوم االثن ــو طــر يف ظهــرة ي ــد الرحمــن أب ــل الشــهيد املجاهــد عب قت

مســلح وقــع بــني جهــاز حــرس الرئاســة العامــل يف املعــر وبعــض العائــات املســلحة عــى خلفيــة إدخــال بضاعــة دون 

دفــع رســوم جمركيــة.

مــن جانبــه ذكــر محمــد أبــو طــر وهــو ضابــط يف جهــاز أمــن الرئاســة أن الشــهيد املقــاوم عبــد الرحمــن قبــل نصــف 

ســاعة مــن قتلــه منعــه مــن االقتتــال مــع أحــد املواطنــني املعتديــن عــى املعــر بأســلحتهم، وطلــب منــه االبتعــاد عــن 

األجــواء املشــحونة وتجنيــب عائلتهــم املشــاكل، مضيًفــا أن شــجاًرا كبــرًا وقــع عنــد بوابــة املعــر بــني األجهــزة األمنيــة 

القامئــة عــى حفــظ النظــام وبعــض العائــات املســلحة أودى بحيــاة الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن بــدم بــارد وهــو 

الــذي حــاول درء فتنــة االقتتــال »فقتــل وهــو يــردد كلمــة »اتقــوا اللــه«.
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الشهيد املجاهد محمد صالح محمد الفقي

أخلص لله فاصطفاه شهيًدا

الميالد والنشأة
كــام الكثريــن مــن أبنــاء هــذا الشــعب املعطــاء الذيــن احتضنتهــم أزقــة ومخيــامت الوطــن املســلوب ولــد شــهيدنا 

ــرت  املجاهــد محمــد صالــح الفقــي )أبــو صــاح( يف مخيــم النصــرات بتاريــخ 25 ســبتمر )أيلــول( 1984، بعــد أن ُهجِّ

أرستــه مــن بلدتهــا األصليــة »الســوافر« املحتلــة منــذ العــام 1948م لتبــدأ املعانــاة واألمل منــذ التهجــر حتــى هــذا اليــوم 

الــذي الزال يحمــل يف طياتــه حلــم التحريــر.

أتــم شــهيدنا الفــارس محمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور النصــرات لاجئــني وقــد لقبــه أســاتذته بالعبقــري 

ــد  ــن الولي ــد ب ــرع العلمــي يف مدرســة خال ــم بالف ــة، ث ــة اإلعدادي ــم التحــق باملرحل ــه، ث ــاء ذهن ــه وصف ــه وذكائ لفطنت

ــى  ــه ع ــته لحصول ــل دراس ــه مل يكم ــى، ولكن ــة األق ــق بجامع ــا التح ــة وبعده ــة العام ــهادة الثانوي ــى ش ــل ع ليحص

ــا. الشــهادة العلي

الجديــر ذكــره أن عائلــة الفقــي مــرت بتاريــخ جهــادي قديــم حيت شــاركت يف مقاومــة أعداء اللــه اليهود ومــن قبلهم 

االنجليــز قبــل عــام 1948م حيــث استشــهد أول مجاهــد مــن العائلــة وهــو مــويس الفقــي واســتمر العطــاء، فنــال رشف 

الشــهادة محمــد محمــود الفقــي الــذي استشــهد عــام 1955م ثــم محمــود مصطفــي الفقــي الــذي لحــق بركب الشــهداء.

صفاته وأخالقه
عــرف شــهيدنا املقــدام أبــو صــاح بحبــه للجميــع؛ فهــو يؤثــر عــى نفســه ويقابــل اإلســاءة باإلحســان، يحــرتم الغــر 

ويوقــر الكبــر ال يتــواىن عــن مســاعدة أصدقائــه ودائــم الزيــارة لهــم. متيــز بحبــه للدعــوة وأجــاد فــن الخطابــة ليــزرع 

يف مجتمعــه ومحبيــه حــب فلســطني وثغورهــا حيــث امتلــك أســلوبًا رائًعــا يــأرس القلــوب ومتيــز بصوتــه الجميــل وهــو 

يرتــل آيــات الذكــر الحكيــم. 

كذلــك أجــاد شــهيدنا املجاهــد محمــد اســتخدام الحاســوب وفــن التصميــم حيــث كان دائــم التذكــر إلخوانه الشــهداء 

مــن خــال هــذا املجــال. ويذكــر أنــه قــد جهــز تصميــاًم خاًصــا بــه قبــل استشــهاده، وهــو ممــن يحــب النشــيد اإلســامي 

الهــادف ويتأثــر باألناشــيد التــي تحــض عــى الجهــاد والشــهادة.

(2007 - 1984)

هنيًئــا لــك الشــهادة ســيدي أبــا صــاح وأنــت تــزف قــرب األســاك 

ــي  ــة الت ــو الجن ــود، نح ــو الخل ــزف نح ــت ت ــك وأن ــا ل الشــائكة! هنيًئ

ــا خشــيت  ــم وم ــداء وال حصونه ــت األع ــا هب ــا، م ــا فتشــت عنه طامل

ــه تعــاىل مخضــب بالدمــاء.  املــوت فــكان بــرشاك أن تلقــى الل
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مشواره الجهادي
ــم،  ــور دينه ــم أم ــاس ويعلمه ــؤم الن ــث ي ــارس محمــد يف مســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي حي ــزم شــهيدنا الف الت

يأمــر باملعــروف وينهــي عــن املنكــر، وكان يعلــم األشــبال حــب الجهــاد واالستشــهاد فغــرس يف قلوبهــم روح التضحيــة 

والعطــاء. وبعدمــا تنقــل بــني النشــاط الســيايس واإلعامــي ثــم العســكري أيقــن متــام اليقــني أن هــذا كلــه رمبــا يوصلــه 

إىل غايتــه العظيمــة التــي لطاملــا حلــم بهــا وبحــث عنهــا وهــو يفتــش بــني جنبــات الكتــب وأســطر الكلــامت. ونذكــره 

قبــل استشــهاده بيــوم واحــد وهــو يعتــيل منــر مســجد الشــهيد خالــد الخطيــب مبخيــم النصــرات ليخطــب الجمعــة، 

ــا ألمســية تأبينيــة للشــهيد املعلــم وائــل نصــار أبــو القرعــان وهــو يهتــف مــن أعــامق قلبــه وكأنــه  ثــم وقــف مقدًم

ينــادي عــيل إخوانــه الشــهداء الذيــن ســبقوه ســامل أبــو زبيــدة ومــراد الطــاع وكل مــن أحبهــم كأنــه يهتــف بهــم أن 

انتظــروا فــإين عــام قريــب الحــق بكــم فلــم يبــق متســع يف قلبــي ألنتظــر أكــر مــن هــذا وكأنــه يوجــه األنظــار يومهــا 

بكلامتــه الرائعــة إىل حقــارة الدنيــا وحقــارة متاعهــا الزائــل الزائــف.

ويف مســاء اليــوم األخــر قبــل استشــهاده ذهــب مــع أحــد إخوانــه ليــزور أخــاه ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد مــراد 

الطــاع وجلــس عنــد حافــة قــره يتلــو القــرآن ويدعــو ألخيــه وهــو يســأل اللــه أن يلحقــه بــه شــهيًدا راضًيــا مرضًيــا. 

يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد محمــد أصيــب مرتــني أوالهــام يف العــام 2006م يف رقبتــه أثنــاء مهمــة جهاديــة والثانيــة 

متــت يف العــام 2007م يف ســاقيه أثنــاء تصديــه الجتيــاح صهيــوين غاشــم.

موعد مع الشهادة
ــدا شــهيدنا الفــارس محمــد بعدمــا صــى الفجــر يف املســجد  ــاح يــوم الســبت 28 أبريــل )نيســان( 2007م ب يف صب

وكأنــه يــودع مســجده وإخوانــه، ثــم خــرج يف مهمــة جهاديــة رشق الريــج حيــث نجــح برفقــة إخوانــه يف زرع عبوتــني 

ــفتهم  ــة كش ــوا للدوري ــا ليكمن ــحاب قلي ــام أرادوا االنس ــب، وحين ــل الغاص ــات املحت ــرور دوري ــق م ــفتني يف طري ناس

القــوات الخاصــة وبــدأ اشــتباك عنيــف انتهــى بارتقــاء محمــد شــهيًدا.
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الشهيد املجاهد أحمد عزت سعيد زيود

عشق األرض فجبل دمه برتابها

الميالد والنشأة
ــهداء  ــت الش ــة قدم ــة مناضل ــط عائل ــود وس ــزت زي ــد ع ــد أحم ــهيد املجاه ــد الش ــار( 1987م ول ــو )أي يف 22 ماي

ــز منــذ  ــه متي ــاء فإن ــة مــن 10 أبن ــن الســادس يف أرسيت املكون ــه االب ــده: »رغــم كون واملجاهديــن لفلســطني ويقــول وال

صغــره بحبــه لوطنــه وللجهــاد فعــرف الطريــق للمســجد يف مرحلــة مبكــرة، وال يــؤدي الصــاة إال يف املســجد والتحــق 

ــرك املدرســة بعــد  ــة ت ــا الصعب ــة، وبســبب ظروفن ــرز نشــطائها يف الســيلة الحارثي ــح أب ــي أصب بالرابطــة اإلســامية الت

ــاء«. ــدأ مبســاعديت يف أعــامل البن الصــف التاســع وب

صفاته وأخالقه
يتحــدث األهــايل عــن طيبتــه وحســن أخاقــه ومعــرشه، ويقــول أحــد رفاقــه: »عرفتــه لســنوات طويلــة ومل يقــع طيلــة 

حياتــه يف مشــكلة قــط كــام مل ينــازع أحــًدا، إنــه نعــم الشــاب الهــادئ«.

وأضــاف: »عرفــه الجميــع متســامًحا ومنوذًجــا للمجاهــد املخلــص امللتــزم، والجــريء والشــجاع، يحــرص عــى الريــة 

والتكتــم، ولكنــه شــديد الحقــد عــى املحتــل ويتحــدث دوًمــا عــن رضورة مواصلــة الجهــاد«.

مشواره الجهادي
ــده: »أحمــد شــديد الحــب لفلســطني  ــول وال ــادي. يق ــة شــعبه ودوره الجه ــس شــهيدنا قضي ــاة مل تن ظــروف الحي

شــديد الكراهيــة للمحتــل، ومتيــز بقيامــه بجمــع صــور الشــهداء وحتــى آخــر لحظــة عندمــا كان يستشــهد شــاب يحتفــظ 

بصورتــه ويوجــد لــه خزانــة خاصــة مزينــة بصــور الشــهداء وأعــام رسايــا القــدس والجهــاد االســامي«.

 ويضيــف األب: »لقــد متيــز ابنــي الشــهيد أحمــد بالريــة والكتــامن حيــث لكــم يكــن يحــب الرثــرة، ويحــرص عــى 

أن يكــون يف مقدمــة االعــامل الجهاديــة«.

عمــل الشــهيد املجاهــد أحمــد يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك إخوانــه 

يف املواجهــات التــي خاضوهــا ضــد جيــش االحتــال، فيقــود رفاقــه لســاحات املواجهــة مــع املحتلــني خــال عمليــات 

التوغــل يف الســيلة الحارثيــة، وتعــرض عــدة مــرات للخطــر، لكنــه يحــب الجهــاد ويعشــق الشــهادة.

(2007 - 1987)

ــد  ــاد وق ــق الجه ــه أال يعش ــف ل ــه، فكي ــة وطن ــوت يف أزق رأى امل

جعــل االحتــال دمــاء أبنــاء شــعبه شــااًل متدفًقــا يف الطرقــات وعــى 

ــم مــرارة  ــود أن يذيقه ــارس أحمــد زي ــر شــهيدنا الف ــذا آث الحواجــز ل

املقاومــة ويشــعل يف طرقهــم نــاًرا تحــرق األرض مــن تحتهــم وتزلــزل 

بنــي صهيــون.
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فيــام يعــود والــده ليقــول: »قبــل عامــني مــن استشــهاده شــارك أحمــد مــع رفاقــه يف مواجهــة املحتلــني واستشــهد 

ــف عــن  ــك اللحظــة وهــو مل يتخل ــذ تل ــال برشاســة، ومن ــوات االحت ــه فغضــب وهاجــم ق ــه أمــر شــواهنة أمام رفيق

ــا عــن الشــهادة«. معركــة بحًث

موعد مع الشهادة
تقــول والــدة أحمــد: »أرص يــوم استشــهاده املوافــق 4 مايــو )أيــار( 2007م عــى أن يرافقنــي إىل املزرعــة الواقعــة 

ــه  ــري وتحــدث عــن األرض والدفــاع عنهــا والجهــاد وأمنيت ــة ملشــاركتي يف حرثهــا، فقــام بالزراعــة وال يف منطقــة العزب

بالشــهادة، وعندمــا أنهينــا أعاملنــا خرجــت وتركتــه حيــث وصــل عــدد مــن رفاقــه للمنطقــة، فتحــدث إليهــم وقــال يل 

اذهبــي يــا حاجــة وال تقلقــي فأنــا أشــعر أن اليــوم يــوم شــهاديت«.

تضيــف الوالــدة وهــي تبــي عــى فــراق فلــذة كبدهــا: »بعــد وقــت قليــل مــن مغــادرة املزرعــة ســمعت صــوت 

رصــاص فشــعرت بانقبــاض يف قلبــي، وملــا خرجنــا إىل ســطح املنــزل للنظــر صــوب املزرعــة وجدنــا الجنــود قــد متركــزوا 

حولهــا، حينهــا أدركنــا أن أحمــد يف خطــر حقيقــي«.

ملــا انســحبت قــوات االحتــال ســارع األهــل إىل املزرعــة فوجــدوا الشــهيد املجاهــد أحمــد محمــواًل عــى األكتــاف 

وســط رصخــات الشــبان بالــروح بالــدم نفديــك يــا أحمــد، تقــول األم: »اقرتبــت منــه وتأكــدت أنــه فلــذة كبــدي، فقلــت 

حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل طلــب الشــهادة ومتناهــا ونالهــا«.

ــى  ــم، فارتق ــد اشــتبكوا معه ــه، وق ــد ورفاق ــوات خاصــة حــارصت الشــهيد املجاهــد أحم ــان إن ق ــال شــهود عي وق

ــي املجموعــة مــن العــودة بســام. ــت باق ــام متكن ــش في ــد دروي ــو الخــر وخال ــدي أب ــن مه ــع املجاهدي شــهيًدا م

يقــول والــد الشــهيد املجاهــد أحمــد: »أنــا فخــور بابنــي وبطوالتــه فقــد جســد أروع صــور التفــاين التــي تعلمهــا يف 

مدرســة الجهــاد اإلســامي، وابنــي مل يهــرب مــن املواجهــة فقــد قاتــل مــع رفاقــه وجهــا لوجــه«.

أمــا والدتــه فبعــد أن دعــت اللــه أن يتقبلــه شــهيًدا قالــت: »فلســطني بحاجــة للمجاهديــن أمثالــه ليضحــوا بدمائهــم 

رخيصــة مــن أجــل أرض الربــاط ومــا دمنــا خلقنــا فيهــا وجعلنــا اللــه حامتهــا واملجاهديــن يف ســبيلها فعلينــا أن نقــدم 

االبــن تلــو االبــن لنؤكــد للعــامل واملحتــل أننــا مل ولــن نتخــى عــن أرضنــا«.
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الشهيد املجاهد خالد صالح عاشور درويش

صى الجمعة وودع أمه وعاد لها شهيًدا

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد صالــح درويــش يف بلــدة كفــر دان قضــاء جنــني بتاريــخ 17 أغســطس )آب( 1988م، 

وترعــرع يف بلدتــه، درس حتــى الصــف العــارش، وتــرك دراســته ليعمــل يف البنــاء.

ـــًنا.  ـــه س ـــر إخوت ـــهيدنا أصغ ـــن، وش ـــن صابري ـــان والدي ـــقيقتني يف أحض ـــقاء وش ـــة أش ـــن أربع ـــة م ـــأ يف أرسة مكون نش

ـــده. ـــد وال ـــز عن ممي

ــو عــامر عــى الشــهادة  ــد شــقيقه الشــهيد املجاهــد محمــود مــن كتائــب الشــهيد أب عاهــد شــهيدنا املجاهــد خال

ــه بعــد أربعــة أشــهر مــن استشــهاده. فلحــق ب

صفاته وأخالقه
شــهيدنا البــار خالــد متديــن، حافــظ ألجــزاء مــن كتــاب اللــه، حــرص عــى فعــل الخــر، ومحبــوب ألفــراد عائلتــه، 

وملتــزم بصاتــه، كتــوم، ال يهــاب املــوت، شــجاع وصاحــب قلــب جســور.

مشواره الجهادي
ــة عــى الجــدران، وبعدهــا انخــرط بالعمــل  ــق صــور الشــهداء والكتاب ــد مشــواره بتعلي ــدام خال ــدأ شــهيدنا املق ب

ــل العســكري. ــم انخــرط بالعم ــن ث الســيايس، وم

 يف يــوم مــن األيــام اقتحمــت قــوات االحتــال البلــدة، فقــام بإطــاق النــار عليهــا. ويف اليــوم التــايل اقتحمــت تلــك 

القــوات منــزل العائلــة ومل يكــن متواجــًدا فيــه حرًصــا منــه عــى عــدم الوقــوع يف يدهــا.

الزم شــهيدنا املجاهــد خالــد الشــهداء حســام عيســة وزيــاد مايشــة وحســام جــرادات. اعتقــل لــدى جهــاز األمــن 

ــد  ــه بع ــرج عن ــال، وأف ــل االحت ــن قب ــال م ــال أو اغتي ــة اعتق ــن أي عملي ــه م ــة حاميت ــا بحج ــدة 20 يوًم ــايئ مل الوق

ــنوات. ــدة 3 س ــارًدا مل ــي مط ــا بق ــطينية، وبعده ــية الفلس ــات الرئاس االنتخاب

(2007 - 1988)

يرفضــون الــذل والهــوان لتصبــح حياتهم مليئــة باملخاطــر. يغادرون 

منازلهــم علهــم يعــودون يوًمــا مــن األيــام، ال يعرفــون بأنهــا ســتكون 

تلــك النظــرة واللحظــة األخــرة مــع أحبائهــم، ليعــودوا محمولــني عــى 

ــة، هــم شــهداؤنا  ــن بعطــر الجن ــاف، ملفوفــني باألســود، معطري األكت

األكــرم منــا جميًعــا.



موسوعة شهداء من فلسطين342

موعد مع الشهادة
صبيحــة يــوم 4 مايــو )أيــار( 2007م عــاد شــهيدنا املجاهــد خالــد ملنــزل العائلــة، اســتحم وتنــاول إفطــاره وجهــز 

نفســه لصــاة الظهــر تــاركًا ســاحه خلفــه، وبعــد عودتــه مــن أداء الصــاة تنــاول وجبــة الغــداء مــع أهلــه لتكــون املــرة 

األخــرة التــي يجلــس بهــا معهــم. بعدهــا بلحظــات حمــل ســاحه وخــرج مــن املنــزل. وهــو جالــس معــي يف املحــل 

يقــول شــقيقه عبــد اللــه: »جــاءه اتصــال هاتفــي مــن الشــهيد املجاهــد مهــدي أبــو الخــر، وبعــد قليــل جــاءت ســيارة 

ركــب بهــا ومل أعلــم إىل أيــن وجهتــه. حــان وقــت صــاة العــر. وأثنــاء تواجــدي بجــوار منزلنــا جــاء أحــد أفــراد الرشطــة 

ــل القــوات الخاصــة يف أحــد  ــاك مجموعــة مــن الشــباب محــارصون مــن قب ــا، وقــال هن الفلســطينية وهــو مــن بلدتن

جبــال بلــدة الســيلة الحارثيــة، وســألني عــن شــقيقي خالــد، فبــدأت االتصــال بــه ووجــدت هاتفــه مغلًقــا«.

يضيــف:« ركبنــا يف ســيارة أحــد األصدقــاء وتوجهنــا إىل الســيلة الحارثيــة، ولــدى وصولنــا تفاجأنــا بــأن خالــد محمــول 

عــى األكتــاف وقــد استشــهد بعــد اشــتباك بينــه وبــني القــوات الخاصــة. كان برفقتــه الشــهيد املجاهــد مهــدي أبــو الخــر 

والشــهيد املجاهــد أحمــد عــزت زيــود وقــد استشــهدا معــه، وتوجهنــا بــه للمستشــفى ووضعنــاه بثاجــة املــوىت حتــى 

صبيحــة الســبت«.

تقــول األم وعيناهــا تغرورقــان بالدمــوع: »قبــل استشــهاده بيــوم جــاء إىل املنــزل وأدى صــاة املغــرب، وجلــس أمــام 

بــاب البيــت هــو وشــقيقه عبــد اللــه، وخرجــا قليــًا لوســط البلــد، وعــادا للبيــت منتصــف الليــل«.

يكمـــل عبـــد اللـــه حديثـــه: »ويف متـــام الســـاعة الواحـــدة عدنـــا وخرجنـــا إىل منطقـــة املقـــرة، والتقـــى هنـــاك 

ـــال  ـــوات االحت ـــع ق ـــتبكا م ـــاء واش ـــا إىل أحـــد األحي ـــامر، وتوجه ـــو ع ـــب أب ـــن كتائ ـــد م ـــم عاب ـــد إبراهي بالشـــهيد املجاه

ـــدة«. ـــا للبل ـــد اقتحامه بع

ــه مــن جنــني  ــد الل ــا جالســة بالبيــت، جــاء ابنــي عب ــأ استشــهاده: »وأن أمــا األم فتقــول عــن لحظــة اســتقبالها لنب

بعــد صــاة العشــاء وجلــس مــع والــده، وأخــره بــأن خالــد استشــهد، فشــعرت بأمــر غريــب يحــدث وهــم يتهامســون، 

فأخــروين أن خالــد استشــهد ففقــدت الوعــي وأغمــي عــيل«.

هكــذا شــهيدنا املقــدام خالــد حافــظ عــى صاتــه وصلــة رحمــه، الحــق قــوات االحتــال بــني أزقــة كفــر دان، عــاد 

للبيــت مودًعــا وخــرج ليعــود شــهيًدا معطــًرا بالجنــة وريحهــا.
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الشهيد املجاهد مهدي محمد محمود أبو الخر

قائد تفاىن بالفداء والوفاء

الميالد والنشأة
تقــول عائلــة الشــهيد املجاهــد مهــدي محمــد أبــو الخــر )أبــو محمــد( إنــه ومنــذ والدتــه يف 1 مــارس )آذار( 1980م 

وهــو معــروف عنــه طيبتــه وبســاطته وزهــده يف الحيــاة. حرمــه القــدر مــن والــده حــني بلــغ تســع ســنوات، ومل تكــد 

العائلــة تنهــض مــن تلــك الصدمــة حتــى فجعــت بوفــاة والدتــه بعــد ذلــك بعامــني، فرحيــل الوالديــن كان لــه وقــع كبــر 

عــى العائلــة وبشــكل خــاص عــى الشــهيد املجاهــد مهــدي لكونــه أكــر األبنــاء وســط 7 بنــات وشــقيق أصغــر منــه ســًنا 

مــام اضطــره للتوقــف عــن متابعــة تحصيلــه العلمــي وتكريــس حياتــه ألرستــه وبــكل شــجاعة ومســؤولية مل يــرتدد يف 

التضحيــة مبســتقبله مــن أجــل إعالــة أرستــه التــي تحمــل همومهــا ومســؤوليتها يف مرحلــة مبكــرة مــن العمــر.

تــزوج شــهيدنا الفــارس مهــدي مــن فتــاة صابــرة محتســبة أنجــب منهــا بكــره محمــد يف العــام 2003م ثــم أنجبــت 

بــراءة يف العــام 2007م لرحــل شــهيدنا املقــاوم أبــو محمــد ويرتكهــا وهــو عــى يقــني بــأن اللــه كفيــل بحفظهــا وأخيهــا.

صفاته وأخالقه
همــوم الحيــاة مل تعــزل الشــهيد املقــدام مهــدي عــن أبنــاء شــعبه وقضيتــه ووطنــه، حيــث يقــول عمــه: »مثلــام بــدا 

مخلًصــا لعائلتــه بــدا أكــر إخاًصــا لشــعبه وانتــامء لقضيتــه فــأدرك حقيقــة الــراع مــع املحتــل الغاصــب واختــار طريــق 

الجهــاد اإلســامي ليعــر عــن ثورتــه وحبــه لوطنــه وكراهيتــه للمحتــل«.

وتشــر العائلــة إىل أن الشــهيد شــارك يف كل أشــكال املواجهــة، وأرص عــى أن يتقــدم الصفــوف يف املواجهــات 

ــام. ــة واالستس ــدأ املهادن ــض مب ــوف ويرف ــى الخ ــرف معن ــن يع ــم يك ــال، فل ــد االحت ــرات ض واملس

مشواره الجهادي
ــة إىل حــد  ــز بالجــرأة والشــجاعة والبطول ــه متي ــه طــوال حيات ــاد اإلســامي إن ــه يف الجه ــاء حركت ــه وأبن ــول رفاق يق

التضحيــة مــام عرضــه لاســتهداف مــن قبــل قــوات االحتــال التــي اعتقلتــه عــدة مــرات، ويف املــرة األوىل كان عمــره 

17 عاًمــا واعتقــل ملــدة 8 شــهور، ومــا كاد يخــرج حتــى اعتقــل ملــدة 11 شــهًرا، ثــم ســتة شــهور وبعــد تحــرره تــزوج.

(2007 - 1980)

ــي  ــن املضح ــف، واالب ــيط املتعف ــب والبس ــم الطي ــم اليتي ــو نع ه

واملقــاوم العنيــد، واألســد الهصــور عــى املحتلــني وأعوانهــم. إنــه 

الشــهيد الفــارس مهــدي أبــو الخــر ذاك الحــارس الفطــن عــى ثغــور 

العنيــد يف املواجهــات وأوقــات املحــن. تفــاين  الوطــن، واملقــدام 

شــهيدنا فشــهد لــه امليــدان وعــرف بحبــه لألحبــة والجــران، فزغــردت 

لــه النســوة حــني خــرج شــهيًدا مكلــًا بالزهــر محمــواًل عــى األكتــاف، 

كيــف ال وهــو ابــن بلــدة الســيلة قضــاء جنــني ذاك الفــدايئ النبيــل؟
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مل يؤثــر ارتبــاط الشــهيد املقــدام مهــدي وزواجــه عــى عملــه الجهــادي حيــث أصبــح بعــد فــرتة قصــرة مــن زواجــه 

ــا  ــا رساي ــي نفذته ــة الت ــام الجهادي ــن امله ــدد م ــة املشــاركة يف ع ــه بتهم ــدأت مباحقت ــي ب ــال الت ــوات االحت ــا لق هدًف

القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.

ويقــول رفــاق دربــه: »الشــهيد مهــدي منــوذج للجهــاد والعمــل املخلــص والتضحيــة، اعتــاد أن ميــي الليــل والنهــار 

يف الجهــاد، تــارة يــزرع العبــوات وأخــرى يقــود مجموعــات رسايــا القــدس ومهاجمــة دوريــات االحتــال عــى الشــارع 

ــم  ــه حك ــدر علي ــه وص ــن زواج ــزة م ــرتة وجي ــد ف ــه بع ــن اعتقال ــن م ــال متك ــن االحت ــدة، لك ــاذي للبل ــايف املح االلتف

بالســجن، ورزق املولــود البكــر محمــد الــذي مل يتمكــن مــن مشــاهدته بســبب منــع الزيــارات«.

وعــى مــدار فــرتة حكمــه البالغــة 3 ســنوات ونصًفــا واصــل الشــهيد املجاهــد مهــدي طريقــه الجهــادي، ويشــر رفاقــه 

إىل أن الســجن والســجان مل ينــاال مــن عزميتــه ومعنوياتــه، فكــرس فــرتة اعتقالــه للدراســة والعمــل يف صفــوف الجهــاد 

ــرتة  ــات طــوال ف ــه. وتعــرض للقمــع والعقوب ــا عاقبت ــي طامل اإلســامي. ومل يخــف بطــش وإرهــاب إدارة الســجون الت

اعتقالــه، ولكنــه دومــا حــث رفاقــه عــى الصمــود والصــر واالســتعداد للتضحيــة أكــر.

مل تكــد تكتمــل فرحــة األســر املحــرر مهــدي بااللتقــاء مبولــوده البكــر محمــد حتى أصبــح هدًفــا للماحقــة الصهيونية 

التــي اســتمرت حتــى لحظة استشــهاده.

موعد مع الشهادة
يف 3 فرايــر )شــباط( 2007م داهمــت قــوات االحتــال منــزل الشــهيد املجاهــد مهــدي وقامــت بتحطيــم محتوياتــه 

وداهمــت منــازل أبنــاء عمــه واعتقلتهــم جميًعــا واقتادتهــم للتحقيــق مــن أجــل الضغــط عليــه لتســليم نفســه، حينهــا 

ــه إذا مل يســلم نفســه فســوف  ــة ليخــره بأن ــرات الصهيوني ــا مــن ضابــط املخاب ــه تلقــى اتصــااًل هاتفًي تقــول زوجــه إن

ــدان الســيلة وســنتواجه وإذا  ــا انتظــرك عــى مي ــال، فأن ــادًرا عــى الوصــول إيل تع ــت ق ــدي: »إذا كن ــال مه ــل، فق يقت

قــدرت أن تقتلنــي فافعــل! وأغلــق الخــط يف وجهــه«.

يقــول رفاقــه: »إن حكايــة استشــهاد مهــدي تشــكل رمــزًا للبطولــة والتضحيــة والفــداء. يف ذلــك اليــوم 4 مايــو )أيــار( 

ــة  ــد أداء مهم ــدة بع ــة عــى البل ــة املطل ــة العزب ــن يف منطق ــه املجاهدي ــن رفاق ــة م ــع مجموع ــدي م ــس مه 2007م جل

جهاديــة، وقتئــذ شــاهدوا ســيارة تقــرتب مــن املوقــع األمــر الــذي اضطــر أحــد عنــارص املجموعــة لســحب ســيارتهم مــن 

الطريــق تجنًبــا لحــدوث أزمــة مروريــة عــى الطريــق، لكنــه الحــظ حينهــا أن الســيارة التــي متــر بالقــرب منهــم تتحــرك 

بشــكل مريــب مــام أثــار الشــك يف نفســه فنــادى عــى رفاقــه بــرورة الهــروب مــن املــكان. آنــذاك قــام الشــهيد املجاهــد 

مهــدي بإطــاق النــار صــوب الســيارة ومعــه اثنــان مــن املجاهديــن هــام أحمــد زيــود وخالــد درويــش اللــذان استشــهدا 

معــه يف نفــس اليــوم، فيــام طالــب باقــي املجموعــة وهــم أربعــة آخــرون بــرورة الهــروب مــن املــكان، إال أنــه حــورص هو 

ومــن معــه وتبادلــوا اطــاق النــار مــع القــوة الصهيونيــة الخاصــة التــي طوقــت املــكان فســقطوا حينهــا شــهداء«.

يتذكــر أهــايل الســيلة الشــهيد املقــدام مهــدي بالبطولــة والتضحيــة والعطــاء واملقاومــة والطيبــة التــي جعلتــه يحظــى 

باحــرتام وتقديــر ومحبــة الجميــع التــي تجســدت يف يــوم استشــهاده عندمــا خرجــت البلــدة عــن بكــرة أبيهــا لزفافــه 

مــع رفاقــه يف مســرة حاشــدة.
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الشهيد املجاهد مهدي مروان محمد الدحدوح

أحد قادة الوحدة الصاروخية

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد مهــدي مــروان الدحــدوح )أبــو مــروان( بتاريــخ 25 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1981م، فعــاش 

وتــرىب يف كنــف أرسة كرميــة مجاهــدة متســكت باإلســام العظيــم منهًجــا ودســتوًرا، وتتكــون أرستــه باإلضافــة إىل الوالدين 

ــه الكرميــة مــن مــكارم األخــاق فقــد شــّق  الفاضلــني مــن أربعــة إخــوة وخمــس أخــوات، ونظــًرا ملــا تتمتــع بــه أرست

شــهيدنا طريقــه إىل بيــوت اللــه يف ســن مبكــرة، وواظــب عــى أداء الصــاة يف جامعــة وحضــور مجالــس الذكــر واإلميــان 

األمــر الــذي صقــل شــخصيته وفــق الهــدي النبــوي الكريــم.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو مــروان تعليمــه األســايس يف مــدارس حــي الزيتــون قبــل أن ينهــي مرحلتــه الثانويــة يف 

مدرســة يافــا بحــي الــدرج باملدينــة إال أنــه مل يلتحــق بالجامعــة، وانخــرط يف ســوق العمــل ليســاعد والــده يف إعالــة 

أرستــه، حيــث متكــن الحًقــا مــن االرتبــاط بإحــدى الفتيــات الطاهــرات العفيفــات وكــون معهــا أرسة مســلمة رزق خالهــا 

طفــًا أســامه مــروان.

صفاته وأخالقه 
عــرف الشــهيد الفــارس مهــدي بخلقــه الرفيــع، وبــره ألبويــه وإحســانه للجميــع، وحفاظــه عــى صاتــه يف املســجد، 

ــا  ــه عــرف قويً ــة، كــام أن وحضــور جلســات الذكــر واإلميــان، فصقلــت شــخصيته وفــق أخــاق اإلســام الطاهــرة النقي

صبــوًرا تحمــل آالم إصابتــه التــي انتهــت باستشــهاده يف عــزم نــادر املثــال.

مشواره الجهادي
تعــرف الشــهيد املجاهــد مهــدي عــى فكــر وأدبيــات حركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة، وانخــرط يف مجموعــات 

العمــل الجامهــري للحركــة يف حــي الزيتــون مــذ كان شــبًا فتًيــا.

ــة  ــاد اإلســامي تلبي ــة الجه ــاح املســلح لحرك ــدس الجن ــا الق ــة انتمــى لراي ــع انطــاق انتفاضــة األقــى املبارك وم

لنــداء الجهــاد واملقاومــة وإحقاًقــا للحــق ونــرة للمســتضعفني يف األرض حيــث متيــز بشــجاعة منقطعــة النظــر خــال 

مواجهتــه لقــوات االحتــال الصهيــوين عوًضــا عــن إخاصــه وصــدق نوايــاه.

(2007 - 1981)

عجــز العــدو رغــم تفوقــه وامتاكــه ألحــدث آالت الحــرب أن يجــد 

حــًا ملواجهــة الصواريــخ الفلســطينية عــى بســاطة نوعيتهــا، واشــتى 

ســكان املغتصبــات مــن الرعــب الــذي خلقتــه تلــك الصواريــخ لهــم. 

لقــد أســهم الشــهيد املجاهــد مهــدي الدحــدوح يف بــث الرعــب مــن 

الصواريــخ الفلســطينية يف نفــوس أولئــك املســتوطنني الغربــاء.
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دك املغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ، وبحســب إخوانــه يف رسايــا القــدس فإنــه يعتــر مــن أوائــل الذيــن أطلقــوا 

الصواريــخ عــى مدينــة عســقان املحتلــة، واعــرتف العــدو حينهــا بإصابــة ثاثــة مــن املغتصبــني الصهاينــة، كــام يســجل 

للشــهيد أنــه مــن أطلــق صــاروخ »قــدس« عــى »ســديروت« حيــث ســقط يف حينهــا عــى منــزل وزيــر الحــرب الصهيــوين 

عمــر برتــس مــا أدى إىل إصابــة مرافقــه الشــخي وبــرت ســاقه، كــام يســجل للشــهيد املجاهــد أبــو مــروان أنــه شــارك يف 

إطــاق صــاروخ عــى »ســديروت« أدى يف حينــه إىل مقتــل مســتوطن يف الرابعــة واألربعــني مــن عمــره.

يف تطــور العمــل الجهــادي يف فلســطني وتحديــًدا يف صفــوف إخوانــه يف رسايــا القــدس حظــي شــهيدنا املقــدام أبــو 

مــروان بــرشف قائــد الوحــدة الصاروخيــة يف رسايــا القــدس مبدينــة غــزة.

أصيــب شــهيدنا املجاهــد مهــدي مرتــني خــال مشــواره الجهــادي األوىل يف مهمــة تصنيــع وتطويــر للصواريــخ واملــرة 

الثانيــة أثنــاء مهمــة إطــاق دفعــة مــن الصواريــخ عــى األرايض املحتلــة.

موعد مع الشهادة
إن النهايــات الطبيعيــة ملثــل مجاهــد عنيــد مــن مجاهــدي شــعبنا تقتــي الظفــر بــرشف الشــهادة يف ســبيل اللــه عــز 

وجــل، وهــو الــرشف الــذي حظــي بــه مجاهدنــا الفــارس؛ ففــي يــوم الخميــس املوافــق 4 مايــو )أيــار( 2007م، انتظــر 

شــهيدنا موعــد اللقــاء، كيــف ال وهــو الــذي أفنــى حياتــه مجاهــًدا يف ســبيل اللــه؛ ففــي ذلــك اليــوم صعــدت روحــه 

الطاهــرة إىل بارئهــا خــال عمليــة جراحيــة يف جمهوريــة مــر العربيــة لرتقــي للجنــان بعــد رصاع طويــل مــع الجــراح 

التــي أملــت بــه إثــر اســتهدافه بصواريــخ االحتــال الصهيــوين قبــل نحــو مثانيــة أشــهر مــن ذلــك التاريــخ حينــام كان 

يســتقل ســيارته هــو وزوجتــه وأصيــب بشــظية يف الدمــاغ.



347 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد حاتم شعبان العبد عمر

حلقت روحه لتزين السامء بريقها

الميالد والنشأة
 يف 18 ينايــر )كانــون الثــاين( 1983م اليــوم األول الــذي يــري فيــه شــهيدنا املجاهــد حاتــم شــعبان عمــر النــور لتبــر 

عينــاه تعــرض أبنــاء شــعبه للظلــم والقتــل عــى يــد االحتــال.

عاشــت أرسة الشــهيد املجاهــد حاتــم يف حــي الزيتــون رشق مدينــة غــزة، حــي زرع فيــه الصــر والجهــاد منــذ زراعــة 

شــجرة الزيتــون، ألرسة تتكــون مــن أحــد عــرش فــرًدا: ســتة أوالد وثــاث بنــات. 

درس شــهيدنا الفــارس حاتــم املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة صفــد، ثــم اإلعداديــة والثانويــة يف مدرســة تونــس، ولكنــه 

مل يتمكــن مــن اســتكامل دراســِته نتيجــة ظــروف عائلتــه املاديــة التــي تزامنــت مــع انــدالع انتفاضــة األقــى، لكــن هــذا 

مل مينعــه مــن التميــز بثقافــة عاليــة خاصــة يف تاريــخ الثــورِة الفلســطينية.

صفاته وأخالقه
ــه  ــم بأخاق ــارس حات ــهيدنا الف ــز ش ــث متي ــم الشــهداء حي ــر هــؤالء ه ــاده الصالحــني، وخ ــن عب ــه م ــي الل يصطف

العاليــة وحســن الطلــة، ال تجــده إال وقــد رســم ابتســامة عــى وجهــه. يجعــل مــن مســاعدة اآلخريــن عبــادة يتقــرب بهــا 

إىل اللــه. يقــدم الخدمــة واملســاعدة ملــن يحتاجهــام، وجعــل مــن املســاجد قناديــل يســتنر بهــا يف أيامــه، ورغــم بعــده 

املــكاين التــزم يف مســجد صــاح الديــن ومصعــب بــن عمــر املوجوديــن يف املنطقــة، ويقــول أحــد الجــران عــن الشــهيد 

بأنــه مل يعــرف عنــه إال الخــر والصــاح، واشــتهر أيًضــا بحــب اإلصــاح بــني النــاس.

مشواره الجهادي
ــاء شــعبنا مــن قتــل وتنكيــل  عندمــا كــر شــهيدنا املجاهــد حاتــم وشــاهد فظاعــة مــا ارتكــب االحتــال بحــق أبن

وترشيــد، وبعــد أن أصبــح الجهــاُد جــزًءا مــن حيــاة أهلــه خاصــة بعــد اعتقــال والــده وعمــه أكــر مــن مــرة واستشــهاد 

العديــد مــن أفــراد عائلتــه؛ أدى ذلــك إىل التحــاِق الشــهيد بركــب الجهــاد واملقاومــة يف بدايــة العمــل املقــاوم خــال 

انتفاضــة الحجــارة التــي شــارك فيهــا مــن خــال إلقــاء الحجــارة والزجاجــات الحارقــة عــى الجيبــاِت العســكرية املتمركزة 

رشق غــزة آنــذاك، ثــم التحــق الشــهيد بصفــوف حركــة فتــح وكتائــب شــهداء األقــى، ومــا لبــث أن التحــق بصفــوف 

(2007 - 1983)

كغــره مــن شــهداء فلســطني الذيــن ســلكوا الــدرب وكتبــوا القصائد 

حتــى صــار لــألرض عنــوان بفضــل دمائهــم التي ســالت عليهــا، ورفرفت 

رايــات الحريــة يف العليــاء بعزمهــم، مــن رائحــة الزيتــون تزيــن ومــن 

رساج زيتــه أضــاء طريًقــا تخضبــت بدمائــه الطاهــرة.
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حركــة الجهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس ليتتلمــذ عــى يــد العديــد مــن قــادة رسايــا القــدس يف حــي الزيتــون مــا اكســبه 

مزيــًدا مــن الخــرة يف العمــل املقــاوم.

ــدة  ــول وال ــدم عــى الحــي. وتق ــن االجتياحــات ومحــاوالت التق ــد م ــم يف صــد العدي ــدام حات شــارك الشــهيد املق

ــزة مــن استشــهاده لحرصــه عــى  ــل فــرتة وجي ــا للعمــل املقــاوم إال قب ــم شــيًئا عــن انضــامم ابنه ــا مل تعل الشــهيد إنه

ــة العمــل. ــاظ عــى رسي العمــل بصمــت وهــدوء للحف

موعد مع الشهادة
فجــر األربعــاء 18 مايــو )أيــار( 2007م موعــد الشــهيد الفــارس حاتــم أن يرتجــل ليعطي الرايــة لغره مــن املجاهدين؛ 

فبمجــرد معرفــة الشــهيد بخــر تقــدم قــوة صهيونيــة رشق مدينــة غــزة فيــام يعــرف بالخــط الرشقــي هــب ليصــد التقدم، 

لكنــه فوجــئ بوجــود ثلــة مــن الشــهداء وعــدد مــن الجرحــى يف املنطقــة، فحــاول برعــة إســعاف مــن تبقــى منهــم حًيــا 

فاســتهدفته القــوة املتقدمــة بشــكل مبــارش، فارتقــى مشــتاقا للقــاء ربه.

ــا  ــة منه ــكاء واستشــعرت أن قطع ــن الحــزن والب ــر م ــأ بكث ــت النب ــا تلق ــم إنه ــاوم حات ــدة الشــهيد املق ــول وال تق

انتزعــت؛ فقــد فقــدت الولــد الحنــون ذا االبتســامة العريضــة التــي تزيــن ثغــره صبــاح مســاء، لكنهــا يف الوقــت نفســه 

احتســبته عنــد اللــه. وهــي اليــوم تعلــن أمــام النــاس أن ال يشء تفخــر بــه بقــدر فخرهــا بشــهادة نجلهــا. أجــل لقــد 

ــا، ولكــن هــذه الدمــاء تبقــي لعنــة تطــارد مــن اغتصــب األرض وقتــل اإلنســان.  فقــدت العائلــة والحــي عزيــزًا غالًي
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الشهيد املجاهد إبراهيم حاتم جميل الشخريت

متنى أن يكفن بالعلم الفلسطيني قبل استشهاده بيوم

الميالد والنشأة
ــه  ــأيت طفل ــد لي ــاح جدي ــو رمــزي الشــخريت موعــده مــع إرشاقــة صب ــوع الوطــن املســلوب انتظــر الحــاج أب يف رب

ــراه.  ــذي يســكن قلــب كل مــن ي ــل ال الثالــث، ويصبــح املدل

ــة  ــرىب يف أرسة متدين ــن األول( 1991م، وت ــر )ترشي ــم الشــخريت يف 31 أكتوب ــم حات ــد الشــهيد املجاهــد إبراهي ول

ــة  ــا لقري ــود أصوله ــث تع ــه حي ــاع عن ــس يف الدف ــايل والنفي ــت الغ ــطني، وقدم ــراب أرض فلس ــقت ت ــة، عش محافظ

ــام 1948م.  ــرة يف ع ــل الهج ــة« قب »الجلدي

درس شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة )و( االبتدائيــة، وأكمــل دراســته اإلعداديــة يف مدرســة 

)ب( التابعــة لوكالــة الغــوث األونــروا برفــح لينهــي املرحلتــني بتفــوق، وينتقــل إىل مدرســة بــر الســبع الثانويــة، لكنــه 

استشــهد وهــو يف املرحلــة األوىل مــن الثانويــة العامــة. 

ــا يف  ــا ودولًي ترعــرع الشــهيد املجاهــد إبراهيــم يف جــو ريــايض حيــث إن والــده حاتــم الشــخريت املعــروف محلًي

ــة  ــة املحلي ــة، وهــو مــدرب ســابق يف كثــر مــن الفــرق الرياضي رياضــة كــرة القــدم، مثــل فلســطني يف املحافــل الدولي

داخــل قطــاع غــزة. 

صفاته وأخالقه 
متيــز شــهيدنا الفــارس إبراهيــم بحبــه للعبــة كــرة القــدم، وحلــم أن يصبــح نجــاًم ذات يــوم. ويذكــر والــده بعــض 

الصفــات قائــًا: » إبراهيــم طيــب جــًدا، يحــب الخــر للنــاس، مل أســمع يف يــوم أنــه أثــار مشــاكل، حنــون عــى الجــران، 

مطيــع لوالديــه، يحــب املجاهديــن يف ســبيل اللــه«.

ُعــرف عنــه التزامــه يف الصلــوات الخمــس وخاصــة صــاه الفجــر، حيــث يضيــف والــده ويقــول: »هــو ســبب التزامــي 

يف صــاة الفجــر، دامئـًـا يســبقني إىل املســجد«.

ــام  ــا ك ــا وإعادته ــدة وتركيبه ــياء املعق ــك األش ــة، وف ــياء االلكرتوني ــم بإصــاح األش شــغف شــهيدنا املجاهــد إبراهي

ــت.  كان

(2007 - 1991)

ــت  ــة يف البي ــن، كل رقع ــدي للوط ــق األب ــى العش ــرىب ع ــل ت طف

تفتقــده، ورغــم صغــر ســنه إال أنــه تــرك آثــاًرا كبــرة يف نفــوس 

اآلخريــن. متنــى الشــهادة فنالهــا فــوًرا، فكفــن بالعلــم الفلســطيني كــام 

أراد أن يكــون.



موسوعة شهداء من فلسطين350

مشواره الجهادي 
تفتحـــت عينـــا الشـــهيد الفـــارس إبراهيـــم عـــى الكشـــافة يف مرحلـــة الصبـــا، فوالـــده أحـــد املنظمـــني لـــدورات 

الكشـــافة يف مدينـــة رفـــح يصطحبـــه معـــه دامئًـــا، ويحـــب أن ينـــام مـــع إخوانـــه يف الخـــاء أثنـــاء دورات تدريـــب 

ـــل الجالســـني، يســـتمع إليهـــم بصمـــت، أحـــب حركـــة  ـــا يف املســـجد إال وحـــرص أن يتقـــدم أوائ الكشـــافة. مل يـــرتك مجلًس

ـــه: »قبـــل استشـــهاده بيـــوم قـــال: أريـــد أن تكـــون حركـــة الجهـــاد اإلســـامي هـــي  الجهـــاد اإلســـامي حيـــث تقـــول والدت

ـــى.  ـــا متن ـــال م ـــي«. ون ـــئولة عن املس

يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم متيــز يف لعــب كــرة القــدم، ولعــب يف نــادي خدمــات رفــح ضمــن فريــق األشــبال، 

وحصــل عــى العديــد مــن املراكــز املتقدمــة يف النــادي. ولعــب أيًضــا يف نــادي شــباب رفــح حيــث اصطحبــه والــده معــه 

إىل نــادي الشــباب.

موعد مع الشهادة 
ـــه،  ـــى الشـــهادة يف ســـبيل الل ـــه يتمن ـــه ليخرهـــم أن ـــم أن جلوســـه مـــع عائلت ـــم يعل ـــارس إبراهي مل يكـــن الشـــهيد الف

ـــر  ـــق األم ـــرة ليتحق ـــات األخ ـــي اللحظ ـــاه، ه ـــن تتبن ـــي م ـــامي ه ـــاد اإلس ـــة الجه ـــطيني، وحرك ـــم الفلس ـــن بالعل ويكف

ـــاعة.  ـــد 24 س بع

شــغف الشــهيد املجاهــد إبراهيــم بإصــاح وتركيــب األشــياء جعلــه يفكــر جلًيــا يف املــواد التــي يصنــع منهــا القنابــل 

ــاد لصــاة  ــادى من ــا، ون ــه يودعه ــه لراهــا، وكأن ــه، وذهــب ألخت ــا يف جيب ــا، ويضعه ــة يدويً ــة مصنوع ليصطحــب قنبل

العــر، فصــى يف املســجد، ورجــع للبيــت وأخــذ كتابــه املــدريس وصعــد بــه إىل ســطح املنــزل، وبــدأ الشــهيد بالتفكــر 

يف القنبلــة، والعبــث بهــا بهــدف فكهــا، لكــن قــدر اللــه أن تنفجــر بــه لرتقــي شــهيًدا للعــا، مودًعــا أهلــه وأصحابــه 

وجرانــه ولعبتــه املفضلــة كــرة القــدم بتاريــخ 20 مايــو )أيــار( 2007م.
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الشهيد املجاهد عبد العزيز محمد خليل الحلو

أرعب املغتصبني بالصواريخ القدسية

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد عبــد العزيــز محمــد الحلــو )أبــو محمــد( بتاريــخ 22 ينايــر )كانــون الثــاين( 1983م يف حــي 

الشــجاعية بغــزة، وترعــرع بــني جنبــات أرستــه يف بيــت بســيط مــن بيــوت قطــاع غــزة الصامــد، فــرتىب يف املســجد عــى 

موائــد القــرآن الكريــم وحلقــات الذكــر، وتــرشب حــب اللــه ورســوله واملؤمنــني، فســار عــى درب العظــام وأرص عــى 

تســجيل اســمه يف الئحــة البطولــة والفــداء.

ــة  ــم التحــق بكلي ــوي يف مــدارس غــزة ث ــدايئ واإلعــدادي والثان ــز تعليمــه االبت ــد العزي تلقــى شــهيدنا املجاهــد عب

ــوب. ــة الحاس ــهادة يف برمج ــا بش ــرج منه ــر وتخ ــة األزه ــطة بجامع ــات املتوس الدراس

صفاته وأخالقه
ــار  ــن الب ــم االب ــه نع ــه الل ــو رحم ــًدا؛ فه ــزة ج ــة ممي ــه عاق ــز بوالدي ــد العزي ــد عب ــهيدنا املجاه ــة ش ــت عاق كان

بوالديــه، الحنــون عليهــام، يســعى دامئـًـا لرضاهــام وينزعــج كثــرًا إذا أحــس أنهــام متضايقــان أو حزينــان، وألمــه مكانــة 

ــا بالحاميــة والســداد، وســألت اللــه أن يثخــن ابنهــا يف اليهــود أعــداء اللــه. ــه دامئً خاصــة يف قلبــه حيــث دعــت ل

أمــا عاقتــه بإخوانــه فكانــت عــى أحســن حــال، فشــهيدنا املجاهــد بنــى هــذه العاقــة عــى املحبــة يف اللــه والتناصح 

عــى فعــل الخــر، والتعــاون عــى قضــاء حاجــات البيــت، واهتــم بــأن يســأل عــن إخوانــه وأخواتــه ويتفقدهــم ويســعى 

لرســم البســمة عى شــفاههم.

مشواره الجهادي
حــرص شــهيدنا املجاهــد أبــو عزيــز منــذ نعومــة أظافــره عــى الجهــاد يف ســبيل اللــه عــى أرض الربــاط، فألــح عــى 

إخوانــه يف قيــادة املنطقــة مــن أجــل االلتحــاق برايــا القــدس والدفــاع عــن أرض اإلســام ضــد الصهاينــة األقــزام. والتحق 

ــه وينفــذ األوامــر بحذافرهــا، يحــب  ــع قيادت ــا امليامــني، يطي ــود الراي ــدي مــن جن ــح خــر جن ــا القــدس، فأصب براي

إلخوانــه املجاهديــن مــا يحبــه لنفســه ويدعــو لهــم بالنــرة والتأييــد.

(2007 - 1983)

مــن عمــر قلبــه اإلميــان وحــب األوطــان مــا ذل وال هان. يعــرف أن 

لــه ثوابًــا عظيــاًم عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل عــى جهــاده، ويعــرف أن 

األوطــان ال تصــان مــن أخطــار العــدوان إال بدمــاء الرجــال الشــجعان. 

ــان  ــب باإلمي ــور القل ــو كان معم ــز الحل ــد العزي ــد عب ــهيد املجاه الش

وحــب األوطــان.
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خــاض شــهيدنا املجاهــد عبــد العزيــز العديــد مــن الــدورات العســكرية، فتأهــل ووصــل ليكــون مجاهــًدا صنديــًدا 

يف الرايــا حتــى نــال رشف أحــد قــادة الوحــدة الصاروخيــة يف الرايــا مبنطقتــه، فــكان يبــيل بــاء حســًنا بــني إخوانــه 

املجاهديــن، ويتميــز برشــاقته املعتــادة وحبــه للجهــاد واســتعداده ليفــدي حمــى اإلســام بدمــه الغــايل.

موعد مع الشهادة
استشــهد شــهيدنا املجاهــد عبــد العزيــز بتاريــخ 21 مايــو )أيــار( 2007م بعــد قيامــه مــع مجموعــة من رسايــا القدس 

بقصــف مغتصبــة ســديروت، وأثنــاء عــودة املجموعــة حــددت الطائــرات الصهيونيــة ســيارة املجاهديــن فقصفتهــا بعــدد 

مــن الصواريــخ أدت الستشــهادهم جميًعــا، وهــم باإلضافــة إىل الشــهيد املقــدام عبــد العزيــز: الشــهيد املجاهــد محمــد 

أبــو نعمــة مــن غــزة، والشــهيد املجاهــد محمــود عــوض مــن رشق خانيونــس، والشــهيد املجاهــد ماجــد البطــش مــن 

. غزة
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الشهيد املجاهد ماجد سلامن أحمد البطش

فارس وحدة الهندسة والتصنيع

الميالد والنشأة
ــر  ــل يف 10 يناي ــزة العلي ــواء غ ــامت ه ــليامن( أوىل نس ــو إس ــش )أب ــليامن البط ــد س ــد ماج ــهيد املجاه ــم الش تنس

ــد ألرسة فلســطينية تقطــن حــي  ــاة حيــث ول ــه بالحي ــذي صــادف أول عهــد ل ــوم ال ــك الي ــاين( 1974م، ذل ــون الث )كان

التفــاح مبدينــة غــزة مؤمنــة تــريب أبناءهــا عــى التضحيــة والعطــاء، وقدمــت العديــد مــن منــاذج التضحيــة والفــداء يف 

ســبيل رفعــة دينهــا ورفــع الضيــم الاحــق بأبنــاء شــعبها. وتتكــون باإلضافــة إىل الوالديــن مــن اثنــي عــرش شــخًصا.

متيــز بتفوقــه الــدرايس حيــث متكــن مــن إمتــام تعليمــه الثانــوي بتفــوق قبــل أن يلتحــق بكليــة التجــارة تخصــص 

ــة  ــى املبارك ــة األق ــاق انتفاض ــت انط ــي واكب ــروف الت ــزة إال أن الظ ــرع غ ــة ف ــدس املفتوح ــة الق ــبة يف جامع محاس

ــه الجامعــي. ــامل شــهيدنا تعليم ــوين حــاال دون إك ــال الصهي ــة االحت وانشــغال شــهيدنا املجاهــد ماجــد مبقارع

تــزوج شــهيدنا املجاهــد ماجــد بابنــة عمــه يف العــام 1996م ورزق منهــا أربعــة أطفــال وهــم: إســام، ســلامن، محمــد 

وبتــول، حيــث عمــل عــى تنشــئتهم تنشــئة إســامية حميــدة ليكونــوا ذخًرا لإلســام واملســلمني.

صفاته وأخالقه
ُعــرف الشــهيد املجاهــد ماجــد منــذ نعومــة أظافــره بااللتــزام يف بيــوت اللــه التــي تشــع علــاًم ومعرفــة حيــث تــرىب 

عــى موائــد القــرآن الكريــم ومجالــس الذكــر والعلــم كــام كان مواظًبــا عــى الصــاة يف مســجدي الجــوالين والقعقــاع يف 

حــي التفــاح.

مشواره الجهادي
ـــني  ـــا الفاعل ـــد مجاهديه ـــح أح ـــطني وأصب ـــامي يف فلس ـــاد اإلس ـــة الجه ـــام بحرك ـــو إس ـــدام أب ـــهيدنا املق ـــق ش التح

ـــكنت  ـــد س ـــجن وق ـــن الس ـــا م ـــرج بعده ـــوين ليخ ـــال الصهي ـــوات االحت ـــدي ق ـــى أي ـــال ع ـــه لاعتق ـــذي عرض ـــر ال األم

ـــه. ـــه عقل ـــة قلب العزمي

مــع انطــاق انتفاضــة األقــى املباركــة يف العــام 2000م مل يــرتدد يف املشــاركة بــكل قــوة يف فعالياتهــا التــي متيــزت 

(2007 - 1974)

ألنهــم الشــهداء الشــهود الحقيقيــون عــى ظلــم الغــزاة املحتلــني؛ 

ألنهــم ســنابل الخــر والعطــاء والصمــود واإلبــاء؛ ألنهــم فــوارس هــذا 

ــوان  ــدم الطاهــر هــم عن الزمــان؛ ألنهــم شــذا العطــر الفــواح مــن ال

األمــة وتاريخهــا ورمــز عزتهــا. بدمائهــم يصححــون البوصلة وبأشــائهم 

تتزيــن أرض الوطــن فلســطني.
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بالعمــل العســكري حيــث انخــرط يف صفــوف الجنــاح العســكري للحركــة رسايــا القــدس وتــدرج يف صفوفهــا وتعلــم فنــون 

القتــال عــى أيــدي قادتهــا ومجاهديهــا حتــى بــات مــن قــادة الوحــدة الصاروخيــة يف مدينــة غــزة حيــث متيــز بصناعــة 

وإعــداد الصواريــخ القدســية مــن طــراز قــدس متوســط املــدى.

ويُنســب للشــهيد املجاهــد ماجــد البطــش، الفضــل _بعــد اللــه عــز وجــل_ يف تجهيــز االستشــهاديني ونقلهــم إىل أرض 

املعركــة أكــر مــن مــرة.

موعد مع الشهادة
يجــوب شــهيدنا الفــارس ماجــد أرجــاء غــزة ليذيــق العــدو الغاصــب مــن كأس املــوت الــذي يجرعــه ألبنــاء شــعبنا ويف 

إحــدى املهــامت املتمثلــة بإطــاق عــدة صواريــخ باتجــاه املغتصبــات املحاذيــة للقطــاع وإذ بطائــرات االحتــال الصهيــوين 

التــي كانــت تجــوب ســامء القطــاع يف 21 مايــو )أيــار( 2007م، تســتهدفه بعــدة صواريــخ هــو ورفــاق دربــه املجاهديــن 

األطهــار أبنــاء رسايــا القــدس محمــود عــادل عــوض، عبــد العزيــز الحلــو، ومحمــد أبــو نعمــة، لــدى عودتهــم عــى طريــق 

صــاح الديــن بالقــرب مــن االدارة املدنيــة ســابًقا رشقــي مخيــم جباليــا حيــث ارتقــى أربعتهــم إىل العــا شــهداء مقبلــني 

غــر مدبريــن وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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الشهيد املجاهد محمد فوزي محمد أبو نعمة

أسد تشهد له ساحات الوغى

الميالد والنشأة
يف 2 ديســمر )كانــون األول( 1976م كانــت أزقــة وحــواري حــي التفــاح مبدينــة غــزة عــى موعــد مــع النــور والخــر 

والركــة املتدفقــة مــن جوانــب منــزل بســيط يعــود لـــ )أبــو نعمــة( حيــث رزقــت األرسة فلــذة كبــد جديــدة أســمته 

ــا بحــق يف خلقــه وإميانــه وشــجاعته وإقدامــه. محمــد، فــكان محمديً

ــا  ــي اغتصبته ــد« الت ــدة »الل ــس( إىل بل ــو أن ــة )أب ــو نعم ــوزي أب ــد ف ــد محم ــهيدنا املجاه ــول أرسة ش ــود أص وتع

ــازر  ــع املج ــى وق ــا ع ــاكنيها منه ــا وس ــرت أهله ــد أن َهجَّ ــام 1948م بع ــة يف الع ــرام الصهيوني ــي واإلج ــات البغ عصاب

البشــعة وتتكــون باإلضافــة إىل والديــه مــن أحــد عــرش شــخًصا ســبعة منهــم مــن الذكــور وشــاء اللــه عــز وجــل أن يكــون 

ــه واألول يف الذكــور. ــع إخوان ــاين بــني جمي شــهيدنا املجاهــد محمــد الث

درس الشــهيد املجاهــد أبــو أنــس مراحــل تعليمــه األساســية يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني الفلســطينيني، وحصــل 

عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة يافــا قبــل أن يلتحــق بالدراســة الجامعيــة يف الجامعــة اإلســامية بغــزة غــر 

أن ظــروف عائلتــه االقتصاديــة حالــت دون إكــامل دراســته حيــث متكــن مــن العثــور عــى وظيفــة يف رشكــة االتصــاالت 

الفلســطينية، ومــن ثــم اســتطاع أن يكمــل نصــف دينــه بالــزواج مــن فتــاة ذات خلــق وديــن كانــت لــه عونــا وقــد رزقــه 

اللــه مــن تلــك الزوجــة الصالحــة ثاثــة أطفــال )ولــد وبنتــان(.

صفاته وأخالقه 
هــي صفــات كل مجاهــد مــع مــا بــني املجاهديــن مــن متايــز يف درجــة صفاتهــم. ُعــرف جريًئــا يف الحــق، بــاًرا بوالديــه، 

محســًنا لــكل النــاس. كــام واظــب عــى الصــاة يف املســجد، وأكــر مــن قــراءة القــرآن، ومــد يــد العــون لــكل النــاس، مــن 

عرفــه ومــن مل يعرفــه.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو أنــس بحلقــات الذكــر والقــرآن الكريــم يف مســاجد حــي التفــاح منــذ نعومــة أظافــره، 

وهنــاك تعــرف عــى إخوانــه املجاهديــن يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني حيــث أعجــب بفكرهــم الرائــع القائــم 

(2007 - 1976)

ال أحــد حتــى العــدو ينكــر شــجاعة املجاهــد الفلســطيني. مل مينعــه 

ــل  ــروف، فيقت ــه يف كل الظ ــن أن يواجه ــدو يف كل يشء م ــوق الع تف

ويجــرح مــن جنــوده مــا يجعلهــم ال يتمنــون مواجهتــه مــرة أخــرى. 

العامــل البــرشي الفلســطيني ســيتغلب يف النهايــة عــى تفــوق العــدو 

يف الســاح.
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عــى الوعــي واإلميــان والثــورة املنبثقــة مــن قلــب القــرآن الكريــم. أعلــن شــهيدنا املجاهــد أبــو أنــس انتــامءه اليقينــي 

بحركــة الجهــاد اإلســامي وفكرهــا الراســخ وصــار أحــد نشــطائها خــال انتفاضــة الحجــارة املباركــة يف منطقــة ســكناه. 

ومــع انطــاق انتفاضــة األقــى املباركــة، وتشــكيل الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي املعــروف باســم رسايــا 

القــدس، التحــق شــهيدنا مبكــًرا بصفــوف الرايــا ليكــون جنديًــا وفًيــا مــن جنودهــا امليامــني الذيــن حملــوا البندقيــة يف 

ميناهــم بعــد أن ســكن القــرآن قلوبهــم.

شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو أنــس يف العديــد مــن العمليــات واملهــام الجهاديــة التــي نفذتهــا رسايــا القــدس، ويســجل 

لــه إرشافــه عــى عمليــة الشــهيد املجاهــد حســن البنــا مــن رسايــا القــدس، واســتضافته للشــهيد املجاهــد عليــان الواديــة 

ليلــة تنفيــذ األخــر لعمليتــه االستشــهادية.

تــدرج شــهيدنا املجاهــد محمــد يف العمــل الجهــادي حتــى بــات أحــد أبــرز املســؤولني يف الوحــدة الصاروخيــة حيــث 

تعــرض للعديــد مــن محــاوالت االغتيــال الصهيونيــة بــاءت جميعهــا بالفشــل باســتثناء تلــك التــي ارتقــى فيهــا شــهيًدا 

برفقــة ثاثــة مــن إخوانــه املجاهديــن.

موعد مع الشهادة
يف ظهـــرة يـــوم 21 مايـــو )أيـــار( 2007م كان الشـــهيد املجاهـــد أبـــو أنـــس وثاثـــة مـــن إخوانـــه مـــن الوحـــدة 

ـــرات العـــدو  ـــخ طائ ـــة وطالتهـــم صواري ـــد الغـــدر والخيان ـــم ي ـــت منه ـــث نال ـــة عـــى موعـــد مـــع الشـــهادة حي الصاروخي

ـــن  ـــم م ـــال عودته ـــا خ ـــم جبالي ـــن رشق مخي ـــاح الدي ـــق ص ـــى طري ـــة« ع ـــرف بــــ«اإلدارة املدني ـــا يع ـــن م ـــرب م بالق

ـــن  ـــرون الذي ـــة اآلخ ـــهداء الثاث ـــخ. والش ـــدة صواري ـــوين بع ـــدو الصهي ـــات الع ـــف مغتصب ـــت بقص ـــة متثل ـــة جهادي مهم

ـــن حـــي الشـــجاعية،   ـــو م ـــز الحل ـــد العزي ـــاح، عب ـــن حـــي التف ـــك املجـــزرة البشـــعة هـــم: ماجـــد البطـــش م ـــوا يف تل ارتق

ـــزة. ـــاع غ ـــوب قط ـــح جن ـــة رف ـــن مدين ـــوض م ـــود ع ومحم
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الشهيد املجاهد محمود عادل محمد عوض

قتال العدو يحتاج إىل شباب مؤمن بالله

الميالد والنشأة
 ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود عــادل عــوض )أبــو مجاهــد( يف مخيــم الشــابورة بتاريــخ 13 ســبتمر )أيلــول( 1984م 

ــة أرض فلســطني يف العــام 1948م. وتلقــى تعليمــه يف  ــد اغتصــاب الصهاين ــرت مــن بلدتهــا »سمســم« عن يف أرسة ُهجِّ

مراحلــه املختلفــة يف رفــح، والتحــق بجامعــة األقــى يف تخصــص »إرشــاد نفــي«.

صفاته وأخالقه
اتصــف الشــهيد املجاهــد محمــود بصفــات حميــدة عديــدة يف أرستــه، ومــع جرانــه وكل معارفــه األمــر الــذي أكســبه 

محبتهــم واحرتامهــم، ومتيــز بكــرة قــراءة القــرآن، واملحافظــة عــى صاتــه يف املســجد، وآمــن بــأن العمــل مببــادئ اإلســام 

هــو الطريــق الســليم للعــزة وتحريــر األرض. 

ــا لنــا ولــكل  ــا مضيًئ »إن محمــود الشــهيد الحــي يحــرك فينــا عشــق الشــهادة، فهــو مــن ســطر بدمائــه الزكيــة خطً

ــد الشــهيد  ــو محمــد( وال ــدأ الحــاج عــادل عــوض )أب ــة ب ــامت الجهادي ــك الكل ــة والفــداء«، بتل الســائرين نحــو الحري

ــه عــن الشــهيد الفــارس محمــود. حديث

ــد  ــده: »لق ــذة كب ــع فل ــار بصن ــامة االفتخ ــه ابتس ــى وجبهت ــمت ع ــد ارتس ــب وق ــر املحتس ــد الصاب ــاف الوال وأض

ــه«. ــه كان يحمــل هــم شــعبه وأمت ــد، فعــى الرغــم مــن صغــر ســنه إال أن ــه صفــة القائ ــي يف طفولت اكتشــفت يف ابن

يف حــني قالــت والدتــه بصــوت حمــل يف نراتــه كل معــاين األمومــة: »قــررت بعــد عودتــه مــن أداء مناســك العمــرة 

أن أزوجــه حيــث قمــت بخطبــة إحــدى الفتيــات لــه، ولكــن والــده بنظرتــه الثاقبــة قــال يل وقتهــا: ال تتعبــي نفســك 

فابنــك محمــود مــرشوع أكــر مــن مــرشوع الــزواج«، مؤكــدًة أنهــا مثــل كل أم تتمنــى أن تفــرح بــزواج أبنائهــا وتســعد 

برؤيــة أطفالهــم يلهــون ويلعبــون حولهــا.

ــى درب  ــائرين ع ــق الس ــذا طري ــرتىض ه ــك ريب ل ــت إلي وعجل

الحــق، وخيــار األطهــار الذيــن اختــاروا أن يحملــوا أمانــة الدفــاع عن 

رشف األمــة وعقيدتهــا، إنــه شــعار شــهيدنا املجاهــد محمــود عــوض 

وهــو يعانــق ســاحه ليكــون شــاهًدا بدمــه وأشــائه عــى املرحلــة. 

محمــود عانــق املــوت ليدافــع عــن طهــارة وقداســة فلســطني فيــام 

ــى  ــات ع ــوزع القب ــه وي ــل ويصافح ــق القات ــب ليعان ــره يذه غ

ــاق، فــرق بــني  ــاق وعن ــا، ففــرق بــني عن ــه امللطختــني بدمائن وجنتي

مــن يعانــق الرصاصــة والقنبلــة ليصنــع نــرًا لدينــه وأمتــه ويكتــب تاريخــه بأحــرف مــن ذهــب، ومــن يعانــق القاتــل 

برشعيــة قتلــه لنــا واحتالــه ألرضنــا.

(2007 - 1984)
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مشواره الجهادي 
ــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف  ــا القــدس الجن ــو عبيــدة العضــو يف رساي ــه تحــدث رفيقــه أب ومــن جهت

ــة  ــر بالرجول ــذ الصغ ــود من ــز الشــهيد محم ــًا: »متي ــه العســكرية قائ ــة وبطوالت ــاة الشــهيد الجهادي ــن حي فلســطني ع

والشــجاعة، فعــرف طريــق الجهــاد منــذ طفولتــه بحكــم أنــه ينتمــي ألرسة تعلقــت بحركــة الجهــاد اإلســامي مــن بــزوغ 

فجرهــا، وأدرك الواقــع مــن حولــه فتقــدم للتضحيــة بنفســه مجاهــًدا يف اللــه حــق جهــاد«.

وذكــر أبــو عبيــدة أن الشــهيد املجاهــد محمــود خضــع ملجموعــة مــن الــدورات الرتبويــة يف بدايــة االنتفاضــة الثانيــة 

يف العــام 2000م إلعــداد وتدريــب وتأهيــل أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي للعمــل يف رسايــا القــدس.

ــوا  ــن التحق ــل م ــن أوائ ــود م ــارس محم ــهيد الف ــة كان الش ــدة الصاروخي ــواة األوىل للوح ــكيل الن ــة تش ــع بداي وم

بتلــك املجموعــة حتــى أصبــح أحــد أبــرز قادتهــا امليدانيــني يف جنــوب قطــاع غــزة، وأحــد املشــاركني يف تطويــر املنظومــة 

ــة. الصاروخي

وأرشف الشــهيد املقــدام محمــود خــال عمــره القصــر عــى تنفيــذ العديــد مــن العمليــات الجهاديــة منهــا إطــاق 

قذيفــة )R.B.G( عــى بــرج عســكري مبنطقــة صوفــا وإصابتــه إصابــة مبــارشة، كــام شــارك يف تفجــر عبوتــني ناســفتني 

يف جيــب عســكري بــذات املنطقــة.

ــا القــدس  ــا رساي ــي أطلقته ــوردة الحمــراء والت ــة ال ــة يف عملي ويُســجل للشــهيد املجاهــد محمــود مشــاركته الفاعل

حيــث تــم إطــاق مائــة صــاروخ باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة، كــام ُعــرف عــن الشــهيد مشــاركته الفاعلــة يف إطــاق 

الصواريــخ القدســية عــى كافــة املغتصبــات املحيطــة بقطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
كان الشــهيد الفــارس محمــود عــى موعــد مــع الشــهادة يــوم 21 مايــو )أيــار( 2007م، عندمــا نالــت منــه ورفاقــه 

ــخ  ــم صواري ــث طالته ــة حي ــدر والخيان ــد الغ ــو، وماجــد البطــش ي ــز الحل ــد العزي ــة، وعب ــو نعم ــد أب الشــهداء: محم

طائــرات العــدو الصهيــوين بالقــرب مــام يعــرف بـــ«اإلدارة املدنيــة« عــى طريــق صــاح الديــن رشق مخيــم جباليــا خــال 

عودتهــم مــن مهمــة جهاديــة متثلــت بقصــف مغتصبــات العــدو الصهيــوين بعــدة صواريــخ.
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الشهيد املجاهد فادي عبد القادر سلامن أبو مصطفى

أسطورة املجاهدين وشوكة يف حلق الغاصبني

الميالد والنشأة
يف بيــت صغــر بســيط مــن بيــوت األونــروا وســط زقــاق يف مخيــم خانيونــس وبتاريــخ 12 مــارس )آذار(  1985م. 

ــال عــى  ــر العــي عــى االحت ــؤس والقه ــوان الب ــذي ارتســمت يف أحشــائه كل أل ــم املتكــدس بالســكان ال وكان املخي

موعــد مــع ميــاد الشــهيد املجاهــد فــادي عبــد القــادر أبــو مصطفــى )أبــو عبــد اللــه(. قائــد شــاب يافــع أذاق العــدو 

الصهيــوين مــرارة ظلمــه واضطهــاده لشــعبه املقهــور. ولــد شــهيدنا املجاهــد فــادي ألرسة بســيطة تتكــون مــن مثانيــة 

أفــراد كان الشــهيد املجاهــد فــادي أكرهــم. وكان والــده يعمــل يف النجــارة. 

متيــزت طفولــة الشــهيد املجاهــد فــادي عــن أقرانــه مــن أطفــال العــامل؛ فأجــواء املخيــم املشــحون بغصــة االحتــال 

الــذي مــارس يف حقــه أبشــع الجرائــم والتقتيــل كانــت عذابـًـا كبــر. وحدثنــا صديقــه ورفيــق عمــره أحمــد أبــو مصطفــى 

عــن طفولتــه قائــًا: »لقــد أحــب فــادي مثــل أطفــال املخيــم لعبــة »مجاهــد ولــص« التــي يلعبهــا األطفــال بــني أزقــة 

املخيــم الضيقــة، وأضــاف أن الشــهيد كان يحــب الســباحة وركــوب الدراجــات والصيــد وكان مغرًمــا وماهــًرا يف تصليــح 

األدوات »اإللكرتونيــة« التــي تعتمــد عــى درجــة ذكاء عاليــة ودرايــة واســعة«.

ــه  ــة واآلالت وذكائ ــح األدوات الكهربائي ــة يف تصلي ــه الخارق ــه بقدرات ــز يف طفولت ــذي متي ــادي ال ــاوم ف ــهيدنا املق ش

الحــاد، متيــز أيًضــا يف دراســته حتــى قــال لــه أحــد أســاتذته أثنــاء توزيــع الشــهادات مقســاًم لــه باللــه: »لــو باإلمــكان 

وضــع درجــة فــوق الدرجــة النهائيــة ألعطيتــك إياهــا«. 

 تزوج الشهيد املجاهد فادي ورزقه الله اثنني من األبناء.

مشواره الجهادي
ــة الرتهــل والخنــوع انضــم الشــهيد  ــاة األمــة اإلســامية العســرة مرحل ــة الحرجــة مــن مراحــل وحي يف تلــك املرحل

الفــارس فــادي لحركــة الجهــاد اإلســامي، وعمــل ضمــن اللجنــة الدعويــة وشــارك الحركــة يف كافــة فعالياتهــا وأنشــطتها 

(2007 - 1985)

البــكاء.  زمــن  يف  األوهــام  دجــى  مــن  االرتحــال  للعاشــقني 

ــروح  ــزال ال ــداء. إن اخت ــة الف ــف أرشع ــدى خل ــع امل ــن م للمبحري

والريــح فنــاء. قلــب تعطّــر بالصفــاء. ودٌم تربــل كريــاء.

إنــا نحــن كفنــا بالــّدم لحًنــا للبقــاء. إنـّـا نقّبــل جرحنــا. إنــا نعانــق 

موتنــا مثــن الوفــاء.. حًقــا يــا لــه مــن ال يعــرف الشــهيد فــادي أبــو 

ــة األوىل!  ــا الطلق ــركات الراي ــرف ب ــه مــن ال يع ــا ل ــي! ي مصطف

ــه  ــة. إن ــل الداعي ــد، والرج ــيخ املجاه ــار، والش ــن الب ــاء، االب املعط

ــاد. ــا والجه ــركات الراي ــه ب ــو مصطفــي. إن ــادي أب ف
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عــى مســتوى محافظــات قطــاع غــزة حتــى القــى استحســان النــاس ألســلوبه وطريقــة رسده لســرة الحبيــب املصطفــى 

محمــد بــن عبــد اللــه  ولقصــص الصحابــة ريض اللــه عليهــم وأرضاهــم.

ـــان  ـــو الجن ـــن نح ـــل املجاهدي ـــق بقواف ـــاده والتح ـــه وعت ـــهيد بجعبت ـــر الش ـــى« تزن ـــة األق ـــات »انتفاض ـــع إرهاص م

ـــة،  ـــة الرصـــد واملتابع ـــث عمـــل يف الســـنوات األوىل النتفاضـــة األقـــى ضمـــن مجموع ـــاين حي ـــا الف ـــا وزخرفه ـــاركًا الدني ت

ثـــم اتســـعت دائـــرة العمـــل العســـكري وقفـــزت قفـــزات نوعيـــة مـــن حيـــث العمـــل واألداء واإلمكانـــات التـــي ســـاهمت 

وســـاعدت املجاهديـــن عـــى تلقـــني العـــدو الصهيـــوين الربـــة تلـــو الربـــة. فـــكان لســـان حـــال الشـــهيد املقـــدام 

ـــه  ـــه بإخوان ـــه ويلحق ـــه أن يتقبل ـــه راجـــني الل ـــة الل ـــذر روحـــه ألجـــل إعـــاء كلم ـــه ن ـــه: »إن ـــول أصدقائ ـــادي حســـب ق ف

ـــني«. ـــهداء والصديق ـــع الش ـــابقني م الس

وقــاد الشــهيد املجاهــد فــادي سلســلة عمليــات مــن أبرزهــا تفجــر ناقلــة جنــد وقتــل وجــرح مــن بداخلهــا حســب 

اعرتافــات إذاعــة االحتــال، وشــارك يف عمليــة تفجــر جيــب عســكري يف منطقــة »مــراج« الــذي أســفر عــن قتــل جنديــني 

صهيونيــني وبــرت ســاق قائــد املنطقــة الجنوبيــة آنــذاك، وهــو أول مــن أطلــق صواريــخ قــدس وقذائــف الهــاون عــى 

مســتوطنة »نفيــه ديكاليــم« التــي أزعجــت املســتوطنني وعجلــت يف فرارهــم مــن قطــاع غــزة، وكــام ُســجل للشــهيد 

املجاهــد فــادي قنــص ثاثــة جنــود صهاينــة وإصابتهــم إصابــات مبــارشة، كــام ســاهم يف عمليــات إنــزال االستشــهاديني 

يف عمليــة بــدر الكــرى، و«الفتــح املبــني« التــي تكللــت بالنجــاح وعــاد الشــهيد املجاهــد فــادي محمــًا بعتــاد جنــود 

املحتــل الغاصــب الذيــن ســقطوا أمــام رضبــات املجاهديــن.

يف تلــك الفــرتة بــرز اســم الشــهيد املجاهــد فــادي، وبــات عــى ســلم أولويــات قــوات االحتــال لتصفيتــه أو اغتيالــه، 

حيــث أكــد املجاهــد أبــو جعفــر العضــو يف رسايــا القــدس أن الشــهيد تعــرض للعديــد مــن عمليــات االغتيــال أبرزهــا 

وأكرهــا تأثــرًا محاولــة اغتيالــه يف شــارع الوحــدة بغــزة التــي أصيــب فيهــا إصابــات مبــارشة أثــرت عــى عملــه الجهادي. 

لفــت املجاهــد أبــو جعفــر إىل أن الشــهيد املجاهــد فــادي شــارك يف إعــداد وتخريــج العديد مــن الدورات العســكرية، 

التــي كان يــرشف عليهــا مبــارشة الشــهيد محمــد الشــيخ خليــل الــذي كانــت تربطــه عاقــة متينــة بالشــهيد املجاهــد 

فــادي. وكان شــهيدنا املجاهــد فــادي ناطًقــا ســابًقا باســم رسايــا القــدس.

موعد مع الشهادة 
اســتقبلت فلســطني كل فلســطني نبــأ اغتيــال الشــهيد الفــارس فــادي أبــو مصطفــى أثنــاء عودتــه عــى دراجــة ناريــة 

ــن إطــاق صاروخــني تجــاه الشــهيد  ــرة اســتطاع م ــت طائ ــث متكن ــة بالحــزن واألىس حي ــس الغربي ــق خانيون يف طري

املجاهــد فــادي مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور وذلــك يف 1 يونيــو )حزيــران( 2007م، تقبــل اللــه شــهيدنا وأســكنه 

فســيح جناتــه وإنــا عــى العهــد باقــون.
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الشهيد املجاهد فارس مرزق أحمد أبو بكرة

هي الروح حينام تشتاق ترحل لبارئها

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد فــارس مــرزق أبــو بكــرة يف منطقــة الزوايــدة وســط قطــاع غــزة بتاريــخ 19 يوليــو )متــوز( 

ــرت أرستــه مــن مدينــة بــر الســبع يف عــام 1948م ذاك التاريــخ الــذي شــهد طــرد قــوات االحتــال  1987م، بعــد أن ُهجِّ

الصهيــوين ألهــل فلســطني تحــت تهديــد الســاح ليصبــح الوطــن حلــاًم يف عيــون الفلســطينيني.

ــه  ــني إخوت ــع ب ــه الراب ــف، وترتيب ــم اإلســام الحني ــارس يف أحضــان أرسة ملتزمــة بتعالي ترعــرع شــهيدنا املجاهــد ف

وأخواتــه ألرسة فلســطينية أصيلــة مكونــة مــن والديــه وســتة أوالد وخمــس بنــات. وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي 

يف مدارســة وكالــة الغــوث األونــروا، ومل يكمــل مشــواره الــدرايس؛ ألن ظــروف الحيــاة صعبــة، فاتجــه إىل ســوق العمــل 

ليســاعد والــده يف مواجهــة قســوة تلــك الحيــاة، فعمــل يف رعايــة األغنــام.

انتقــل شــهيدنا املجاهــد فــارس مــع بدايــة انتقاضــه األقــى مــن املنطقــة الوســطى إىل املنطقــة الجنوبيــة إىل الــرشق 

مــن مدينــة رفــح.

زفــت العائلــة إىل حــور العــني عــدة شــهداء يف ســبيل اللــه ومــن ثــم فلســطني منهــم: الشــهيد املجاهــد هــاين أبــو 

بكــرة والشــهيد املجاهــد خالــد أبــو بكــرة والشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو بكــرة.

صفاته وأخالقه
متتـــع شـــهيدنا املجاهـــد فـــارس بأخـــاق اإلســـام العظيـــم، فهـــو أحـــد أركان ورواد مســـجد الصحابـــة يف منطقـــة 

ـــام  ـــى صي ـــظ ع ـــر، حاف ـــاة الفج ـــا ص ـــس وخصوًص ـــوات الخم ـــى الصل ـــني ع ـــد املواظب ـــح وأح ـــة رف ـــوكة رشق مدين الش

ـــل. ـــام اللي ـــل وقي النواف

شــهيدنا املجاهــد فــارس شــديد الحب لوالديه يســاعدهام ويلبي كافة طلباتهــام دون تذمر. رحيم عطــوف عى إخوته 

يرســم البســمة عــى شــفاههم مــن خــال مزاحــه معهــم. فنعــم االبــن البــار واألخ الحنــون الصادق كــام يؤكــدون جميًعا. 

متيــز بعاقــة طيبــة مــع الجميــع وخاصــة أقاربــه وأرحامــه، يزورهــم ومل يقطعهــم يوًمــا، يشــاركهم أفراحهــم وأتراحهــم.

(2007 - 1987)

ــًا  ــة طف ــت البندقي ــب! حمل ــمك نصي ــن اس ــك م ــارس ل ــا الف أيه

ــي تواجــه أكــر إجــرام عــى وجــه األرض، كــم كنــت أســدا  صغــرًا ل

ــطني!  ــل فلس ــة ألج ــقت التضحي ــم عش ــى! ك ــاحات الوغ ــزأر يف س ت

كــم كنــت تحلــم برجــوع إىل موطنــك! كــم كنــت تبحــث عــن طريــق 

ــود! ــة دار الخل ــم بالجن ــهادة لتنع الش
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مشواره الجهادي
بــدأ مشــوراه الجهــادي وهــو يف ريعــان شــبابه حيــث التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــاا العســكري 

يف العــام 2002م. وقــد شــارك يف العديــد مــن فعاليــات انتفاضــة األقــى كتشــييع الشــهداء الذيــن يرتقــون يومًيــا. يرعــى 

شــهيدنا املجاهــد فــارس األغنــام نهــاًرا ليحصــل عــى قــوت يومــه، ويف الليــل يرابــط عــى الثغــور، كــام شــارك أيًضــا يف 

زرع العبــوات الناســفة ملركبــات االحتــال الصهيــوين بالقــرب مــن مطــار رفــح الــدويل جنــوب القطــاع.

تصــدى شــهيدنا املجاهــد فــارس للعــدوان الصهيــوين خــال اجتيــاح منطقــة الشــوكة التــي قطــن فيهــا ونجــح مــع 

إخوانــه يف رسايــا القــدس واملقاومــة يف منــع قــوات االحتــال مــن التقــدم؛ ألن هنــاك رجــااًل ليلهــم كنهارهــم ال يعرفــون 

النــوم وال الراحــة أخــذوا عــى عاتقهــم حمــل األمانــة للدفــاع عــن هــذا الشــعب املكلــوم.

موعد مع الشهادة
ــوان  ــن أع ــهداء، ولك ــا ألرواح الش ــة انتقاًم ــل األرايض املحتل ــهادية داخ ــة استش ــذ عملي ــة لتنفي ــهيدنا الني ــد ش عق

ــوم متــام  ــة بي ــذ العملي ــل تنفي ــوم األربعــاء قب ــوع يجتهــدون لرتصــد للمقاومــة، ففــي ي ــوا بالخن ــن قبل ــال الذي االحت

ــوات  ــت ق ــة متكن ــذ العملي ــه العســكرية، وخــال قيامــه بتنفي ــر مــن قيادت الســاعة التاســعة مســاًء أخــر بكلمــة ال

ــران( 2007م. ــة مــا أدى إىل استشــهاده يف 7 يونيــو )حزي االحتــال مــن تشــخيصه ورصــده بفعــل قدراتهــا التكنولوجي
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الشهيد املجاهد محمد خليل جريل الجعري

أحد منفذي عملية الصيف الساخن

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد خليــل الجعــري يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة يف 24 ســبتمر )أيلــول( 1983م 

يف أرسة مؤمنــة ملتزمــة تلمــذت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقاومــة والتضحيــة بالغــايل والنفيــس مــن أجــل فلســطني. 

تتكــون مــن الوالديــن وشــقيقني هــام الشــهيد محمــد وشــقيقه أحمــد وأربــع شــقيقات، وشــهيدنا هــو الثــاين بينهــم مــن 

حيــث الســن.

درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــني، واإلعداديــة يف مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز، 

واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة جــامل عبــد النــارص، ثــم التحــق بجامعــة األقــى مبدينــة غــزة.

صفاته وأخالقه
ــه العميــق حيــث الزم املســاجد وحلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم ومجالــس  ــز الشــهيد املجاهــد محمــد بإميان متي

ــع  ــم التواصــل م ــه، دائ ــه وأهل ــاًرا بوالدي ــل. وكان ب ــرًا للنواف ــام مك ــام والقي ــر الصي ــام كان كث ــره، ك ــذ صغ ــر من الذك

ــة،  ــه النبيل ــدة وصفات ــه الحمي ــز ببشاشــة وجهــه وبأخاق ــا. متي ــار ويقــدم املســاعدة ملــن يحتاجه ــر الكب األرحــام، يوق

كــام عــرف بشــجاعته وإقدامــه وحبــه للجهــاد والشــهادة يف ســبيل اللــه عــز وجــل. واتســم بهــدوء شــخصيته وتواضعــه 

ــا باملســاجد. ــه معلًق ــن، وكان قلب ــره بالشــهداء واملجاهدي وتأث

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املجاهــد محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة، وانتقــل للعمــل يف 

صفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس يف عــام 2005م.

شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد يف الفعاليــات واألنشــطة التــي أقامتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي، كــام لــه دور مميــز 

ــة  ــة غــزة، إضافــة إىل رباطــه عــى الثغــور الرشقي ــة ملدين ــة للمناطــق الرشقي يف صــد العديــد مــن التوغــات الصهيوني

لحــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة.

(2007 - 1983)

األمــن  نظريــة  اخرتقــت  البطوليــة  الســاخن  الصيــف  عمليــة 

ــكرية  ــع العس ــر املواق ــق يف أك ــدو يف العم ــت الع ــة ورضب الصهيوني

ــوب  ــع جن ــع كيســوفيم الواق ــزة: موق ــة املحيطــة بقطــاع غ الصهيوني

ــة مــن املجاهديــن  ــا حــني متكــن ثل رشق قطــاع غــزة وأكرهــا تحصيًن

األطهــار مــن الســيطرة عليــه مــا يقــرب ثــاث ســاعات، فكانــت 

ــة. ــود الصهاين ــن الجن ــد م ــة العدي ــل وإصاب ــة مقت النتيج
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موعد مع الشهادة
بســبب حبــه للشــهادة وإلحاحــه املتواصــل للقيــام بعمليــة استشــهادية اختارتــه قيــادة الرايــا للمشــاركة يف عمليــة 

ــع كيســوفيم  ــا اقتحــام موق ــم فيه ــي ت ــب األقــى الت ــا القــدس وكتائ ــني رساي ــة املشــرتكة ب ــف الســاخن البطولي الصي

العســكري حيــث استبســل شــهيدنا املجاهــد محمــد برفقــة ثاثــة مــن املجاهديــن واقتحمــوا املوقــع العســكري الصهيــوين 

الــذي يعتــر مــن أكــر املواقــع املحاذيــة لقطــاع غــزة تحصيًنــا لــدى العــدو الصهيــوين.

نــال شــهيدنا املجاهــد محمــد الجعــري الشــهادة بتاريــخ 9 يونيــو )حزيــران( 2007م بعــد أن أثخــن يف قتــل الجنــود 

ــة  ــام. وأدت عملي ــحبوا بس ــث انس ــة حي ــاركني يف العملي ــن املش ــن اآلخري ــاة للمجاهدي ــه الحي ــب الل ــة، وكت الصهاين

الصيــف الســاخن البطوليــة إىل مقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــود االحتــال، ووصفتهــا القيــادة العســكرية الصهيــوين بأنهــا 

عمليــة خطــرة ومحنكــة رضبــت منظومــة االحتــال األمنيــة. وتعتــر »عمليــة الصيــف الســاخن« مــن أنجــح العمليــات 

ــة »يديعــوت  ــه صحيف ــت ب ــا اعرتف ــب األقــى، وهــذا م ــع كتائ ــا القــدس باالشــرتاك م ــا رساي ــي نفذته العســكرية الت

أحرونــوت« الصهيونيــة، ودفــع نجــاح العمليــة رئيــس األركان الصهيــوين أشــكنازي إىل إقالــة ضابــط مــن لــواء جفعــايت 

لتقصــره يف املعركــة. واســتغرق اإلعــداد للعمليــة ثاثــة أشــهر تــم فيهــا تدريــب املجاهديــن األربعــة عــى موقــع وهمــي 

مامثــل ملوقــع كيســوفيم الواقــع رشقــي خــط التحديــد. وتقــرر أن تتــم العمليــة يف الوقــت الــذي تجتــاح فيــه القــوات 

الصهيونيــة مناطــق جنــوب القطــاع. واســتخدمت فيهــا املقاومــة تقنيــة جديــدة فتــم تجهيــز جيــب مصفــح القتحــام 

ــة االقتحــام. وفوجــئ  ــذي ســهل عــى الجيــب عملي ــوة ناســفة األمــر ال ــة، وملــا بلغهــا املجاهــدون فجروهــا بعب البواب

املجاهــدون األربعــة بخلــو املوقــع مــن الجنــود الصهاينــة، فانتظــروا حتــى وصــل جيــب قيــادة، فاشــتبكوا معــه، وقتلــوا 

أربعــة مــن جنــوده، وعــاد ثاثــة مــن املجاهديــن ســاملني واستشــهد فارســنا محمــد الجعــري بعــد أن احتفــظ داخــل 

ــا ســبب  ــة، أم ــود صهاين ــة خطــف جن ــني أهــداف العملي ــن ب ــاعات، وكان م ــاث س ــوين ث ــدي صهي ــة جن ــع بجث املوق

تســميتها الصيــف الســاخن فــكان رغبــة رسايــا القــدس يف أن تبــني للعــدو أنهــا تســتطيع أن تضيــف لصيــف الطبيعــة 

الحــار حــرارة نــار املقاومــة ضــد ذلــك العــدو الغاصــب املتغطــرس.
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الشهيد املجاهد شادي تيسر سعد العجلة

دعا للمصالحة الفلسطينية ومات ألجلها

الميالد والنشأة
ولـــد الشـــهيد املجاهـــد شـــادي تيســـر العجلـــة يف 10 نوفمـــر )ترشيـــن الثـــاين( 1985م يف حـــي التفـــاح رشق مدينـــة غزة، 

ونشـــأ يف أرسة بســـيطة كرميـــة تعـــرف واجبهـــا نحـــو ربهـــا وشـــعبها وأرضهـــا املحتلـــة، له من األشـــقاء اثنـــان وشـــقيقة واحدة.

ــد  ــة يف مدرســة عب ــة اإلعدادي ــن، واملرحل ــة يف مدرســة صــاح الدي ــة االبتدائي درس شــهيدنا املجاهــد شــادي املرحل

الفتــاح حمــود، واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة يافــا الثانويــة حيــث بــرز مــن الطلبــة األوائــل يف جميــع مراحلــه التعليمية، 

ثــم التحــق بتخصــص علــم النفــس بجامعــة األزهــر مبدينــة غــزة.

صفاته وأخالقه
ــاًرا  ــراد األرسة، ب ــع أف ــا عــى جمي ــه حنونً ــي شــادي رحمــه الل ــة تقــول: »ُعهــد ابن ــدة الشــهيد أم شــادي العجل وال

بوالديــه محبوبًــا إلخوتــه ولألطفــال جميًعــا حيــث عشــق صغــار الســن ميــرح ويلعــب معهــم«، مشــرة إىل أنــه عمــل يف 

مؤسســة شــارك كمهــرج لألطفــال.

ـــا  ـــن خاله ـــزم م ـــي الت ـــه الت ـــادي وطفولت ـــن ش ـــدث ع ـــا: »نتح ـــينية حديثه ـــيدة الخمس ـــل الس ـــد تكم ـــوت متنه بص

يف املســـاجد، ومراكـــز تحفيـــظ القـــرآن يف مســـجد الجـــوالين، حـــرص عـــى مســـاعد األهـــل والجـــران، احـــرتم الكبـــر 

ـــر«. ـــى الصغ ـــف ع وعط

ـــل  ـــن أج ـــل م ـــه العم ـــل هم ـــدا ج ـــت، وب ـــة البي ـــده يف إعال ـــاعد وال ـــى أن يس ـــهيد متن ـــا الش ـــارت إىل أن ابنه وأش

ـــد بوســـعه  ـــي مل يع ـــب جامع ـــه طال ـــن ألن ـــل املســـئولية، مســـتدركة: »لك ـــه تحم ـــب يك يشـــعرهم بأن الحصـــول عـــى رات

ـــى«. ـــذي متن ـــه ال ـــق حلم تحقي

فــادي العجلــة شــقيق الشــهيد يوضــح أن شــقيقه شــادي يف آخــر أيامــه أحــس بالشــهادة، فأخــذ يدعــو اللــه ليــل 

ــال يل  ــة، وفجــأة ق ــرتي الخــاص أســامء شــهداء العائل ــدأت أدون يف دف ــام ب ــا: »يف أحــد األي ــه، مضيًف ــأن يتقبل ــار ب نه

ــا ســأنالها«. ــة، ألين قريًب شــادي: أضــف عــى تلــك األســامء اســم شــادي العجل

(2007 - 1985)

قصــص كثــرة تتعــر بهــا وأنــت تبحــث عــن الشــهداء؛ فلــكل منهــم 

ــه  ــك اصطفاهــم الل ــه، لذل ــذي يتحــى ب ــه الخــاص ال ــه ورونق حكايت

وجعــل لهــم مكانـًـا ليــس ألي كان، فجــامل الــروح صفــة يف ذاتهــا قبــل 

االصطفــاء وهــي ممهــدة لــه. الشــهيد املجاهــد شــادي العجلــة شــهيد 

ــه  ــذي أحب ــون ال ــادئ العطــوف الحن ــة، الشــاب اله املصالحــة الوطني

جميــع مــن التقــى بــه. 
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مشواره الجهادي
ُعـــرف عـــن الشـــهيد الفـــارس شـــادي أنـــه مـــن دعـــاة الخـــر واإلصـــاح، فحينـــام يـــرى أي مشـــكلة ســـواء بـــني 

ـــادت  ـــي ن ـــرات الت ـــن املس ـــر م ـــرج يف الكث ـــا، فخ ـــض لحله ـــا ينق ـــا م ـــه رسيًع ـــاء حارت ـــني أبن ـــة أو ب ـــه يف الجامع أصدقائ

بعـــدم االقتتـــال الداخـــيل يف غـــزة إبـــان األحـــداث املؤســـفة التـــي شـــكلت انقســـاًما أســـود يف تاريـــخ الشـــعب الفلســـطيني 

ـــام 2007م. ـــارص يف الع املع

حــرص شــهيدنا املجاهــد شــادي عــى تلبيــة تلــك الدعــوات وشــارك بالعديــد مــن الفعاليــات التــي نــددت بالعنــف 

وطالبــت طــريف الــراع بالرجــوع إىل املســار القويــم والتوحــد مــن أجــل مواجهــة العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
»واعتصمــوا بحبــل اللــه جميًعــا وال تفرقــوا« ذلــك الشــعار الــذي كثــرًا مــا ردده الشــهيد املجاهــد شــادي العجلــة 

ــال يف قطــاع غــزة عــام 2007م، فبعــد أن دعــت حركــة الجهــاد اإلســامي ملســرة منــع  بعدمــا ســادت الفرقــة واالقتت

االقتتــال الداخــيل خــرج رسيًعــا إال أن رصاصــة أرسع منــه أصابتــه يف صــدره ظهــر يــوم األربعــاء 13 يونيــو )حزيــران( 

ــا للمصالحــة وعــدم االنقســام عــن عمــر  ــم الشــاطئ لرتقــي شــهيًدا داعًي 2007م، بالقــرب مــن قاعــة املســحال مبخي

يناهــز 22 عاًمــا، وشــيع جثامنــه مئــات مــن الذيــن افتقــدوه عــر نفــس اليــوم مــن مســجد الجــوالين الــذي تــرىب بــه 

حيــث ُدفــن يف مقــرة الشــعف بغــزة. 
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الشهيد املجاهد زياد صبحي محمد مايشة

فارس يطرب لعزف الرصاص

الميالد والنشأة
ـــد يف  ـــث ول ـــني حي ـــرب جن ـــع ق ـــة جب ـــة مجاهـــدة يف قري ـــاد صبحـــي مايشـــة مـــن عائل ينحـــدر الشـــهيد املجاهـــد زي

ـــذ  ـــبة: »من ـــه املحتس ـــول والدت ـــراد. تق ـــن 7 أف ـــة م ـــه املكون ـــث يف عائلت ـــن الثال ـــر االب ـــباط( 1981م ويعت ـــر )ش 2 فراي

ـــه  ـــع لطيبت ـــه الجمي ـــل العمـــر وواظـــب عـــى الصـــاة وأحب ـــق للمســـجد يف مقتب ـــز يف كل يشء، وعـــرف الطري صغـــره متي

ـــاد اإلســـامي بشـــكل رسي«. ـــة، وانخـــرط يف الجه ـــه العظيم وأخاق

ــة  ــق بجامع ــم التح ــة، ث ــدارس املنطق ــوي يف م ــدادي والثان ــدايئ واإلع ــه االبت ــاد تعليم ــد زي ــهيدنا املجاه ــى ش تلق

ــر. ــة كمبيوت ــوس برمج ــا بكالوري ــني ودرس فيه ــة بجن ــدس املفتوح الق

صفاته وأخالقه
عــرف عــن الشــهيد املجاهــد زيــاد تدبــره يف األمــور والرصانــة والحكمــة، والريــة كذلــك، حيــث تقــول والدتــه: »مل 

أعــرف عــن نشــاطه شــيًئا؛ ألنــه كتــوم ال يعلــم أحــد رسه، ولكــن روح املحبــة لفلســطني بــرزت يف وقــت مبكــر فشــارك 

يف املســرات ومواجهــات املحتلــني«.

يقــول رفاقــه عنــه إنــه نشــط يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف املدرســة، ثــم جامعــة 

القــدس املفتوحــة التــي التحــق بهــا لدراســة برمجــة الكمبيوتــر، ولكــن بعــد عــام مــن انخراطــه يف الجامعــة داهمــت 

قــوات االحتــال منزلــه وقامــت باعتقالــه ونقــل ألقبيــة التحقيــق يف ســجن الجلمــة حيــث تعــرض لتحقيــق وحــي، ثــم 

حوكــم بالســجن الفعــيل ملــدة ثــاث ســنوات ونصــف قضاهــا مجاهــًدا يف صفــوف مجاهــدي حركــة الجهــاد اإلســامي 

املعتقلــني فالســجن مل ينــل مــن عزميتــه وارادتــه.

مشواره الجهادي
تتحــدث والــدة الشــهيد املجاهــد زيــاد قائلــة: »بعــد خروجــه مــن الســجن انتقــل مــن جامعــة القــدس املفتوحــة إىل 

الجامعــة العربيــة األمريكيــة لدراســة تحاليــل طبيــة، حينهــا بــدأت قــوات االحتــال مباحقتــه. ومل يكــن ميــي وقــت 

وآخــر حتــى تداهــم قــوات االحتــال منزلنــا بحًثــا عنــه«.

(2007 - 1981)

ـــاس  ـــني الن ـــع، وب ـــره يلم ـــطع، ويف األرض ذك ـــه يس ـــامء نجم يف الس

اســـمه يبقـــى ويخلـــد، إنـــه الشـــهيد املجاهـــد زيـــاد مايشـــة مـــن 

ــاره اللـــه مـــن بـــني خلقـــه ليكـــون  ــاد اختـ خـــرة خلـــق اللـــه. زيـ

يف الشـــهداء عنـــده، ملبًيـــا دعـــوة الجهـــاد يف ســـبيل اللـــه، فرفـــض 

ـــل الحـــور الحســـان. نحســـبه شـــهيًدا وال  ـــة يف ني ـــا رغب ـــزواج يف الدني ال

ـــدا. ـــه أح ـــى الل ـــزيك ع ن
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ـــادة  ـــدأ بقي ـــاد اإلســـامي وب ـــة الجه ـــاح العســـكري لحرك ـــا القـــدس الجن ـــه انخـــرط يف صفـــوف رساي ـــه إن ـــول رفاق ويق

ـــه يف كل  ـــال ياحق ـــدأ االحت ـــوده، فب ـــد جن ـــة ض ـــات مقاوم ـــدة عملي ـــارك يف ع ـــال وش ـــة االحت ـــا يف مقاوم مجموعاته

مـــكان يتواجـــد فيـــه، فمـــن قباطيـــة حتـــى مخيـــم جنـــني ومـــن الســـيلة الحارثيـــة حتـــى كفـــر دان حيـــث هـــو يف 

ـــاوم. ـــوف يق ـــة الصف مقدم

ــه وصديقــه الشــهيد املجاهــد  ــاد إن ــدة كفــر دان متــت املواجهــة، ويقــول رفــاق شــهيدنا املقــاوم زي  عــى أرض بل

إبراهيــم عابــد بــرا بقســمهام وعهدهــام الــذي طاملــا ردداه فــكل منهــام متنــى الشــهادة يف معركــة ومواجهــة املحتــل. 

وذكــروا أن الشــهيد املجاهــد زيــاد تحــدث دوًمــا عــن الشــهادة، ويف كل معركــة قاتــل برشاســة وحــث رفاقــه عــى الجهــاد 

وردد: »لــن أتخــى عــن بندقيتــي حتــى النــر أو الشــهادة«.

موعد مع الشهادة
يف 20 يونيــو )حزيــران( 2007م استشــهد الشــهيد املجاهــد زيــاد وهــو يحتضــن بندقيتــه مــع رفيــق دربــه الشــهيد 

املجاهــد إبراهيــم عابــد عــى أرض قريــة كفــر دان غــرب جنــني. ويقــول أهــايل القريــة إن الوحــدات الريــة الخاصــة 

تســللت للقريــة مســتخدمة ســيارات تحمــل لوحــة ترخيــص فلســطينية، فاقتحمــت عــدة منــازل ونصبــت الكامئــن فيهــا 

يف موقــع قريــب مــن منــزل يتواجــد فيــه الشــهيدان.

ويضيــف األهــايل: »بعــد أن اســتحكمت الوحــدات الخاصــة يف مواقعهــا بــدأت دوريــات االحتــال يف التوغــل لدفــع 

املقاومــني للخــروج مــن مواقعهــم ملهاجمتهــا مــام يتيــح للوحــدات الخاصــة تصفيتهــم«.

وقــال أحــد شــهود العيــان: »عندمــا توغلــت الدوريــات يف القريــة ســارع الشــهيدان ملغــادرة موقعهــام لالتحــاق 

بباقــي املقاومــني، ولكــن رسعــان مــا تعرضــا إلطــاق النــار مــن الفــرق الكامنــة«.

يشــر األهــايل إىل أن القريــة تحولــت إىل ثكنــة عســكرية حيــث إن أكــر مــن 30 دوريــة شــاركت يف الهجــوم وحارصت 

املنطقــة بشــكل كامــل حتــى إن الشــهيدين املجاهديــن زيــاد وإبراهيــم أصبحــا محارصيــن، ولكنهــام رفضــا االستســام 

واندلــع اشــتباك مســلح مل تشــهد لــه القريــة مثيــًا، بيــد أن الشــهيدين كانــا يقاتــان برشاســة.

حــورص الشــهيدان املجاهــدان زيــاد وإبراهيــم بعــد نفــاد ذخرتهــام. ويقــول الشــهود إن الجنــود اعتقلوهــام حيــني 

ــرات  ــدات املخاب ــًذا لتهدي ــك تنفي ــارد وذل ــدم ب ــام ب ــام وتصفيته ــوا بإعدامه ــام وقام ــم رفضــوا عاجه ــني، ولكنه ومصاب

الصهيونيــة التــي توعــدت عــدة مــرات عائلتــي الشــهيدين بتصفيتهــام.
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الشهيد املجاهد عبيد سامي عبيد شعت

حياة مفعمة بالجهاد والعطاء

الميالد والنشأة
يف 2 مــارس )أذار( 1987م كانــت خانيونــس عــى موعــد مــع فجــر ميــاد مجاهــد عابــد مؤمــن عنيــد، إنــه املجاهــد 

عبيــد ســامي شــعت )أبــو رامــز( الــذي ينتمــي لعائلــة فلســطينية عريقــة صابــرة قدمــت الشــهداء واألرسى والجرحــى 

ــاء  ــو رامــز بــني أرسة متواضعــة بســيطة تتكــون مــن الوالديــن وخمســة أبن فــداء فلســطني. تــريب الشــهيد املجاهــد أب

وبنــت واحــدة.

لقــد عــرف الشــهيد املجاهــد عبيــد طريــق املســجد وحلقــات تحفيــظ القــرآن منــذ نعومــة أظافــره، فــدرس املرحلتــني 

االبتدائيــة واإلعداديــة مبدرســة القــرارة، ومــن ثــم درس املرحلــة الثانويــة مبدرســة خالــد الحســن الثانويــة. 

صفاته وأخالقه
ـــر االبتســـامة  ـــة؛ فقـــد كان كث ـــع، وســـرته تـــر النفـــس البرشي ـــد بالهـــدوء وجـــامل الطب ـــز الشـــهيد املجاهـــد عبي متي

ـــارة  ـــه بزي ـــه علي ـــن الل ـــه، وم ـــاًرا بوالدي ـــر، ب ـــر والكب ـــى الصغ ـــو ع ـــب يحن ـــون طي ـــب حن ـــن قل ـــة م ـــة النابع الهادئ

ـــام  ـــجد الس ـــس يف مس ـــوات الخم ـــى أداء الصل ـــهيد ع ـــرص الش ـــايض، وح ـــام امل ـــرة الع ـــة العم ـــي ألداء فريض ـــرم امل الح

ـــرار. ـــجد األب ومس

مشواره الجهادي
ــال  ــاهد اغتي ــت مش ــى، وكان ــة األق ــة انتفاض ــع بداي ــامي م ــاد اإلس ــة الجه ــد لحرك ــد عبي ــهيد املجاه ــم الش انض

ــة  ــورة عارم ــد ث ــب عبي ــة حركــت يف قل ــان حجــو صاعق ــة إمي ــده والطفل ــدرة يف حضــن وال ــد ال ــل محم الشــهيد الطف

دفعتــه للبحــث يف هــذا الزخــم عــن فصيــل يعــر عــن ذاتــه يدافــع عــن حفــه املســلوب، فلــم يصــغ للغــة االنهزاميــة بــأن 

املقاومــة والجهــاد لــن تغنــي شــيًئا؛ فلــم يــاق حركــة مجاهــدة ســوى حركــة الجهــاد اإلســامي، فانضــم إليهــا وشــارك يف 

العديــد والفعاليــات التــي عملتهــا الحركــة يف منطقــة القــرارة.

ـــامي  ـــاد اإلس ـــة الجه ـــكري لحرك ـــاح العس ـــدس الجن ـــا الق ـــرة لراي ـــرتة قص ـــد ف ـــد بع ـــارس عبي ـــهيد الف ـــم الش انض

بعـــد اقتنـــاع القيـــادة العســـكرية بجرأتـــه وحســـن خلقـــه وإميانـــه الشـــديد حيـــث عمـــل ضمـــن وحـــدات الرصـــد 

واالســـتطاع واملتابعـــة.

(2007 - 1987)

يف املعركــة يثبــت الشــجاع حتــى االستشــهاد. هــذا مــا يفعلــه مــن 

أراد النــر أو الشــهادة، وهــذا مــا فعلــه الشــهيد عبيــد يف أرض املعركة 

حــني قاتــل حتــى استشــهد.
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وخــال انتفاضــة األقــى املباركــة وقبــل اندحــار العــدو عــن القطــاع تعــرض شــهيدنا املقــدام أبــو رامــز إلصابــة يف 

قدمــه أثنــاء قيامــه مبهمــة زراعــة عبــوة ناســفة يف طريــق لدبابــات االحتــال التــي كانــت تتوغــل.

وقــال لنــا أحــد رفاقــه يف رسايــا القــدس إن الشــهيد املجاهــد عبيــد شــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات، وأفــاد أن 

الشــهيد املجاهــد عبيــد شــارك يف قنــص جنديــني يف شــهر ينايــر )كانــون الثــاين( 2007م مبنطقــة كيســوفيم يف القــرارة يف 

محافظــة خانيونــس، وشــارك يف إطــاق قذيفــة )R.B.G( عــى موقــع غــوش قطيــف يف عــام 2005م برفقــة االستشــهادي 

ــهاب. أحمد ش

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم األربعــاء 20 يونيــو )حزيــران( 2007م أصيــب الشــهيد الفــارس عبيــد يف قدمــه بعــد اشــتباكه هــو 

وأفــراد مجموعتــه مــع قــوة خاصــة صهيونيــة، ومتكــن الشــهيد املقــدام عبيــد رغــم إصابتــه مــن إنقــاذ أحــد مجاهــدي 

كتائــب القســام، ولكــن إرادة اللــه قضــت باستشــهاده إذ إن ســيارات اإلســعاف مل تتمكــن مــن الوصــول إليــه، فبقــي 

ــه مــن خــال الجــوال  ــه وأهل ــع إخوان ــه متواصــًا م ــف جرحــه، وظــل رغــم إصابت ــف نزي ــه لوق ــزف رغــم محاولت ين

يطلعهــم عــى وضعــه، ويطلــب منهــم الدعــاء لــه بالرحمــة واملســامحة حتــى فقــد االتصــال بــه يف متــام الســاعة العــارشة 

إال ربًعــا حيــث تبــني استشــهاده بعــد انســحاب اآلليــات الصهيونيــة. وقــد اســتقبل والــد الشــهيد املجاهــد ســامي شــعت 

نبــأ استشــهاد ابنــه بــكل فخــر وشــموخ مؤكــًدا: »أنــه مل يكــن ليمنــع ابنــه مــن مواصلــة طريــق الجهــاد واملقاومــة«.
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الشهيد املجاهد حسام خليل محمد حرب

أسد الهندسة والتصنيع

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد حســام خليــل حــرب )أبــو جهــاد( يف 13 يونيــو )حزيــران( 1971م يف حــي الشــجاعية يف مدينــة 

غــزة. تــرىب وترعــرع بــني أحضــان أرسة مجاهــدة محتفظــة ومشــهود لهــا بالتمســك باإلســام واألخــاق الحميــدة تعــود 

ــا املقــام يف قطــاع غــزة، وتلقــى  ــرت منهــا عــام 1948م ليســتقر به ــر ســنيد« قضــاء غــزة وُهجِّ ــة »دي ــا إىل قري أصوله

تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة الهاشــمية واإلعــدادي يف مدرســة الشــجاعية والثانــوي يف مدرســة يافــا، ومل يُكمــل تعليمــه 

بســبب الظــروف االقتصاديــة التــي كانــت تعيشــها عائلتــه.

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد حســام مــن والديــه وخمســة أشــقاء وخمــس شــقيقات ترتيبــه الثــاين بــني الذكــور 

والرابــع بــني الجميــع. تــزوج ورزقــه اللــه تعــاىل خمســة أطفــال ويكنــى أبــا جهــاد.

الجديــر ذكــره أن عائلــة الشــهيد املقــدام حســام قدمــت الكثــر مــن التضحيــات يف هــذا الطريــق الجهــادي حيــث 

ــه  ــن شــهدائها: عم ــادل األرسى 1996م، وم ــة تب ــذي خــرج يف صفق ــه وأبرزهــم شــقيقه هــاين ال ــع إخوان ــل جمي اعتق

الشــهيد مصطفــى محمــد حــرب الــذي استشــهد يف نكســة يونيــو )حزيــران( 1967م، وابــن عمــه الشــهيد صــاح عــامد 

حــرب الــذي ارتقــى يف العــام 2005م والشــهيد رامــز حــرب مســئول اإلعــام الحــريب بلــواء عــزة الــذي اغتيل يف اســتهداف 

بــرج الــرشوق مــن قبــل االحتــال يف معركــة الســامء الزرقــاء نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املجاهــد حســام بالتزامــه بــآداب اإلســام ومداومتــه عــى الصــاة حيــث شــهد لــه مســجد الســيد عــيل 

املغــريب القريــب مــن ســكناه عــى التزامــه، وعــرف بــره املتميــز لوالديــه، وكــرم معاملتــه لــكل مــن خالطــه، ورسعتــه يف 

مــد يــد العــون ملــن اســتعان بــه، واشــتهر بالشــجاعة والصــر عــى شــدائد الجهــاد يف مواجهــة العــدو.

َعرفــه الجميــع ببســاطته وســهولة عرشتــه وابتســامته التــي زينــت ثغــره، وهدوئــه ورسيتــه وشــجاعته، كــام متيــز 

بكــرة أصدقائــه وعاقاتــه االجتامعيــة الواســعة. 

(2007 - 1971)

مــا أصعــب رثــاء األبطــال، وبــكاء الرجــال الرجــال! فالفجيعــة دامئـًـا 

خرســاء، واللوعــة دامئـًـا أكــر مــن القــدرة عــى التعبــر، والصدمــة دامئـًـا 

ــني  ــول ب ــداع، وتح ــذ اإلب ــد مناف ــر وتس ــتت الفك ــي، وتش ــل الوع تش

الجنــان واللســان. ومــا أصعــب تحويــل الحــزن إىل حــروف، والغضــب 

إىل كلــامت وعبــارات!
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مشواره الجهادي
منــذ تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثـًـا عــى صــدر شــعبه وأمتــه، وشــغلته كيفيــة مقاومتــه، 

فالتحــق بالعمــل الجهــادي مقاوًمــا لاحتــال رافًضــا لوجــوده واســتمراره، فاعتقــل مــن قبــل قــوات االحتــال الصهيــوين 

بتهمــة االنتــامء للجهــاد اإلســامي؛ عــام 1990م وقــى يف ســجون االحتــال الصهيــوين مــدة عــام.

ــق  ــرض للتحقي ــث تع ــام 1996م حي ــطينية ع ــلطة الفلس ــة للس ــزة األمني ــل األجه ــن قب ــرة م ــن م ــر م ــل أك اعتق

ــكر. ــور س ــا أن ــه مبنفذه ــد ومعرفت ــت لي ــة بي ــوع يف عملي ــة الضل ــزة بتهم ــك األجه ــد تل ــى ي ــب ع والتعذي

ــاح العســكري  ــا القــدس الجن ــة التحــق شــهيدنا الفــارس حســام بصفــوف رساي مــع انــدالع انتفاضــة األقــى الثاني

لحركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــات تأسيســها، وشــارك يف العديــد مــن العمليــات الجهاديــة ضــد العــدو الصهيــوين ويف 

الكثــر مــن مهــامت الرصــد واالســتطاع لألهــداف العســكرية الصهيونيــة إضافــة إىل رباطــه الدائــم عــى الثغــور الرشقيــة 

ملدينــة غــزة كــام ســاهم يف صــد العديــد مــن التوغــات ملدينــة غــزة وخصوًصــا حــي الشــجاعية والتفــاح والزيتــون.

وأرشف شــهيدنا الفــارس أبــو جهــاد عــى وحــدة الهندســة والتصنيــع للوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس، وكذلــك 

شــارك يف عمليــات إطــاق الصواريــخ باتجــاه البلــدات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة، وأوجــع العــدو يف عمــق أراضينا 

املحتلــة. ونجــا عــدة مــرات مــن محــاوالت اغتيــال اســتهدفته مــع عــدد مــن املجاهديــن أثنــاء قيامهــم بعمليــات إطــاق 

الصواريــخ تجــاه البلــدات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة.

ــوت  ــه بي ــهدت ل ــد ش ــه، وق ــهداء واألرسى مبنطقت ــة الش ــل يف لجن ــام عم ــد حس ــهيد املجاه ــره أن الش ــر ذك الجدي

الشــهداء التــي ظــل يحافــظ عــى تفقدهــا رغــم عظــم مشــاغله. ويشــار أيًضــا إىل أنــه أطلــق صاروًخــا عــى األرايض 

ــذاك. ــة مســتوطنني حســب اعــرتاف العــدو آن ــة ثاث ــا أدى إىل إصاب ــوم استشــهاده م ــة ي املحتل

موعد مع الشهادة
ــوين الشــهيد املجاهــد  ــال الصهي ــرات االحت ــت طائ ــران( 2007م اغتال ــو )حزي ــق 24 يوني ــوم األحــد املواف مســاء ي

ــرب  ــر غ ــارع الن ــيارته يف ش ــتقل س ــام كان يس ــدس حين ــا الق ــع لراي ــة والتصني ــدة الهندس ــادة وح ــد ق ــام أح حس

مدينــة غــزة. وأصيــب يف نفــس الجرميــة رفيقــه الشــهيد املجاهــد زكريــا التــرت، واستشــهد بعــد ثاثــة أيــام مــن مكوثــه 

يف املستشــفى. واعتــرت املصــادر الصهيونيــة اغتيــال الشــهيد القائــد حســام حــرب »صيــًدا مثيًنــا«. عــى حــد تعبرهــا.
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الشهيد املجاهد رائد أمني مكني أبو فنونة

غرس حب الجهاد يف قلوب املجاهدين

الميالد والنشأة
ــة  ــول( 1973م، ودرس املرحل ــبتمر )أيل ــخ 9 س ــامد( بتاري ــو ع ــة )أب ــو فنون ــني أب ــد أم ــد رائ ــهيد املجاه ــد الش ول

ــوي. ــه الثان ــي تعليم ــة وأنه ــق بالثانوي ــني إىل أن التح ــة لاجئ ــدارس الوكال ــة يف م ــة واإلعدادي االبتدائي

التحــق شــهيدنا املجاهــد رائــد بجامعــة األزهــر ودرس يف كليــة الهندســة الزراعيــة، وىف ظــل دراســته اعتقلتــه أجهــزة 

الســلطة عــى خلفيــة انتامئــه للجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي الــذي عــرف بـــ »قســم«، فــكان يخــرج مــن 

الســجون ليتقــدم إىل االمتحــان، وقــد مــارس شــهيدنا املجاهــد رائــد عملــه بعــد تخرجــه مــن الجامعــة يف وزارة الزراعــة.

صفاته وأخالقه
 قــل مــا شــئت يف طيــب صفاتــه، فســيظل مــا قلتــه دون إيفائــه حقــه: حــب للعلــم، بــر والديــن، تقــوى للــه التــزام 

بالصــاة يف املســجد، وتــاوة وفهــم للقــرآن الكريــم، وحســن معاملــة لــكل النــاس، وصلــة للرحــم، إنهــا الصفــات التــي 

تصنــع الشــهيد املجاهــد.

مشواره الجهادي
ــاد  ــاح العســكري لحركــة الجه ــا القــدس الجن ــادة العمــل العســكري يف رساي ــد أحــد ق ــر الشــهيد املهنــدس رائ يعت

ــة  ــى قامئ ــال ع ــة االحت ــم دول ــن تضعه ــن الذي ــادة البارزي ــن الق ــًدا م ــاز »قســم«، وواح ــاء جه ــد أبن اإلســامي، وأح

ــالة  ــر لرس ــن التحض ــاء م ــى االنته ــث أرشف ع ــا حي ــا زراعًي ــامد مهندًس ــو ع ــد أب ــهيد املجاه ــل الش ــاالت. وعم االغتي

ــال. ــة أطف ــو أب لثاث ــال، وه ــذا املج ــتر يف ه املاجس

ــة غــزة.  ــا رشق مدين ــا عســكريًا صهيونًي ــة استشــهادية اســتهدفت موقًع استشــهد شــقيقه املجاهــد عــامد يف عملي

اعتقلــت قــوات االحتــال الشــهيد املجاهــد رائــد يف انتفاضــة الحجــارة بدعــوى االنتســاب للقــوى اإلســامية املجاهــدة 

»قســم«، الجنــاح العســكري األول للجهــاد اإلســامي، وبعــد ســنوات خــرج مــن املعتقــل ليؤســس رسايــا القــدس مــع 

الشــهداء القــادة مقلــد حميــد، ومحمــود الزطمــة، ورائــد هــو صهــر الشــهيد القائــد املهنــدس محمــود الزطمــة. ظهــر 

شــهيدنا املجاهــد أبــو عــامد ناشــطًا يف املجــال الســيايس والدعــوي لحركــة الجهــاد اإلســامي، وشــارك يف فعالياتهــا، كــام 

بــرز لــه دور يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة أثنــاء دراســته بجامعــة األزهــر.

(2007 - 1973)

يتعلمــون ويجاهــدون، هكــذا هــم الفلســطينيون، أعباؤهــم دامئًــا 

أكــر مــن غرهــم، هــذا هــو قدرهــم الــذي يتحملونــه يف عــزم رجــال 

يف صابــة الجبــال، ومــن هــذه صفاتــه البــد أن ينتــر يوًمــا.
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نُســب للشــهيد املجاهــد رائــد تخريــج وتجهيــز عــدد مــن االستشــهاديني إضافــة إىل تنفيــذ العديــد مــن العمليــات 

شــامل ورشق قطــاع غــزة.

أرشف الشــهيد املهنــدس أبــو عــامد عــى تطويــر صواريــخ قــدس متوســط املــدى التــي تــدّك املســتوطنات والبلــدات 

االحتاليــة املحيطــة بقطــاع غــزة، كــام أرشف عــى إطــاق العرشات مــن الصواريخ القدســية تجــاه املغتصبــات الصهيونية 

علــاًم بــأن الشــهيد املجاهــد رائــد قــد نجــا مــن أربــع محــاوالت اغتيــال شــنتها طائــرات االحتــال خــال انتفاضــة األقى.

ــم  ــن منه ــاد اإلســامي الذي ــة الجه ــاء حرك ــن أبن ــد العــرشات م ــدّي الشــهيد املجاهــد رائ ــرىّب عــى ي ــد ت هــذا وق

ــف. ــامي الحني ــن اإلس ــْم الدي ــة َه ــهاديون وحمل االستش

 أبــو الــراء أحــد قــادة رسايــا القــدس يف لــواء غــزة ورفيــق درب املجاهــد رائــد أبــو فنونــة قــال: »أبــو عــامد تــرك 

خلفــه بصــامت واضحــة يف العمــل الجهــادي املقــاوم وقــد خــرج جيــًا عقائديًــا مجاهــًدا، مــازال عــى دربــه وعــى ذات 

النهــج حتــى يــأذن اللــه لنــا إمــا بالنــر أو الشــهادة يف ســبيله«. وأضــاف: »الشــهيد القائــد رائــد أبــو فنونــة يعــد مــن 

أوائــل املجاهديــن الذيــن التحقــوا بحركــة الجهــاد وجناحهــا العســكري، وشــارك يف العديــد مــن العمليــات واملهــامت 

الجهاديــة التــي قتــل وأصيــب بهــا عــدد مــن الجنــود واملغتصبــني الصهاينــة«. وأكــد أبــو الــراء أن الشــهيد القائــد رائــد 

ــة  ــة التقني ــر املنظوم ــى تطوي ــن واملرابطــني، وأرشف بنفســه ع ــة املجاهدي ــه ويف خدم ــه يف ســبيل الل ــل وقت ــى ّج ق

للوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس.

موعد مع الشهادة
ــاح  ــزة، صب ــة غ ــجاعية رشق مدين ــي الش ــة بح ــيارة مفخخ ــتهدافه بس ــراء اس ــد ج ــدس رائ ــهيد املهن ــهد الش استش

األربعــاء 27 يونيــو )حزيــران( 2007م حيــث اعتــاد الخــروج مــن منزلــه إىل مــكان عملــه بــوزارة الزراعــة مشــًيا عــى 

األقــدام. وبعــد أن فشــلت قــوات االحتــال عــدة مــرات يف اغتيالــه، عمــدت إىل رصــد تحركاتــه بدقــة، وزرعــت لــه ســيارة 

مفخخــة يف الطريــق التــي يســلكها، وعندمــا مــّر الشــهيد املجاهــد أبــو عــامد بالقــرب مــن الســيارة املفخخــة انفجــرت 

بــه األمــر الــذي أدى إىل استشــهاده عــى الفــور واحــرتاق جســده الطاهــر.

 كشــفت رسايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، العمليــة التــي تــم بهــا اغتيــال الشــهيد القائــد 

رائــد مقابــل مركــز رشطــة الشــجاعية رشق مدينــة غــزة. وقالــت الرايــا إن القائــد أبــو عــامد تــم اغتيالــه بالطريقــة 

ــق  ــق ســيارة مفخخــة وضعــت عــى الطري ــد الدحــدوح عــن طري ــد خال ــال الشــهيد القائ ــا اغتي ــم به ــي ت نفســها الت

الجانبــي يف شــارع بغــداد بحــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة.
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الشهيد املجاهد زكريا يونس سلامن الترت

روحه الزالت تبث إميانًا وجهاًدا وإرادة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد زكريــا يونــس التــرت )أبــو يحيــى( يف 17 ينايــر )كانــون الثــاين( 1979م بحــي الشــجاعية مبنطقــة 

اجديــدة رشق غــزة، وتــريب وترعــرع وســط أرسة فلســطينية صابــرة متواضعــة تحملــت الصعــاب واملشــاق. درس شــهيدنا 

املجاهــد زكريــا االبتدائيــة يف مدرســة الشــجاعية للبنــني، ثــم درس املرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة الفــرات، يف حــني درس 

املرحلــة الثانويــة مبدرســة جــامل عبــد النــارص.

ــان وحنــني  ــه حن ــرة فرزقهــام الل ــا ســائق تاكــي أجــرة، وقــد تــزوج مــن ســيدة صاب عمــل الشــهيد املجاهــد زكري

ــار ويوســف. ــى ومي ويحي

صفاته وأخالقه
»مل تعــرف روح الشــهيد زكريــا طريًقــا للراحــة، ومل تــذق عينــاه طعاًم للنــوم، ومل تهدأ لــه نفس، فكان رحمــه الله دامئًا 

يعمــل دون توقــف أو ينتابــه يشء مــن الكلــل وامللــل، فلم متنعه ماحقــة الطائرات الصهيونيــة التي حاولت مــراًرا وتكراًرا 

النيــل منــه وصحبتــه مــن املجاهديــن، حتى نال رشف االصطفاء واالختيار شــهيًدا إثــر عملية اغتيال جبانــة نفذتها طائرات 

االســتطاع«. بتلــك الكلــامت بــدأت والدتــه أم رمضــان واصفــًة نجلهــا بـ«الدينمــو الــذي ال يعــرف التوقــف أو الســكون«. 

وتتابــع والــدة الشــهيد املجاهــد زكريــا حديثهــا املفعــم بــكل مشــاعر األمومــة: »كثــرًا مــا كنــت أراقــب حركــة دخوله 

ــه ولرفاقــه بالنــر والتمكــني«.  ــه بالصــاة والدعــاء ل ــل كنــت أتوجــه إىل الل وخروجــه مــن البيــت دون أن أشــعره، ب

هكــذا كانــت أم الشــهيد زكريــا تســهر الليــل الطويــل قلقــة تتأمــل يف وجــه اللــه الخــر والســامة لفلــذة كبدهــا، ولطاملــا 

ــاد يف ســبيل  ــه للجه ــب حب ــرة إىل جان ــه الصاب ــه الصغــار وزوجت ــة بأطفال ــا الشــهيد العناي ــت هــذه األم مــن ابنه طلب

اللــه، لكــن لســان حالــه دوًمــا يقــول لهــا: »يــا حبــذا الجنــة واقرتابهــا«، مذكــًرا لهــا بالصحابــة رضــوان اللــه عليهــم كيــف 

تركــوا الدنيــا وجاهــدوا يف ســبيل اللــه وكيــف أن أمهاتهــم ونســاءهم وأبناءهــم صــروا وتحملــوا وحملــوا لــواء العقيــدة 

والجهــاد، مــردًدا جملتــه املشــهورة: »إن اللــه لــن يضيعكــم ولــن يضيــع أجــر عبــًدا عمــل ألجلــه زاهــًدا يف دنيــاه راضًيــا 

مبــا وعــد اللــه املتقــني مــن عبــاده املجاهديــن«.

(2007 - 1979)

للعنايــة  واالنــراف  الوطــن  عــن  الدفــاع  واجــب  يتوزعهــم 

ــن  ــه م ــا حوت ــن الوطــن وم ــاع ع ــارون مشــقات الدف بأرسهــم، فيخت

ــل الشــهيد  ــذا فع ــذات. هك ــة بال ــا يف التضحي ــغ ذروته ــات تبل تضحي

املجاهــد زكريــا التــرت، آثــر جهــده ووقتــه ويف النهايــة ذاتــه بفلســطني 

عــى أرستــه الصغــرة زوجــة وأطفــااًل. هــذا جهــاد ال ثــواب لــه إال عنــد 

ــه. ــواب للشــهيد وألرست ــاىل. وهــو ث ــه تع الل
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 لنشــأة الشــهيد املجاهــد زكريــا األثــر الكبــر يف اختيــاره لخيــار الجهــاد واملقاومــة، حيــث عــاش طفولتــه يف كنــف 

أرسة فلســطينية مؤمنــة تحملــت كل ألــوان املعانــاة وتجرعــت مــرارة ظلــم بنــي يهــود.

مشواره الجهادي
الشــهيد املجاهــد زكريــا آثــر العمــل يف صمــت، ومل يبحــث عــن األضــواء. لقــد كانــت بدايــة إرهاصــات دخولــه لحركــة 

الجهــاد اإلســامي وانضاممــه لجناحهــا العســكري مــع انطاقــة انتفاضــة األقــى الباســلة حيــث تعــرف عــى رفيقــي 

دربــه الشــهيد املجاهــد رائــد فنونــة والشــهيد املجاهــد حســام حــرب.

يُســجل للشــهيد الفــارس زكريــا مشــاركته يف كافــة فعاليــات حركــة الجهــاد اإلســامي وأنشــطتها. ويذكــر أن الشــهيد 

ــا مقداًمــا  املجاهــد زكريــا قــد انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس منــذ تأسيســها خــال انتقاضــه األقــى، ليكــون جنديً

ــدس  ــة والق ــة األم ــي قضي ــطني ه ــد أن فلس ــدس، ويؤك ــارة الق ــن طه ــع ع ــدره ليداف ــد يف ص ــدة التوحي ــل عقي يحم

ــا. مركزيته

تلقــى الشــهيد املجاهــد زكريــا العديــد مــن الــدورات التدريبيــة املختلفــة وأتقــن العديــد مــن فنــون القتال والســجال 

خــال تصديــه لاجتياحــات الصهيونيــة لألرايض الفلســطينية.

أصبــح الشــهيد املجاهــد زكريــا مســئواًل عــن مجموعــة املرابطــني عــى الخــط الرشقــي لحــي الشــجاعية، ويســجل لــه 

مشــاركته يف إطــاق العديــد مــن صواريــخ قــدس متوســط املــدى حيــث شــارك يف 300 مهمــة قتاليــة خــال انتفاضــة 

األقــى، حققــت العديــد منهــا إصابــات ناجعــة يف صفــوف جيــش االحتــال ومســتوطنيه منهــا مــا قتــل فيهــا مســتوطنني 

وأخــرى قــد أحدثــت إصابــات قاتلــة حســب اعرتافــات العــدو، وعــى أثــر هــذا النشــاط البطــويل قامــت قــوات االحتــال 

الصهيــوين بوضــع اســم شــهيدنا املقــدام زكريــا ورفاقــه عــى قامئــة االغتيــاالت الروريــة.

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم استشــهاده قــام الشــهيد املجاهــد زكريــا والشــهيد املجاهــد حســام حــرب بــدك مســتوطنة كفــار عــزة 

بصــاروخ قــدس متوســط املــدى أســفر عــن إصابــة أربعــة مســتوطنني.

ويف نفــس اليــوم توجــه إىل شــاطئ البحــر برفقــة أمــه وإخوتــه وزوجتــه وأبنائــه الصغــار إىل شــاطئ البحــر ملتزًمــا 

بنصيحــة قائــده الشــهيد رائــد فنونــة الــذي طلــب منــه التخفيــف مــن طلعاتــه للمحافظــة عــى ســامته والرتويــح عــن 

أرستــه الصابــرة املحتســبة، حســب قــول والدتــه التــي أكــدت أن الشــهيد فــّرج عــن أطفالــه الصغــار الذيــن عــروا عــن 

ســعادتهم باللعــب يف ميــاه البحــر يف ذلــك اليــوم.

ويف مســاء يــوم األحــد 24 يونيــو )حزيــران( 2007م بعــد عودتــه مــن رحلــة البحــر توجــه الشــهيد املجاهــد زكريــا 

ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد حســام حــرب إىل شــامل غــزة ألداء مهمــة جهاديــة حيــث باغتتهــم طائــرات االســتطاع 

الصهيونيــة بصــاروخ أصــاب ســيارة الشــهيد الفــارس زكريــا إصابــة مبــارشة استشــهد عــى أثرهــا الشــهيد حســام حــرب، 

وأصيــب الشــهيد املجاهــد زكريــا إصابــة بالغــة الخطــورة لرتقــي إىل العــا شــهيًدا يــوم 27 يونيــو )حزيــران( 2007م.
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الشهيد املجاهد سامي كامل نر املنارصة

عانق روح شقيقه وصعدا للخلود

الميالد والنشأة
ــأ يف أرسة  ــار( 1978م يف األردن، ونش ــو )أي ــادي( يف 30 ماي ــو ف ــارصة )أب ــامل املن ــامي ك ــد س ــهيدنا املجاه ــد ش ول

بســيطة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا تتكــون مــن والديــه وســتة مــن األبنــاء وأربــع مــن البنــات، 

وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه األول بينهــم.

تلقـــى شـــهيدنا املجاهـــد ســـامي تعليمـــه للمرحلـــة االبتدائيـــة واإلعداديـــة يف األردن، ثـــم اســـتقر مبدينـــة غـــزة 

ـــني  ـــاء واثنت ـــة أبن ـــه ثاث ـــه الل ـــذا أن رزق ـــه ه ـــرة زواج ـــة وكان مث ـــاة صالح ـــزوج بفت ـــتقال«. ت ـــدة »االس ـــل بجري وعم

ـــات. ـــن البن م

صفاته وأخالقه
والــد الشــهيد يصــف فلــذة كبــده قائــًا: »عــاش ســامي بــاًرا وعطوًفــا علينــا، وقبــل أيــام مــن استشــهاده بــدت عليــه 

إرهاصــات الشــهادة حيــث اعتــاد أن يلصــق صــور الشــهداء بغرفتــه ويقــول لوالدتــه: ســوف أعطيــِك أبنــايئ أمانــة، وأخــذ 

يف آخــر أيامــه يدعــو اللــه أن يرزقــه الشــهادة ويكــر مــن قراءتــه القــرآن الكريــم«.

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد ســامي بتواضعــه وبســاطته ودوام االبتســامة، وامتــاز بالهــدوء والريــة، وعهــده الجميــع 

حنونـًـا طيــب القلــب شــجاًعا ال يعــرف الخــوف، واتســم بحرصــِه عــى أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد الشــهيد فتحــي 

الشــقاقي بحــي الشــجاعية.

مــن جانبهــا األم الصابــرة متالكــت نفســها مــن البــكاء وتفاخــرت بشــهادة نجليهــا ســامي ويوســف، وقالــت: »الحمــد 

للــه الــذي نولهــام الشــهادة يف ســبيله وصــرين عــى فراقهــام«.

ــد الشــهيدين املجاهديــن ســامي ويوســف املنــارصة أثنــى عــى دور املقاومــة الفلســطينية يف التصــدي للعــدو  وال

ــر  ــن نفتخ ــاف: »نح ــه«. وأض ــبيل الل ــهداء يف س ــايئ ش ــي أبن ــم باق ــة وتقدي ــتعد للتضحي ــا مس ــال: »أن ــوين وق الصهي

ــم«. ــهم ويرعاه ــه أن يحرس ــأل الل ــن ونس باملجاهدي

(2007 - 1978)

عندمــا تتحــدث عــن الشــهداء، تتواضــع األقــام ويجــف مدادهــا 

ــون وصاياهــم ومفرداتهــا  خجــًا أمــام عظمتهــم. عندمــا تبحــر يف مت

تنســاب ريــح هادئــة مــن عــامل آخــر عرفــوه حــق املعرفــة، وال مــكان 

فيــه للزيــف أو الريــاء. كلــامت صادقــة ُخطــت بدمهــم القــاين وأعــامل 

عظيمــة ختمــت بالشــهادة.
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مشواره الجهادي
ــدء انتفاضــة األقــى يف العــام 2000م،  ــاد اإلســامي مــع ب ــارصة لحركــة الجه انتمــى الشــهيد املجاهــد ســامي املن

ــات  ــاركة يف الفعالي ــات واملش ــق امللصق ــدران وتعلي ــى الج ــة ع ــن كتاب ــة م ــات الحركي ــداث والفعالي ــارك يف األح وش

ــهداء. ــراس الش ــة وأع ــرات الجامهري واملس

انضــم شــهيدنا املقــدام ســامي إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وصــار جنديًــا 

فارًســا يحمــل القــرآن يف قلبــه والبندقيــة يف يــده ليدافــع عــن طهــارة وقداســة فلســطني املباركــة، فتجــى لــه دور بــارز يف 

وحــدة الرصــد واالســتطاع التابعــة للرايــا كــام بــرز لــه تأثــر وبصــامت جليــة عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة تلــك 

النقــاط التــي حــرص عــى الربــاط فيهــا حاميــة ألبنــاء شــعبه مــن غــدر املحتــل الغاصــب.

وشــارك شــهيدنا املقــدام ســامي يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة لحــي الشــجاعية 

كــام مل يــرتك عمليــات إطــاق قذائــف الهــاون عــى التجمعــات املتاخمــة للحــدود مــع غــزة.

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم األربعــاء 27 يونيــو )حزيــران( 2007م أخــذ حــي الشــجاعية ينتظــر دمــاء الشــهداء ليتطهــر مــن دنــس 

املغتصبــني بعــد أن توغلــوا يف الخــط الرشقــي للحــي، فــكان شــهيدنا املجاهــد ســامي وشــقيقه الشــهيد املجاهــد يوســف 

ممــن هبــوا مدافعــني وملبــني لنــداء اللــه والوطــن ومــا أن وصلــوا املنطقــة املســتهدفة حتــى قامــوا بــزرع عــدة عبــوات 

ناســفة لتفجــر أي آليــة تحــاول التقــدم، ولكنــه الحقــد الصهيــوين والتعطــش املســتمر لدمــاء الفلســطينيني هــو مــا دفــع 

بدبابــة صهيونيــة إطــاق قذيفــة غــادرة أصابــت الشــهيد املجاهــد ســامي وشــقيقه الشــهيد املجاهــد يوســف فارتقيــا 

عــى الفــور شــهيدين مخضبــني بلــون دمائهــام الطاهــرة.
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الشهيد املجاهد ضياء الحق محمد رشيف أبو دقة

شمس أرشقت بامليدان وجهاد حتى االستشهاد

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد ضيــاء الحــق محمــد أبــو دقــة بتاريــخ 20 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1985م يف بلــدة بنــي ســهيا 

ــرت مــن مدينــة يافــا املحتلــة يف العــام 1948م، وترعــرع  يف محافظــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة يف أرسة مجاهــدة ُهجِّ

عــى موائــد الذكــر حيــث عــرف باملحافظــة عــى صلواتــه الخمــس مبســجد التقــوى مبنطقته.

كــام درس شــهيدنا املجاهــد ضيــاء املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بنــي ســهيا ومــن ثــم انتقــل للدراســة 

مبدرســة خالــد الحســن الثانويــة بخانيونــس التــي خرجــت العديــد مــن الشــهداء.

التحــق شــهيدنا املجاهــد ضيــاء بجامعــة األزهــر مبدينــة غــزة، فــدرس فيهــا اإلدارة املاليــة بقســم املحاســبة. وقــد شــاء 

لــه القــدر أن يتخــرج مــن الدنيــا إىل الجنــان مــع النبيــني والصديقــني والشــهداء، وحســن أولئــك رفيقــا.

صفاته وأخالقه
والــد الشــهيد املقــدام ضيــاء الحــق بــدأ حديثــه عــن الشــهيد بالصفــات الحســنة واألخــاق الحميــدة التــي كانــت 

ــاء منــذ صغــره مبواظبتــه عــى الصــاة والحفــاظ عــى أدائهــا يف املســجد، فقــد  ــرف ابنــي ضي ــًا: »ُع ــه قائ تتجســد في

كان يذهــب معــي إىل املســجد، وقــد عــرف عنــه األخــاق الحميــدة، مميــزًا يف عمــل الخــر، يســاعد الجــران وأقربــاءه 

وخاصــة املحتاجــني«.

متيــز شــهيدنا املجاهــد ضيــاء الحــق بعاقاتــه االجتامعيــة الحميمــة مــع النــاس حيــث كان اجتامعًيــا لدرجــة عاليــة 

يتمتــع بحــب النــاس جميًعــا؛ فقــد حــاز حــب أهلــه وإخوانــه ومتيــز بــوده ورحمتــه لوالديــه، وعــرف بابتســامته الدامئــة 

التــي مل تغــب عــن وجهــه يوًمــا.

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املجاهــد ضيــاء الحــق إىل خيــار الحــق خيــار الجهــاد اإلســامي منــذ طفولتــه، كيــف ال وهــو ينتمــي 

إىل عائلــة مجاهــدة مكافحــة ُعرفــت باألخــاق والتديــن، وكان شــهيدنا يشــارك يف معظــم فعاليــات الحركــة املجاهــدة.

التحــق شــهيدنا املقــدام ضيــاء بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وأبــدى نشــاطًا 

(2007 - 1985)

قــدر العظــامء يــا ضيــاء الحــق يــا أبــا الســاعد أن يرحلــوا رسيًعــا 

تجــاه الفــردوس، نحــو جنــان الرحمــن بخطــوات رسيعــة. كان رحيلــك 

ــك  ــدث عن ــدأ لنتح ــن نب ــن أي ــفتيك. فم ــى ش ــومة ع ــامة مرس بابتس

يــا فارســنا وأنــت املجاهــد الصابــر املرابــط، العاشــق للجنــان وللقــاء 

ــة واملقاومــة. الرحمــن؟ فلقــد ســطرت بشــهادتك أروع صــور البطول



موسوعة شهداء من فلسطين380

عالًيــا بــني إخوانــه املجاهديــن مــام ســاعده يف أن يكــون قائــًدا ميدانًيــا لرايــا القــدس باملنطقــة الرشقيــة يف محافظــة 

ــة بإحــدى مناطــق  ــا للصهاين ــاك اجتياًح ــوم حــني يســمع أن هن ــس. كان شــهيدنا ال يعــرف طعــاًم للراحــة والن خانيون

مدينــة خانيونــس؛ فقــد كان يرتجــل حامــًا ســاحه متجًهــا إىل مــكان التوغــل ليتصــدى ويستبســل يف الدفــاع عــن طهــر 

هــذه األرض املباركــة.

أبــو حمــزة أحــد رفقــاء درب الشــهيد الفارس ضيــاء تحدث قائــًا: »كان إيــذاء العدو الهــدف الرئيس لشــهيدنا الفارس 

ضيــاء فقــد كان يرصــد األهــداف الحساســة، بقلــب األســد، وعيــون الصقــر، التــي ال تعــرف للنــوم طعــاًم، كان يتجــول يف 

أماكــن حساســة جــًدا، يقــرتب مــن الحــدود واملغتصبــات الصهيونيــة املحــررة، باحًثــا عــن صيــد مثــني، ومتحيًنــا ألي ثغــرة 

يــرب مــن خالهــا العــدو، وكــام أنــه شــارك يف صــد االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق املختلفــة مــن قطــاع غــزة«.

موعد مع الشهادة
أكــد أحــد ســكان منطقــة عبســان الكبــرة أن الشــهيد املجاهــد ضيــاء الحــق طلــب منــه أن يدخلــه بيتــه لــي يتمكــن 

مــن الوضــوء والصــاة ركعتــني دون الفريضــة، ثــم خــرج بعدهــا ليجاهــد قــوات الصهاينــة املقتحمــة لبلدتــه ومينعهــا 

مــن التقــدم نحــو منــازل املواطنــني اآلمنــني.

الشــهيد الفــارس ضيــاء الحــق ظــل حــب لقــاء اللــه يازمــه طــوال حياتــه، ومل يخــف يوًمــا أمــام كل مــن عرفــه حبــه 

لنيــل رشف الشــهادة وعظيــم أجرهــا.

ــا  والــد الشــهيد املجاهــد ضيــاء قــال: »الحمــد للــه الــذي رشفنــي باستشــهاد فلــذة كبــدي عــى ذات الشــوكة، وأن

ســعيد وفخــور مبــا مــنَّ اللــه علينــا بــه بهــذا الــرشف العظيــم، فــكل مــن يعيــش عــى أرض الربــاط هو مــرشوع شــهادة«.

وأشــادت والــدة الشــهيد املجاهــد أم ضيــاء بحســن خلــق فلذتهــا وتأدبــه معهــا ومــع والــده مســتذكرة روحــه املرحــة 

واالبتســامة التــي كانــت ال تفــارق شــفتيه.

وذكــرت أم ضيــاء أن شــعوًرا غريًبــا انتابهــا عنــد مــرور ســيارة إســعاف مــن أمــام منزلهــا جعلهــا تعتقــد جازمــة أن 

مــن كان يف داخــل تلــك الســيارة فلــذة كبدهــا الــذي تزنــر بعتــاده وخــرج مقبــًا غــر مدبــر ملقارعــة قــوات االحتــال 

الصهيــوين الغاشــمة، مبديــة ســعادتها مــن استشــهاد ابنهــا، وملــا شــاهدته مــن مامــح البــرش التــي مــألت وجــه فلذتهــا 

الــذي أصيــب برصاصــة اخرتقــت قلبــه.

ويف فجــر يــوم األربعــاء 27 يونيــو )حزيــران( 2007م خــرج الشــهيد املقــدام ضيــاء الحــق ومجموعــة مــن مجاهــدي 

رسايــا القــدس للتصــدي للقــوات الصهيونيــة املقتحمــة يف بلــدة خزاعــة رشق خــان يونــس حيــث اشــتبك مجاهــدو الرايا 

مــع قــوة خاصــة تابعــة للعــدو اشــتباكًا عنيًفــا اســتمر مــدة مــن الوقــت األمــر الــذي دفــع قــوات االحتــال إىل زيــادة 

تعزيزاتهــا إلحــكام الخنــاق عــى املجاهديــن الذيــن تصــدوا لتلــك القــوة ببســالة املحــارب يف ســبيل اللــه. وبينــام كان 

االشــتباك مشــتًدا أصيــب الشــهيد ضيــاء إصابــة قاتلــة يف القلــب استشــهد عــى أثرهــا فــوًرا فيــام متكنــت املجموعــة مــن 

االنســحاب بســامة بعدمــا أوقعــوا العديــد مــن الخســائر الجســيمة يف صفــوف تلــك القوة حســب اعــرتاف العدو نفســه.
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الشهيد املجاهد يوسف كامل نر املنارصة

أحب الجهاد فنال رشف االستشهاد

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد يوســف كــامل املنــارصة يف 27 مايــو )أيــار( 1989م يف األردن، ونشــأ يف أرسة بســيطة مؤمنــة 

باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا، فــرتيب أبناءهــا عــى مبادئــه العظيمــة، ونحــو وطنهــا، فتنشــئهم عــى حبــه والتضحيــة 

حفاظًــا عليــه. وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه العــارش بــني إخوتــه يف األرسة، وقــد تلقــى شــهيدنا املجاهــد يوســف تعليمــه 

يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس حــي الشــجاعية املشــهور بتاريخــه الكبــر يف مقاومــة االحتــال 

وبكــرة مــا قــدم مــن شــهداء يف تلــك املقاومــة.

صفاته وأخالقه
ــم  ــة، ورغ ــاد واملقاوم ــِه للجه ــه وحب ــة، وتواضع ــه النبيل ــدة وصفات ــِه الحمي ــز شــهيدنا املجاهــد يوســف بأخاق متي

حداثــة ســنه إال أنــه مجاهــد عنيــد يدافــع عــن شــعبه ووطنــه، وقــد واظــب عــى صــاة الجامعــة يف مســجد الشــهيد 

الدكتــور فتحــي الشــقاقي، والزم موائــد الذكــر وحلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم التــي كانــت تعقــد يف ذلــك املســجد 

لرتبيــة الناشــئة تربيــة صالحــة قوميــة خــرة يف ظــال هــدي القــرآن الكريــم. وعــرف شــهيدنا املجاهــد يوســف بحســن 

العــرشة مــع كل النــاس، فأحبــوه واحرتمــوه شــأن كل مجاهــد حســن األخــاق طيــب العــرشة، وتعــد ســرته مثــًا حميــًدا 

يف الســلوك الطيــب النبيــل الــذي يوثــق األوارص بــني النــاس يف املجتمــع توثيًقــا مبنًيــا عــى املحبــة والــر.

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املجاهــد يوســف لحركــة الجهــاد اإلســامي التــي آمــن بقــدرة نهجهــا عــى ردع االحتــال وتقريــب 

يــوم التحريــر. وتــدرج يف العمــل التنظيمــي حتــى انضــم للعمــل يف صفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس.

شــارك شــهيدنا الفــارس يوســف يف العديــد مــن املهــامت الجهاديــة التــي خاضتهــا الرايــا مــع االحتــال الصهيــوين ردا 

لعدوانــه وجرامئــه ضــد الشــعب الفلســطيني، كــام رابــط عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة تحســًبا وتوقًيــا العتــداءات 

صهيونيــة محتملــة، وتصــدى لاجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة التــي كانــت تكــرر بني وقــت وآخر. 

(2007 - 1989)

إىل الذيــن امتطــوا صهــوة زماننــا الزائــف ليصنعــوا لألمــة أمجــاًدا ال 

تغيــب. إىل الذيــن حطمــوا القيــود والســدود واقتحمــوا ليلنــا الحالــك 

ــد  ــد الخال ــاءة املج ــدوا عب ــن ارت ــاح. إىل م ــاء الصب ــو ضي ــوا نح ليمض

ــائهم  ــن أش ــوا م ــن صنع ــف. إىل الذي ــم والزي ــامل الوه ــا يف ع وتركون

ــوش النــر القادمــة رغــم  ــه جي ــة جــًرا لتعــر فوق ودمائهــم املبارك

حرقــة االنتصــار، إليهــم ســرة مجاهــد أحــب تــراب الوطــن، فافتــداه 

ــة الجــود.  بنفســه، والجــود بالنفــس أقــى غاي
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ــور  ــا الشــهيد الدكت ــورة التــي صاغه ــادئ اإلميــان والوعــي والث ــأن مب ــام القناعــة ب كان شــهيدنا املجاهــد يوســف ت

ــة عــى أرض  ــة باســتعادة الحــق الفلســطيني إذا نفــذت بحكمــة وفاعلي ــا لحركــة الجهــاد كفيل فتحــي الشــقاقي منهًج

الواقــع، وهــو مــا بينــت وقائــع الجهــاد ضــد العــدو صحتــه.

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 27 يونيــو )حزيــران( 2007م نهــض الشــهيد املجاهــد يوســف للتصــدي لاجتيــاح 

الصهيــوين للخــط الرشقــي يف حــي الشــجاعية، وقــام بــزرع العبــوات الناســفة برفقــة شــقيقه األكــر ســامي، فــكان عــى 

ــة، فارتقــى مــع شــقيقه الشــهيد  ــة قاتل موعــد مــع الشــهادة حــني أصابتــه إحــدى قذائــف الدبابــات الصهيونيــة إصاب

املجاهــد ســامي إىل عليــاء املجــد والخلــود عــى درب الحريــة الفلســطينية.

تــرك شــهيدنا املقــدام يوســف الدنيــا ومتاعهــا ورحــل محلًقــا يف ســامء فلســطني نحــو الخلــود شــهيًدا عــى جرائــم 

االحتــال وغطرســته وظلمــه ولتبقــى شــعلة املقاومــة مرجــة بدمــاء الشــهداء.
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الشهيد املجاهد حسام محمد أحمد مزيان

شهيًدا عى طريق العودة

الميالد والنشأة
ــارد شــامل  ــر الب ــم نه ــاين( 1974م يف مخي ــن ث ــان يف 27 نوفمــر )ترشي ــد الشــهيد املجاهــد حســام محمــد مزي ول

لبنــان. تــرىب يف أكنــاف أرستــه الفلســطينية املجاهــدة التــي اكتــوت بنــران الهجــرة والتــرشد مــن قريتهــا »دشــوم« قضــاء 

صفــد عــى يــد العصابــات الصهيونيــة املجرمــة فعاشــت تحــت نــار الهجــرة والغربــة، ومل يكــن باســتطاعتها أن تعيــد 

البســمة والبهجــة ألبنائهــا بعــد أن ســلبها منهــم العــدو الصهيــوين الغاصــب فعملــت بقــدر املســتطاع عــى ربطهــم بــرى 

فلســطني الغــايل، وكان رب األرسة معروًفــا ومشــهوًرا بنضالــه يف صفــوف الثــورة الفلســطينية يف لبنــان.

درس شــهيدنا املجاهــد حســام املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس األونــروا مبخيــم نهــر البــارد وحصــل عــى 

ــوم يف  ــى دبل ــل ع ــس وحص ــة طرابل ــي مبدين ــز املهن ــته يف املرك ــل دراس ــس، وأكم ــة طرابل ــن مدين ــة م ــة العام الثانوي

ــة. املحاســبة القانوني

صفاته وأخالقه
ُعهــد الشــهيد املجاهــد بالشــخصية الهادئــة املتواضعــة املســاعدة لآلخريــن، واعًيــا ومثقًفــا، وكل مــن يتعامــل معــه 

ــه  ــداوم عــى الصــاة يف املســجد. كان أصغــر إخوت ــا وي ــة واإلخــوة، ملتزًم ــأوارص املحب يشــعر مبــدى ارتباطــه القــوي ب

واعتــاد أن يدخــل الــرور عــى قلــب إخوتــه الذيــن ارتبــط معهــم بعاقــات قويــة.

مشواره الجهادي
كغــره مــن أبنــاء فلســطني تفتحــت عينــاه عــى جرائــم االحتــال ووحشــيته يســتمع لحكايــات التاريــخ الفلســطيني 

ــه  ــبع قلب ــام 1948م، فتش ــت يف الع ــي احتل ــطينية الت ــي األرايض الفلس ــوم« وباق ــه »دش ــة ببلدت ــه الصهاين ــا فعل وم

كراهيــة لهــذا الكيــان الغاصــب.

أحــب شــهيدنا املجاهــد حســام حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، فالتحــق بصفــوف الحركــة ليــرتيب عــى نهــج 

الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ويســر عــى درب اإلميــان والوعــي والثــورة. ونظــًرا لحــب شــهيدنا املقــاوم حســام 

ــل، يخــرج بالليــل  ــل أو مل ــان، فعمــل بــال كل للمقاومــة والجهــاد التحــق بصفــوف الجهــاز العســكري للحركــة يف لبن

(2007 - 1974)

ــد  ــى موع ــل، ع ــع الرحي ــد م ــى موع ــام ع ــوم حس ــهيدنا املظل ش

مــع الشــهادة واإلبــاء، عــى موعــد مــع االرتقــاء مــن دنيــا الفنــاء إىل 

جنــان الخلــد، شــهيًدا عــى طريــق العــودة؛ ليكــون هــذا هــو طريــق 

كل الجــئ حــّر، ولتتضــح معــامل نكبــة أخــرى، عنوانهــا »نحيــا الجئــني 

ومنــوت نازحــني!«.
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ــا للغايــة يف عملــه املقــاوم حتــى أهلــه وإخوتــه مل يعرفــوا أي يشء عنــه  والنهــار حســب متطلبــات الجهــاد، وكان رسيً

بهــذا الجانــب إال أن عــرف أخــوه الكبــر بالصدفــة أنــه منتــٍم لحركــة الجهــاد اإلســامي يف حــرب يوليــو )متــوز( 2006م 

عندمــا كان يشــارك يف تنفيــذ أحــد الكامئــن ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين، وكــام أنــه شــوهد يف أحــد املــرات وهــو 

يحــرس شــاطئ البحــر مــن الهجــامت الصهيونيــة.

موعد مع الشهادة
29 يونيــو )حزيــران( 2007م شــهيدنا املجاهــد حســام عــى موعــد مــع لقــاء ربــه؛ فقــد كان املئــات مــن الاجئــني 

ــي  ــف املدفع ــم القص ــا لجحي ــب تجنًب ــداوي القري ــم الب ــوا إىل مخي ــن نزح ــارد الذي ــر الب ــم نه ــن مخي ــطينيني م الفلس

الكثيــف عــى املخيــم بســبب املعــارك الدائــرة بــني الجيــش اللبنــاين ومســلحي جامعــة »فتــح اإلســام«، وســار األهــايل يف 

تظاهــرة صاخبــة بعــد انتهــاء صــاة الجمعــة وهــم يهتفــون بأنهــم ســيعودون إىل مخيمهــم املنكــوب نهــر البــارد، وكان 

يتقــدم مســرة العــودة الشــهيد املجاهــد حســام، وحينــام حاولــت التظاهــرة التقــدم يف مســرتها، قــام أفــراد مــن الجيــش 

اللبنــاين بإطــاق نــرات رشاشــاتهم عــى املتظاهريــن مــا أدى إىل استشــهاد شــهيدنا الفــارس حســام وشــاب آخــر وجــرح 

عــرشات آخريــن. وهكــذا غــادر الشــهيد املظلــوم حســام هــذه الحيــاة بــكل عــزة وشــموخ، رحمــك اللــه يــا حســام، 

وأســكنك فســيح جناتــه بإذنــه تعــاىل!
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الشهيد املجاهد رائد فؤاد شاكر غنام

نال وسام الشهادة بعد مسرة جهاد وتضحية

الميالد والنشأة
يف أحضــان أرسة محافظــة ميســورة الحــال فاحــت نفحــات الفــرح واالبتهــاج مــع مولــد طفــل جديــد لعائلــة غنــام 

ُســمي رائــد. كان ذلــك يف يــوم 20 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1986م الــذي حفــر يف ذهــن والديــه الحامديــن للــه _عــز 

وجــل_ عــى هــذه النعمــة التــي أنعمهــا عليهــام باالبــن البكــر، فرتعــرع الشــهيد املجاهــد رائــد فــؤاد غنــام )أبــو خالــد( 

عــى كتــاب اللــه وســنة نبيــه مثلــه كمثــل أشــقائه الســتة وشــقيقتيه يرعاهــم والداهــام الحنونــان، فــكان الشــبل املميــز 

يف مســجد الهــدى املجــاور ملنزلــه والشــاب الوســيم يف مخيمــه والعطــوف عــى أهلــه، وانتقــل مــن مرحلــة الطفولــة 

التــي تنقــل فيهــا بــني حــارات املخيــم إىل تلقــي العلــم يف املــدارس االبتدائيــة فاإلعداديــة، ومــن ثــم الثانويــة ليقــف 

مشــواره التعليمــي هنــا ويفتــح صفحــة عــز مــع البندقيــة.

صفاته وأخالقه
ـــذي  ـــه ال ـــن نوع ـــد م ـــقاقي الفري ـــج الش ـــذا النه ـــد ه ـــد رائ ـــهيد املجاه ـــج الش ـــا أن ينته ـــخص من ـــتغرب الش ال يس

ـــرات  ـــطني بن ـــزج فلس ـــة وليم ـــاد والتضحي ـــم روح الجه ـــي فيه ـــلمني ليحي ـــرب واملس ـــة الع ـــطني قضي ـــن فلس ـــل م جع

ـــهاد. ـــات االستش ـــاد ونفح الجه

مل يكــن الشــهيد الفــارس رائــد أول فــرد مــن أهلــه يقتنــع بهــذا النهــج ويســر فيــه حتــى لقــاء اللــه فقــد رشب مــن 

ــيخ  ــد وأرشف ورشف الش ــود وأحم ــد ومحم ــة: محم ــهداء الخمس ــه الش ــه أخوال ــذي رشب من ــة ال ــزة والكرام كأس الع

خليــل، وشــقيقه خالــد، وابــن خالتــه حســن أبــو زيــد، وزوج خالتــه خالــد عواجــة.

ـــى وهـــو  ـــه حت ـــارق وجه ـــي مل تف ـــة الت ـــع ومعـــروف بابتســـامته املائكي ـــن الجمي ـــوب م ـــد محب ـــدام رائ شـــهيدنا املق

ـــه شـــهيًدا. ـــق إىل الل مرت

(2007 - 1986)

تســتمر مســرة الصمــود واملقاومــة، مســرة التضحيــات والبطوالت، 

مســرة الجهــاد واالستشــهاد، ويتواصــل عنــاق الشــهداء، يتواصــل 

ركبهــم يف الســر نحــو العــا، إىل جنــان الخلــد، ال يرهــم مــن هــان 

ــز الرحمــن. انظــر إليهــم  أو اســتكان، فجهادهــم خالــص لوجــه العزي

كيــف يتســابقون إىل الشــهادة والفــداء! انظــر إليهــم نســوًرا ترفــرف يف 

الســامء تتهيــأ الفــرتاس الظلــم، لســلخ املحتــل مــن جــذوره! ســتبقى 

ــا، وســيبقى العهــد هــو العهــد، وســتبقى  ــا وعقولن فلســطني يف قلوبن

الوصيــة هــي الوصيــة، فإمــا النــر أو الشــهادة.
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مشواره الجهادي
يف مطلــع انتفاضــة األقــى املباركــة تطلــع الشــهيد املجاهــد رائــد إىل الفــردوس بشــغف، فعمــل لهــا بــكل إخــاص 

وســابق للعمــل االستشــهادي حيــث توجــه أكــر مــن مــرة لتنفيــذ عمليــات استشــهادية مــن بينهــا اقتحــام مغتصبــة 

مــراج مــع االستشــهادي املجاهــد شــاكر جــودة. وأقســم شــهيدنا املجاهــد رائــد الــذي أصيــب يف معظــم أنحــاء جســده 

قبــل االندحــار الصهيــوين مــن محــور فيادلفيــا أنــه ســيبقى عــى ذات الســياق وال يحيــد عنــه أبــًدا.

ومــع اســتمرار املقاومــة ارتقــى أداء الشــهيد املجاهــد رائــد مــن مجاهــد مرابــط إىل قائــد يصنــع العبــوات ليتنقــل 

ــع يف  ــة والتصني ــدة الهندس ــد وح ــح قائ ــى أصب ــة حت ــر فاعلي ــة األك ــواد التصنيعي ــف امل ــر يكتش ــع إىل آخ ــن مصن م

ــي  ــد الراع ــام والشــهيد املجاهــد محم ــاد غن ــه الشــهيد املجاهــد زي ــع عم ــه شــهيًدا م ــي الل ــى لق ــح حت محافظــة رف

ــرتىض«. ــك ريب ل ــت إلي ــم »وعجل ــق عليه لتنطب

موعد مع الشهادة
يــوم الســبت املوافــق 30 يونيــو )حزيــران( 2007م الجنــة تنتظــر شــهداء رسايــا القــدس األبطــال )رائــد غنــام، زيــاد 

غنــام، محمــد الراعــي(. ومــن جديــد امتــدت يــد الغــدر الصهيونيــة إىل أبنــاء شــعبنا إىل مجاهــدي رسايــا القــدس لتقــوم 

طائــرات العــدو الغــادرة بشــّن غــارة بصاروخــني عــى املجاهديــن الثاثــة عنــد مرورهــم مبنطقــة الســكة يف خانيونــس 

لرتقــوا شــهداء إىل العــا.
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الشهيد املجاهد زياد شاكر دياب غنام

عندما تعشق الروح الشهادة

الميالد والنشأة
بتاريــخ 25 مايــو )أيــار( مــن عــام 1969م كانــت فلســطني وكل األمــة العربيــة تعيــش نكســة حزيــران عــام 1969م، 

ــرت مــن  عــى موعــد مــع فجــر ميــاد قائــد عنيــد اســمه زيــاد شــاكر غنــام )أبــو يــارس( ألرسة فلســطينية مجاهــدة ُهجِّ

بلدتهــا األصليــة »الســوافر الغربيــة«، ليســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة مــن العــذاب والتــرشد يف مخيــم »يبنــا« لاجئــني 

ــوة  ــة إخ ــه الشــهيد وأربع ــن والدي ــة م ــرة عائل ــك األرسة الفلســطينية املهاج ــت تل ــار، وكون ــود واالنتص ــة الصم ملحم

وأخــت واحــدة وشــاء اللــه أن يكــون ترتيبــه الرابــع بــني الجميــع.

عمــل والــده كغــره مــن الفلســطينيني يف األرايض املحتلــة يف ســلك البنــاء مــن أجــل توفــر لقمــة العيــش ألطفالــه 

الصغــار. تــرىب الشــهيد املجاهــد زيــاد يف أرسة بســيطة عانــت الويــات مــن االحتــال وذاقــت لوعتــه وتربــت عــى حــب 

ــوا الســاح ووقفــوا يف وجــه العــدو  ــن حمل ــل الذي ــني األوائ ــوا مــن الفدائي ــه كان ــاع عــن الوطــن فأخوال ــاد والدف الجه

الصهيــوين الغاشــم، وتعلــم الشــهيد منــذ نعومــة أظافــره حمــل الســاح ليدفــع الظلــم عــن أهلــه وأبنــاء شــعبه.

 درس الشـهيد املجاهد زياد كغره من أبناء املخيم يف مدارس الوكالة ذات املقاعد الخشـبية والسـبورة السـوداء حيث 

درس املرحلة االبتدائية يف مدرسـة »واو«، ثم التحق باملرحلة اإلعدادية ليدرس مدرسـة مبدرسـة »ب« اإلعدادية، ثم درس 

يف مدرسـة »بـر السـبع الثانويـة« واسـتطاع أن ينهي دراسـته الثانويـة بنجاح، حيث متيـز بتفوقه طوال املراحل الدراسـية 

رغـم محـاوالت االحتـال املتكـررة لتدمـر التعليـم من خـال اإلغاقـات والتضييق املسـتمر، مل يسـتطع الشـهيد املجاهد 

أبـو يـارس أن يـدرس املرحلـة الجامعيـة بسـبب مطـاردة االحتال لـه واعتقاله أكر من مـرة إال أنه التحـق بجامعة القدس 

املفتوحـة لينهـي سـنتني جامعتـني رغـم التهديـدات الصهيونيـة باعتقالـه إال أنهـا مل متنعه مـن مواصلة دراسـته الجامعية، 

يف تلـك الفـرتة تـزوج الشـهيد مـن رفيقـة عمـره ومـنَّ اللـه عليه بشـبلني من أشـبال اإلسـام: يارس وعبـد الحميـد، وثاث 

ر أهلهـا عنوة، ولكن  زهـرات: سـامح، وبيسـان، وجنني أسـامء تحمـل يف طياتها ذاكرة محفـورة ملدن وقرى فلسـطينية ُهجِّ

مـا زالـت ذاكـرة تلـك املـدن عالقـة باقيـة يف عقول وقلـوب كل فلسـطيني ينتمـي لتلك األرض ويعـرف الله حـق املعرفة.

(2007 - 1969)

الشـهيد املقـدام زيـاد غنام رجل يف زمـن عزَّ فيه الرجال، وأسـد من 

أسـود ذات الشـوكة، اسـتطاع هذا املارد الصلب أن ميرغ أنف االحتال 

يف أكر من موقع، وأن يصنع لنفسـه ولوطنه اسـاًم يف تاريخ هذه األمة 

الغـراء، مل تثنـه ماحقـة االحتـال عـن مواصلـة جهـاده، ومل يكـن همه 

البحـث عـن الحيـاة أو الوصـول إىل مراكـز القـوى والسـيطرة واعتـاء 

املناصـب وامتـاك السـيارات الفارهـة، بـل ابتغـاء رضـا اللـه وإعـاء 

كلمتـه والدفـاع عـن دينـه ووطنـه واسـرتداد حقـه املسـلوب وكرامتـه. 
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صفاته وأخالقه
ــااًل للشــاب املجاهــد املتواضــع البســيط يف  ــاد لغــة التبخــرت والتبجــح والكــر، فعــد مث ــار زي مل يعــرف الشــهيد الب

مشــيته ويف كامــه ومعاماتــه مــع اآلخريــن، فلــم يذكــره أهلــه إال بــكل خــر، وســرته تبعــث يف نفوســهم البــرش، فهــو 

صاحــب االبتســامة الهادئــة النابعــة مــن قلــب حنــون طيــب يحنــو عــى الضعيــف والصغــر ويحــرتم الكبــر ويــر والديه.

حــرص الشــهيد املقــدام أبــو يــارس عــى أداء الصلــوات الخمــس جامعــة يف مســجد الهــدى فــرتاه يحــث إخوانــه عــى 

أداء الصــاة يف املســجد وحضــور مجالــس العلــم وقــراءة القــرآن. 

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد أبــو يــارس أنــه كان صابــًرا محتســًبا حيــث ذاق أمل فــراق وفقدان أربعــة من أبنائــه الذكور 

)أســامة، محمــد، إبراهيــم، حمــزة(، كذلــك لحــق بــه ابنــه الكبــر )يــارس( عــام 2008م حيــث قــى غريًقــا يف البحــر.

مشواره الجهادي
التحــق الشــهيد الفــارس أبــو يــارس يف بدايــة ريعــان شــبابه بأحــد فصائــل العمــل املقــاوم يف قطــاع غــزة وعــى أثــر 

ذلــك اعتقلتــه قــوات االحتــال يف العــام 1985م وقــى مــا يزيــد عــن الســنتني يف ســجون االحتــال وكانــت لــه ســرة 

نضاليــة حســنة لــدى إخوانــه األرسى، ومــع ذلــك مل يضعــف األرس مــن عزميتــه حيــث خــرج مجاهــًدا مقارًعــا لقــوات 

االحتــال. ومــع بدايــة انتفاضــة األقــى عمــل ضمــن صفــوف ألويــة النــارص صــاح الديــن يف ماحقــة قــوات االحتــال 

ومســتوطنيه. وشــارك الشــهيد املجاهــد محمــد الشــيخ خليــل يف الكثــر مــن العمليــات الجهاديــة.

ــا منــه بصــواب نهجهــا الجهــادي  ــاد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2004م إميانً انضــم الشــهيد املجاهــد زي

يف مقاومــة العــدو الصهيــوين الــذي ال يعــرف ســوى لغــة القــوة والعــدوان والقتــل والتخريــب والرتويــع للفلســطينيني. 

ــه  ــاح العســكري للحركــة. ومكن ــا القــدس الجن ــارًزا يف رساي ــًدا ب ــح قائ ــة إىل أن يصب ــه الشــخصية واملهني ــه كفاءت وأهلت

مركــزه يف الرايــا مــن أداء مهــام جهاديــة عظيمــة؛ فجهــز كثــرًا مــن االستشــهاديني يف املنطقــة الجنوبيــة، وجهــز كذلــك 

مجموعــات التصــدي لاجتياحــات التــي قــام بهــا العــدو ملخيــم رفــح، ويذكــر لــه تأسيســه ملجموعتــني مــن مهنــديس 

الصواريــخ الذيــن طــوروا بعــض الصواريــخ للرايــا. والعمليــات االستشــهادية التــي جهــز الشــهيد املجاهــد أبــو يــارس 

ــامد  ــم ح ــهاديان إبراهي ــا االستش ــي نفذه ــوفيم« الت ــة »كيس ــراج، وعملي ــني« يف م ــح املب ــة الفت ــي: »عملي ــا ه أبطاله

وفيصــل أبــو نقــرة، و«بــدر الكــرى« يف مســتوطنة جــان أور، و«الــرق الخاطــف« التــي قــام بهــا االستشــهادي أحمــد 

ــة  ــة »بواب ــة »كيســوفيم« التــي نفذهــا االستشــهاديان نضــال صــادق وأحمــد عاشــور، وعملي ــة مغتصب شــهاب، وعملي

صــاح الديــن« التــي قــام بهــا االستشــهادي جهــاد حســنني.

موعد مع الشهادة
ر للشــهيد املجاهــد زيــاد غنــام والشــهيد املجاهــد رائــد غنام والشــهيد  يف عــر يــوم 30 يونيــو )حزيــران( 2007م ُقــدِّ

املجاهــد محمــد الراعــي أن يكونــوا عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث طالتهــم يــد الغــدر والخيانــة لتقذفهــم طائــرات 

ــة  ــة ليســقط الثاثــة مرجــني بدمائهــم الزكي العــدو عنــد مرورهــم مبنطقــة الســكة يف خانيونــس بحممهــا الصاروخي

شــهداء بــإذن اللــه عــى أرض فلســطني.
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الشهيد املجاهد محمد أنور خميس الراعي

مرغ أنف جنود العدو بالرتاب

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد أنــور الراعــي )أبــو خميــس( يف بلــوك )O( مبحافظــة رفــح بتاريــخ 29 ينايــر )كانــون 

ــرت عنــوة مــن قريتهــا »املغــار« املحتلــة منــذ العــام مثانيــة وأربعــني وتســعامئة  الثــاين( 1986م ألرسة فلســطينية ُهجِّ

وألــف، ليســتقر بهــا املقــام عــى الحــدود املريــة الفلســطينية، وبيتهــم أول بيــت تدمــره قــوات االحتــال مبحافظــة 

رفــح خــال انتفاضــة األقــى املباركــة بحجــة واهيــة، لتهاجــر األرسة مــرة أخــرى وتبــدأ رحلــة البحــث عــن مــكان آخــر 

ليســتقر بهــا املقــام بحــي الســلطان يف املدينــة.

ــاد  ــة اإلســام واملســلمني وحــب الجه ــا يف خدم ــا وتفانيه ــا وتواضعه ــد بتدينه ــت أرسة الشــهيد املجاهــد محم عرف

واملجاهديــن مقدمــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن الشــهداء واألرسى، مــن بينهــم الشــهيد املجاهــد خميــس الراعــي الــذي 

ارتقــى إىل العــا خــال تصديــه للقــوات الصهيونيــة التــي اجتاحــت محافظــة رفــح بتاريــخ 23 ديســمر 2003م. 

تلقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو خميــس تعليمــه األســايس واإلعــدادي مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني، ثــم درس 

الثانويــة الصناعيــة مبــدارس الوكالــة، وحصــل عــى أثرهــا عى دبلــوم تصليح راديــو وتليفزيون مــن وكالة الغــوث الدولية. 

صفاته وأخالقه
ُعــرف الشــهيد الفــارس محمــد بالتزامــه بتعاليــم الديــن الحنيــف، وهــو مــن حفظــة كتــاب اللــه، حريًصــا عــى قــراءة 

القــرآن والصــاة يف جامعــة يف أي مســجد تواجــد بالقــرب منــه، فلــم يعــرف الشــهيد مســجًدا محــدًدا يلتــزم فيــه مــن 

كــرة تحركــه وتنقلــه بــني املحافظــات.

ــه،  ــاب الل ــده لكت ــه وتجوي ــى حفظ ــز ع ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــل ع ــهيد حص ــس أن الش ــو خمي ــده أب ــر وال وذك

مسرتســًا يف القــول إن الشــهيد نِعــم االبــن الطائــع لوالــده ووالدتــه، فلــم يذكــر أنــه عارضــه يف أمــر قــط حيــث حــرص 

عــى كســب رضــا والــده ووالدتــه قبــل أي عمــل أو خطــوة يخطوهــا.

(2007 - 1986)

هـم الشـهداء يسـكنون كل دقائـق حياتنـا، فلهـم املجـد كل املجـد 

ولقاتليهـم وماحقيهـم كل الخـزي والعـار. نقـف اليـوم معكـم أمـام 

مجاهـد فـذ مـن مجاهـدي اإلسـام العظيـم أىب إال أن ميـّرغ انف جنود 

بنـي صهيـون يف الـرتاب وأن يذيقهـم مـن نفس الـكأس التـي يجرعونها 

يومًيـا أبنـاء هذا الشـعب املصابـر واملرابط. إنه الشـهيد املجاهد محمد 

أنـور الراعـي الـذي اسـتطاع أن يحفـر اسـمه يف سـجات من نـور وعزة 

وإبـاء بالرغـم مـن صغر سـنه التي مل تتجـاوز الواحد والعرشيـن ربيًعا.
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ُعــرف الشــهيد املقــدام أبــو خميــس بوجهــه البشــوش وابتســامته التــي تعلــو وجهــه، وحســن خلقــه وتأدبــه وهدوئــه 

إىل جانــب الشــجاعة واإلقــدام التــي كان يتمتــع بهــا يف مقارعــة ومواجهــة القــوات الصهيونيــة.

مشواره الجهادي
عـى الرغـم مـن حداثـة سـنه وصغـره إال أنـه اسـتطاع أن ينجـز يف فـرتة حياته الصغـرة ضد العـدو املتغطـرس. انضم 

الشـهيد املجاهد محمد إىل حركة الجهاد اإلسـامي بعد رحلة ليسـت بالطويلة دخل فيها العديد من الحركات والتنظيامت 

املوجـودة يف السـاحة، وسـجل فيهـا العديـد مـن البصـامت حيث شـارك يف عمليتني استشـهاديتني متكن من النجـاة فيهام. 

لقـد وجـد يف حركـة الجهـاد اإلسـامي الجواب الشـايف عى الكثر من التسـاؤالت التي جالت يف خاطره. واسـتطاع الشـهيد 

املجاهد محمد الحافظ لكتاب الله أن يجذب إليه األنظار، فانضم إىل صفوف رسايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 

اإلسـامي وتلقى العديدات من التدريبات عى أيدي الشـهداء القادة محمد الشـيخ خليل ويارس أبو العيش وزياد غنام. 

مـع اشـتداد الحملـة الصهيونية عـى قطاع غزة، يف العـام 2004م، كثفت املقاومة الفلسـطينية وتحديـًدا رسايا القدس 

مـن رضباتهـا ضـد العـدو الصهيـوين ومتكنـت خـال أقل مـن يومني مـن تدمر دبابتـني صهيونيتـني وقتل أحد عـرش جنديًا 

صهيونًيـا وإصابـة عـدد آخـر بجـراح، فخال العـدوان الصهيوين الغاشـم عى حي الزيتون مطلع شـهر أبريل )نيسـان( من 

ذلـك العـام متكنـت رسايـا القـدس مـن تدمـر ناقلة جنـد صهيونية عـر اسـتهدافها بعبوة ناسـفة تـزن نحـو 50 كيلوغراًما 

مـن املتفجـرات، ويف اليـوم التـايل كان العـدو الصهيـوين عـى موعـد مـع الهزمية مـرة أخرى وذلـك عى أيدي رجـال رسايا 

القـدس أيًضـا عـى الرشيـط الحـدودي يف رفـح مـا أدى إىل تدمـر دبابـة صهيونية مـن نوع »مركفـاه« ما أسـفر عن مقتل 

سـتة جنـود صهاينـة وإصابـة عـدد آخر حيـث حظي برشف ذلـك العمل البطـويل الشـهيد املجاهد محمـد الراعي. 

ومل يكتــف شــهيدنا املجاهــد أبــو خميــس بذلــك العمــل البطــويل حيــث شــارك بعدهــا يف العديــد مــن العمليــات 

الفدائيــة. متكــن يف إحداهــا مــن إصابــة جيــب عســكري إصابــة مبــارشة بتفجــر عبوتــني ناســفتني يف محيــط مغتصبــة 

»رفيــح يــام« ســابًقا، وتفجــر أربــع عبــوات بجيــب آخــر خلــف بركــة تــل الســلطان. كــام شــارك يف العديــد مــن عمليــات 

اإلســناد للعمليــات االستشــهادية وإطــاق العــرشات مــن الصواريــخ وقذائــف الهــاون باإلضافــة إىل املشــاركة يف تطويــر 

ــس  ــو خمي ــدام أب ــهيد املق ــخ. وكان الش ــة صواري ــل وراجم ــاذف للقناب ــع ق ــفة وتصني ــوات الناس ــة كالعب ــاح التقني س

أصيــب أكــر مــن ثــاث مــرات، وبــرتت يف إحــدى املــرات إصبــع يــده، ومل متنعــه إصابتــه مــن مواصلــة جهــاده. كــام أنــه 

تعــرض ألكــر مــن مــرة لعمليــات اغتيــال مــن العــدو الصهيــوين بــاءت جميعهــا بالفشــل.

موعد مع الشهادة
يف عــر يــوم 30 يونيــو )حزيــران( 2007م قــدر للشــهيد املجاهــد محمــد الراعــي بصحبــة الشــهيد املجاهــد زيــاد 

غنــام والشــهيد املجاهــد رائــد غنــام أن يكونــوا عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث طالتهــم يــد الغــدر والخيانــة لتقذفهــم 

ــاء مرورهــم مبنطقــة الســكة يف خانيونــس بحممهــا الصاروخيــة ليســقط الثاثــة مرجــني  طائــرات العــدو الغــادر أثن

بدمائهــم الزكيــة شــهداء عــى أرض فلســطني. 

وعقب جرمية االغتيال عر والد الشـهيد أبو خميس عن عظيم امتنانه عى نعم الله وفضله بأن أكرمه الله بقائد دافع 

عـن أهلـه وانتقـم لـكل الحرائـر والثكى من أبناء شـعبه مؤكًدا أن خيار الجهـاد واملقاومة خيار إلهـي ال يجب الحياد عنه. 
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الشهيد املجاهد عامر إبراهيم سعيد شاهني

يف زهرة عمره اختار طريق الجهاد

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد عــامر إبراهيــم شــاهني بتاريــخ 18 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1983م يف كنــف عائلــة مؤمنــة 

باللــه عــز وجــل تعــرف حقــوق اللــه عليهــا األمــر الــذي تــرك آثــاره الطيبــة يف حيــاة شــهيدنا حيــث التحــق بصفــوف 

الحركــة اإلســامية املجاهــدة وهــو يف مقتبــل العمــر، فغــدا فارًســا مــن فرســانها ومجاهــًدا صنديــًدا مــن مجاهديهــا.

ــا تتكــون  ــه نصــب عينيه ــارس عــامر إىل أرسة اإلميــان ســاحها والتواضــع زادهــا ومرضــاة الل وينتمــي شــهيدنا الف

مــن الوالديــن وأربعــة أبنــاء ذكــور وثــاث مــن اإلنــاث عــامر أصغرهــم. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس 

الوكالــة يف مخيــم الريــج وســط قطــاع غــزة فيــام تلقــى تعليمــه الثانــوي يف مدرســة فتحــي البلعــاوي الثانويــة إال أن 

استشــهاده حــال دون التحاقــه بالجامعــة.

صفاته وأخالقه
اتســم شــهيدنا الفــارس عــامر بابتســامة هادئــة تنــم عــن شــخصية إســامية متزنــة، كــام أحــب إخوتــه املجاهديــن 

ولــكل مــن رفــع الســاح يف وجــه بنــي صهيــون ولســان حالــه يقــول: »املؤمــن أخــو املؤمــن«، وقــد التــزم منــذ صغــره يف 

املســاجد وعــرف طريقهــا فصــار مــن روادهــا، وحــرص عــى أن يصــى الصلــوات الخمــس يف جامعــة، مــا أثـّـر يف ســلوكه 

مــع اآلخريــن، فأحبــه كل مــن عرفــه وتأثــر بــه كل مــن اختلــط بــه وخاصــة مــن عايشــه يف مياديــن الجهــاد واملقاومــة. 

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد عــامر بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م، 

ــن  ــرز اإلخــوة املجاهدي ــن أب ــم وكان م ــادي العظي ــد اإلســام الجه ــورة، موائ ــي والث ــان والوع ــد اإلمي ــرىب عــى موائ وت

الناشــطني يف خدمــة اإلســام وفلســطني.

وشــارك شــهيدنا املقــدام عــامر يف مختلــف الفعاليــات التــي كانــت تقيمهــا الحركــة يف مخيــم الريــج وســط قطــاع 

غــزة مــا جعلــه محــط إعجــاب إخوانــه يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، كيــف 

ال وهــو دائــم الحديــث عــن الجهــاد والشــهادة؟!

(2007 - 1983)

إن جذورنــا راســخة يف هــذه األرض قبل مياد كيانهــم. كيف يتوهم 

غــزاة ســارقون أنهــم قــادرون عــى خلع تلــك الجذور إلحــال جذورهم 

ــة  ــدون كل لحظ ــطني يؤك ــدو فلس ــا؟ مجاه ــة مكانه ــدة العفن الفاس

بدمائهــم وأرواحهــم أن أوهــام الغــزاة رساب زائــل. عــامر أكــد ذلــك.
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وبالفعــل التحــق شــهيدنا الفــارس عــامر بإحــدى مجموعــات رسايــا القــدس حيــث بــات مقاتــًا مميــزًا يشــارك يف صــد 

العديــد مــن عمليــات التوغــل والعــدوان التــي تشــنها قــوات االحتــال الصهيــوين ضــد املخيــم. كــام شــارك يف الربــاط 

عــى الثغــور الرشقيــة ملخيــم الريــج لحاميــة األرض واإلنســان مــن العــدوان الصهيــوين الغاشــم.

موعد مع الشهادة
ُقــِدر شــهيدنا الفــارس عــامر أن يكــون عــى موعــد مــع الــدم الــذي هــزم الســيف وذلــك يف 5 يوليــو )متــوز( 2007م 

حــني حاولــت قــوة صهيونيــة خاصــة التســلل مــن الحــدود الرشقيــة ملخيــم الريــج، فــكان شــهيدنا وإخوانــه املجاهــدون 

ــارس عــامر  ــا شــهيدنا الف ــى خاله ــة ارتق ــوة الصهيوني ــن والق ــني املجاهدي ــف ب ــث دار اشــتباك عني ــا باملرصــاد حي له

شــهيًدا يف ســبيل اللــه مقبــًا غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد محمود نجيب مصطفى نزال 

باع الحياة واشرتى اآلخرة فداء لفلسطني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود نجيــب نــزال يف 10 مــارس )آذار( 1986م، وهــو مــن ســكان بلــدة قباطيــة جنــويب 

جنــني. عــاش بــني أرسة مكونــة مــن األب واألم وثاثــة أشــقاء وخمــس شــقيقات.

ــرز مســتوى  ــث ب ــل حي ــن جب ــاذ ب ــة يف مدرســة مع ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــود املرحل درس الشــهيد املجاهــد محم

الشــهيد يف الدراســة جيــًدا، ثــم انتقــل إىل مدرســة قباطيــة الثانويــة، وأتــم املرحلــة الثانويــة العامــة، وبعــد ذلــك درس يف 

جامعــة القــدس املفتوحــة، لكنــه مل يتمكــن مــن إكــامل دراســته بســبب مطاردتــه مــن قبــل قــوات االحتــال.

نشــأ الشــهيد املقــدام محمــود يف أرسة مناضلــة قدمــت الشــهداء واملعتقلــني والجرحــى، واختــار لنفســه منــذ تفّتــح 

عينيــه عــى الدنيــا طريــق الجهــاد اإلســامي إلدراكــه أن مقارعــة االحتــال تســتوجب االنخــراط يف فصيــل مقــاوم أولويــة 

الــراع لديــه العــدو الصهيــوين كــام يقــول شــقيقه أحمــد.

صفاته وأخالقه
قــال مقربــون مــن الشــهيد الفــارس محمــود إنــه عــرف الطريــق للمســجد ومــأل اإلميــان قلبــه ومل يتأخــر عــن الصــاة 

وتأديــة العبــادات، وعــرف عنــه طيــب املعــرش وحســن األخــاق واألمانــة والنزاهــة واالنتــامء الصــادق لوطنــه وشــعبه.

ويقــول والــده: »كان هادئـًـا جــًدا وحكيــاًم ويتمتــع بأخــاق عاليــة ومصداقيــة جعلتــه يحظى مبحبــة واحــرتام الجميع، 

كــام نشــط يف مقاومــة االحتــال يف مدرســته وشــارك يف املســرات واملواجهات«.

ـــامن  ـــديد الكت ـــد ش ـــكل رسي، وعه ـــامي بش ـــاد اإلس ـــة الجه ـــود يف حرك ـــرط محم ـــه: »انخ ـــد رفاق ـــال أح ـــدوره ق ب

ـــارس  ـــان وإخـــاص ويرفـــض التباهـــي واالســـتعراض، فصـــار ف ـــه وشـــعبه، يعمـــل بتف ـــامء لوطن والتواضـــع والحـــب واالنت

ـــوات  ـــه ق ـــى اعتقلت ـــار حت ـــل نه ـــدم لي ـــد ويق ـــي ويجاه ـــل، يعط ـــل أو املل ـــرف الكل ـــة، ال يع ـــة الري ـــامت الصعب امله

ـــال«. االحت

(2007 - 1986)

ــف.  ــرتدد وال يضع ــن، وال ي ــاف أو يج ــل، وال يخ ــب وال مي ال يتع

ــذي روى بدمــه  ــة ال ــن قباطي ــزال، اب ــه الشــهيد الفــارس محمــود ن إن

الطاهــر ثــرى جنــني لتبقــى الرايــة مــن بعــده مرفوعــة، وإرادة املقاومة 

معقــودة. عــاش بطــًا ومــات بطــًا، مل يســامل ومل يهــادن، وال يفــرط وال 

يفــاوض إلدراكــه حقيقــة أن مــا أخــذ بالقــوة ال يســرتد إال بالقــوة، وأن 

ــاة رخيصــة  ــاع الحي ــة، فب ــر فوهــة البندقي ــود اال ع ــن تع فلســطني ل

وذهــب نحــو املعــايل يف جنــان الخلــد.
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مشواره الجهادي
»هنيًئــا لــك الشــهادة وإنــا عــى دربــك ماضــون لــن نخــون ولــن نفــرّط ولــن نتخــى عــن نهــج الشــقاقي« كلــامت 

رددهــا الشــهيد املقــدام محمــود لحظــة وداع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد زيــاد مايشــة مــن كــوادر رسايــا القــدس يف 

جنــني عقــب اغتيالــه مــن قبــل قــوات االحتــال يف عمليــة خاصــة يف بلــدة كفــر دان.

ويشــر مقربــون للشــهيد الفــارس محمــود أنــه حمــل ســاحه ومــى يف تشــييع جثــامن رفيقــه مقســاًم عــى مواصلــة 

املشــوار. مل يتأخــر شــهيدنا الفــارس محمــود عــن تنفيــذ وعــده وعهــده الــذي قطعــه لرفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد 

زيــاد مايشــة فلحــق بــه شــهيًدا يف عمليــة اغتيــال جديــدة نفذتهــا الوحــدات الصهيونيــة يف جنــني.

يقــول أحــد رفــاق الشــهيد املجاهــد محمــود: »منــذ اعتقالــه وعقــب مطاردتــه ولســانه مل يتوقــف عــن الحديــث عــن 

الشــهادة والدعــاء للــه تعــاىل أن مينحــه هــذه املرتبــة واملنزلــة العظيمــة، وكلــام ارتقــي أحــد رفاقــه شــهيًدا قــال: هنيًئــا 

لــه! اللهــم ارزقنــا الشــهادة يف مقاومــة املحتلــني«.

رفــض شــهيدنا الفــارس محمــود الــزواج، ورد عــى أبيــه ملــا طــرح عليــه فكــرة االرتبــاط بفتــاة قائــًا: »ال تقلــق يــا أيب 

ســتفرح وتفتخــر بعــريس، ســيكون يل عــرس كبــر ويــوم مشــهود لــن تنســاه«.

موعد مع الشهادة
ر للشــهيد الفــارس محمــود أن يكــون عــى موعــد مــع العبــور إىل جنــان الخلــد،  ليلــة 8 يوليــو )متــوز( 2007م ُقــدِّ

ــة  ــة خاص ــة صهيوني ــهد يف عملي ــث استش ــا حي ــى ناله ــهادة حت ــو الش ــا نح ــعى دوًم ــار، وس ــول االنتظ ــه ط ــد أّرق فلق

ــة جنــني. ــا القــدس يف مدين اســتهدفته مــع عــدد مــن مجاهــدي رساي

يخــر مقربــون منــه أن وحــدات خاصــة صهيونيــة اغتالتــه يف بلــدة قباطيــة، واعتقلــت املجاهــد هــال الســويطي 

أحــد مجاهــدي الرايــا يف عمليــة خاصــة بالقــرب مــن قريــة مثلــث الشــهداء جنــوب املدينــة. وقــال شــهود عيــان إن 

الوحــدات الخاصــة اســتقلت ســيارة بــاص ونصبــت كميًنــا عــى مدخــل بلــدة مثلــث الشــهداء جنــوب املدينــة، وعنــد 

ــًا مــن الرصــاص عــى الســيارة التــي يســتقلها املجاهــدون  مــرور ســيارة مــن نــوع هونــداي إىل املنطقــة أطلقــت واب

ومنعــت ســيارات اإلســعاف مــن دخــول املنطقــة.

يــوم تشــييع جثــامن الشــهيد املجاهــد محمــود بــدا يوًمــا مشــهوًدا يف قباطيــة حيــث شــارك يف تشــييع جثامنــه أكــر 

مــن عــرشة آالف مواطــن حتــى إن أزقــة وشــوارع قباطيــة غّصــت بجمــوع املشــّيعني ممــن عرفــوا الشــهيد أو ســمعوا 

عــن بطوالتــه فأحّبــوه وأرّصوا عــى تكرميــه يف لحظــات الــوداع األخــرة.
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الشهيد املجاهد محمد عمر محمد ذياب

ضحى بالشهادة الجامعية ونال شهادة األخرة

الميالد والنشأة
يف 14 ينايــر )كانــون الثــاين( 1984م ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عمــر ذيــاب يف قريــة كفــر راعــي قضــاء جنــني، 

فكــر وترعــرع يف كنــف أرسة بســيطة مكونــة مــن األب واألم وثاثــة أبنــاء. تلقــى تعليمــه حتــى اجتــاز املرحلــة الثانويــة 

والتحــق بالجامعــة، لكنــه مل يكمــل بســبب الظــروف واألوضــاع الصعبــة املتعلقــة باالحتــال، وألنــه رأى يف االستشــهاد 

يف ســبيل اللــه شــهادة أعظــم مــن جميــع الشــهادات.

صفاته وأخالقه
تقــول والدتــه: »كان محمــد مختلًفــا عــن إخوتــه وأبنــاء جيلــه فمنــذ صغــره مييــل للجهــاد وحــب الوطــن. عندمــا 

يلعــب وهــو يف ســن 6 ســنوات فــإن لعبتــه املفضلــة هــي الســاح ومحــاكاة الجيــش واملقاومــة يف عمليــات االشــتباك«.

واصــل شــهيدنا الفــارس محمــد حديثــه عــن الجهــاد وكرهــه للمحتــل رغــم صغــر ســنه كــام تقــول والدتــه، وتضيــف: 

»كنــت أشــعر دوًمــا أن حياتــه ومســتقبله مختلفــان وأطالــع يف عينيــه وكلامتــه مامــح الحــب لوطنــه واالميــان بالتضحيــة 

واالســتعداد للجــود بالنفــس. وبــدا ذلــك خــال رحلــة اعتقالــه ومطاردتــه؛ فقــد عــاش مجاهــًدا مخلًصــا مناضــًا يف ســبيل 

ــعبه«. وطنه وش

 أمــا الوالــد فيقــول: »نشــأة محمــد وســرته تختلــف عــن باقــي الشــباب؛ فقــد التــزم بصاتــه وعباداتــه، وهــو حافــظ 

لكتــاب اللــه فضــًا عــن أنــه يقــدم الخطــب والــدروس الدينيــة«. مشــرًا إىل أن ابنــه الشــهيد معطــاء مخلــص يخــدم 

أهــل بلدتــه مــام جعلــه يحظــى باحــرتام وتقديــر الجميــع.

وأوضــح أن الشــهيد املجاهــد محمــد كان طالًبــا متميــزًا يف مدرســته، وبعــد نجاحــه يف الثانويــة العامــة التحــق بجامعة 

القــدس املفتوحــة، ولكــن بعــد يومــني مــن دراســته أصبــح مطــارًدا لقــوات االحتال.

مشواره الجهادي
ــام يقــول  ــال في ــص والنضــال ضــد االحت ــز بالعمــل الصــادق واملخل ــده إن الشــهيد املجاهــد محمــد متي يقــول وال

(2007 - 1984)

ــر أو  ــر الن ــث غ ــار ثال ــال خي ــود واألبط ــام األس ــس أم ــه لي ألن

ــار الشــهيد املجاهــد محمــد ابــن جنــني طريــق الجهــاد  الشــهادة اخت

وهــو يعلــم أن الجنــان تحتــاج الفــداء. عــرف الطريــق، فحمــل الســاح 

ــزرع يف  ــه أو ي ــال من ــه ين ــل الغاصــب عل ــل املحت ــارع ويقات وراح يق

قلبــه الخــوف؛ فهــو يعلــم أن كل قطــرة دم تســقط عــى ثــرى فلســطني 

الحبيبــة لــن تكــون إال مشــعًا يــيء الطريــق نحــو األقــى والتحرير.
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رفاقــه يف حركــة الجهــاد االســامي إنــه انتمــى للحركــة بشــكل رسي، وصــار مــن أبــرز الناشــطني واملتحمســني ملقاومــة 

االحتــال الــذي اعتقلــه يف 9 أبريــل )نيســان( 2004م، وســجن ملــدة 3 ســنوات ونصــف بتهمــة االنتــامء لرايــا القــدس 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.

 بعــد انتهــاء محكوميتــه خــرج شــهيدنا املقــدام محمــد مــن الســجن وكلــه حــامس وشــوق للعمــل العســكري انتقاًمــا 

ــا مأســاويًا  ــه تعيــش واقًع ــذي جعــل أرست ــه يف 6 مــارس )آذار( 2007م األمــر ال مــن االحتــال، وقــد أصبــح مطــارًدا ل

بفعــل تكــرر املداهــامت والضغــوط والتهديــدات لثنــي ابنهــا عــن الجهــاد.

ــاد  ــا القــدس، وواصــل مســرة الجه ــه يف رساي ــول رفاق ــارس محمــد الخضــوع للضغــوط كــام يق رفــض الشــهيد الف

والتضحيــة، وقــاد مجموعــات رسايــا القــدس يف عملياتهــا الجريئــة ضــد االحتــال يف منطقتــه، فظهــر مجاهــًدا وشــجاًعا 

وبطــًا دوًمــا يتقــدم الصفــوف ويحــض رفاقــه عــى الصمــود والجهــاد والتحــدي، ويتحــدث بعــزة وإبــاء عــن دور رسايــا 

القــدس يف الدفــاع عــن شــعبنا ومقاومــة االحتــال.

موعد مع الشهادة
ــاد  ــه الشــهيدين املجاهديــن زي ــغ بعــد استشــهاد رفــاق درب ــر بشــكل بال ــه تأث ــا القــدس إن ويقــول رفاقــه يف رساي

ــة هجــوم بالســاح الرشــاش عــى  ــذ عملي ــا أقــدم عــى تنفي ــأر لهــام، حينه ــزال، فأقســم عــى الث مايشــة ومحمــود ن

ــى استشــهد. ــود، فاشــتبك معهــم حت ــاب، فهاجمــه الجن حاجــز عن

يقــول والــده إنــه مل يتمكــن مــن رؤيتــه لشــهرين متتاليــني قبــل استشــهاده بفعــل املاحقــة عــى يــد جيــش االحتال، 

ويضيــف وهــو يبكيــه: »عانقتــه يف ثاجــة املــوىت وقبلتــه وقلــت إنــه رفــض الــزواج واختــار الشــهادة والجنــة فاللهــم 

تقبلــه شــهيًدا«.

 أمــا والدتــه فقالــت: »يــوم استشــهاده قــال يل أحــد أشــقائه إنــه خــال وجــوده يف املنــزل همــس بإذنــه وأوصــاه 

قائــًا: عندمــا أستشــهد قــل ألمــي أال تبــي عــى فراقــي وتفــرح بزفــايف إىل الجنــة، وحفظــت وصيتــه وعهــده رغــم أين 

يف البدايــة بكيــت«. وقــد استشــهد الشــهيد املجاهــد محمــد يف 12 يوليــو )متــوز( 2007م، وفــور تلقيهــا الخــر انطلقــت 

أم الشــهيد املقــدام محمــد مــع عائلتهــا للمستشــفى. كانــت الســاعة الواحــدة فجــًرا ومــع ذلــك تقــول إنهــا صممــت 

عــى مشــاهدته، ووصلــت للثاجــة وعانقتــه وقبلتــه بحــب وشــعرت أنــه فتــح عينــه الشــامل ونزلــت دمعــة ووقفــت يف 

خــده، وهــذه مــن كرامــات الشــهيد فشــعرت بفرحــة كبــرة وملــا أحــروه للبيــت زغــردت لــه.

مــن كرامــات الشــهادة كــام تقــول والدتــه: »أن حاممــة بيضــاء رفرفــت فــوق املســجد حيــث صــاة امليــت، ولحقتهــم 

إىل مــكان دفنــه«.
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الشهيد املجاهد عبد الرحمن جميل عبد املجيد الكفارنة

فارس من الوحدة الصاروخية

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن جميــل الكفارنــة يف 5 ينايــر )كانــون الثــاين( 1986م يف بلــدة بيــت حانون شــامل 

قطــاع غــزة، وتــرىب يف أرسة فلســطينية بســيطة الحــال زرعــت يف نفســه حــب الجهــاد والتضحيــة والبــذل يف ســبيل الله.

تتكــون أرستــه مــن ســبعة أفــراد، فــكان محبوبًــا مــن والــده ووالدتــه، ومحبوبًــا أيًضــا مــن إخوانــه، متواضًعــا ال يحــب 

إال يف اللــه وال يبغــض إال فيــه، وعــاش وارتقــى إىل العليــاء، ومل يغضــب أحــًدا إال يف اللــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة ذكــور بيــت حانــون للبنــني، وأكمــل 

تعليمــه الثانــوي يف مدرســة هايــل عبــد الحميــد للبنــني.

صفاته وأخالقه
شــهيدنا البــار عبــد الرحمــن رحمــه اللــه مــن املداومــني عــى صيــام االثنــني والخميــس عمــًا بســنة النبــي املصطفــى 

. وهــو خلــوق مــؤدب ال يحــب املــزاح وال يحــب الخــوض يف أمــور الدنيــا الزائلــة، ومتيــز بحثــه إلخوانــه يف كل مــكان 
عــى عــدم الغيبــة والنميمــة، وعــى اتبــاع الســنة النبويــة الرشيفــة حيــث أوىص أهلــه وأصدقــاءه أال يصــى عليــه؛ ألن 

. شــهيد املعركــة ال يصــى عليــه كــام يف ســنة نبينــا محمــد

مشواره الجهادي
التــزم شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحمــن منــذ نعومــة أظافــره بالصــاة، فــداوم عليهــا يف مســجد الشــهيد عبــد اللــه 

الســبع ببيــت حانــون، فأحبــه أبنــاء الجهــاد اإلســامي وأحبهــم وصــار أبنــاء الحركــة. 

مــع بــدء االنتفاضــة املباركــة صــار شــهيدنا الفــارس عبــد الرحمــن أحــد أعمــدة املســجد. ويف العــام الثالــث لانتفاضــة 

املباركــة نــال شــهيدنا املجاهــد رشف اللحــاق بركــب املجاهديــن، فانضــم إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 

ــا ال يلــني حيــث  الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، فتميــز بقلــة الــكام، ال يســأل عــن يشء ال يعنيــه، مجاهــًدا فــًذا، صلًب

شــارك إخوانــه املجاهديــن يف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة عــى محافظــة الشــامل الحبيــب، فــزرع العبــوات، وســهر 

الليــايل مرابطًــا عــى ثغــور الشــامل الصابــر.

(2007 - 1986)

ســلك درب الجهــاد واملقاومــة، امتــأل قلبــه باإلميــان ومــى يشــق 

ــاه الرضــا. حمــل الصــاروخ وأقســم أن ال  ــه ســائًا إي طريقــه نحــو رب

هــدوء ملــن احتــل أرضــه ووطنــه حتــى القــى اللــه شــهيًدا.
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قــام شــهيدنا املقــدام عبــد الرحمــن بالرصــد لعــدة عمليــات عســكرية قامــت بهــا رسايــا القــدس، وشــارك مــع إخوانــه 

املجاهديــن يف إطــاق صواريــخ القــدس تجــاه املغتصبــات الصهيونيــة شــامل قطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
ارتقـــى شـــهيدنا الفـــارس عبـــد الرحمـــن إىل العـــا يـــوم األحـــد 22 يوليـــو )متـــوز( 2007م أثنـــاء قيامـــه برفقـــة 

الشـــهيد املجاهـــد محمـــد أبـــو ســـيف بقصـــف مغتصبـــة »ســـديروت« بصاروخـــني مـــن طـــراز »قـــدس«، فأطلقـــت 

ـــم  ـــني بدمائه ـــم مخضب ـــا أدى إىل ارتقائه ـــحابهم م ـــد انس ـــن بع ـــاه املجاهدي ـــا تج ـــة صواريخه ـــدر الصهيوني ـــرات الغ طائ

ـــم. ـــة والظل ـــى الغطرس ـــهداء ع ش
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الشهيد املجاهد محمد هشام إبراهيم أبو سيف

جهاد با حدود ورضبات يف عمق اليهود

الميالد والنشأة
يف مخيــم جباليــا ولــد فــارس مــن فرســان الجهــاد واملقاومــة، فــكان الشــهيد املجاهــد محمــد هشــام أبــو ســيف، يف 

ــرت عائلتــه مــن بلــدة »يافــا«  26 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1986م ألرسة ملتزمــة محافظــة تتكــون مــن مثانيــة أفــراد. ُهجِّ

يف العــام 1948م عــيل يــد العصابــات الصهيونيــة.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث يف مخيــم جباليــا ليتوقــف 

بعدهــا عــن دراســته ملســاعدة والــده يف إعالــة أرستــه حيــث التحــق بجهــاز األمــن الوطنــي يف الســلطة الفلســطينية.

صفاته وأخالقه
ــا مــن كل مــن  متتــع الشــهيد املجاهــد محمــد بشــخصية قويــة، وتحــى بأحســن وأنبــل األخــاق مــا جعلــه محبوبً

عرفــه خاصــة يف صفــوف أبنــاء مســجده )مســجد الشــهيد أنــور عزيــز( الــذي داوم عــى الصــاة فيــه حتــى أطلــق عليــه 

ــا بــدروس الوعــي واإلميــان  ــًدا ومتفكــًرا وملتزًم لقــب حاممــة املســجد نظــًرا لكــرة الوقــت الــذي قضــاه داخلــه متعب

والثــورة، تلــك الــدروس التــي أشــعلت يف نفســه ثــورة عــى املحتــل ال تنطفــئ، وإميانـًـا باللــه وبعدالــة قضيــة فلســطني، 

وبوعــي راســخ بحقيقــة الــراع.

آمــن شــهيدنا املجاهــد محمــد بقــول رســولنا املصطفــي : »عينــان ال متســهام النــار: عــني بكــت مــن خشــية اللــه، 

وعــني باتــت تحــرس يف ســبيل اللــه«، وهــو مــا ترجمــه عــى أرض الواقــع ســواء بالبــكاء يف محــراب الصــاة، أو الربــاط 

عــى ثغــور الوطــن قابضــا عــى البندقيــة، ســبابته تامــس الزنــاد، ولســانه يــردد ذكــر اللــه.

مشواره الجهادي
ــزم يف مســجد  ــع 2004م ليلت ــاد اإلســامي يف فلســطني مطل ــة الجه ــوف حرك ــد بصف ــدام محم التحــق شــهيدنا املق

الشــهيد أنــور عزيــز، مــا جعلــه محــط إعجــاب إخوانــه يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

ــود الحــق يف رساياهــم القدســية يف منتصــف العــام 2004م. ــا مــن جن ــاروه جنديً ــن اخت الذي

ــاز شــهيدنا الفــارس محمــد العديــد مــن الــدورات العســكرية قبــل أن يلتحــق بوحــدة االستشــهاديني التابعــة  اجت

(2007 - 1986)

بــني أزقــة مخيــم جباليــا الضيقــة قــى طفولتــه، عــى أزيــز 

الرصــاص ودوي القنابــل النتفاضــة 1987م، وتفتحــت عينــاه عــى 

مشــاهد الجرائــم واملجــازر التــي كانــت ترتكبهــا القــوات الصهيونيــة 

ــى  ــزم ع ــد الع ــل، وعق ــى املحت ــورة ع ــأل ث ــعبه، فامت ــاء ش ــق أبن بح

ــارك. ــن املب ــرى الوط ــى ث ــالت ع ــرة دم س ــكل قط ــام ل االنتق
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للرايــا ومــن ثــم الوحــدة الخاصــة حيــث شــارك يف العديــد مــن عمليــات القصــف املتواصلــة عــى البلــدات الصهيونيــة، 

فتمكــن مــن إطــاق عــدة صواريــخ قــدس 3 وقــدس متوســط املــدى عــى بلــدة »ســديروت« ومدينــة املجــدل املحتلــة.

يُســجل للشــهيد املجاهــد محمــد مشــاركته يف العديــد مــن عمليــات التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة الغاشــمة عــى 

شــامل قطاعنــا الحبيــب بــزرع العبــوات الناســفة وإطــاق القذائــف املضــادة للــدروع.

تعـــرض شـــهيدنا الفـــارس محمـــد خـــال اجتيـــاح مدينـــة الشـــيخ زايـــد لقصـــف مدفعـــي برفقـــة مجاهـــد مـــن كتائـــب 

ـــة  ـــن عملي ـــة م ـــهيدنا بأعجوب ـــا ش ـــام نج ـــام بين ـــب القس ـــن كتائ ـــوىس م ـــس م ـــد أني ـــهاد املجاه ـــا أدى الستش ـــام م القس

ـــال. االغتي

موعد مع الشهادة
يف عــر يــوم األحــد 22 يوليــو )متــوز( 2007م متكــن الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو ســيف مــن إطــاق صاروخــني 

قــدس 3 باتجــاه مغتصبــة »ســديروت« الصهيونيــة أســفرا عــن إصابــة صهيونيــة بجــراح عــاوة عــى األرضار الجســيمة 

التــي لحقــت بأحــد املنــازل. وخــال عودتــه مــع رفيــق دربــه املجاهــد يف رسايــا القــدس عبــد الرحمــن الكفارنــة مــن 

مهمتهــم الجهاديــة رصدتهــام طائــرة اســتطاع صهيونيــة وأطلقــت صاروًخــا عــى الســيارة التــي كانــا يســتقانها فأصابهــا 

بشــكل مبــارش مــا أدى إىل استشــهادهام عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد أحمد حسني عبد العال البلعاوي

متنى أن يجعل من جسده أشاء يف سبيل الله

الميالد والنشأة
مــع بــزوغ خيــوط فجــر يــوم 17 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1985م كان موعــد ميــاد الشــهيد املجاهــد أحمــد حســني 

البلعــاوي )أبــو شــادي( يف مخيــم الشــاطئ بغــزة.

ــاش  ــد ع ــطينيني؛ فق ــم الفلس ــاء املخي ــن أبن ــه م ــاة أقران ــن حي ــادي ع ــو ش ــد أب ــهيد املجاه ــاة الش ــف حي مل تختل

الشــهيد وترعــرع يف كنــف أرسة بســيطة هّجــرت مــن بلدتهــا األصليــة »عســقان« يف العــام 1948م، تتكــون مــن والديــه، 

وخمســة مــن األبنــاء وبنتــني، وترتيبــه الرابــع بينهــم.

درس الشــهيد املجاهــد أحمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور الشــاطئ، واإلعداديــة يف مدرســة صــاح الديــن، 

ثــم درس الصــف العــارش يف مدرســة معــروف الرصــايف للثانويــة، ثــم درس دبلــوم صناعــة يف معهــد اإلمــام الشــافعي 

ليعمــل بعدهــا يف ورشــة للحــدادة ملســاعدة أرستــه التــي تعيــش ضنــك الحيــاة وصعوبتهــا.

عائلــة الشــهيد املجاهــد أحمــد البلعــاوي واحــدة مــن مئــات العائــات الفلســطينية التــي قدمــت فلــذات أكبادهــا 

يف معركــة الصمــود والتحــدي حيــث قدمــت العديــد مــن الشــهداء منهــم: )محمــد نبيــل البلعــاوي، إســامعيل ربحــي 

البلعــاوي، إبراهيــم إســامعيل البلعــاوي(.

صفاته وأخالقه
ــور  ــدة« وحض ــجد »الوح ــس يف مس ــوات الخم ــه يف أداء الصل ــه وحرص ــادي بالتزام ــو ش ــدام أب ــهيد املق ــرف الش ع

ــم. ــرآن الكري ــظ الق ــات حف ــر وحلق ــس الذك مجال

كان بــاًرا مطيًعــا لوالديــه فــرتاه يقبــل يديهــام طالًبــا منهــام الصفــح والرضــا عــى مــا يســببه لهــام مــن أمل جــراء عملــه 

يف ذات الشــوكة األمــر الــذي كان يســبب لهــام الحــزن والقلــق الدائــم عليــه.

ــه واملشــاركة يف تشــييع  ــاء منطقت ــه املســتمرة ألرس الشــهداء واألرسى مــن أبن ــز الشــهيد الفــارس أحمــد بزيارات متي

ــا للشــاب املتواضــع املتســامح  ــااًل رائًع ــه مث الشــهداء يف مختلــف محافظــات القطــاع الحبيــب؛ فقــد شــكل رحمــه الل

(2007 - 1985)

ــون  ــا ال يهاب ــاء العــدو زرافــات ووحدان ــا إىل لق يذهــب مجاهدون

اللقــاء، وحــني يشــتبكون مــع العــدو املتفــوق يف العــدد والعتــاد 

يقاتلــون قتــال الرجــال األســود. هــذا مــا فعلــه الشــهيد املجاهــد أحمد 

ــه. البلعــاوي مــع رفيقي
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املبتســم حتــى يف أحلــك الظــروف وأصعبهــا مل يــرتدد يف مســح دمعــة طفــل يبــي مــن أبنــاء منطقتــه؛ فقــد كان شــابًا 

ــا. خلوًقــا حنونً

مشواره الجهادي
تعــرف الشــهيد املجاهــد أحمــد البلعــاوي عــى خيــار الجهــاد حيــث التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف 

بدايــة العــام 2001م، فتعــرف عــى فكــر الدكتــور املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي »اإلميــان، الوعــي، الثورة«، ثــم التحق 

الشــهيد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وعمــل ضمــن وحــدة الرصــد واالســتطاع 

والربــاط عــى الثغــور.

ُعــرف عــن الشــهيد املقــاوم أحمــد أنــه جهــز عتــاده العســكري مــن مالــه الخــاص رغبــة منــه يف نيــل رضــا اللــه. كــام 

ُعــرف بشــدة اإللحــاح يف الطلــب مــن قادتــه الســامح لــه بتنفيــذ عمليــة استشــهادية. 

ــز الشــامي خــال انتفاضــة األقــى  ــد عزي ــا الشــهيد القائ ــي نظّمه شــارك الشــهيد املجاهــد يف دورة الكشــافة الت

ــاق  ــارك يف إط ــث ش ــدس حي ــا الق ــة لراي ــة التابع ــدة الصاروخي ــوف الوح ــن صف ــهيد ضم ــل الش ــام عم ــة، ك املبارك

صواريــخ »قــدس3« عــى املغتصبــات الصهيونيــة رًدا عــى االعتــداءات الصهيونيــة املتكــررة بحــق أبنــاء شــعبنا يف الضفــة 

وغــزة. وكذلــك شــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات يف منطقتــي الريــج واملغــازي كــام كان ضمــن املجموعــة التــي 

فجــرت ناقلــة جنــد صهيونيــة يف عزبــة بيــت حانــون.

موعد مع الشهادة
يف ظهــر يــوم الخميــس املوافــق 26 يوليــو )متــوز( 2007م ارتقــى الشــهيد الفــارس أحمــد البلعــاوي جــراء عمليــة 

ــرات العــدو حــني أطلقــت صواريخهــا الحاقــدة عــى الســيارة التــي كان يســتقلها شــهيدنا  ــة نفذتهــا طائ اغتيــال جبان

برفقــة الشــهيدين املجاهديــن عمــر الخطيــب وخليــل الضعيفــي عــى طريــق صــاح الديــن مقابــل منطقــة املغراقــة 

وســط قطــاع غــزة.
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الشهيد املجاهد خليل مصباح حسني الضعيفي

جهاد متواصل وشهادة منتظرة

الميالد والنشأة
ــر  ــة غــزة الباســلة يف 1 يناي ــم الشــاطئ مبدين ــد( يف مخي ــو زي ــاح الضعيفــي )أب ــل مصب ــد شــهيدنا املجاهــد خلي ول

)كانــون الثــاين( 1958م. وتــرىب يف أرسة كرميــة، ومل يتمكــن مــن العيــش يف مســقط رأس العائلــة وهــي بلــدة »القبيبــة« 

ــر منهــا أهلهــا إثــر نكبــة عــام 1948م. قضــاء مدينــة الرملــة املحتلــة إذ ُهجِّ

ــع. وتتكــون أرسة شــهيدنا  ــه مــن األخــوات أرب ــه الســبعة، ول ــاين بــني إخوت ــن الث شــهيدنا املجاهــد خليــل هــو االب

ــاث(. ــاث مــن اإلن ــور وث ــه العــرشة )ســبعة مــن الذك ــه وأبنائ املجاهــد مــن زوجت

درس شــهيدنا املجاهــد خليــل حتــى املرحلــة اإلعداديــة، ونظــًرا للظــروف املعيشــية الصعبــة التــي متــّر بهــا األرسة 

تــرك الدراســة والتحــق بالعمــل ليســّد احتياجــات أرستــه اليوميــة حيــث عمــل يف مجــال البنــاء والطوبــار.

ينتمــي الشــهيد املقــدام أبــو زيــد إىل عائلــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا، حيــث إن املجاهــد راشــد، 

وهــو شــقيق الشــهيد املجاهــد خليــل مــن املقاتلــني القدامــى يف العــام 1967م. وخــرج مــن قطــاع غــزة آنــذاك واعتــر 

ــام بعــد يف األردن عــام 2001م، كــام يوجــد أخ آخــر للشــهيد وهــو املجاهــد  ــويف في ــه فلســطني وت ــا خــارج وطن الجًئ

مرعــي مــن كتائــب القســام ومطلوبًــا لقــوات االحتــال الصهيــوين يف انتفاضــة عــام 1987م، ومتكــن مــن مغــادرة القطــاع 

رًسا، ثــم العــودة بنفــس الطريقــة يف العــام 2006م.

صفاته وأخالقه
ُعهــد شــهيدنا املجاهــد خليــل ملتزًمــا بالصــاة يف املســجد األبيــض واملســجد الغــريب يف مخيــم الشــاطئ، وُعــرف عنــه 

بأنــه بــار بوالديــه الكرميــني، فــكان مطيًعــا لهــام وال يعــى لهــام أمــًرا.

يعتــر الشــهيد املجاهــد أحــد األعمــدة الرئيســة يف أرستــه الســيام بعــد وفــاة والــده يف العــام 1971م، ووفــاة أخيــه 

األكــر راشــد، فتحمــل الشــهيد أعبــاء األرسة، وصــار محبوبـًـا مــن الجميــع، وكــام قــال ذووه: »عــاش ســبًعا ومــات ســبًعا«، 

حيــث كان رجــًا وســبًعا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى.

(2007 - 1958)

ــة شــهداء. وعائــات الشــهداء ظاهــرة واســعة يف  شــهيد مــن عائل

املجتمــع الفلســطيني. مــا مــن عائلــة فلســطينية إال وفيهــا شــهيد أو 

جريــح أو أســر، وبعــد ذلــك تتفاضــل يف العــدد. إنهــا ملحمــة الجهــاد 

ــموس  ــر وش ــات الن ــا راي ــا يوم ــد أن تتوجه ــي الب ــطيني الت الفلس

ــة. الحري
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مشواره الجهادي
أحــّب الشــهيد املجاهــد أبــو زيــد حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، فالتحــق بصفــوف الحركــة مــع بدايــة انتفاضة 

األقــى املباركــة ليــرتىب عــى نهــج الدكتــور املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي وليســر عــى درب اإلميــان والوعــي والثورة.

ــا القــدس يف  ــاز العســكري رساي ــاد التحــق بصفــوف الجه ــد للمقاومــة والجه ــو زي ــاوم أب نظــًرا لحــب شــهيدنا املق

العــام 2001م، فــكان يعمــل بــا كلــل أو ملــل، ونظــًرا لنشــاطه املميــز يف العمــل العســكري كُلــف مــن ِقبــل قيــادة رسايــا 

لــه فيــام بعــد ألن يصبــح مــن القــادة امليدانيــني  القــدس بقيــادة املهــام الصعبــة، وقــد نجــح يف ذلــك األمــر الــذي أهَّ

لرايــا القــدس يف مدينــة غــزة.

ُعــرف شــهيدنا الفــارس خليــل بإقدامــه وشــجاعته الباســلة وتصديــه املتواصــل للقــوات الصهيونيــة لــدى اجتياحهــا 

ملدننــا وقرانــا الفلســطينية حيــث كان دوًمــا عــى رأس املقاومــني يخــوض املعــارك الباســلة ضــد الجنــود الصهاينــة.

ــن  ــد م ــط للعدي ــد َخطّ ــدس، وق ــا الق ــن يف رساي ــني البارزي ــادة امليداني ــن الق ــد م ــو زي ــر الشــهيد املجاهــد أب يعت

ــات. ــك العملي ــض تل ــذ بع ــه يف تنفي ــارك بنفس ــام ش ــهادية، ك ــة واالستش ــات الجهادي العملي

 للشــهيد املجاهــد أبــو زيــد الــدور الكبــر مــع الشــهيد القائــد بشــر الدبــش وباالشــرتاك مــع األخــوة يف »كتائــب 

القســام« يف التخطيــط للعمليــة البطوليــة املشــرتكة يف مغتصبــة »نيتســاريم« بتاريــخ 24 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2003م 

التــي أّدت إىل مقتــل ثاثــة جنــود صهاينــة وإصابــة آخريــن بجــراح، وقــد استشــهد يف العمليــة االستشــهادي ســمر فــودة 

مــن كتائــب القســام، وعــاد االستشــهادي مــن رسايــا القــدس إىل قاعدتــه ســاملًا تحفظــه عنايــة الرحمــن.

وشــارك الشــهيد املجاهــد أبــو زيــد يف العمليــة البطوليــة قــرب مغتصبــة »كفــار داروم« التــي أدت يف حينــه إىل قتــل 

جــرنال صهيــوين.

ـــاطئ  ـــم الش ـــدس يف مخي ـــا الق ـــة لراي ـــة التابع ـــدة الصاروخي ـــى رأس الوح ـــد ع ـــو زي ـــدام أب ـــهيد املق ـــل الش وعم

ـــيام  ـــة الس ـــات الصهيوني ـــى املغتصب ـــاون ع ـــف اله ـــدس3( وقذائ ـــخ )ق ـــن صواري ـــرشات م ـــاق الع ـــارك يف إط ـــث ش حي

ـــد  ـــهيد القائ ـــع الش ـــا م ـــخ الكاتيوش ـــاق صواري ـــارك يف إط ـــام ش ـــني، ك ـــدل« املحتلت ـــة »املج ـــديروت« ومدين ـــدة »س بل

ـــدوح. ـــد الدح محم

ــا  ــدس _وخصوًص ــا الق ــدي رساي ــة ملجاه ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــى العدي ــد ع ــو زي ــد أب ــهيد املجاه أرشف الش

ــة. ــات الصهيوني ــام للمغتصب ــات االقتح ــى عملي ــم_ ع ــهاديني منه االستش

موعد مع الشهادة
بعــد ظهــر يــوم الخميــس 26 يوليــو )متــوز( 2007م كان الشــهداء )خليــل الضعيفــي، عمــر الخطيب، أحمــد البلعاوي( 

عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث كان املجاهــدون متوجهــني لتنفيــذ إحــدى املهــام الجهاديــة حــني اســتهدفت طائــرات 

العــدو الصهيــوين الســيارة التــي كانــوا يســتقلونها بالقــرب مــن مفــرق الشــهداء جنــوب مدينــة غــزة، فارتقــى الفرســان 

الثاثــة إىل العليــاء شــهداء كــام أحّبــوا.
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الشهيد املجاهد عمر عرفات محمد شفيق الخطيب

سرة مجاهد صلب قارع املحتل حتى الشهادة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد عمــر عرفــات الخطيــب )أبــو عرفــات( يف مخيــم الشــاطئ مبدينــة غــزة الباســلة بتاريــخ 27 

ــو عرفــات يف أرسة كرميــة، ومل يتمكــن مــن العيــش يف مســقط رأس  ــرىب الشــهيد الفــارس أب ــو )متــوز( 1975م. وت يولي

العائلــة وهــي بلــدة »القبيبــة« قضــاء مدينــة الرملــة املحتلــة إذ هجــر منهــا أهلهــا إثــر نكبــة عــام 1948. نشــأ شــهيدنا 

املجاهــد عمــر وســط أرستــه املكونــة مــن والديــه وأربعــة مــن اإلخــوة واثنتــني مــن األخــوات.

تتكون أرسة شهيدنا املجاهد أبو عرفات من زوجته وأبنائه األربعة، )ثاثة من الذكور وبنت واحدة(.

درس شــهيدنا املجاهــد عمــر املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور الشــاطئ وأنهــى املرحلــة اإلعداديــة يف الســعودية، 

ــة االقتصــاد  ــن كلي ــة م ــى دراســته الجامعي ــزة، وأنه ــة غ ــل مبدين ــن مدرســة الكرم ــة م ــى الثانوي ــم حصــل ع ــن ث وم

ــة بجامعــة األزهــر يف العــام 2003م. ــوم اإلداري والعل

عمل شــهيدنا املجاهد أبو عرفات برتبة مازم أول يف الســلطة الفلســطينية وبالتحديد يف الخدمات الطبية العســكرية.

صفاته وأخالقه
ــات التواصــل  ــط بعاق ــم الشــاطئ. وارتب ــل الرحمــن يف مخي ــر بالصــاة يف مســجد خلي ــدام عم ــزم شــهيدنا املق الت

واملحبــة مــع أرستــه حيــث أحــب أبنــاءه لدرجــة ال توصــف، ولكــن حبــه للــه ولوطنــه غلــب محبتهــم، وكان دوًمــا يــويص 

ــة ال  ــو عرفــات ذا شــخصية حديديــة صلب ــه. يعتــر الشــهيد املجاهــد أب ــة يف ســبيل الل ــاءه بحــب الوطــن والتضحي أبن

يحيــد عــن فكــر الجهــاد، كــام يعــد مثــااًل للتواضــع والعنفــوان، شــجاًعا ال يخــاف املــوت، عنيــًدا يف املواقــف الرجوليــة، 

ــازات  ــا عــى املشــاركة يف تشــييع جن ــًذا، وحريًص ــًدا ف ــامن، وقائ ــة والكت ــز بالري ــم ومتي ــة الئ ــه لوم وال يخــى يف الل

ــا تجــده يف الصفــوف األوىل. الشــهداء األبــرار، فدوًم

مشواره الجهادي
منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثًــا عــى صــدر شــعبه وأمتــه فانخــرط يف العمــل 

(2007 - 1975)

هــم الشــهداء قــد صعــدوا إىل حواصــل الطــر فيــام غرهــم 

ــل  ــة، وإذا قي ــم والخطيئ ــوة، تدفعــه لإلث ــه الق ــاألرض يلتصــق تغري ب

ــر كل  لــه اتــق اللــه أخذتــه العــزة باإلثــم. ويظــن أن جهــاده يوًمــا يُكَفِّ

ــك  ــا دون ذل ــاه. وينــى أن النــر الحقيقــي هــو الشــهادة وم خطاي

يبقــى ُمَتقلْبــا، فالحيــاة امتحــان صعــب والكَيِّــس مــن دان نفســه قبــل 

املــوت، ومــن اتعــظ بغــره.
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الوطنــي، وشــارك بفاعليــة يف االنتفاضــة األوىل عــام 1987م حيــث اعتقــل مرتــني لــدى العــدو الصهيــوين بتهمــة مقاومــة 

االحتــال، فاالعتقــال األول عــام 1991م، واالعتقــال الثــاين يف العــام 1992م ملــدة عامــني وشــهرين، لكــن ذلــك مل يضعــف 

مــن عزميتــه، وواصــل مقاومتــه لاحتــال الصهيــوين بشــتى الُســبل.

أحــب الشــهيد املجاهــد أبــو عرفــات حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، فالتحــق بصفــوف الحركــة مــع البدايــات 

األوىل النتفاضــة األقــى املباركــة ليــرتىب عــى نهــج الدكتــور املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي وليســر عــى درب اإلميــان 

والوعــي والثــورة. ونظــًرا لحــب شــهيدنا املجاهــد عمــر للمقاومــة والجهــاد التحــق بصفــوف الجهــاز العســكري رسايــا 

القــدس، يف العــام 2001م، فعمــل فيــه بــا كلــل أو ملــل، ونظــًرا لنشــاطه املميــز يف العمــل العســكري أصبــح مــن القــادة 

امليدانيــني البارزيــن يف رسايــا القــدس يف قطــاع غــزة.

ارتبــط شــهيدنا املجاهــد عمــر بعاقــات طيبــة مــع الجميــع، وجمعتــه عاقــة الصداقــة بعــدد كبــر مــن الشــهداء 

والقــادة، عــرف منهــم الشــهداء القــادة: )مقلــد حميــد، محمــود جــودة، عدنــان بســتان، شــادي مهنــا، خالــد الدحــدوح، 

خليــل الضعيفــي، ماجــد الحرازيــن( حيــث ربطتــه بهــم عاقــات األخــوة واملحبــة والتســامح، أكــر مــن كونهــا عاقــة 

تنظيميــة. كــام وربطتــه عاقــات األخــوة والتعــاون مــع كافــة الفصائــل الفلســطينية املقاومــة، فشــارك يف عــدة عمليــات 

مشــرتكة مــع األجنحــة العســكرية لفصائــل املقاومــة الســيام اإلخــوة يف كتائــب القســام وكتائــب شــهداء األقــى. وكان 

يخطــط ويــرشف بنفســه عــى التجهيــز للعمليــات الجهاديــة الســيام االستشــهادية منهــا، كــام شــارك بنفســه يف تنفيــذ 

بعــض تلــك العمليــات، ولــه دور كبــر وبــارز يف التخطيــط لعمليــة بــدر الكــرى واملعروفــة بعمليــة »الــزورق البحــري« 

ــة  ــاح البحري ــود س ــن جن ــدد م ــل ع ــي أدت إىل مقت ــاين( 2002م الت ــن الث ــر )ترشي ــق 22 نوفم ــان املواف يف 17 رمض

الصهيــوين وإصابــة آخريــن بجــراح، وقــد استشــهد يف العمليــة املجاهــدان محمــد املــري وجــامل إســامعيل، وكاهــام 

مــن مجاهــدي رسايــا القــدس. وكذلــك تجهيــزه لاستشــهادي مصعــب الســبع لتنفيــذ هجــوم استشــهادي يف معــر بيــت 

حانــون والتــي أســفرت عــن مقتــل وإصابــة العديــد مــن جنــود االحتــال.

ــب شــهداء  ــا القــدس وكتائ ــني )رساي ــة املشــرتكة ب ــة النوعي ــات دور مهــم يف العملي ــو عرف كــام للشــهيد املقــدام أب

األقــى وكتائــب القســام( ضــد القــوات الصهيونيــة يف محيــط معــر بيــت حانــون بتاريــخ 6 مــارس )آذار( 2004م حيــث 

تــم مهاجمــة املوقــع بواســطة جيبــات عســكرية شــبيهه بجيبــات قــوات االحتــال الصهيــوين.

يُســجل للشــهيد الفــارس أبــو عرفــات رشف املشــاركة يف إطــاق أول صــاروخ جــراد مــن غــزة عــى املــدن الصهيونيــة 

ومعــه الشــهيد املجاهــد محمــد الدحــدوح. وعــى أثــر العمــل الجهــادي املقــاوم للشــهيد املقــدام أبــو عرفــات قامــت 

قــوات االحتــال الصهيــوين بقصــف منزلــه يف مخيــم الشــاطئ عــام 2006م، وكــام أنــه نجــا مــن محاولــة اغتيــال صهيونيــة 

قبــل استشــهاده بيومــني.

موعد مع الشهادة
بعــد ظهــر يــوم الخميس 26 يوليو )متوز( 2007م الشــهداء امليامني )عمــر الخطيب، خليل الضعيفــي، أحمد البلعاوي( 

ذاهبــون للشــهادة، حيــث توجهــوا لتنفيــذ إحدى األعــامل الحركية حني اســتهدفت طائرات العــدو الصهيوين الســيارة التي 

كانــوا يســتقلونها بالقــرب مــن مفــرق الشــهداء وســط مدينة غــزة، فارتقــى الفرســان الثاثة إىل العلياء شــهداء كــام أحبوا.
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الميالد والنشأة
ــد الشــهيد املجاهــد نضــال يحيــى الدايــة )أبــو إســام( بتاريــخ 22 فرايــر )شــباط( 1987م يف منطقــة الزيتــون  ول

مبدينــة غــزة فعــاش وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة مؤمنــة التزمــت بتعاليــم اإلســام وزرعــت يف نفــوس 

أبنائهــا حــب الوطــن.

 تعرضــت أرسة شــهيدنا املكلومــة لاعتــداءات واالنتهــاكات الصهيونيــة مــرات عــدة أصعبهــا مســاء يــوم 21 يوليــو 

ــال  ــد نض ــهيد املجاه ــش الش ــا ليعي ــرت منزله ــة رب األرسة ودم ــرب الصهيوني ــة الح ــت آل ــام قتل ــوز( 2001م حين )مت

وأشــقاؤه العــرشة وشــقيقاته العــرش أيًضــا وزوجــات والــده الثــاث حيــاة التــرشد والحرمــان دون مــأوى يحميهــم مــن 

حــر الصيــف وبــرد الشــتاء.

درس شــهيدنا املجاهــد نضــال املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس الشــيخ عجلــني مبدينــة غــزة غر أن 

استشــهاد والــده حــال دون إكاملــه لدراســته؛ ألنــه اضطــر إىل العمــل مــع أشــقائه يف البنــاء لتحمــل أعبــاء أرستــه الكبــرة.

صفاته وأخالقه 
ــق  ــه بحســن الخل ــل عــى طاعــة الل ــزم املقب ــر مــن الشــباب املؤمــن امللت ــز الشــهيد املجاهــد نضــال كــام الكث متي

وطيبــة القلــب واحــرتام الكبــر والرأفــة بالصغــر واملحافظــة عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد أرض الربــاط الــذي يعــد 

شــهيدنا الفــارس نضــال مــن القامئــني عــى بنائــه.

تحدثــت والدتــه الصابــرة وقلبهــا يــكاد يتقطــع أملــا قائلــة: »نضــال أقــرب أبنــايئ إىل قلبــي وأكرهــم رأفــة يب يســعى 

لنيــل الرضــا منــي، يخــرين عــام يفعلــه ضــد أعــداء اللــه اليهــود يف كل اجتيــاح صهيــوين«. وتابعــت قائلــة: »لقــد متيــز 

بالخجــل والحيــاء إضافــة إىل صفــات الشــجاعة وقــوة التحمــل«. واســتطردت قائلــة: »إن مــا يصرهــا عــى فــراق فلــذة 

ــم  ــال الداخــيل«، ومل يعل ــوان االقتت ــكل أل ــه، وكرهــه وبغضــه ل ــه يف جهــاد أعــداء الل كبــده ثقتهــا بطهــره وصــدق نيت

نضــال الــذي آملتــه األحــداث املؤســفة واالشــتباكات املســلحة التــي حدثــت يف قطــاع غــزة أنــه ســيكون مــن ضحاياهــا.

(2007 - 1987)

ــاة  ــوم الحي ــه هم ــرت علي ــراق، وجســد تكاث ــه أمل الف ــب أنهك بقل

ومصائبهــا، ودمــوع تحجــرت يف املقــل قالــت والــدة الشــهيد املغــدور 

نضــال الدايــة بصــوت خافــت وحــروف مخنوقــة: »إن العــني لتدمــع 

وإين عــى فراقــه ملحزونــة، حســبي اللــه ونعــم الوكيــل، مــا جعــل قلبي 

يعتــر أملـًـا أن فلــذة قلبــي قتل بــدم بارد وقتــل حلمه يف نيل الشــهادة 

ــه  ــذي اقرتف ــب ال ــا هــو الذن ــكى م ــي متناهــا«. وتســاءلت األم الث الت

فلــذة كبدهــا ليقتــل بــدم بــارد أمــام عتبــات مســجد أرض الربــاط؟!

الشهيد املجاهد نضال يحيى صبحي الداية

تأهب للشهادة يف مواجهة االحتال فاستبقته رصاصات الغدر اآلمثة
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ــا وبكرهــا  ــذة قلبه ــا عــى فل ــراق حفيدهــا نضــال أكــر مــن حزنه ــا عــى ف ــى إىل أن حزنه ــه أم يحي وأشــارت جدت

الشــهيد يحيــى الــذي قتلتــه آلــة الحــرب الصهيونيــة، موضحــة أن عزاءهــا يف مــوت ابنهــا أن قاتلــه يهــودي عــدو للــه 

وللرســول وللمؤمنــني فيــام أن مــن قتــل حفيدهــا مــن بنــي جلدتنــا وســألت اللــه عــز وجــل أن ينتقــم ممــن قتلــه.

وأبــدى شــقيقه حســن )أبــو يحيــى( حزنــه الشــديد عــى فــراق أخيــه قائــًا: »منــذ أن فقــدت أخــي والشــعور باليــأس 

والحــزن ينتابنــي ويســيطر عــيل، فلــم أعد أطيــق الجلوس يف البيــت الذي خيم عليه الحــزن وهجرته ابتســامة أخي نضال، 

ولكــن حســبي أن أخــي نضــال كان مــن الشــباب التواقــة للقــاء اللــه امللتزمــة املؤمنــة الصادقــة املخلصــة فيــام تقــوم به«. 

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املجاهــد أبــو إســام لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عمــل ضمــن اإلطــار الطــايب، ثــم عمــل 

يف إحــدى اللجــان اإلعاميــة مبنطقــة الزيتــون فتعــرف خــال تلــك الفــرتة عــى فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي القائــم عــى 

اإلميــان والوعــي والثــورة.

 متيــز الشــهيد الفــارس نضــال مبشــاركته الفاعلــة يف كافــة األنشــطة واملهرجانــات التــي أقامتهــا حركــة الجهاد اإلســامي 

وإخاصــه وتفانيــه يف خدمــة الحركــة وتنفيــذ املهــامت التــي تــوكل إليــه. يف مطلــع عــام 2004م انضــم لصفــوف رسايــا 

القــدس فعمــل ضمــن مجموعــات الربــاط عــى الثغــور، وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية أهمهــا دورة إعــداد 

استشــهاديني ذلــك أن الشــهيد املجاهــد النضــال مــن التواقــني لقتــال أعــداء اللــه ونــرة دينــه وإعــاء كلمتــه.

كــام يُســجل للشــهيد الفــارس أبــو إســام مشــاركته الفاعلــة يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة ملناطــق 

غــزة، واملســاهمة أيضــا يف تفجــر عــدة آليــات صهيونيــة.

صــدق الشــهيد املجاهــد أبــو إســام وتفانيــه يف العمــل مــن أجــل نــرة اإلســام قربــه مــن قــادة العمــل العســكري 

الذيــن عــروا عــن حزنهــم الشــديد عــى فقدانــه بــدم فلســطيني وهــو الــذي مل يقتــل خــال مقارعتــه لاحتــال. 

موعد مع الشهادة
يف 2 أغســطس )آب( 2007م الشــهيد املقــدام نضــال يلبــس بزتــه العســكرية ويعصــب جبينــه بوشــاح كتــب عليــه 

التوحيــد باللــون األصفــر وعــى كتفــه شــعار رسايــا القــدس املظفــرة. ودع أهلــه بنظــرات الحــب وخــرج متجًهــا إىل عملــه 

الــذي أحبــه كثــرًا ولســان حالــه يقــول: »ربــاط ليلــة يف ســبيل اللــه خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا«، وصــل نقطــة الربــاط 

بجانــب مســجد أرض الربــاط عــى طريــق صــاح الديــن، أخــذ موقعــه وبــدأ يذكــر إخوانــه املرابطــني بلقــاء اللــه وكأنــه 

يعلــم أنــه مفــارق الدنيــا، لكنــه مل يتوقــع أن يكــون استشــهاده عــى يــد أبنــاء الوطــن ورفــاق الســاح حيــث أصيــب 

بطلــق نــاري مــن مجموعــة مــن رجــال الرشطــة الفلســطينية، ومل يــرد مجاهــدو رسايــا القــدس عــى النــار باملثــل؛ ألن 

الشــقاقي أوصاهــم بالوحــدة وعلمهــم أن البنــادق الطاهــرة ال توجــه إال صــوب الصهاينــة. فخيــم الســواد عــى املنطقــة 

حينــام علمــت باستشــهاد الشــهيد املجاهــد نضــال الدايــة عــى عتبــات املســجد، وإصابــة عــدد آخــر مــن املجاهديــن 

وصفــت جــراح بعضهــم بالخطــرة.
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الشهيد املجاهد رائد عيل حسن أبو العدس

وسام عى صدر العروبة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد رائــد عــيل أبــو العــدس يف مخيــم باطــة القريــب مــن مدينــة نابلــس يف الضفــة الغربيــة يف 

24 ينايــر )كانــون ثــاين( 1979م، وتــرىب وترعــرع بــني أحضــان أرستــه التــي أذاقهــا االحتــال مــرارة الهجــرة والنكبــة بعــد 

أن كانــت رأس العــني يف مدينــة يافــا هــي املوطــن األصــيل لهــم. وللشــهيد ســتة أشــقاء وثــاث شــقيقات باإلضافــة إىل 

والدتــه املريضــة.

يقــول والــد الشــهيد املجاهــد رائــد: »طفولــه رائــد هادئــة ومميــزة، وحظــي بعنايــه خاصــة مــن األرسة، كذلــك متتــع 

بشــعبية واســعة بــني أهــل املخيــم؛ فقــد بــدا مثــال الشــاب امللتــزم، حمــل همــوم أرستــه ومخيمــه ووطنــه منــذ نعومــة 

أظافــره حيــث مل يكــن كباقــي أطفــال املخيــم، شــعرنا أنــه يســابق زمنــه ويكــر قبــل أوانــه«.

ــه  ــوث ليتخــرج من ــة الغ ــد وكال ــم التحــق مبعه ــدادي ث ــث اإلع ــى الثال ــه حت ــد تعليم ــى شــهيدنا املجاهــد رائ تلق

ــوم. ــة األملوني ــة صناع ــوم يف مهن بدبل

صفاته وأخالقه
عــرف عــن شــهيدنا املقــدام رائــد أنــه حســن الخلــق رؤوف القلــب، يعطــف عــى صغــار حيــه، ويراعــي أبويــه، كــام 

أنــه يعطــف عــى الكبــار ويطلــب برهــم ورضاهــم. ويقــول مقربــون منــه إنــه مل يكــن يتــواىن عــن مســاعدة أحــد، أو 

تقديــم الخدمــة ألي شــخص طلــب منــه املســاعدة أو الحاجــة مشــرين إىل أنــه بــدا منــذ صغــره فطًنــا لديــه قــوة عقليــة 

وذكاء بالــغ.

مشواره الجهادي
يشــر والــد الشــهيد املجاهــد رائــد إىل أن نشــاطه يف زمــن االنتفاضــة األوىل ومــا يعــرف بانتفاضــة الحجــارة اقتــر 

عــى رشــق الدوريــات الصهيونيــة بالحجــارة إال أن نشــاطه العســكري زاد يف انتفاضــة األقــى التــي اندلعــت يف ســبتمر 

)أيلــول( 2000م بفعــل اقتحــام املجــرم الصهيــوين شــارون باحــات املســجد األقــى.

(2007 - 1979)

 انتقــام يتلــوه انتقــام، وجهــاد يتلــوه استشــهاد، اليــوم نــروي قصــة 

ــال  ــة األبط ــس صانع ــن نابل ــدس اب ــو الع ــد أب ــد رائ ــهيد املجاه الش

ــر وعــرف أن  ــل ودب ــة. قات ــورة يف وجــه األوغــاد الصهاين ومفجــرة الث

الطريــق نحــو العليــاء تســتوجب الكفــاح والجهــاد يف ســبيل اللــه حتــى 

رحــل شــهيًدا عنيــًدا ال يخــى القذائــف أو الرصــاص.
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وقـــد التحـــق الشـــهيد الفـــارس رائـــد باملقاومـــة مـــن خـــال رسايـــا القـــدس الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد 

ـــد مـــن عمليـــات صـــد االجتياحـــات واشـــتبك مـــراًرا مـــع قـــوات االحتـــال عـــى  اإلســـامي يف فلســـطني، وشـــارك يف العدي

ـــه. ـــل مخيم مدخ

ويضيــف والــد الشــهيد املقــاوم رائــد: »بــدأت القــوات الصهيونيــة تطــارد رائــد منــذ اجتيــاح أبريــل )نيســان( 2002م 

ــك  ــه يف تل ــوين باعتقال ــش الصهي ــام الجي ــد ق ــم، وق ــا للمخي ــد اجتياحه ــال عن ــث شــارك يف التصــدي لقــوات االحت حي

الفــرتة، وحكــم عليــه بالســجن االداري ملــدة 6 أشــهر كــام قــى يف الســجن مــا يقــارب أربــع ســنوات، وبعــد خروجــه 

عرضنــا عليــه الــزواج مــن إحــدى الفتيــات إال أنــه رفــض، وقــرر متابعــة مســرته الجهاديــة ضــد االحتــال«.

ويتابــع األب املكلــوم عــى رحيــل فلــذة كبــده: »يف فــرتة مطاردتــه مل يكــن رائــد يــرتدد عــى املنــزل بشــكل دائــم، 

ــوات  ــول للق ــاك دخ ــون هن ــا يك ــة عندم ــاره خاص ــة أخب ــه، ومعرف ــان علي ــه لاطمئن ــال ب ــوم باالتص ــام نق ــر األي وأك

الصهيونيــة للمخيــم أو املدينــة بشــكل عــام، وقــد اقتحــم الجيــش الصهيــوين املنــزل مــرات عــدة ويف كل مــرة يطلبــون 

منــا إخبــار رائــد بــرورة تســليم نفســه وإال فــإن نهايتــه ســتكون غــر مرضيــة، لكنــه فضــل االستشــهاد عــى االعتقــال«.

موعد مع الشهادة
حــول ظــروف استشــهاده يقــول والــد الشــهيد املجاهــد رائــد: »كنــا يف املنــزل عندمــا جــاء خــر استشــهاد ابنــي رائــد 

ــدة  ــال ألحــد الشــبان يف البل ــة اغتي ــاك عملي ــاس أن هن ــا كباقــي الن ــوم 3 أغســطس )آب( 2007م حيــث علمن فجــر ي

القدميــة يف مدينــة نابلــس إال أننــا مل نتوقــع أن يكــون رائــد فقــد اســتبعدنا ذلــك؛ ألن عمليــة االغتيــال حدثــت يف البلــدة 

القدميــة، وجلســنا نتابــع القنــوات املحليــة إىل أن تــم اإلعــان عــن اســم الشــهيد، حينهــا وقــع النبــأ فاجعــة بالنســبة 

لنــا«.

الحاجــة أم أرشف إحــدى ســكان حــارة القيســارية يف البلــدة القدميــة أول مــن شــاهدت الشــهيد املجاهــد رائــد بعــد 

استشــهاده، وعــن تلــك اللحظــة تقــول: »يف حــوايل الســاعة التاســعة والنصــف مســاًء حــارصت قــوة صهيونيــة خاصــة 

ــا أن ســمعنا  ــة عســكرية، ومــا لبثن ــه إىل ثكن ــا، وتحويل ــا ليقومــوا بعدهــا باقتحــام منزلن ــازل املجــاورة ملنزلن أحــد املن

صــوت إطــاق نــار كثيــف يف املنطقــة«.

وتتابــع الحاجــة: »بعــد انتهــاء العمليــة خرجنــا لنتفقــد مــا حــدث وإذا بالشــهيد املجاهــد رائــد ملقــى عــى األرض 

مــرج بدمائــه وقــد أصيــب بعــدة رصاصــات يف جميــع أنحــاء جســده، لكــن الجــزء األكــر تأثــًرا هــو الوجــه«.

وتضيــف: »منــذ بــدء العمليــة الصهيونيــة كانــت ســيارة اإلســعاف تتواجــد يف الشــارع املحــاذي للحــي إال أن جنــود 

االحتــال منعــوا الطواقــم الطبيــة مــن إخــاء الشــهيد«.

شــهيدنا املقــدام رائــد لــن يكــون الشــهيد األخــر الــذي تــذرف الدمــوع حرقــة عــى فراقــه، فــوردة ملــن قــى نحبــه، 

وبندقيــة ملــن ينتظــر.
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الشهيد املجاهد هشام نر أحمد الجمل

عشق املقاومة منذ طفولته

الميالد والنشأة
ــة لرخــة طفــل، عشــق  ــة رفــح عــى موعــد مــع إطال كعــادة فلســطني، تنبــض بالفرحــة لقــدوم األبطــال، مدين

ــه مــن بعــده.  ــق إلخوان ــر الطري ــا بدمــه وجســده، لين ــع عنه ــه، فداف ــا قلب ــذ صغــره، واســتوطن حبه فلســطني من

ولــد الشــهيد املجاهــد هشــام نــر الجمــل )أبــو نــر( يف 16 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1974م يف مدينــة رفــح جنــوب 

قطــاع غــزة وتــرىب يف كنــف أرسة محافظــة تعــرف اللــه عــز وجــل، قدمــت الشــهداء فــداًء للــه، وجهــت أبناءهــا نحــو 

املســاجد، ليتلقــوا فيهــا دروس املجــد والعــزة، ويحفظــوا آيــات اللــه تعــاىل.

تأثــر شــهيدنا املجاهــد هشــام باستشــهاد عمــه عبــد اللــه الجمــل عــام 1979م، وهــو مــن أوائــل الذيــن ثــاروا ضــد 

االحتــال. درس املرحلــة االبتدائيــة، ثــم انتقــل إىل املدرســة اإلعداديــة التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة األونــروا لتتوقــف 

مســرته التعليميــة، ويبــدأ بالعمــل يف ورشــة للحــدادة برفقــة والــده ليســاعده يف مــروف البيــت.

التقــى برفيقــة عمــره وتــزوج يف العــام 1999م، وانفصــل عــن أهلــه، وســكن يف منطقــة املعــر رشق مدينــة رفــح، 

وأنجبــت زوجتــه ثاثــة أوالد وبنــت واحــدة. 

اعتقــل والــده بتاريــخ 14 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2003م، ملــدة 60 يوًمــا قضاهــا يف أقبيــة التحقيــق، وتعــرض خالهــا 

ألشــد أنــواع التعذيــب حيــث وجهــت لــه عــدة تهــم مــن بينهــا قيامــه بصنــع األســلحة واملــواد املتفجــرة يف مــكان عملــه 

يف الحــدادة واللحــام كــام أقدمــت قــوات االحتــال عــى هــدم جــزء مــن بيــت األرسة املــكان الــذي يحــوي الورشــة أثنــاء 

توغــل صهيــوين يف حــي الرازيــل مبدينــة رفــح . 

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد الفــارس هشــام بطيــب قلبــه، وحســن خلقــه، وحــس مســئولية عاليــة خاصــة يف البيــت، يقــول أخــوه 

ــه املــروف حــني  ــا نأخــذ من ــه، كن ــا يف أي يش نطلب ــت، ومل يقــر معن ــًنا: »تحمــل هشــام مســئولية البي ــر س األصغ

نذهــب للمدرســة«.

(2007 - 1974)

ألقــى الحجــارة عــى جنــود االحتــال يف صغــره، كــر فعشــق 

الســاح، متنــى أن يــروي بدمــه أرض فلســطني، فنــال مــا متنــى، تلــك 

ــا  ــة عرضه ــم إىل جن ــون بجناحيه ــني، يحلق ــن الصادق ــة املجاهدي صف

ــم.  ــدت له ــموات واألرض أع الس
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ُعــرف الشــهيد املجاهــد هشــام بالتزامــه بالصلــوات الخمــس الســيام صــاه الفجــر، التــي تشــكو إىل اللــه مــن قلــة 

الجمــوع، مطيًعــا لوالديــه يحــب الخــر للجميــع، كــام عــرف بريتــه وكتامنــه الشــديد، خاصــة يف عملــه العســكري. 

مشواره الجهادي
ــام  ــه أين ــوين بحــق الشــعب الفلســطيني، عاهــد نفســه عــى مقارعت ــال الصهي ــم االحت ــاه عــى جرائ تفتحــت عين

وجــد، صنــع األكــواع املتفجــرة منــذ صغــره ليباغــت بهــا جنــود الصهاينــة، مل يــرتك مكانـًـا يف منطقتــه بــه جنــود صهاينــة 

إال وتقــدم لرميهــم بالزجاجــات الحارقــة واألكــواع املتفجــرة.

انضــم الشــهيد الفــارس هشــام لصفــوف املجاهديــن يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

يف فلســطني بدايــة عــام 2006م لينطلــق يف رحلــة جديــدة مــن حياتــه جلهــا الصــر واملشــقة والتعــب يف ليــايل الربــاط 

عــى ثغــور الوطــن والســيام املناطــق املتقدمــة رشق مدينــه رفــح. مل يــدم طويــًا يف صفــوف املجاهديــن، لرحــل وقــد 

لقــي مــا متنــى شــهيًدا. 

موعد مع الشهادة
ــح،  ــة رف ــامء مدين ــان يف س ــال كالغرب ــرات االحت ــت طائ ــطس )آب( 2007م، حلق ــبت 4 أغس ــوم الس ــاء ي يف مس

متعطشــة لســفك دمــاء الفلســطينيني، وتــروي والــدة الشــهيد هشــام تفاصيــل استشــهاده فتقــول: »يــوم الجمعــة قبــل 

استشــهاد ابنــي بيــوم زارنــا يف البيــت ودبابــات االحتــال متقدمــة يف منطقــة املعــر رشق رفــح، صبيحــة يــوم الســبت 

أرص هشــام عــى أن يعــود لبيتــه مــع زوجتــه وأطفالــه، بعــد انســحاب جــزيئ لدبابــات االحتــال، يف نفــس اليــوم الســاعة 

الثامنــة تقريًبــا قصفــت الطائــرات مســتودعا )كونتيــرن( خلــف بيــت ابنــي«.

وتابعــت: »عــى الفــور أخــرج أطفالــه إىل الشــارع، ورجــع هــو للبيــت مرًعــا يك يفصــل عنــه الكهربــاء ويغلــق جــرة 

ــا مــرة أخــرى عــى نفــس املــكان ليصــاب بشــظية يف رأســه  ــرات بحممه ــدار أن تلقــي الطائ الغــاز، لكــن شــاءت األق

فاستشــهد عــى الفــور، وأصيبــت زوجتــه أيًضــا، وعلمنــا بعــد ذلــك أن ســيارة جهــزت لعمليــة عســكرية كانــت داخــل 

ــة  ــكان برفق ــس امل ــد استشــهد يف نف ــي ق ــر أن الشــهيد املجاهــد مدحــت الحلب ــه«. ويذك ــم قصف هــذا املســتودع، وت

الشــهيد املجاهــد هشــام الجمــل.
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الشهيد املجاهد محمد حسني محمد أبو شعر

ذهب ليبحث عن عمل، فباغتته طلقات االحتال

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد حســني أبــو شــعر )أبــو عبــد الرحمــن( يف 7 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1981م يف أرسة 

متدينــة محافظــة، قدمــت خــرة شــبابها فــداًء للــه، تعــود أصولهــا ملدينــة »بــر الســبع« التــي ذاق أهلهــا مــرارة التهجــر 

والزالــت تتعــرض للعديــد مــن املخططــات الصهيونيــة حتــى يومنــا هــذا.

تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس رفــح، وأكمــل مســرة حياتــه يف 

العمــل، للمســاعدة يف مصاريــف البيــت فحالــه كفلســطيني الجــئ ليــس كغــره فلــم يجــد مــن يعيلــه أو حتــى يســد 

احتياجــات أرستــه مــا دفعــه لــرتك الدراســة واالنخــراط يف العمــل. 

تــزوج برفيقــة حياتــه ليكمــل نصــف دينــه ويكــون أرستــه املســتقلة فأنجــب منهــا طفلــني، واصطفــاه اللــه وهــام يف 

بدايــة عمريهــام، وكأنــه يرحــل تــاركًا أثــًرا ألؤلئــك الصغــار ليســروا عــى ذات الــدرب.

صفاته وأخالقه 
ـــد  ـــه: »محم ـــول زوجت ـــث تق ـــرق حي ـــتى الط ـــاس بش ـــدم الن ـــرتام وود، يخ ـــكل اح ـــاس ب ـــل الن ـــق، يعام ـــن الخل حس

ـــر  ـــه، ال يق ـــا نأكل ـــا م ـــن لدين ـــو مل يك ـــى ل ـــرزق حت ـــب ال ـــت لطل ـــأيت للبي ـــخص ي ـــي أي ش ـــاء، يعط ـــه معط ـــه الل رحم

ـــد«. ـــب أح يف واج

متنــى دامئـًـا أن يبنــي مســتقبًا ألطفالــه، وحلــم بحيــاة كرميــة خاليــة مــن الفقــر والحاجــة إىل النــاس ألنــه ذاق مــرارة 

الحرمــان فحــرص أال يذيقــه ألبنائــه.

ــدوء  ــة، فاله ــون ال محال ــم راحل ــا لعرفــت أنه ــت التأمــل فيه ــو أمعن ــات ل ــا بصف ــزون يف الدني هــم الشــهداء يتمي

والســكون، والطيبــة وااللتــزام الدينــي واألخاقــي، والتعلــق باآلخــرة وعــدم النظــر إىل مغريــات الدنيــا، كلهــا إيحــاءات 

بــأن صاحبهــا ســرحل شــهيًدا.

(2007 - 1981)

أكفهــم،  عــى  أرواحهــم  يحملــون  فلســطني  شــباب  أن  كــام 

يجاهــدون يف ســبيل اللــه، والوطــن، يحلمــون يف الوقــت ذاتــه بحيــاة 

كرميــة أفســدها االحتــال باســتيائه عــى خــرات الوطــن، محمــد أبــو 

ــاة  ــت للعــامل أن الشــعب الفلســطيني ســيعيش حي شــعر أرص أن يثب

كرميــة رغــم الصعــاب، لكــن قــدر اللــه شــاء أن يستشــهد يشــكو حيــاة 

ــان الغاصــب.  تعيســة ســببها الكي
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مشواره الجهادي 
انضــم الشــهيد الفــارس محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد أن أيقــن صوابيــة الفكــر واملنهــج والبوصلــة التــي ال 

تشــر ولــن تشــر إال لفلســطني فتــرشب الدعــوة اإلســامية وشــارك إخوانــه العديــد مــن النشــاطات الحركيــة والفعاليــات 

واملناســبات العامــة أيًضــا.

موعد مع الشهادة 
حلمــه بحيــاة رغيــدة جعلــه يبحــث عنهــا بــكل إرصار، وتــروي زوجتــه قائلــة: »اعتــاد دامئـًـا أن يحلــم بحيــاة هنيئــة 

ــل األرايض  ــه داخ ــب ألقارب ــرر أن يذه ــق، ق ــد الرم ــا يس ــا م ــد لدين ــل، وال يوج ــن العم ــًا ع ــه عاط ــايل، ولكون ألطف

الفلســطينية املحتلــة للعمــل، وبتاريــخ 9 أغســطس )آب( 2007م خــرج الســاعة الواحــدة صباًحــا للحــدود الفلســطينية 

ــه،  ــه داًرا خــرًا مــن داره، وأهــًا خــرًا مــن أهل ــه أراد أن يبدل ــان عــى آمــل أن يجــد فرصــة عمــل، لكــن الل مــع الكي

فاغتالتــه رصاصــات االحتــال عــى الحــدود بالقــرب مــن الســياج الفاصــل لرتقــي شــهيًدا، تــاركًا طفلــني يف عمــر الــورد«.



415 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد شادي مصطفي مسعود السقا

فرع عال من شجرة شهداء

الميالد والنشأة
بلــدة القــرارة الواقعــة شــامل رشق محافظــة خــان يونــس، تلــك القريــة الهادئــة الوادعــة، كانــت عى موعد مــع مياد 

فــارس هــامم. إنــه الشــهيد املجاهــد شــادي مصطفــى الســقا )أبــو حمــزة( وذلــك بتاريــخ 26 أغســطس )آب( 1984م.

وقــد نشــأ شــهيدنا املجاهــد شــادي يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة مؤمنــة بربهــا، اجتمعــت املحبــة بــني أعضائهــا 

العــرشة، أربعــة مــن األبنــاء وســت مــن البنــات، وكان ترتيبــه الرابــع بــني اإلخــوة.

تلقــى املرحلتــني االبتدائيــة مبدرســة القــرارة واإلعداديــة مبدرســة عبــد القــادر، ثــم درس الثانويــة يف مدرســة القــرارة 

الثانويــة، ثــم يف معهــد الصناعــة تخصــص كهربــاء حيــث حصــل عــى شــهادة دبلــوم كهربــاء عامــة.

ينتمــي الشــهيد املجاهــد شــادي إىل عائلــة عريقــة بجذورهــا وأصولهــا قدمــت العديــد مــن أبنائهــا وفلــذات أكبادهــا 

شــهداء عــى مذابــح الحريــة ويف طريــق ذات الشــوكة، فــكان منهــم شــقيقه املجاهــد الشــهيد غســان الــذي ارتقــى إىل 

ــة  ــام قدمــت العائل ــرارة، ك ــدة الق ــول( 2007م يف بل ــخ 6 ســبتمر )أيل ــة بتاري ــوات الصهيوني ــه للق العــا خــال تصدي

املجاهــدة كا مــن عبــد اللطيــف، وفــؤاد شــهيدين.

صفاته وأخالقه
عــاش الشــهيد املجاهــد أبــو حمــزة حيــاة الزاهــد يف الدنيــا الراغــب فيــام عنــد اللــه، فطاملــا عرضــت عليه أمــه الزواج، 

لكنــه كان يجيبهــا بابتســامة هادئــة مطمئنــة بوعــد اللــه قائــًا: »إنــه قــد اختــار الــزواج مــن حور العــني يف جنــات ونهر«.

لقــد شــهد الكثــر مــن أقاربــه وجرانــه بحســن خلقــه، كيــف ال وهــو مــن ترىب منــذ نعومــة أظافــره يف بيــوت الله عى 

موائــد القــرآن ودروس الذكــر؟ وكان ملتزًمــا بقــراءة القــرآن واالعتــكاف باملســجد بعــد صــاة الفجر حتى رشوق الشــمس.

ُعــرف شــهيدنا الفــارس أبــو حمــزة معنــى قــول الرســول الكريــم: »املــرء عــى ديــن خليلــه، فلينظــر أحدكــم مــن 

يخالــل« ولذلــك مل يصــادق إال األتقيــاء العابديــن لربهــم. قــال صديقــه أبــو العــز: »إن الشــهيد كان يتمتــع بشــخصية 

قويــة ثابتــة واثقــة مبــا عنــد اللــه، مؤمًنــا متــام اإلميــان بــأن الــرزق يف الســامء واألجــل يف الكتــاب« مضيًفــا أن الشــهيد 

(2007 - 1984)

مل يكــن الشــهيد شــادي إال واحــًدا مــن أولئــك الذيــن حملــوا 

ــن محمــد  ــا، ونــرة دي عــى عاتقهــم هــم أمتهــم اإلســامية ورفعته

ــرتاه  ــه، ف ــاء شــعبه ودين ــن مــن أبن ــم عــن املضطهدي ــع الظل ، ورف
ــه  ــو وجه ــور يعل ــى الثغ ــا ع ــا مرابطً ــاجًدا صامئً ــه، س ــى الل ــًا ع مقب

غبــار املعــارك. تتلمــس يف كلامتــه حنــني الشــوق إىل الجنــة ولقــاء اللــه 

والفــوز بحــور العــني.
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كان يحــب حيــاة الربــاط فــكان ال ميــر يــوم إال وهــو عــى ثغــر مــن ثغــور الوطــن. مشــرًا إىل أنــه آثــر يف شــهر رمضــان 

ــا عــى ثغــر مــن ثغــور الوطــن املبــارك. مــن العــام املــايض قيــام ليلــة القــدر مرابطً

مشواره الجهادي
ــم  ــرًدا عــى ظل ــر؛ خــرج الشــهيد املجاهــد شــادي متم ــة الن ــا بحتمي ــه واثًق ــه عاشــًقا لوطن ــا بالل مجاهــًدا مؤمًن

االحتــال الصهيــوين، فكانــت حركــة الجهــاد اإلســامي الخيــار األمــل، حيــث كان انتــامؤه لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع 

ــة إرهاصــات انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2001م. بداي

بــدأ الشــهيد املجاهــد شــادي مشــواره الجهــادي مــع حركــة الجهــاد اإلســامي مــن خــال العمــل الجامهــري حيــث 

شــارك مــع إخوانــه يف الحركــة يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة التــي كانــت تنظمهــا.

ــاح  ــوف الجن ــاق بصف ــى االلتح ــاد اإلســامي ع ــة الجه ــه لحرك ــذ انضامم ــادي من ــد حــرص الشــهيد املجاهــد ش لق

ــا القــدس والعمــل ضمــن إطارهــا الجهــادي ملقاومــة االحتــال واالنتقــام لرخــات األطفــال والنســاء  العســكري رساي

والشــيوخ، فــكان لــه مــا متنــى بعــد جهــد جهيــد، حيــث التحــق بصفــوف رسايــا القــدس يف عــام 2004م. وتلقــى العديــد 

ــا مجاهــًدا فــًذا ملتزًمــا. مــن الــدورات التدريبيــة عــى كافــة فنــون القتــال، فــكان جنديً

ــم  ــر والتصمي ــن يف األداء و الص ــن املتميزي ــادي كان م ــد ش ــهيد املجاه ــر إن الش ــو جعف ــه أب ــد أصدقائ ــال أح وق

وإصابــة األهــداف خــال الــدورات التــي تلقاهــا حيــث نــال مــع بعــض إخوتــه املجاهديــن وســام الشــجاعة عــى مــا 

ــة األهــداف املحــددة. ــدوه مــن قــوة ورباطــة جــأش و دقــة يف إصاب أب

شــارك الشــهيد الفــارس أبــو حمــزة رغــم عمــره وحداثــة عهــده يف صفــوف رسايــا القــدس يف العديــد مــن املهــامت 

ــال  ــوات االحت ــركات ق ــة تح ــد ومتابع ــرارة، ورص ــدة الق ــررة لبل ــات املتك ــد االجتياح ــاركة يف ص ــا املش ــة، منه الجهادي

ــات القنــص. ــة يف عملي ــة باســتمرار، واملشــاركة الفعال الصهيــوين عــى املناطــق الحدودي

إضافــة إىل مــا ســبق نفــذ الشــهيد املجاهــد شــادي العديــد مــن املهــامت الجهاديــة لكونــه أمــر مجموعــة عســكرية 

منهــا زرع العديــد مــن العبــوات الناســفة لآلليــات الصهيونيــة يف محيــط مغتصبــة كيســوفيم.

وشارك يف إطاق العديد من قذائف الهاون باتجاه املغتصبات واملواقع العسكرية املحيطة بقطاع غزة.

ــك  ــة جحــر الدي ــوين يف منطق ــب صهي ــف »R.B.G« عــى جي ــة قذائ يُســجل للشــهيد املجاهــد شــادي إطــاق ثاث

ــه. ــا أدى إىل إصابت ــوز( 2007م م ــو )مت ــخ 14 يولي بتاري

موعد مع الشهادة
يف ظهــرة يــوم الثاثــاء املوافــق 21 أغســطس )آب( 2007م كان الشــهيد املقــدام شــادي ورفيقــاه املجاهــدان عــوض 

اللــه شــتات املــري ومحمــد أبــو ســامل عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث كانــوا يرابطــون لقنــص القــوات الصهيونيــة 

يف محيــط مغتصبــة كيســوفيم حــني باغتتهــم طائــرة اســتطاع صهيونيــة وأطلقــت باتجاههــم أحــد صواريخهــا مــا أدى 

إىل إصابتهــم إصابــة مبــارشة، وخــال محاولتهــم االنســحاب مــن املــكان هاجمتهــم قــوة صهيونيــة خاصــة تواجــدت يف 

املــكان، وأطلقــت عليهــم وابــًا مــن الرصــاص مــا أدى إىل استشــهادهم عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد عوض الله إبراهيم أحمد شتات

ولد يف الغربة ثم عاد لروى بدمائه ثرى فلسطني

الميالد والنشأة
عــاش الشــهيد املجاهــد عــوض اللــه إبراهيــم شــتات )أبــو إبراهيــم( منــذ نعومــة أظافــره لوعــة البعــد والفــراق عــن 

أرض الوطــن حيــث ولــد يف دولــة اإلمــارات العربيــة يف 2 يوليــو )متــوز( 1981م حيــث كان يعمــل فيهــا والــده مهندًســا 

يف دائــرة األشــغال. وكان ترتيبــه الســادس بــني إخوانــه األربعــة عــرش، ومــا أن بلــغ شــهيدنا املجاهــد عــوض اللــه مــن 

العمــر أحــد عــرش عاًمــا حتــى فقــد والدتــه التــي وافتهــا املنيــة عــام 1992م، ثــم مــا لبــث أن فقــد والــده يف عــام 2003م 

األمــر الــذي ضاعــف مــن معانــاة أرستــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو إبراهيــم تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس دولــة اإلمــارات العربيــة حيــث كان 

ــة مــن  ــة العام ــه إىل أرض الوطــن وحصــل عــى شــهادة الثانوي ــوي عقــب عودت ــى تعليمــه الثان ــا، يف حــني تلق متوفًق

مدرســة خالــد الحســن بخانيونــس ليلتحــق بعدهــا بكليــة التجــارة قســم املحاســبة يف الجامعــة اإلســامية حيــث حصــل 

عــى شــهادة البكالوريــوس يف العــام 2004م.

صفاته وأخالقه
ذكــر راشــد شــقيق الشــهيد املجاهــد عــوض اللــه العديــد مــن املواقــف النبيلــة التــي جســدها الشــهيد يف حياتــه 

مضيًفــا أن الشــهيد متيــز بعــدة خصــال وصفــات قياديــة، فــكان يتمتــع بالقــوة البدنيــة واملهــارة العاليــة ودقــة املاحظــة 

واالحتــامل، كــام كان إنســانًا بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معــان، رقيــق القلــب بشــوش الوجــه هــادىء الطبــاع.

عــرف الشــهيد املقــدام عــوض اللــه بالتزامــه بالصلــوات الخمــس خاصــة صــاة الفجــر يف مســجد »اإلســام«، وحضــوره 

مجالــس العلــم والذكــر وقــراءة القرآن.

بــدوره تحــدث أبــو حمــزة املــري صديــق الشــهيد املجاهــد عــوض اللــه عــن دماثتــه وحســن خلقــه، موضًحــا أن 

استشــهاده كان فاجعــة كبــرة أملـّـت بــكل مــن عرفــه أو ســمع بــه.

كــام متيــز الشــهيد الفــارس عــوض اللــه بعاقاتــه الطيبــة مــع كافــة أبنــاء التنظيــامت والفصائــل املقاومــة؛ فقــد كان 

(2007 - 1981)

هــم الشــهداء يأتــون إىل حياتنــا ليســكنوا فيهــا محبتهــم، ثــم 

ــم رحــل،  ــة ث ــف أســعدنا بنســمته الهادئ ــا فجــأة كطي ــون عنه يرتحل

هكــذا هــم الشــهداء ميضــون يف طريــق ذات الشــوكة دون أن يقولــوا 

وداًعــا. يعملــون وال يعرفــون معنــى للراحــة أو الخنــوع، يعــدون 

ــد  ــهيدنا املجاه ــال ش ــذا كان ح ــت. هك ــذون بصم ــون وينف ويخطط

ــهاده. ــاده واستش ــاه وجه ــه يف محي ــوض الل ع
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رحمــه اللــه ال يــرتدد يف تقديــم أي مســاعدة تقنيــة أو فنيــة ألي فصيــل كان، ناهيــك عــن مشــاركاته العديــدة معهــم يف 

العمــل العســكري.

المشوار الجهادي
انضــم الشــهيد الفــارس عــوض إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة األقــى حيــث متيــز وقتهــا 

مبشــاركته الفعالــة يف كافــة الفعاليــات التــي كانــت تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي، إضافــة إىل مشــاركته املميــزة يف 

مجالــس الذكــر وحلقــات الوعــي واإلميــان والثــورة التــي تنظمهــا الحركــة يف املســاجد.

ويف عــام 2003م انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد حيــث تلقــى يف تلــك الفــرتة 

ــي  ــك الت ــوات الناســفة، خاصــة تل ــرز مصنعــي العب ــات مــن أب ــى ب ــدورات العســكرية املتخصصــة حت ــد مــن ال العدي

ــخ. ــة إىل الصواري ــزال«، باإلضاف تعــرف باســم »زل

وقــد شــارك شــهيدنا املجاهــد عــوض اللــه يف التصــدي للتوغــات الصهيونيــة التــي كانــت تنفذهــا قــوات االحتــال 

يف معظــم أرجــاء قطــاع غــزة حيــث متكــن مــن إلحــاق األذى بصفــوف القــوات املعتديــة. كــام متيــز بدقتــه ومهارتــه يف 

إطــاق قذائــف الهــاون التــي كانــت تحقــق نتائــج مبــارشة.

وباإلضافــة اىل مــا ســبق فقــد بــرع شــهيدنا املجاهــد عــوض اللــه بحفــر األنفــاق حيــث متكــن مــع إخوانــه املجاهديــن 

يف رسايــا القــدس مــن حفــر نفــق يصــل إىل مســتوطنة »نتــر حــازاين« غــر أن جهــاز »األمــن الوقــايئ« اكتشــف األمــر 

يف حينــه وقــام بــردم النفــق!

وقبــل استشــهاده بعــدة أشــهر أرشف الشــهيد املجاهــد عــوض اللــه عــى تخريــج عــدة دورات تخصصــت يف عمليــات 

ــة  ــلحة الخفيف ــة األس ــتخدام كاف ــى اس ــم ع ــم تدريبه ــث ت ــة حي ــامت الخاص ــض امله ــذ بع ــص وتنفي ــع والقن التصني

واملتوســطة.

موعد مع الشهادة
مــع ظهــرة يــوم الثاثــاء 21 أغســطس )آب( 2007م كان الشــهيد الفــارس عــوض اللــه ورفيقــاه املجاهــدان محمــد 

أبــو ســامل، شــادي الســقا عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث كانــوا يرابطــون لقنــص القــوات الصهيونيــة يف محيــط مغتصبــة 

»كيســوفيم«، حــني باغتتهــم طائــرة اســتطاع صهيونيــة بصــاروخ واحــد عــى األقــل مــا أدى إىل إصابتهــم إصابــة مبــارشة، 

وخــال محاولتهــم مغــادرة املــكان تقدمــت إىل املنطقــة قــوة صهيونيــة خاصــة باتجاههــم وأطلقــت عليهــم وابــًا مــن 

الرصــاص مــا أدى إىل استشــهاد ثاثتهــم.
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الشهيد املجاهد محمد أحمد خليل أبو سامل

فارس اإلعام الحريب

الميالد والنشأة
بعيــًدا عــن أرض فلســطني كان بــزوغ فجــر ميــاد شــهيدنا املجاهــد محمــد أحمــد أبــو ســامل )أبــو رمــاح( يف اململكــة 

ــا. عــاش الشــهيد املجاهــد محمــد  ــده يعمــل مدرًس ــث كان وال ــول( 1984م حي ــة الســعودية يف 1 ســبتمر )أيل العربي

لوعــة وأمل الغربــة والبعــد عــن الوطــن الحبيــس يشــاهد عــر شاشــات التلفــاز جرائــم العــدو الصهيــوين بحــق شــعبه 

ــه، إىل  ــه إىل وطن ــذاك اليــوم الــذي ســيعود في ــم ب ــأر. لقــد كان يحل ــه الغــرة والرغبــة يف الث وأرضــه ومقدســاته وتأكل

ــر أهلهــا منهــا عنــوة  بيتــه، إىل حارتــه ذات الشــوارع الضيقــة، إيل مدينتــه »يافــا« الســاحرة الخابــة بآثارهــا التــي ُهجِّ

ليدفــع الظلــم عنهــا. وكــام كل فلســطيني نشــأ الشــهيد يف أرسة كرميــة ملتزمــة مؤمنــة ربــت فلــذات أكبادهــا عــى حــب 

العطــاء. تتكــون أرستــه البســيطة مــن والديــه وخمســة مــن اإلخــوة وثــاث أخــوات، وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه الثــاين.

ــابع  ــف الس ــم درس الص ــعودية، ث ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــة االبتدائي ــاح املرحل ــو رم ــد أب ــهيد املجاه درس الش

والثامــن مــن املرحلــة اإلعداديــة يف الســعودية أيًضــا وأكمــل املرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة الشــهيد أحمــد عبــد العزيــز 

بفلســطني بعــد عودتهــم إىل أرض الوطــن، واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة هــارون الرشــيد واجتازهــا بنجــاح، ومــن ثــم 

التحــق بجامعــة األقــى )قســم رياضيــات(، واستشــهد وهــو عــى أبــواب التخــرج، لكنــه فضــل شــهادة اآلخــرة عــى 

شــهادة الدنيــا.

صفاته وأخالقه
قــال أخــوه عمــرو إنــه ربطتــه عاقــة قويــة ومتينــة أقــوى مــن كل الروابــط بأخيــه الشــهيد املجاهــد محمــد مضيًفــا 

أن الشــهيد متيــز بعاقــة طيبــة مــع أرستــه؛ فهــو رحمــه اللــه يحــرتم والديــه ويحنــو عليهــام ويســمع كامهــام، ويعطــف 

عــى إخوتــه الصغــار ويشــاطرهم اللعــب والضحــك. وأكــد عمــرو أن الشــهيد كان طيًبــا خلوًقــا مســاعًدا ال يتــواىن عــن 

مســاعدة مــن يطلــب مســاعدته باإلضافــة إىل أنــه كان يحفــظ 20 جــزء مــن القــرآن الكريــم.

(2007 - 1984)

رحــل املجاهــد محمــد عــن الدنيــا كــام أحــب أن يكــون الرحيــل، 

ــًرا يف  ــرك أث ــه ت ــيطة إال أن ــذه البس ــى ه ــرة ع ــه القص ــم حيات ورغ

ــد  ــام عن ــا الراغــب في ــاة الزاهــد فيه ــاش حي ــد ع ــه؛ فق ــوس محبي نف

اللــه مــن نعــم الثــواب، ومل تحــد بوصلتــه يوًمــا عــن طريــق الجهــاد، 

ــى  ــا ع ــاحه مرابطً ــى س ــا ع ــى قابًض ــاة أن يبق ــه يف الحي ــكان أمل ف

ثغــرة مــن ثغــور اإلســام، ورغــم قســوة الحيــاة وصعوباتهــا مل تفــارق 

ــا  ــه دوًم ــاء يف ممشــاه ولســان حال االبتســامة شــفتيه، ومل يغــب الحي

ــه امللتقــى«. ــا، وإىل الل ــة واقرتابه ــذا الجن ــا حب ــول: »ي يق



موسوعة شهداء من فلسطين420

ــه مشــاهدة  ــه كان يبكي ــه أن ــد مــن عرف ــأمل آلالمهــم؛ فقــد أك ــن ويت كان الشــهيد املجاهــد محمــد يشــعر باآلخري

ــاس. ــؤس يف وجــوه الن ــر الب مظاهــر الفق

مشواره الجهادي
مــع بدايــة ارهاصــات انتفاضــة األقــى يف عــام 2001م تعــرف الشــهيد عــى حركــة الجهــاد اإلســامي، التــي رسعــان 

مــا اســتطاع أن يكســب فيهــا حــب الجميــع، ويلفــت إليــه األنظــار ملــا متيــز بــه مــن دماثــة الوجــه وحســن الخلــق، 

حيــث عمــل ضمــن لجــان حركــة الجهــاد اإلســامي، ومــن ثــم عــني أمــرًا ملســجد الكتيبــة الخــراء.

ــا عــى رأس العاملــني ضمــن األنشــطة والفعاليــات التــي تنظمهــا الحركــة.  وقــف الشــهيد املجاهــد أبــو رمــاح دامئً

وعمــل ضمــن اللجنــة الطابيــة الخاصــة بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف جامعــة األقــى. 

ــدس  ــداء الق ــرشة ن ــدة »االســتقال«، ون ــع جري ــى توزي ــرشف ع ــث كان ي ــة حي ــة اإلعامي ــن اللجن ــا ضم ــل أيًض وعم

األســبوعيتني. 

ــاد  ــة الجه ــري لحرك ــاح العك ــدس الجن ــا الق ــاح براي ــو رم ــد أب ــهيدنا املجاه ــق ش ــام 2003م التح ــع ع ويف مطل

اإلســامي، وشــارك يف العديــد مــن الــدورات التدريبيــة. وعمــل يف بدايــة انضاممــه لرايــا القــدس ضمــن جهــاز اإلعــام 

الحــريب لرايــا القــدس، وكان مــن أبــرز العاملــني فيــه عــى مســتوى محافظــة خانيونــس. 

حــرص الشــهيد املجاهــد محمــد عــى الربــاط عــى الثغــور حيــث عــني أمــرًا ملجموعــة مجاهــدة مــن رسايــا القــدس. 

ويســجل لــه مشــاركته يف صــد العديــد مــن االجتياحــات ومقارعــة االحتــال. وشــارك يف إطــاق العديــد مــن قذائــف 

ــوات  ــد مــن العب ــو رمــاح العدي ــع. ويف عــام 2004م زرع الشــهيد املجاهــد أب ــة الصن ــخ القــدس محلي الهــاون وصواري

الناســفة التــي أصــاب بعضهــا أهداًفــا صهيونيــة إصابــة مبــارشة.

اشــرتك الشــهيد املجاهــد محمــد مــع الشــهيد املجاهــد فــادي أبــو مصطفــى يف اقتحــام مغتصبــة صهيونيــة يف عمليــة 

استشــهادية مل تتــم بســبب خلــل حــدث أثنــاء دخــول املغتصبــة.

موعد مع الشهادة
 كان الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو ســامل والشــهيد املجاهــد عــوض اللــه شــتات املــري والشــهيد املجاهــد شــادي 

الســقا عــى موعــد مــع الشــهادة؛ ففــي ظهــر يــوم الثاثــاء 21 أغســطس )آب( 2007م ذهــب الشــهداء الثاثــة يف مهمــة 

جهاديــة لقنــص مجموعــة مــن الجنــود تواجــدوا بالقــرب مــن املوقــع العســكري الصهيــوين »كيســوفيم« شــامل محافظــة 

خانيونــس، ولكــن صاروًخــا أطلقتــه طائــرة صهيونيــة باتجاههــم أصابهــم إصابــات مبــارشة، ثــم هاجمتهــم قــوة خاصــة 

قامــت بقتلهــم بــدم بــارد وهــم جرحــى ينزفــون لرتقــوا إىل العــا شــهداء مقبلــني غــر مدبريــن نحــو وعــد اللــه.
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الشهيد املجاهد طارق زياد يوسف ملحم

بطل شع نوره من وسط الظام

الميالد والنشأة
28 أغســطس )آب( 1984م يــوم ميــاد الشــهيد املجاهــد طــارق زيــاد ملحــم يف قريــة كفــر راعــي مبحافظــة جنــني 

شــامل الضفــة املحتلــة. نشــأ يف أحضــان أرسة بســيطة مكونــة مــن ثاثــة أشــقاء وأربــع شــقيقات إضافــة إىل الوالديــن 

الذيــن علــام أبناءهــام حــب الجهــاد وفلســطني.

التحــق شــهيدنا املجاهــد طــارق بالدراســة الجامعيــة قســم املحاســبة يف جامعــة القــدس املفتوحــة إال أن رصاصــات 

االحتــال نالــت منــه قبــل أن يكمــل مســرته التعليميــة، فلــم يســتطع إال إكــامل فصــل درايس واحــد ال غــر.

صفاته وأخالقه
مل تفــارق االبتســامة وجــه الشــهيد املجاهــد طــارق خاصــة يف أحلــك الظــروف قســوة فهــو متفائــل دامئًــا ومتيقــن 

بــأن النــر قريــب وأن اإلميــان باللــه أســاس الوصــول إىل النيــل مــن عــدو ســلب األرض وقتــل اإلنســان لتنــر قســامت 

ــا مــن إرادة صلبــة وقناعــة راســخة بــأن االحتــال زائــل ال محالــة. عرفــه الجميــع بأخاقــه الرفيعــة  وجهــه نــوًرا منبعًث

النبيلــة ونرتــه للمحتــاج وعــون الصديــق وحــب األرض وعشــق الوطــن.

مشواره الجهادي
عــاش شــهيدنا املجاهــد طــارق حياتــه متنقــًا بــني املــدن والقــرى الفلســطينية مطــارًدا لجيــش االحتــال وقطعــان 

مســتوطنيه األمــر الــذي عرضــه للماحقــة واالعتقــال عــى خلفيــة عملــه املقــاوم ونشــاطه يف صفــوف حركــة الجهــاد 

اإلســامي يف فلســطني حيــث قــى أربــع ســنوات مــن عمــره داخــل الســجون واملعتقــات الصهيونيــة قبــل أن يفــرج عنه 

مــن تلــك الســجون يف 1 فرايــر )شــباط( لعــام 2006م.

ــع،  ــوق الجمي ــو ف ــم يعل ــامء؛ فدمه ــع العظ ــا تصن ــي الراي ه

وتقــر أمامهــم كل الهامــات، ويف شــهادتهم عــرة لألجيــال القادمــة، 

ــا بعــد يــوم  أولئــك األبطــال، أبطــال فلســطني الذيــن يقدمــون يوًم

ــن  ــا م ــام أعظمه ــدي. ف ــات والتح ــود والثب ــة للصم ــاذج مختلف من

شــهادة! ومــا أعظمهــا مــن فرحــة! ومــا أجملــه مــن رقــي يف الســامء! 

ــا  ــا إنه ــق إىل الســامء، حًق صمــود وتحــٍد وشــموخ، وفخــر يف الطري

فرحــة الشــهادة يف ســبيل اللــه عــز وجــل، فرحــة العــز والفخــار يــوم 

العــزة والكرامــة نالهــا ذاك الشــهيد املقــدام طــارق ملحــم، هــذا البطــل الهصــور الــذي شــع نــوره مــن وســط الظــام 

الحالــك ليــيء لنــا ســامء فلســطني.

(2007 - 1984)
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مل يكتــف شــهيدنا املجاهــد طــارق مبــا قدمــه مــن تضحيــات قبــل اعتقالــه واملعانــاة التــي عايشــها داخــل الســجن، 

بــل أرص عــى مواصلــة الــدرب حتــى يقــي اللــه أمــًرا كان مفعــواًل حيــث بــات ماحًقــا مــن قبــل قــوات االحتال بســبب 

ــاح العســكري لحركــة  ــا القــدس الجن ــات العســكرية ضــد جيــش االحتــال ضمــن صفــوف رساي ــذ العملي دوره يف تنفي

الجهــاد اإلســامي.

ــه  ــة طريقــه املــيلء باألشــواك، كــام مل تثن مامرســات االحتــال العنجهيــة بحقــه وبحــق أرستــه مل تثنــه عــن مواصل

عــن إكــامل مشــواره التعليمــي الــذي شــقه بقــوة وعزميــة أثبــت مــن خالــه تحديــه لاحتــال حيــث التحــق بالدراســة 

ــا لاحتــال الــذي يطــارده. الجامعيــة رغبــة منــه يف إكــامل تعليمــه وتحديً

موعد مع الشهادة 
ــا  ــوم الجمعــة 24 أغســطس )آب( 2007م قــدر للشــهيد املجاهــد طــارق أحــد كــوادر رساي ــل غــروب شــمس ي قب

القــدس أن يكــون عــى موعــد مــع الشــهادة حينــام قصــد بلــدة صيــدا شــامل مدينــة طولكــرم برفقــة ثلــة مــن مجاهــدي 

الرايــا حــني باغتتهــم عــى مدخــل البلــدة يف الشــارع الرئيــس قــوات خاصــة صهيونيــة مدججــة بأعتــى أنــواع األســلحة 

تســاندهم عــرشات اآلليــات العســكرية والطائــرات الحربيــة التــي غطــت ســامء البلــدة الصافيــة.

ــوا الشــهيد املجاهــد طــارق بعــدة رصاصــات اخرتقــت  ــن أصاب ــال الذي ــود االحت ــال جن ــاء، مل يهــدأ ب ــك األثن يف تل

قدمــه اليــرى، بــل أطلــق الجنــود النــار بكثافــة، ودوى أزيــز الرصــاص يف أنحــاء املــكان كافــة ليســقط الطفــل الشــهيد 

ــا مبامحــه الريئــة مــن عــى شــجرة التــني التــي تســلقها لتعطــر دمــاؤه  محمــود القرينــاوي ابــن الحاديــة عــرشة عاًم

الزكيــة ثــرى فلســطني الحبيبــة.

مل يكتــف جنــود االحتــال بإصابــة الشــهيد املجاهــد طــارق؛ فبعــد اشــتباكات عنيفــة باألســلحة الرشاشــة والثقيلــة 

التــي اخرتقــت رصاصاتهــا العديــد مــن منــازل املواطنــني متكنــت قــوات االحتــال مــن اعتقــال الشــهيد وتكبيــل يــده 

وزجــه يف الجيــب العســكري برفقــة رفيــق دربــه املجاهــد ِصديــق عــودة بعــد إصابتــه بجــراح خطــرة.

ــطينية  ــة الفلس ــارص املقاوم ــن عن ــل م ــو الني ــدا ه ــاح صي ــن اجتي ــة م ــكرية الصهيوني ــة العس ــدف العملي وألن ه

وتصفيــة كوادرهــا خاصــة مجاهــدي رسايــا القــدس مل يــرتك جنــود االحتــال جهــًدا يف إطــاق النــار عــى جســد الشــهيد 

داخــل الجيــب العســكري ضمــن عمليــة تصفيــة جبانــة خططــت لهــا حكومــة االحتــال حيــث توجــه الضابــط للمجاهــد 

ِصديــق بالقــول: »مــني هــاد؟«، فأجــاب: »هــاد صاحبــي«، وبعــد تكــرار الجملــة مرتــني قــال الضابــط الصهيــوين رًدا عــى 

املجاهــد صديــق بالقــول: »بتعــرف إنــه هــاد هدفنــا«؟ وأطلــق عــدة رصاصــات باتجــاه الشــهيد الفــارس طــارق ففــارق 

بعدهــا الحيــاة.
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الشهيد الطفل محمود إبراهيم محمود القريناوي

طفولة شوهها الرصاص ومزقها الحقد

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد الشــبل محمــود إبراهيــم القرينــاوي يف 13 مايــو )أيــار( 1996م، يف األرايض الفلســطينية املحتلــة حيــث 

مســقط رأســه يف بلــدة رهــط مبدينــة بــر الســبع يف أرسة بســيطة هــو آخــر عنقودهــا، تلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة 

رهــط إىل أن بلــغ الفصــل الخامــس. 

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن الشــهيد الشــبل محمــود أنــه مثــال يف األدب واألخــاق الحميــدة حيــث تــرىب عــى طاعــة اللــه وأحــب 

الصــاة والقيــام منــذ السادســة مــن عمــره؛ فقــد اعتــاد أن يدفــع بوالــده الطاعــن يف الســن ملصاحبتــه إىل املســجد ألداء 

الصلــوات رغــم أنــه مل يكــن يقــوى عــى ذلــك لكــر ســنه وضعفــه.

ــه يف  ــتثمر وقت ــى أن يس ــرص ع ــد ح ــة؛ فق ــب الكتاب ــراءة وح ــواة الق ــن ه ــه م ــود بأن ــبل محم ــهيدنا الش ــز ش متي

ــرآن. ــراءة الق ــة أو ق املطالع

رغــم صغــر ســن الشــهيد الشــبل محمــود فإنــه مل يتــوان عــن مســاعدة اآلخريــن ومعاونتهــم، ويقــول شــقيقه جاســم 

إنــه عهــد محبوبـًـا مــن الجميــع حريًصــا عــى تلبيــة احتياجاتهــم وخدمتهــم، وأشــار إىل فطنتــه وذكائــه، وهــو مــا أكســبه 

حــب النــاس لــه وإعجابهــم بشــخصه رغــم صغــر ســنه.

مشواره الجهادي 
ــة  ــة متعلق ــة أمني ــب أي معلوم ــا عــى عــدم تري ــا حريًص ــد شــهيدنا الشــبل محمــود رغــم صغــر ســنه كتوًم ُعه

ــال. ــوات االحت ــل ق ــا مــن قب ــا وماحًق ــذي صــار مطلوبً ــق عــودة ال بتحــركات شــقيقه املجاهــد صدي

يشـــر شـــقيقه جاســـم إىل أنـــه تجنـــب الحديـــث يف األمـــور الحساســـة التـــي مـــن شـــأنها أن تفـــي أيًـــا مـــن 

ـــي  ـــه الوطن ـــارة إىل حس ـــي إش ـــو يعط ـــة، وه ـــة والذكي ـــخصيته الفطن ـــة ش ـــود لطبيع ـــذا يع ـــد، وه ـــقيقه املجاه أرسار ش

وانتامئـــه الخالـــص للجهـــاد.

(2007 - 1996)

 رحــل الفتيــة بعدمــا انتظــروا كثــرًا أن يبــزغ فجــر النــر. إنهــم 

رجــال عشــقوا الليــل وحملــوا البندقــة ليدافعــوا عــن الوطــن الســليب. 

رحــل حلــم الشــهيد الشــبل محمــود القرينــاوي املســجى عــى وجهــه 

مبتســاًم ودمــه يخالــط األرض البهيــة، وينــر عــى ورق التــني قطــرات 

ــزق  ــا شــبًا شــوهه الرصــاص، وم ــراء. فنعــم الشــهادة ي ــدى الحم الن

جســده النحيــف الحقــد الصهيــوين البغيــض. 
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ُعــرف عــن شــهيدنا الشــبل محمــود أنــه دامئًــا يــردد الكلــامت والعبــارات الثوريــة ويحمــل شــعار اإلميــان والوعــي 

والثــورة. ومــن أبــرز الجمــل التــي رددهــا: »املــوت إلرسائيــل«، و«بالســكني واملنشــار نذبــح شــارون الجــزار«، و«بالســكني 

والجنزيــر نذبــح شــارون الخنزيــر«.

موعد مع الشهادة 
استشــهد الشــهيد الشــبل محمــود بتاريــخ 24 أغســطس )آب( 2007م وذلــك حينــام قامــت قــوات االحتــال مبحــارصة 

ــوات  ــت ق ــي حاول ــة األم_ الت ــن جه ــوة م ــة أخ ــني صل ــط االثن ــودة _ترب ــق ع ــد صدي ــارد املجاه ــقيقه املط ــزل ش من

االحتــال اعتقالــه بعــد ترصــده وتتبــع خطــاه وبينــام كان الشــهيد الشــبل محمــود يلهــو يف مزرعــة البيــت يقطــف مثــار 

التــني، باغتتــه قــوات االحتــال بوابــل مــن الطلقــات الحاقــدة، فأصيــب بعــرشات الرصاصــات يف جســده النحيــل مــا أدى 

إىل استشــهاده عــى الفــور. واستشــهد يف نفــس الحادثــة الشــهيد املجاهــد طــارق ملحــم مــن كــوادر رسايــا القــدس يف 

بلــدة كفــر راعــي مبحافظــة جنــني واعتقــل املجاهــد صديــق عــودة بعــد إصابتــه بجــروح خطــرة.
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الشهيد املجاهد عاء صاح محمد أبو رسور

حارس جنني ومطهرها من دنس املحتلني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء صــاح أبــو رسور )أبــو رامــي( يف 8 أغســطس )آب( 1977م وســط أرسة بســيطة تعيــش 

داخــل مدينــة جنــني بالضفــة املحتلــة مكونــة مــن ســتة أشــقاء وشــقيقتني باإلضافــة للوالديــن.

ــه  ــه أن ــث عــرف عن ــة إىل أخــرى حي ــًا مــن مرحل ــة منتق تلقــى الشــهيد املجاهــد عــاء تعليمــه يف مــدارس املدين

ــات. ــدم وااللكرتوني ــرة الق ــا لرياضــة ك ــه كان هاويً ــا، لكن ــب العلي ــل املرات ــح ألجــل ني ــذ طمــوح يكاف ــب ف طال

تزوج الشهيد املجاهد عاء من فتاة مؤمنة وقد رزقه الله طفًا بعد استشهاده ومل يقدر له أن يراه.

صفاته وأخالقه
يقــول أحمــد شــقيق الشــهيد عــاء: »منــذ صغــره حلــم عــاء أن يصبــح عندمــا يكــر فدائًيــا ومتيــز عــن أقرانــه بحبــه 

للوطــن واالنتــامء الصــادق إليــه مــام عرضــه لاعتقــال وهــو يف ســن 17 عاًمــا خــال االنتفاضــة األوىل«.

وأكــد أن شــقيقه غــدا مثــًا أعــى لألخــاق الحميــدة والصداقــة املتينــة واألدب، وأحبــه كل مــن عرفــه لدماثــة خلقــه 

وطيــب قلبــه ولباقــة لســانه وحديثــه.

ويضيــف شــقيقه أحمــد: »يف مرحلــة مبكــرة مــن عمــره آمــن عــاء بقضيــة شــعبه ومقاومــة االحتــال فانخــرط يف 

االنتفاضــة وشــارك بفعالياتهــا، لكــن رسعــان مــا قــام االحتــال باعتقالــه قبــل الثانويــة العامــة وحوكــم حينهــا بالســجن 

ملــدة 4 ســنوات بتهمــة مقاومــة االحتــال، غــر أنــه متكــن أثنــاء فــرتة محكوميتــه مــن الحصــول عــى شــهادة الثانويــة، 

والحًقــا حصــل عــى دبلــوم كهربــاء«.

مشواره الجهادي
 يقــول ابــن عــم الشــهيد املجاهــد عــاء ورفيقــه محمــد أحــد قــادة كتائــب شــهداء األقــى إن الشــهيد املجاهــد 

ــات مــام  ــا عــر املســرات واملواجه ــداء الواجــب فشــارك يف فعالياته ــة ن عــاء مل يتأخــر يف انتفاضــة األقــى عــن تلبي

(2007 - 1977)

نــاور وخطــط ودبــر، لكنــه قتــل غــدًرا وســط دوامــة حقــد لعينــة 

ــو  ــه الشــهيد املقــدام عــاء أب ــة، إن ــادق الحقــد الصهيوني ــه ببن أحاطت

رسور ابــن جنــني، مدرســة الجهــاد ومخرجــة املجاهديــن. حــارس 

ــا القــدس، وقاهــر العــدا.  ــواء رساي ــا، حامــل ل ــني ومخيمه ــة جن مدين

ــبات  ــط يف س ــه يغ ــامل كل ــه والع ــن يحرس ــف الوط ــى ك ــه ع ــام ليل ن

الظلــم والعــدوان، فكانــت لــه الشــهادة التــي أراد، وارتقــى نحــو 

ــة. ــوة البطول ــن صه ــًا ع ــاء مرتج العلي
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عرضــه لاعتقــال عــدة مــرات، لكــن االعتقــال مل ينــل مــن عزميتــه وإرادتــه رغــم أنــه تــزوج وأصبــح لديــه عائلــة عــاوة 

عــى أنــه يشــارك مــع إخوتــه يف إعالــة أرستــه املكونــة مــن 8 أنفــار خاصــة بعــد وفــاة والــده. وبعــد انخراطــه بشــكل 

رسي يف حركــة الجهــاد اإلســامي أصبــح أكــر نشــاطًا وحيويــة واســتعداًدا للعمــل والتضحيــة، لكنــه متتــع بحــس الريــة 

والكتــامن فعمــل بصمــت وقــاوم املحتلــني بصمــت حتــى متكنــت قــوات االحتــال مــن كشــفه وبــدأت مبطاردتــه.

عــى مــدار عــام كامــل ومنــذ بــدء قــوات االحتــال مبطاردتــه والشــهيد املجاهــد عــاء أحــد كــوادر رسايــا القــدس 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف جنــني يحــرس بوابــة ســيباط جنــني ويواجــه قــوات االحتــال ودوًمــا معــه 

رفيــق دربــه يف الجهــاد والرايــا والشــهادة الشــهيد املجاهــد مصطفــى عتيــق يف مقدمــة الصفــوف يتفننــان يف مقارعــة 

قــوات االحتــال تــارة بالســاح وأخــرى مبــا يصنعانــه مــن العبــوات وهــو مــا مكنهــام مــن إفشــال جميــع الهجــامت التــي 

تكــررت بشــكل يومــي لوضــع حــد لنشــاط رسايــا القــدس يف جنــني.

ويقــول شــقيقه محمــد: »يف إحــدى الليــايل التــي ســبقت استشــهاد عــاء بأكــر مــن عــام داهمــت قــوات االحتــال 

منزلنــا يف جنــني وبعــد تفتيشــه وتدمــر محتوياتــه طلبــوا منــا تســليم عــاء الــذي قابــل ذلــك بالرفــض وقــال لنــا الصــر 

والصمــود يــا أهــيل! إنهــم األعــداء ولــن أستســلم؛ ألننــا اصحــاب رســالة وقضيــة ومبــدأ. خــال ذلــك تكــررت عمليــات 

الدهــم والتفتيــش خاصــة بعدمــا تحــدى عــاء االحتــال وتــزوج رغــم مطاردتــه، وبعــد زفافــه داهمــت قــوات االحتــال 

منزلنــا وقــال لنــا ضابــط املخابــرات: لــن تفرحــوا طويــًا فرحكــم ســنحوله ملأتــم وســنعيده إليكــم جثــة«.

إزاء تزايــد نشــاط شــهيدنا الفــارس عــاء الــذي أصبــح يقــض مضاجــع املحتلــني تقــول زوجته: »شــنت قــوات االحتال 

قبــل شــهرين مــن استشــهاده حملــة خاصــة ضــد عائلــة أبــو رسور يف جنــني. حــارصوا منزلنــا ومنــازل أقربائنــا ومل يكتفــوا 

بالتخريــب والتدمــر فاعتقلــوا جميــع أشــقائه: محمــد ومصطفــى وأحمــد ومحمــود ولــؤي، واقتحمــوا منــازل أوالد عمــه 

وخاصــة وليــد. وأخضعوهــم للتحقيــق واالســتجواب وهــددوا بتصفيتــه إذا مل يســلم نفســه خــال 24 ســاعة. وتكــررت 

حمــات الدهــم والتفتيــش. ويف كل مــرة يحطمــون محتويــات منزلنــا ويرتكــون رســالة تهديــد. ويف آخــر مــرة قالــوا يل 

ســنجعل ابنــك يولــد بــا أب. ســنقتل عــاء. ولكــن عــاء واصــل طريقــه ومل يتوقــف عــن طلــب الشــهادة«.

موعد مع الشهادة
كثفــت قــوات االحتــال مــن هجامتهــا عــى مدينــة جنــني التــي أفشــلها الشــهيد املجاهــد عــاء والشــهيد املجاهــد 

مصطفــى العتيــق حتــى متكنــت الوحــدات الخاصــة ليلــة 25 أغســطس )آب( 2007م مــن نصــب كمــني لهــام يف وســط 

جنــني، وقامــت مبهاجمتهــام مــن أربعــة محــاور وســط إطــاق نــار كثيــف. ويقــول ابــن عمــه محمــد: »بــدت عمليــة 

مدروســة فالوحــدات الخاصــة أغلقــت جميــع مداخــل املنطقــة ومتكنــت مــن محــارصة عــاء ورفاقــه فاستشــهد عــى 

الفــور بينــام أصيــب رفاقــه األربعــة مــن رسايــا القــدس، ورسعــان مــا لحــق بــه رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد مصطفــى 

عتيــق شــهيًدا«.
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الشهيد املجاهد مصطفى محمود مصطفى العتيق

طالب أن يكون يوم استشهاده عرسا ال عزاًء

الميالد والنشأة
بتاريــخ 21 مــارس )آذار( 1986م ولــد الشــهيد املجاهــد مصطفــى محمــود العتيــق يف بلــدة برقــني مبحافظــة جنــني، 

ألرسة مجاهــدة علمتــه حــب الوطــن تتكــون مــن الوالديــن وأربعــة إخــوة وثــاث أخــوات. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف 

مــدارس جنــني، ثــم تــرك الدراســة وبــدأ يبحــث عــن العمــل. انخــرط يف صفــوف املقاومــة وأصبــح الجهــاد شــغله الشــاغل 

حتــى نــال الشــهادة.

صفاته وأخالقه
صفــات مجاهــد وأخــاق مســلم آثــر حيــاة الحريــة والكرامــة عــى حيــاة الــذل وقهــر االســتعباد. وهــذا النــوع مــن 

الرجــال تجــده حســن العــرشة مــع كل النــاس؛ فلــه قلــب كبــر يســع حبــه الجميــع مــن أهــل وأصدقــاء وجــران. أهــل 

شــهيدنا املجاهــد مصطفــى عرفــوه محًبــا لوالديــه بــًرا بهــام، وعرفــه املســجد مواظًبــا عــى الصــاة فيــه، وعرفــه القــرآن 

ــا لــه عامــًا بأوامــره مجتنًبــا لنواهيــه. أمــا عــن شــجاعته فيكفــي القــول إنــه مجاهــد ضــد عــدو واســع القــدرات  قارئً

واإلمكانــات ميلــك وســائل مراقبــة تحــركات املجاهديــن وتنقاتهــم.

مشواره الجهادي
ــا عــن املشــاركة يف فعالياتهــا؛ ألنــه أحــب  منــذ انــدالع انتفاضــة األقــى مل يتأخــر شــهيدنا املجاهــد مصطفــى يوًم

ــا خاطــر  ــم، ولطامل ــاب رصاصه ــات واملســرات ال يه ــوف يف املواجه ــدم الصف ــني، وتق ــره املحتل ــر وك ــه بشــكل كب وطن

ــه يســابق للشــهادة. ــه خــال املواجهــات كأن بحيات

انخــرط شــهيدنا املجاهــد مصطفــى يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ومــن ثــم الحًقــا يف رسايــا القــدس الجنــاح 

ــة  ــتعًدا للتضحي ــة ومس ــا وحيوي ــئ إميانً ــيطًا ميتل ــه كان نش ــكل رسي، ولكن ــامي بش ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك العس

واملخاطــرة وشــديد الحــب للمقاومــة والجهــاد خاصــة أنــه كان صديًقــا مقربًــا للشــهيد املجاهــد عــاء أبــو رسور وكاهــام 

يتمتــع بنفــس املقاومــة والتحــدي.

(2007 - 1986)

ــى عــاش مجاهــًدا واستشــهد  ــزاز؛ ألن مصطف »نشــعر بفخــر واعت

بطــًا ورغــم حــزين فــا أملــك ســوى الدعــاء لــه أن يتقبلــه اللــه شــهيًدا 

ــرته  ــل مس ــده ونواص ــون عه ــة لنص ــوة والعزمي ــعبنا الق ــح ش وأن مين

عــى درب الجهــاد. وســتبقى رايــة الرايــا خفاقــة يف مواجهــة املحتــل 

ــك  ــهداء« بتل ــه الش ــى وكل رفاق ــة مصطف ــر وأمني ــق الن ــى نحق حت

ــة  ــا فوصي ــوع يف عيونه ــس الدم ــي تحب ــه وه ــه والدت ــامت رثت الكل

ولدهــا أن تفخــر باستشــهاده.
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نجــح شــهيدنا املجاهــد مصطفــى يف تعلــم تصنيــع العبــوات الناســفة التــي يســتخدمها يف مهاجمــة االحتــال حتــى 

ــني  ــز املحتل ــذي يه ــع واالنفجــار ال ــز بقــوة التصني ــي تتمي ــوات الناســفة الت ــدس العب ــه لقــب مهن ــع علي ــق الجمي أطل

ويبــث الرعــب يف قلوبهــم.

ــوات  ــت ق ــده: »داهم ــول وال ــه ويق ــال مباحقت ــوات االحت ــدأت ق ــه ب ــدد عمليات ــاع ع ــاطه وارتف ــد نش ــع تزاي م

االحتــال منزلنــا وقامــت بتفتيشــه واحتجازنــا بحًثــا عــن ابنــي مصطفــى، وعندمــا مل يجــدوه هددونــا بتصفيتــه وقالــوا 

ــه اذا مل يســلم نفســه ســنعيده لكــم جثــة هامــدة، ولكــن مصطفــى ســخر مــن ذلــك،  ــا القــدس تحمي ــا خــيل رساي لن

والتهديــدات مل تنــل مــن إرادتــه وعزميتــه، وكان يقــول اللــه وحــده مــن يهــب الحيــاة أمــا املحتــل فليــس أمامنــا خيــار 

ســوى مواجهتــه والجهــاد ضــده«.

ــه الشــهيد  ــاح، يحــرس مــع رفيق ــدأ أو يرت ــار دون أن يه ــل نه ــى الشــهادة وعمــل لي ــا متن ــه دوًم ــه إن ويقــول رفاق

ــدة القدميــة ويصــد التوغــات. ــة الســيباط والبل ــو رسور بواب ــاء أب املجاهــد ع

موعد مع الشهادة 
ــب  ــن طل ــف ع ــات وال يتوق ــود املواجه ــإرادة وإرصار يق ــى ب ــارس مصطف ــهيدنا الف ــل ش ــرى تنق ــة ألخ ــن معرك م

ــطس )آب( 2007م. ــه يف 25 أغس ــن اغتيال ــال م ــوات االحت ــت ق ــى متكن ــهادة حت الش

ــذ  ــن تنفي ــت م ــى متكن ــه حت ــن ل ــال يف نصــب الكامئ ــوات االحت ــد نشــاطه اســتمرت ق ــده: »إزاء تصاع ــول وال يق

جرميتهــا عندمــا هاجمــت الوحــدات الخاصــة الســيارة التــي يســتقلها مــع رفيقــه الشــهيد املجاهــد عــاء أبــو رسور مــن 

رسايــا القــدس وعــدد مــن املقاومــني حارصهــم الرصــاص وســط جنــني، فاستشــهد الشــهيد املجاهــد عــاء عــى الفــور 

وأصيــب الشــهيد املجاهــد مصطفــى وعــدد آخــر مــن املقاومــني. وبعــد ســاعات مــن نقلــه ملستشــفى داخــل أرايض ال 

48 استشــهد محقًقــا أمنيتــه«.
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الشهيد املجاهد غسان مصطفى مسعود السقا

جهاد حتى الشهادة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد غســان مصطفــى الســقا )أبــو األدهــم( يف 24 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1982م ببلــدة القــرارة 

رشق محافظــة خــان يونــس، وفيهــا تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي، ومــن ثــم التحــق بجامعــة القــدس 

املفتوحــة إلكــامل دراســته إال أن األوضــاع والظــروف االقتصاديــة حالــت دون إكــامل دراســته. 

تــرىب الشــهيد املجاهــد أبــو األدهــم وترعــرع يف كنــف أرسة مؤمنــة باللــه وواجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا تتكــون مــن 

أربعــة مــن األبنــاء وســت مــن البنــات وكان ترتيبــه األول مــن بــني األبنــاء.

صفاته وأخالقه
ــد العــون  ــم ي ــواىن عــن تقدي ــذي يقــض مضجعــه؛ فهــو ال يت لقــد ظــّل حــب الشــهادة شــغله الشــاغل وحلمــه ال

ــع.  ــوب الجمي ــه يف قل ــا زرع محبت ــامت، وهــو م ــف التنظي ــن مختل ــن م للمجاهدي

وشــهيدنا املجاهــد غســان بّســام معطــاء، صــادق، مــداوم عــى تــاوة القــرآن وأداء الصلــوات الخمــس يف مســجد 

الهــدى منــذ نعومــة أظافــره. 

محمــود الســقا أحــد أقربــاء الشــهيد ورفيــق دربــه قــال: »إن صدمتــه كانــت كبــرة بفقــدان الشــهيد، مشــرًا إىل مــا 

كان يتمتــع بــه شــهيدنا مــن صفــات حميــدة جعلتــه محبوبًــا مــن جميــع مــن عرفــه«. 

فيام أشاد أخوه محمد بأخاق الشهيد املجاهد غسان الذي كان مطيًعا وباًرا بوالدته، وواصًا لرحمه. 

العــامل.  مثلهــام يف  قــل  الفلســطيني  الفلســطينية واألب  األم 

ــاء بصــر املؤمــن  ــة ويواجهــان االبت ــن واالبنــني والثاث يفقــدان االب

املحتســب. هكــذا صــر والــدا الشــهيد الجليــل غســان الســقا عــى 

ــه. ــه الشــهيد قبل ــد أخي ــده وفق فق

ــارات،  ــل العب ــف، وتتداخ ــن الوص ــان ع ــز اللس ــا يعج ــرًا م كث

وتتوقــف الكلــامت عنــد ذكــر مــن قدمــوا حياتهــم رخيصــة يف ســبيل 

اللــه، ومــن أجــل أن تبقــى فلســطني حــارضة يف قلــب وعقــل أبنــاء 

ــك  ــا ل ــر أفكارهــم وإلحاقهــم باآلخريــن، فهنيًئ ــة إىل تغييبهــم وتزوي ــة الرامي األمــة بالرغــم مــن كل املحــاوالت الخبيث

غســان رشف االصطفــاء واالختيــار! وهنيًئــا لذويــك صرهــم واحتســابهم وهــم يودعونــك شــهيًدا الحًقــا بشــقيقك شــادي 

الــذي روى بدمائــه ثــرى هــذا الوطــن املبــارك!

(2007 - 1982)
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مشواره الجهادي
تعــرّف شــهيدنا املجاهــد غســان عــى الخيــار األمــل، عــى اإلســام املجاهــد، الــذي مثلتــه حركــة الجهــاد اإلســامي يف 

فلســطني منــذ انطاقتهــا، وكانــت أوىل نشــاطاته ضمــن صفــوف الحركــة يف العــام 2003م. 

ــة التابعــة للحركــة، وشــارك يف معظــم الفعاليــات واألنشــطة  وعمــل شــهيدنا املقــدام غســان يف اللجــان الجامهري

الحركيــة التــي كانــت تدعــو إليهــا الحركــة يف كافــة املناســبات. 

وبســبب نشــاطه يف صفــوف الحركــة وحّبــه للعمــل العســكري التحــق شــهيدنا املقــاوم غســان بصفــوف إخوانــه يف 

رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع العــام 2004م، وكان ضمــن وحــدة االستشــهاديني. 

وبحســب مــا أكــده أبــو إســام مــن مجاهــدي رسايــا القــدس فقــد شــارك شــهيدنا املجاهــد غســان يف العديــد مــن 

العمليــات الفدائيــة واملهــام الجهاديــة بــدًءا مــن إطــاق قذائــف الهــاون والتصــدي للقــوات االحتاليــة خــال عمليــات 

التوغــل، وليــس انتهــاًء برصــد األهــداف الصهيونيــة وتصويــر وتوثيــق بعــض العمليــات االستشــهادية.

وأشــار أبــو إســام إىل أن الرغبــة يف االستشــهاد ظلــت الشــغل الشــاغل للشــهيد املجاهــد غســان، وقــد زادت تلــك 

الرغبــة بعــد استشــهاد شــقيقه الشــهيد املجاهــد شــادي مــن رسايــا القــدس بنــران قــوات االحتــال قبــل أقــل مــن شــهر 

مــن تاريــخ استشــهاده.

موعد مع الشهادة 
مــع الســاعات األوىل لفجــر يــوم 6 ســبتمر )أيلــول( 2007م خــرج الشــهيد املجاهــد غســان مصطفــى الســقا ورفيــق 

دربــه الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو لبــدة بعــد أن أديــا صــاة الفجــر يف جامعــة للتصــدي لاجتيــاح الصهيــوين الغاشــم 

ملنطقــة القــرارة حيــث متكــن الشــهيد ورفيقــه مــن رضب عــدة آليــات صهيونيــة بقذائــف )R.B.G(، قبــل أن تباغتهــام 

قــوات االحتــال بقذيفــة مزّقــت جســديهام الطاهريــن لياقيــا اللــه مقبلــني غــر مدبريــن نحــو وعــد اآلخــرة.

والــد الشــهيد أبــو غســان الــذي مل ميــض عــى استشــهاد ابنــه الشــهيد املجاهــد شــادي الشــهر؛ اســتقبل نبــأ استشــهاد 

ابنــه البكــر الشــهيد املجاهــد غســان بعزميــة األحــرار وإميــان وثبــات األبــرار، وقــال: »الحمــد الــذي رشّفنــي باستشــهاد 

ابنــي االثنــني وأكرمنــي باستشــهادهام مقبلــني غــر مدبريــن نحــو وعــد اللــه«. وأضــاف بــأن اللــه إذا أحــب عبــًدا ابتــاه، 

راجًيــا أن يكونــا مــن ضمــن الذيــن أحّبهــم اللــه وريض عنهــم.
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الشهيد املجاهد محمد سمر العبد أبو لبدة

أقسم ليثأر لفلسطني فكانت الشهادة

الميالد والنشأة
يف فجــر يــوم 28 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1983م كانــت أرسة الشــهيد املجاهــد محمــد ســمر أبــو لبــدة قــد بــرشت 

مبولودهــا محمــد فعمــت الفرحــة ديارهــم بقدومــه. عــاش وترعــرع الشــهيد يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة ذاقــت 

مــرارة الهجــرة مــن قريتهــم »يبنــا« ليســتقر بهــا املقــام يف مدينــة خانيونــس. تتكــون أرستــه مــن خمســة مــن األبنــاء 

وابنتــني ووالديــه وجدتــه، فــكان ترتيبــه الثالــث بــني األبنــاء. 

درس الشــهيد املجاهــد محمــد املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني، ثــم درس 

الثانويــة مبدرســة عبــد القــادر الحســيني. بســبب األوضــاع االقتصاديــة الســيئة عمــل الشــهيد املجاهــد محمــد يف مقهــى 

انرتنــت ليســاعد والــده يف تحمــل أعبــاء عائلتــه. 

ينتمــي الشــهيد املجاهــد محمــد إىل عائلــة فلســطينية عريقــة قدمــت فلــذات أكبادهــا شــهداء عــى مذبــح الحريــة 

منهــم: الشــهيد صابــر أحمــد أبــو لبــدة، والشــهيد عدنــان بســام أبــو لبــدة، والشــهيد أرشف أبــو لبــدة، والشــهيد نائــل 

محمــد أبــو لبــدة.

صفاته وأخالقه
وصــف والــد الشــهيد أبــو العبــد ُخلــق فلــذة كبــده الشــهيد املجاهــد محمــد بصــوت امتزجــت فيــه حــرارة الشــوق 

ومــرارة الفــراق: »بالشــاب املتديــن الخلــوق املطيــع لــه. املحــب للجميــع« مؤكــًدا أن فراقــه صدمــة وفاجعــة، ولكنــه قدر 

اللــه متمنًيــا مــن اللــه أن يجمعــه و إيــاه وكل املســلمني يف جنــة الرحمــن التــي وعــد بهــا عبــاده الصابريــن، وأضــاف أبــو 

العبــد قائــا: »ُعــرف ابنــي الشــهيد بالتزامــه يف إمتــام الصلــوات الخمــس يف مســجد الهــدى خاصــة صــاة الفجــر«. هــذا 

ومتيــز الشــهيد املجاهــد محمــد بالتفاعــل االجتامعــي وحبــه لآلخريــن الــذي انعكــس عــى شــخصيته وحــب اآلخريــن له، 

وأشــاد أصدقــاؤه وجرانــه بحســن خلقــه وأدبــه وعطفــه عــى الصغــر والكبــر فــرتى دوًمــا االبتســامة ال تفــارق شــفتيه.

(2007 - 1983)

ــامل  ــزة وش ــن غ ــوين م ــش الصهي ــيندحر الجي ــد س ــا محم ــم ي نع

الضفــة بركــة دمائــك ودمــاء إخوانــك الشــهداء وبتضحيــات املجاهدين 

ــد  ــا محم ــش ي ــيندحر الجي ــايل، س ــود األه ــات األرسى وبصم وبعذاب

وســتبقى األرض ألصحابهــا وألهلهــا وســرتفرف أعــام فلســطني ورايــات 

ــا  ــي اغتصبه ــا املباركــة الت املقاومــة فــوق كل شــر ســيحرر مــن أرضن

الصهاينــة، واســتوطنوا فيهــا حتــى أرعبتهــم رضبــات املجاهديــن 

ــرؤوس. ــي ال ــني مطأطئ ــروا منهزم ــرروا أن يندح وق
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فيــام تذكــرت جدتــه أم ســمر التــي أبــت إال الجلــوس يف غرفــة الشــهيد الفــارس محمــد الــذي علقــت عــى أحــد 

أركانــه معطفــه الــذي كان يرتديــه يــوم استشــهاده فيــام وضــع يف الجانــب األخــر إكليــل مــن الزهــور كتبــت فيــه كلــامت 

ــة بصوتهــا املخنــوق فيــام انهمــرت الدمــوع مــن عينيهــا عــى وجههــا  ــه قائل ــر الخــاص ب ــاء وجهــاز الكمبيوت مــن الرث

الشــاحب: »إن فراقــه صعــب وتــرك فراًغــا كبــر، فقــد كان رحمــه اللــه طيًبــا حنونًــا عطوًفــا عــيل«.

مشواره الجهادي
ــاوي  ــي النمس ــة ح ــه يف منطق ــد وأرست ــد محم ــهيد املجاه ــا الش ــرض له ــي تع ــل الت ــوت والقت ــاهد امل ــرت مش  أث

التــي شــهدت الكثــر مــن االجتياحــات وعمليــات القصــف _حيــث أصيــب هــو ووالــده بنــران العــدو الصهيــوين_ عــى 

الشــهيد املجاهــد محمــد الــذي امتشــق ســاح املقاومــة ليدفــع ظلــم االحتــال الصهيــوين عــن أبنــاء شــعبه، فمشــاهد 

قتــل الشــهيد الطفــل محمــد الــدرة يف حضــن والــده وجســد الشــهيدة الطفلــة إميــان والشــهيدة الطفلة ســارة والشــهيدة 

ــار  ــه عــى الخي ــى كان تعرف ــه حت ــت حــارضة يف وجدان ــوين ظل ــف العــدو الصهي ــان املمــزق أشــاء بقذائ ــة جيه الطفل

األمــل خيــار »اإلميــان و الوعــي والثــورة«، حيــث التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة عــام 2003م.

 وذكــر األخ أبــو غانــم أحــد أصدقــاء الشــهيد املجاهــد محمــد أنــه كان ال يتــواىن عــن املشــاركة يف كافــة فعاليــات 

وأنشــطة حركــة الجهــاد اإلســامي، مضيًفــا أن الشــهيد املجاهــد محمــد اســتطاع أن يؤثــر يف القلــوب بتميــزه ونشــاطه 

وإقبالــه عــى العمــل وإرصاره عــى الوصــول. 

ــه الشــهيد  ــق درب ــه عــى الشــهادة بعــد استشــهاد رفي ــم إن الشــهيد الفــارس محمــد زاد إقبال ــو غان ــال األخ أب وق

ــة  ــرارة يف محافظ ــوفيم يف الق ــة كيس ــارد يف مغتصب ــدم ب ــال ب ــة اغتي ــر عملي ــقط إث ــذي س ــقا ال ــادي الس ــد ش املجاه

ــس.  خانيون

انضــم الشــهيد الفــارس محمــد بعــد فــرتة مــن الوقــت إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية الريــة، ثــم عمــل ضمــن وحــدات الرصــد واملتابعــة. وشــارك 

يف صــد العديــد مــن االجتياحــات وخاصــة يف منطقــة القــرارة.

 ويُســـجل للشـــهيد املجاهـــد محمـــد نصـــب العديـــد مـــن العبـــوات، وقـــذف العديـــد مـــن اآلليـــات الصهيونيـــة 

.»R.B.G« ــف بقذائـ

موعد مع الشهادة
يف فجــر يــوم 6 ســبتمر )أيلــول( 2007م خــرج الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو لبــدة ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد 

غســان الســقا للتصــدي لاجتيــاح الصهيــوين ملنطقــة رشق القــرارة، ومتكــن الشــهيد مــن رضب عــدة آليــات صهيونيــة 

بقذائــف )R.B.G(. ثــم أطلقــت إحــدى املدرعــات الصهيونيــة قذيفــة أصابتهــام إصابــات مبــارشة ليلقيــا اللــه مقبلــني 

غــر مدبريــن.
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الشهيد املجاهد محمود سفيان مصطفى سامة

عاشق الجهاد والباحث عن الشهادة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــود ســفيان ســامة )أبــو مصعــب( يف 28 نوفمر )ترشيــن الثــاين( 1984م مبخيــم النصرات 

وســط قطــاع غــزة وقــد نشــأ يف أرسة فلســطينية بســيطة مؤمنــة بربهــا اجتمعــت املحبــة بــني أفرادهــا الثامنيــة ثاثــة 

مــن األبنــاء وخمــس مــن األخــوات، وكان ترتيبــه الثــاين بــني األشــقاء.

ــك  ــا، تل ــة ياف ــة يف قضــاء مدين ــة الواقع ــة« املحتل ــة »زرنوق ــود إىل قري ترجــع جــذور أرسة الشــهيد املجاهــد محم

القريــة التــي قدمــت القائــد املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي وغــره الكثــر مــن القــادة والشــهداء عــى مذبــح الحريــة.

ـــرش  ـــاوز ع ـــر مل يتج ـــل صغ ـــو طف ـــه وه ـــد أم ـــام فق ـــان حين ـــم والحرم ـــاة اليت ـــود حي ـــد محم ـــهيد املجاه ـــاش الش ع

ـــم، دون أن  ـــني باملخي ـــغيل الاجئ ـــوث لتش ـــة الغ ـــدارس وكال ـــدادي يف م ـــايس واإلع ـــه األس ـــى تعليم ـــد تلق ـــنوات. وق الس

ـــاق  ـــاء اإلنف ـــده يف أعب ـــاعدة وال ـــًرا ملس ـــل مبك ـــوق العم ـــه يف س ـــبب انخراط ـــة بس ـــته الثانوي ـــامل دراس ـــن إك ـــن م يتمك

ـــى األرسة. ع

صفاته وأخالقه
لقــد متيــز شــهيدنا محمــود بالهــدوء واألخــاق الحميــدة؛ فهــو يؤثــر الصمــت عــى الحديــث صمًتــا يتفكــر خالــه 

مبلكــوت اللــه عزوجــل ليــزداد قربًــا مــن اللــه وطاعاتــه. ُعــرف الشــهيد مبشــاركته الواســعة إلخوانــه وســكان منطقتــه يف 

أفراحهــم وأحزانهــم، فلــم يتــوان عــن تقديــم يــد العــون لــكل ذي حاجــة.

عــرف طريــق املســاجد ومجالــس الذكــر والعلــم منــذ نعومــة أظافــره، وحافــظ عــى أداء جميــع الصلــوات يف مســجد 

الشــهيد »ســيد قطــب« باملخيــم. ونظــًرا لتعلقــه ببيــوت اللــه ويقينــه التــام بأنهــا صانعــة الرجــال واملجاهديــن. شــارك 

إخوانــه يف جمــع الترعــات إلنشــاء واعــامر بيــوت اللــه عــز وجــل.

(2007 - 1984)

إىل الذيــن امتطــوا صهــوة الزمــان ليصنعــوا لألمــة أمجــاًدا ال تغيب. 

إىل الذيــن حطمــوا القيــود والســدود، واقتحمــوا ليلنــا الحالــك ليمضــوا 

ــامل  ــا يف ع ــد وتركون ــاءة املجــد الخال ــدوا عب ــن ارت ــاء. إىل م نحــو الضي

الوهــم الزائــف. إىل الذيــن صنعــوا مــن أشــائهم املباركــة جــًرا تعــر 

مــن خالــه جيــوش النــر القادمــة.. لكــم منــا وقفــة إجــال وإكبــار 

ــع  ــق ورف ــرة الح ــل ن ــن أج ــام م ــات عظ ــن تضحي ــوه م ــا قدمتم مل

ظلــم الجائريــن املغتصبــني للحيــاة.
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مشواره الجهادي
تعــرف الشــهيد الفــارس محمــود عــى »اإلميــان والوعــي والثــورة«، حيــث انضــم إىل حركــة الجهــاد اإلســامي، ثــم 

انضــم إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون جنديًــا حامًيــا مدافًعــا عــن كرامــة األمــة. 

ــن  ــد م ــه العدي ــة، ويســجل ل ــاط عــى الثغــور والتصــدي لاجتياحــات الصهيوني ــرف مبشــاركته الدامئــة يف الرب ــام ُع ك

عمليــات الرصــد عــى املناطــق الحدوديــة واملغتصبــات الصهيونيــة كــام شــارك وبرفقــة الشــهيد املجاهــد إســامعيل عيــد 

يف تنفيــذ هجــوم بالقنابــل اليدويــة عــى جيــب عســكري صهيــوين يف محيــط مغتصبــة »نيتســاريم« ســابًقا، وأصابــوه 

إصابــات مبــارشة.

موعد مع الشهادة
مل يخــف الشــهيد املجاهــد محمــود يوًمــا طلبــه للشــهادة لينتقــم لشــهداء فلســطني مــن الشــيوخ واألطفــال والنســاء 

ــه  ــه وجران ــه وأهل ــه االستشــهادي عــى وداع أحبت ــذ عمل ــدام عــى تنفي ــل اإلق ــه عــى ذات الشــوكة. حــرص قب ورفاق

وإخوانــه يف رسايــا القــدس دون أن يعــرف أحــد مبــا ســيقدم عليــه مــن عمــل بطــويل ضــد أعــداء اللــه واإلنســانية.

مــع بــزوغ فجــر يــوم الخميــس 6 ســبتمر )أيلــول( 2007م خــرج الشــهيد املجاهــد محمــود مــع إخوانــه املجاهديــن 

ــب الشــهيد أميــن جــودة التابعــة  ــاد اإلســامي يف فلســطني، وكتائ ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــا القــدس الجن مــن رساي

لحركــة فتــح، وحســب الخطــة العســكرية املرســومة هدفهــم هــو اقتحــام موقــع »ميجــن« العســكري يف مفــرتق الشــهداء 

ــة  ــود الصهاين ــن جن ــدد م ــة ألرس ع ــاحنة مصفح ــع، وش ــره باملوق ــم لتفج ــكري ملغ ــب عس ــزة بجي ــة غ ــوب مدين جن

املتواجديــن داخلــه حيــث اســتقل الشــهيد الفــارس محمــود ســامة الجيــب امللغــم، فيــام صعــد ســتة مــن املجاهديــن 

الشــاحنة املحصنــة لتنفيــذ الهجــوم، فتمكــن املجاهــدون مــن اقتحــام املوقــع العســكري واشــتبكوا مــع القــوة الصهيونيــة 

ــو  ــًا نح ــهيًدا مقب ــه ش ــى الل ــة ليلق ــرج املراقب ــم يف ب ــب امللغ ــود الجي ــهادي محم ــر االستش ــام فج ــه في ــدة في املتواج

وعــد اللــه. وقــد استشــهد يف تلــك العمليــة ســتة مــن املجاهديــن بينهــم واحــد مــن رسايــا القــدس، وهــو االستشــهادي 

محمــود ســامة وخمســة آخــرون مــن مجموعــة الشــهيد أميــن جــودة هــم: طلعــت الخطيــب، محمــد الهــي، مصطفــى 

اللبابيــدي، حمــزة نصــر ونظــر مشــتهى، لرتقــوا إىل العليــاء شــهداء مقبلــني غــر مدبريــن.
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الشهيد املجاهد ثائر عبد الوهاب حسان البسيوين

فارس لبى نداء الجهاد

الميالد والنشأة
ــاد  ــة الجه ــان حرك ــد فرس ــاد أح ــع مي ــد م ــى موع ــون ع ــت حان ــدة بي ــت بل ــطس )آب( 1987م كان يف 29 أغس

ــيوين. ــاب البس ــد الوه ــر عب ــارس ثائ ــهيد الف ــامي الش اإلس

نشـــأ شـــهيدنا املجاهـــد ثائـــر وترعـــرع يف أحضـــان أرسة محافظـــة مشـــهود لهـــا بالتزامهـــا األخاقـــي والوطنـــي 

ـــاين  ـــه الث ـــقاء ترتيب ـــبعة أش ـــرىب وســـط س ـــزة. وت ـــة واإلســـامية املمي ـــاهم يف تشـــكيل شـــخصيته الجهادي ـــذي س ـــر ال األم

ـــام 1987م،  ـــة الع ـــبان انتفاض ـــال وش ـــود االحت ـــني جن ـــتباكات ب ـــات واالش ـــع املواجه ـــى وق ـــاه ع ـــت عين ـــم. وتفتح بينه

ومشـــاهد اإلجـــرام واملجـــازر التـــي ترتكـــب بحـــق أبنـــاء شـــعبه ليـــل نهـــار حيـــث بلدتـــه بيـــت حانـــون أصبحـــت 

ـــم  ـــدل أن يحل ـــورة، وب ـــزة والث ـــاين الع ـــهيدنا مع ـــع ش ـــد رض ـــال، فق ـــوات االحت ـــع ق ـــة م ـــات الدامي ـــا للمواجه مرًح

ـــاعته. ـــيته وبش ـــن وحش ـــدو مث ـــذا الع ـــني ه ـــام وتلق ـــة باالنتق ـــه رغب ـــدت يف نفس ـــامل تول ـــال الع ـــة أطف كبقي

تلقــى شــهيدنا املجاهــد ثائــر تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس بيــت حانــون قبــل أن ينخــرط يف 

ســوق العمــل للمســاعدة يف إعالــة أرستــه يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي ميــر بهــا معظــم الفلســطينيني يف 

قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة املحتلــة.

صفاته وأخالقه
األحــداث التــي رافقــت ميــاده ونشــأته أثـّـرت بشــكل كبــر يف أخاقــه وصفاتــه ويف تعاطيــه مــع األحــداث وتقييمــه 

لهــا حيــث يشــهد لــه جميــع مــن عرفــه بحســن الخلــق والشــجاعة والصــر يف املحــن واألزمــات.

كــام ُعــرف عــن شــهيدنا املقــاوم ثائــر التزامــه بــأداء الصلــوات يف جامعــة خاصــة صــاة الفجــر، والرتكيــز عــى حضــور 

مجالــس العلــم والذكــر وتــاوة القــرآن يف مســجد االســتقامة الــذي شــهد عــى اســتقامته.

(2007 - 1987)

ألن فلســطني ال ترتــوي إال بدمــاء الشــهداء الذيــن عشــقوها بــكل 

ــا  ــاء الراي ــن أبن ــار م ــاء األخي ــة بدم ــا املجبول ــا وذرات ترابه مكوناته

امليامــني. تقــّدم املجاهــد ثائــر الثائــر عــى كل معــاين الظلم واالســتكبار 

ــا دمــه  ــا عــن كرامــة شــعبه ومقدســاته، مقدًم يف هــذه األرض مدافًع

ــر  ــا ثائ ــر العــني ي ــم قري ــه والوطــن. ن وأشــاءه رخيصــة يف ســبيل الل

ــك يف  ــام ل ــاة. س ــر البغ ــى دح ــق حت ــيف الح ــد س ــن يُغم ــًدا ل فعه

عليــني مــع الخالديــن.
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متيــز شــهيدنا املجاهــد ثائــر بعاقتــه القويــة مــع أهــل بلدتــه مبــن فيهــم أبنــاء التنظيــامت املختلفــة، ففكــره وحدوي 

ال ميّيــز بــني فصيــل وآخــر، فالــكل يف دائــرة االســتهداف الصهيــوين لذلــك أحبــه جميــع مــن عرفــه.

مشواره الجهادي
اختــار الشــهيد املجاهــد ثائــر طريــق الجهــاد واملقاومــة لــرد بعًضــا مــن الضيــم الــذي لحــق بأبنــاء شــعبه وذلــك يف 

العــام 2004 عقــب تعرفــه عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ودراســته لفكرهــا اإلســامي، فمنــذ ذلــك الحــني بدا 

أكــر حيويــة وفاعليــة وتعاطًيــا مــع األحــداث اليوميــة، فــرتاه مشــاركًا يف جنــازات الشــهداء، ناشــطًا يف الفعاليــات التــي 

نظمتهــا الحركــة يف بلدتــه واملناطــق املجــاورة.

ــاد  ــكل جــد واجته ــر، فســعى ب ــك بكث ــن ذل ــر م ــة اإلســام وفلســطني أك ــر يف خدم طمــوح شــهيدنا املجاهــد ثائ

ــة بصــدق االنتــامء لإلســام فكــًرا  ــاح العســكري لحركــة الجهــاد املتمثل ــا القــدس الجن لتحقيــق رشوط االلتحــاق براي

ومنهاًجــا ورشيعــة حيــاة صدًقــا يجســده الواقــع عــى األرض. وبالفعــل التحــق شــهيدنا برايــا القــدس وأصبــح أحــد أبرز 

أبنائهــا املخلصــني الحريصــني عــى بقــاء جــذوة املقاومــة مشــتعلة يف فلســطني بالرغــم مــن كل املحــاوالت إلخامدهــا.

منــذ التحاقــه بصفــوف الرايــا القدســية شــارك شــهيدنا املجاهــد ثائــر يف العديــد مــن عمليــات التصــدي لاجتياحات 

الصهيونيــة التــي شــهدتها بلــدة بيــت حانــون كــام كان أحــد أعضــاء وحــدة املرابطــني التابعــة للرايــا التــي تســهر عــى 

ثغــور الوطــن تحمــي أبنــاءه.

يُســجل لشــهيدنا املقــدام ثائــر رشف االلتحــاق بالوحــدة الصاروخيــة يف الرايــا القدســية حيــث شــارك يف عمليــات 

ــد الرحمــن  ــدس عب ــا الق ــن رساي ــة الشــهيد املجاهــد اب ــة »ســديروت« برفق ــخ »القــدس« عــى مغتصب إطــاق صواري

ــة. الكفارن

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم 26 ســبتمر )أيلــول( 2007م تعرضت بلدة بيت حانــون لعدوان صهيوين جديد اســتهدف البرش والحجر 

والشــجر يف محاولــة يائســة لكــر الــروح املعنويــة ألبنــاء البلــدة وإجبارهــم عــى التخــيل عــن خيــار املقاومــة والجهــاد.

ــا  ــه يف رساي ــر برفقــة إخوان ــدة الصامــدة كان شــهيدنا املجاهــد ثائ ــدء تقــدم القــوات الغازيــة ألطــراف البل ومــع ب

القــدس وباقــي التشــكيات العســكرية األخــرى عــى جاهزيــة تامــة لصــد االجتيــاح ودحــر املعتديــن. ودارت اشــتباكات 

عنيفــة بــني تلــك القــوات ورجــال املقاومــة الذيــن أبــدوا استبســااًل منقطــع النظــر يف التصــدي واملواجهــة.

ــا أدى إىل  ــر م ــد ثائ ــهيدنا املجاه ــاه ش ــة باتج ــة مدفعي ــة قذيف ــة صهيوني ــت دباب ــتباكات أطلق ــك االش ــال تل وخ

إصابتــه بجــروح بالغــة الخطــورة نقــل عــى إثرهــا لتلقــي العــاج يف مشــفى الشــفاء بغــزة. ومــا هــي اال بضــع ســاعات 

حتــى نــال الشــهادة كــام كان يتمنــى بــإذن اللــه تعــاىل.

مــن جهتهــا عائلــة شــهيدنا املجاهــد ثائــر تلقــت نبــأ استشــهاده بصــر واحتســاب عنــد اللــه عــز وجــل. وهكــذا فــارق 

شــهيدنا هــذه الدنيــا إىل حيــث رضــوان اللــه ونعيمــه املقيــم.
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الشهيد املجاهد يوسف طال عبد القادر البسيوين

صغار لكنهم كام الرجال يف أشد املواقف

الميالد والنشأة
28 مــارس )آذار( 1991م تاريــخ شــهدت لــه بلــدة بيــت حانــون حينــام أضــاء ســامءها بــدر اســمه يوســف طــال 

البســيوين ذاك الفــارس املبتســم خرجتــه عائلــة محافظــة، ربتــه عــى خلــق اإلســام وزرعــت يف نفســه عشــق فلســطني، 

فعــاش وترعــرع بــني أحضــان والديــن صابريــن عــى رضيبــة االنتــامء لفلســطني وإخــوة خمســة ذرفــوا الدموع عــى فراق 

ثالثهــم، لكنهــم رسعــان مــا حبســوها واحتســبوا أملهــم عنــد ربهــم؛ فعزاؤهــم أنه رحل شــهيًدا ليشــفع لهــم يــوم القيامة.

ــنتني  ــا س ــى منه ــي أنه ــة الت ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــون املرحل ــت حان ــدة بي ــف يف بل ــد يوس ــهيدنا املجاه درس ش

ليلتحــق بالتعليــم املهنــي الــذي أحــب منــه حرفــة النجــارة ظًنــا منــه أنــه ســيكر ليســاعد والــده يف املســئولية امللقــاة 

ــه الكرميــة. ــا لســد حاجيــات أرست عــى عاتقــه وحــده؛ فالعمــل عــى ســيارة لألجــرة مل يكــن كافًي

شــهيدنا املقــاوم يوســف ليــس املصبــاح األول الــذي أضاءتــه عائلــة البســيوين، بــل زينــت ســامء البلــدة بالعديــد مــن 

الشــهداء منهم الشــهيد ذياب البســيوين الذي قتل بطلقة قناص صهيوين، والشــهيد محمود جمعة البســيوين الذي اغتالته 

الطائــرات الصهيونيــة كــام قدمــت الشــهيد ثائر البســيوين مع الشــهيد يوســف لتتعانق أرواحهــم وهي تصعد نحــو بارئها. 

صفاته وأخالقه
»مل يعــرف الهــدوء أو الســكون يوًمــا، دائــم الحركــة كتلــة مــن النشــاط«، بتلــك الكلــامت بــدأ والــده الحديــث عــن 

ولــده الــذي الزال طيفــه يســكن مخيلتــه، وتشــهد لــه جنبــات البيــت التــي بــدت حزينــة عــى فراقــه ليكمــل الحديــث: 

»أذكــر لــه أحــد املواقــف التــي تــدل عــى شــجاعته؛ ففــي أحــد التوغــات الصهيونيــة لبلــدة بيــت حانــون قامــت قــوات 

االحتــال باقتحــام منزلنــا وبــدؤوا بتفتيشــه ونــرشوا الذعــر يف قلوبنــا إال يوســف الــذي ظــل يضحــك ويســتهزئ بالجنــود 

لدرجــة أين خفــت عليــه وحاولــت إســكاته، لكــن بــا جــدوى«.

اســتكمل الوالــد حديثــه مقلًبــا تلــك الذكريــات املؤملــة بعــد الفــراق: »ال أذكــر فيــه أكــر مــن طاعتــه لنــا وبــره أيًضــا 

حيــث إنــه مل يرفــض يل طلًبــا وال حتــى لوالدتــه أو أحــد مــن إخوتــه، بــل يســعد حينــام يلبــي لنــا مــا نحتاجــه«.

(2007 - 1991)

ــم  ــرة، يرس ــجارها املثم ــروي أش ــراء ي ــاتني الخ ــني البس ــاش ب ع

ــة  ــدأت حكاي ــا املتشــبثة يف األرض، فب خارطــة فلســطني عــى جذوعه

ــه  ــه إال أمثال ــر ال يعرف ــوع آخ ــن ن ــق م ــا. عش ــه وبينه ــق بين العش

الذيــن آثــروا أن يرووهــا بدمهــم الطاهــر حتــى تلفــظ األنجــاس الذيــن 

ــا. احتلوه
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التــزم شــهيدنا الفــارس يوســف مســجد الرحمــن ببلــدة بيــت حانــون، وحــرص عــى أداء الصلــوات فيــه ليشــهد لــه 

رواده وإخوانــه يف الحركــة، فتعلــم منهــم تعاليــم دينــه وأحــب فيهــم إخاصهــم يف العمــل.

مشواره الجهادي
مل مينعــه صغــر ســنه مــن التفكــر يف فلســطني ومــا أصابهــا وأهلهــا وشــعبها فــراح يســابق العمــر ليــؤدي الواجــب 

الــذي فرضــه عليــه واقــع االحتــال املريــر.

عشــق الســاح بعدمــا أدرك أنــه الســبيل الوحيــد الســرتجاع الحــق املســلوب، والتــزم مــع أبنــاء الجهــاد اإلســامي 

يشــارك إخوانــه يف حضــور الجلســات اإلميانيــة والفعاليــات واألنشــطة الحركيــة أيًضــا كــام حــرص عــى حضــور أعــراس 

الشــهداء والســر يف جنازاتهــم متمنيــا اللحــاق بهــم، وألــح كثــرًا عــى إخوانــه يف رسايــا القــدس أن يضمــوه إىل صفوفهــم، 

لكــن صغــر ســنه حــال دون ذلــك فصــار يســاعد املجاهديــن عــى قــدر اســتطاعته.

موعد مع الشهادة 
ــون  ــت حان ــراب بي ــد حفظــه ت ــا فق ــس عاديً ــول( 2007م لي ــبتمر )أيل ــن 26 س ــخ، لك ــام والتواري ــرة هــي األي كث

ــا شــطرتها  ــم وكأنه ــة آملــت قلوبه ــك الفاجع ــي شــهيدنا املجاهــد يوســف يف صدورهــم؛ فتل ــر مــن محب ونقشــه الكث

ــا. ــا نصفه وأخــذت منه

يف ذلــك التاريــخ املذكــور تعرضــت بلــدة بيــت حانــون الجتيــاح جــزيئ غاشــم عــى مقربــة مــن منــزل شــهيدنا الفارس 

يوســف؛ فهــب رجــال رسايــا القــدس والفصائــل األخــرى لصــد التوغــل وردع الجيــش ومنعــه مــن قتــل أبنــاء البلدة.

يخرنــا والــده عــن ذلــك اليــوم: »قبــل نصــف ســاعة مــن رحيلــه أىت إىل املنــزل، فنظــرت إليــه فــإذ بوجهــه يشــع نــوًرا، 

مل أدرك حينهــا أنــه نــور الشــهادة. طلبــت منــه أن يحــر يل بعــض األغــراض مــن البقالــة وأوصيتــه أال يتأخــر حيــث مل 

يتبــق عــى موعــد اإلفطــار ســوى القليــل«.

ذهــب شــهيدنا املجاهــد يوســف ليســاعد املجاهديــن أبنــاء رسايــا القــدس علــه يــريض تلــك النزعــة الجهاديــة املثــارة 

داخلــه جــراء العــدوان فــإذ بقذيفــة تخــرج مــن إحــدى الدبابــات املتمركــزة يف املنطقــة تــرع نحــوه كــام الــرق لتنفجــر 

يف جســده الطاهــر فرتديــه عــى األرض.

ســالت دمــاؤه الطاهــرة عــى األرض لرتويهــا وتعلــن غضًبــا عــى الصهاينــة املحتلــني لرحــل إىل عليــني مــع ابــن عمــه 

الشــهيد ثائــر عبــد الوهــاب البســيوين مــن رجــال رسايــا القــدس.

خيــم الحــزن عــى ســامء البلــدة وشــيعته جامهرهــا يف اليــوم التــايل مــن مســجد االســتقامة القريــب مــن منزلــه إىل 

مقــرة بيــت حانــون ودفــن يف قــر جــده.

»خــر استشــهاده جــاء كصدمــة قويــة عــى قلوبنــا جميًعــا، وتأثرنــا كثــرًا برحيلــه؛ فكيــف ميكــن ألب أن يتقبــل وداع 

ابــن عــاش يف أحضانــه ســتة عــرش عامــا؟« بهــذا التســاؤل ختــم الوالــد املحتســب حديثــه عــن فلــذة كبــده محتســًبا 

إيــاه يف الجنــة.
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الشهيد املجاهد رائد عبد الرحمن يونس شملخ

ودع الحياة شهيًدا مبتساًم

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد رائــد عبــد الرحمــن شــملخ )أبــو محمــد( يف 5 مايــو )أيــار( 1977م، ونشــأ يف أرسة ملتزمــة 

بتعاليــم اإلســام العظيــم، تتكــون مــن أب وأم وترتيبــه الثــاين بــني أخويــه االثنــني وأخواتــه األربــع، عاشــوا جميًعــا يف 

منزلهــم بحــي الشــيخ عجلــني غــرب مدينــة غــزة، تــزوج وأنجــب محمــد، والطفلــة ملــا.

درس شــهيدنا املجاهــد رائــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الشــيخ عجلــني، واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة الرمــوك، 

ومل يكمــل تعليمــه الثانــوي بســبب ظــروف انتفاضــة الحجــارة التــي عــرف شــهيدنا رائــد بالشــعلة فيهــا.

 صفاته وأخالقه
ــا مــن دون تلبيــة، خــدوم مبعنــى الكلمــة  يقــول والــد الشــهيد أبــو ناهــض عنــه: »إنــه بــار بوالديــه ال يُفــوت طلًب

يحبــه الجميــع، رجــل بألــف رجــل كالجبــال الشــم الراســخات وهــي تخــدم أهلهــا كأنهــا حصــن منيــع، بســيط يف طبعــه 

كــام األرض يف بســاطتها وهــي تــأيت ألهلهــا طائعــة بــكل مواردهــا وخراتهــا«.

ويضيــف والــده: »جــريء يف مواقفــه شــجاع وشــهم، مــن رواد املســجد منــذ صغــره، تعلــم الرجولــة واإلبــاء، مل يهــب 

أي يشء مــن شــدة جرأتــه وشــجاعته«.

مشواره الجهادي
منــذ صغــره هــب يقــاوم املحتــل بــكل مــا أويت مــن قــوة، ُشــهد لــه منــذ صغــره مبشــاركته مــع إخوانــه باالنتفاضــة 

األوىل، وبــدأ يف جهــاد املحتلــني بالحجــر، ثــم صنــع الزجاجــات الحارقــة وراح يشــارك ويســاهم ويطــور قدراتــه ليثخــن 

يف العــدو الجــراح بــإذن اللــه.

ترعــرع شــهيدنا املجاهــد رائــد منــذ نعومــة أظافــره يف املســاجد وداوم يف حلقــات الذكــر الحكيــم، فهــو مــن رواد 

ــاد اإلســامي يف  ــة الجه ــوف حرك ــة، وانضــم لصف ــاد واملقاوم ــث أحــب الجه ــزة حي ــة غ ــني مبدين ــيخ عجل ــجد الش مس

ــا العســكري األســبق »قســم« فــرتك بصمــة يف العمــل العســكري الــري. ــم انضــم لصفــوف جناحه فلســطني، ث

(2007 - 1977)

نحـــن الشـــعب الـــذي صمـــد عـــى املحنـــة وســـار يف طريـــق الشـــوك 

ـــوش  ـــا عـــى األرض برم ـــن حافظن ـــدس وفلســـطني، نحـــن الذي نحـــو الق

ـــا، وإن  ـــي عزميتن ـــن تثن ـــا الغاصـــب إن حـــارصت فل ـــا. اســـمع أيه عيونن

ـــك  ـــيكون قتل ـــا س ـــال الراي ـــن رج ـــا نح ـــًدا من ـــا وع ـــر فخذه مل تندح

ـــا. عـــى أيدين
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أثنــاء انتفاضــة األقــى قــام الشــهيد املجاهــد رائــد بــدور جهــادي مميــز يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري 

لحركــة الجهاد اإلســامي.

موعد مع الشهادة
بعــد العمليــات التــي شــارك فيهــا شــهيدنا املجاهــد رائــد ضــد املحتــل الصهيــوين هــو ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد 

نــزار أبــو عــرب، الشــهيد رائــد والشــهيد نــزار مســاء يــوم الســبت املوافــق 20 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م، انهمــكا 

يف تأديــة عملهــام يف اإلنقــاذ البحــري إال أن صاروًخــا مــن طائــرة )F16( الصهيونيــة اســتهدف زورقهــم يف بحــر الشــيخ 

ــايل، وشــيعت  ــوم الت ــاح الي ــى صب ــد يف املــاء حت ــة ليبقــى جســد الشــهيد املجاهــد رائ ــال جبان ــة اغتي ــني يف عملي عجل

جامهــر الجهــاد االســامي جثامنــه مــن أمــام مســجد الشــيخ عجلــني.
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الشهيد املجاهد نزار سمر نزار أبو عرب

الباحث عن الشهادة

الميالد والنشأة
ــارس )آذار( 1983م ألرسة  ــخ 18 م ــزة بتاري ــاطئ بغ ــم الش ــرب يف مخي ــو ع ــمر أب ــزار س ــد ن ــهيدنا املجاه ــد ش ول

ــا، ومل يتمكــن مــن العيــش يف مســقط رأس  ــه نحــو دينه ــا كــام تعرف ــا نحــو وطنه فلســطينية مجاهــدة تعــرف واجبه

ــم الشــاطئ.  ــام يف مخي ــا املق ــة ليســتقر به ــة »عســقان« املحتل ــن مدين ــه م ــث هجــرت عائلت ــة حي العائل

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد نــزار مــن والديــه وأربعــة مــن األبنــاء وأربــع مــن البنــات، وقــدر اللــه عــز وجــل أن 

يكــون الشــهيد نــزار هــو الثالــث بــني إخوتــه.

ــرك الدراســة  ــم، وت ــة الغــوث باملخي ــة يف مــدارس وكال ــة واإلعدادي ــني االبتدائي ــزار املرحلت درس شــهيدنا املجاهــد ن

ــة. ــاة الصعب ــه عــى ظــروف الحي ــة غــزة ملســاعدة أهل ــا يف مدين ــًذا بحريً وعمــل منق

ينتمــي شــهيدنا املجاهــد نــزار إىل عائلــة مجاهــدة حيــث أصيــب أحــد إخوتــه خــال املواجهــات مــع قــوات االحتــال 

واعتقــل اآلخــر أكــر مــن مــرة، كــام قدمــت العائلــة العديــد مــن الشــهداء عــى طريــق ذات الشــوكة منهــم الشــهيد 

جميــل محمــد أبــو عــرب، والشــهيد إبراهيــم حســن أبــو عــرب.

صفاته وأخالقه
 شــهيدنا البــار نــزار محبــوب جــًدا مــن والديــه حيــث كان مطيًعــا لهــام ومقربًــا منهــام، وعــرف بحبــه الشــديد لهــام 

فلقــد حــرص عــى تقبيــل يــد والديــه صبــاح مســاء. 

ارتبــط شــهيدنا املجاهــد بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه التــي يســودها الــود واأللفــة واملحبــة، وكان يــرع يف تلبيــة 

طلبــات إخوانــه وأخواتــه. امتــاز بالصــر والكتــامن وابتســامته التــي ال تــكاد تغــادر وجهــه واحــرتام الكبــر والعطــف 

عــى الصغــر. وال يحقــد عــى إنســان أســاء إليــه، وعــرف بأنــه عطــوف عــى أصدقائــه وجرانــه حيــث امتــازت عاقتــه 

معهــم بالــروح األخويــة واإلخــاص والوفــاء والصــدق يف املعاملــة بعيــًدا عــن الحزبيــة، وكان يشــعر تجاههــم باملحبــة 

املتبادلــة. ومــن صفاتــه أيًضــا الجــرأة واإلقــدام وحبــه للســباحة؛ فقــد حصــل عــى املرتبــة األوىل يف الســباحة يف مدينــة 

غــزة أكــر مــن مــرة، ومثــل فلســطني يف ســباق الســباحة العاملــي عــام 2007م يف دولــة اإلمــارات.

(2007 - 1983)

متنــى الشــهادة كثــرًا، وواصــل جهــاده عــى طريقهــا حتــى فــاز بها. 

الفــوز بالشــهادة إحــدى الحســنني اللتــني وعــد اللــه ســبحانه وتعــاىل 

املجاهديــن يف ســبيله بهــام: النــر أو الشــهادة. روح الجهــاد املتعلقــة 

بهاتــني الحســنني هــي التــي تحــرر الوطــن إن شــاء اللــه.
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مشوار الجهادي
منــذ تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثـًـا عــى صــدر شــعبه وأمتــه، فــرتىب الشــهيد املجاهــد 

نــزار عــى درب اإلميــان والوعــي والثــورة، والتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 2002م.

التـــزم شـــهيدنا الفـــارس نـــزار الصـــاة يف مســـجد خليـــل الرحمـــن القريـــب مـــن منزلـــه. ونظـــًرا لحـــب شـــهيدنا 

ـــل  ـــذي يعم ـــول ال ـــدي املجه ـــااًل للجن ـــكان مث ـــام 2004م ف ـــدس يف الع ـــا الق ـــوف رساي ـــق يف صف ـــاد التح ـــة والجه املقاوم

ـــل. ـــل أو مل ـــدون كل ب

شــارك الشــهيد املجاهــد نــزار مــع إخوانــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس يف عمليــات الرصــد، وداوم عــى الربــاط عــى 

الثغــور وشــارك بنفســه يف إطــاق القذائــف الصاروخيــة املحليــة الصنــع والكاتيوشــا عــى املغتصبــات الصهيونيــة ال ســيام 

بلــدة نتيفــوت واملجدل وســديروت.

ــد  ــهداء عب ــت الش ــارصت واغتال ــي ح ــة الت ــة الخاص ــوات الصهيوني ــدي للق ــزار يف التص ــارس ن ــهيدنا الف ــارك ش ش

الرحمــن أبــو شــنب ومحمــد مطــر ويوســف أبــو املعــزة، أثنــاء محاولتهــم قصــف مدينــة عســقان املحتلــة بالقذائــف 

الصاروخيــة. وشــارك مــع الشــهيد القائــد عمــر الخطيــب يف التخطيــط لعمليــة الصيــف الســاخن البطوليــة داخــل موقــع 

ــو 2007م. كيســوفيم العســكري يف يوني

موعد مع الشهادة
ــا إىل عمليــة تدريبيــة  يف 20 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م غــادر شــهيدنا الفــارس نــزار أبــو عــرب منزلــه متوجًه

يف البحــر وبرفقتــه زميلــه الشــهيد املجاهــد رائــد شــملخ، فاستشــهدا عندمــا قصفــت الطائــرات الحربيــة القــارب الــذي 

كانــا فيــه يف عمليــة اغتيــال صهيونيــة جبانــة، وعللــت املصــادر الصهيونيــة ذلــك بــأن الشــهيد املجاهــد نــزار رحمــة اللــه 

عليــه كان يجهــز لهجــوم كبــر عــى الــزوارق والســفن الصهيونيــة التــي تخــوض ليــل نهــار غــامر امليــاه قبالــة شــواطئ 

قطــاع غــزة. رحــم اللــه عــز وجــل شــهيدنا الفــارس نــزار وأســكنه الفــردوس األعــى يف مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.
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الشهيد املجاهد محمود بكر محمد عيى

متنى الشهادة يف امليدان فنالها

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود بكر عيــى )أبو الراغــب( بتاريــخ 20 أكتوبر )ترشيــن األول( 1986م ألرسة فلســطينية 

ملتزمــة بتعاليــم دينهــا اتخــذت اإلســام نهًجــا وطريــق حيــاة، تعــود أصولهــا إىل قريــة »حتــا« التــي َهجرهــا أهلهــا عنــوة 

بفعــل جرائــم االحتــال الصهيــوين يف العــام 1948م حيــث اســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة مــن التــرشد واملعانــاة يف مخيــم 

الشــابورة مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غزة. 

ــه وخمســة إخــوة  ــة مــن والدي عــاش شــهيدنا املجاهــد محمــود وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة مكون

ترتيبــه الثالــث بينهــم. تلقــى مراحــل تعليمــه األســايس واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني، ثــم 

درس الثانويــة يف مدرســة بــر الســبع، ومــن ثــم انتقــل لدراســة املرحلــة الجامعيــة بعــد تفوقــه حيــث درس علــم النفــس 

بجامعــة األقــى املســتوى الثــاين، لكــن رصــاص االنفــات حرمــه مــن إكــامل دراســته ورســم بســمة النجــاح والــرور 

ــاء  ــل يف تحمــل أعب ــده الكه ــا ملســاعدة وال ــي ســوف يتخــرج فيه ــت تنتظــر اللحظــة الت ــي كان ــه الت عــى وجــه أرست

ومشــاق الحيــاة.

صفاته وأخالقه
ــا  ــا مطيًع ــا ملتزًم ــد كان محمــود شــابًا هادئً ــده بالقــول: »لق وعــن صفــات شــهيدنا املجاهــد محمــود تحــدث وال

متديًنــا مل أر منــه طــوال حياتــه إال كل خــر، ومل أســمع عنــه إال مــا يــر القلــب ويريــح النفــس«. مضيًفــا: »قتلــه غــدًرا 

بــدم بــارد مبثابــة صدمــة وفاجعــة كبــرة أملــت بالعائلــة وبــكل مــن عرفــه«. مضيًفــا: »حســبي اللــه ونعــم الوكيــل عــى 

مــن حرمنــي مــن أمــيل الــذي كنــت أتطلــع إليــه وأنتظــر اليــوم الــذي ســيتخرج فيــه مــن جامعتــه لــي يســاعدين يف 

تحمــل أعبــاء الحيــاة«. 

ــراءة  ــى ق ــه ع ــودة« وإقبال ــجد »الع ــس يف مس ــوات الخم ــه يف أداء الصل ــود بالتزام ــد محم ــهيد املجاه ــرف الش ُع

القــرآن وحضــور مجالــس الذكــر. كــام متيــز بــروح مرحــة وإيجابيــة محبــة لآلخريــن، وهــو مــا بــدا واضًحــا يف حديــث 

كل مــن عرفــه.

(2007 - 1986)

ـــر.  ـــم نس ـــر خطواته ـــى أث ـــتيء، وع ـــم نس ـــهداء بدمائه ـــم الش ه

قوافلهـــم متـــي ال تعـــرف املســـتحيل. أهدافهـــم واضحـــة ال تقبـــل 

التأويـــل. إمـــا النـــر أو الشـــهادة. فـــازوا وفـــاز مـــن لحـــق بهـــم، 

وخـــر كل مـــن تنكـــب عـــن دربهـــم. فلهـــم املجـــد ولقاتليهـــم كل 

ـــا محمـــود  ـــك ي ـــا ل ـــن. فهنيًئ ـــا الداري ـــار والخـــران يف كلت الخـــزي والع

ــيظل  ــك سـ ــده قاتلـ ــهاد! ووحـ ــى رؤوس األشـ ــهادة عـ ــوز بالشـ الفـ

مختبئـــا يلفـــه العـــار حتـــى يلقـــى ربـــه العـــادل الجبـــار.
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مشواره الجهادي
تعــرف شــهيدنا املجاهــد محمــود عــى خيــار األمــل خيــار »اإلميــان والوعــي والثــورة« يف مطلــع عــام 2001م مــع 

بدايــة انتفاضــة األقــى التــي حركــت مشــاعره لانتقــام والثــأر لدمــاء الشــهيد الطفــل محمــد الــدرة والشــهيدة الطفلــة 

إميــان حجــو، والشــهيد الشــبل فــارس عــودة، والشــهيدة الطفلــة حنــني، وكل شــهداء فلســطني. 

ــا  ــة فعالياته ــامي يف كاف ــاد اإلس ــة الجه ــه حرك ــارك حركت ــل فش ــه يف العم ــود بإخاص ــد محم ــهيدنا املجاه ــز ش متي

ــاجد. ــر يف املس ــم والذك ــس العل ــوره ملجال ــزًا بحض ــطتها متمي وأنش

وذكــر رفيقــه يف رسايــا القــدس أبــو محمــد أن الشــهيد الفــارس محمــود انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس بعــد أن 

مــر مبراحــل اإلعــداد التــي أهلتــه لينضــم إىل الوحــدات العاملــة يف رسايــا القــدس حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات 

العســكرية الصعبــة والريــة، وعمــل يف بدايــة األمــر ضمــن وحــدات الرصــد واملتابعــة.

وأكــد أن الشــهيد قــد تلقــى دورة »استشــهادي« حيــث تقــرر إعــداد الشــهيد ورفاقــه للتصــدي ألي اجتيــاح محتمــل 

لقطــاع غــزة. 

هــذا وشــارك شــهيدنا املقــدام محمــود يف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة يف العديــد مــن املناطــق الحدوديــة وعــى 

طــول الحــدود املتاخمــة لــألرايض املحتلة.

وأكــد والــده أبــو بكــر أن الشــهيد الفــارس محمــود متتــع بريــة تامــة خاصــة فيــام يتعلــق بعملــه العســكري موضًحــا 

أنــه عــرف بعــد استشــهاده مــن رفــاق دربــه أن الشــهيد أصيــب يف قدمــه خــال تصديــه الجتيــاح صهيــوين يف منطقــة 

املغــازي األمــر الــذي أخفــاه الشــهيد عــن والديــه وأرستــه يف حياتــه وتحمــل وحــده أمل اإلصابــة.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم 12 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م كانــت رفــح كلهــا حزينــة تتشــح بالســواد حــداًدا عــى ما آلــت إليه 

أوضاعنــا الداخليــة عندمــا أطلــق مجموعــة مــن املســلحني العنــان لنــران أســلحتهم الحاقــدة تجــاه الشــهيد املجاهــد 

محمــود عيــى ورفاقــه املجاهديــن مــا أدى إىل إصابتــه بجــراح بالغــة الخطــورة استشــهد عــى أثرهــا يف املشــفى.

وعلــق والــده أبــو محمــد الــذي مــازال الحــزن مســيطًرا عليــه فيــام بــدت دموعــه حبيســة عيونــه التــي تحجــرت يف 

عينيــه قائــًا: »أحتســبه شــهيًدا عنــد اللــه العــادل الرحيــم«.
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الشهيد املجاهد محمد ساطي محمد أشقر

تغلغل حب الجهاد يف روحه

الميالد والنشأة
ـــرىب يف أرسة  ـــاين( 1978م، وت ـــون الث ـــر )كان ـــو مجاهـــد( يف 26 يناي ـــد ســـاطي أشـــقر )أب ـــد الشـــهيد املجاهـــد محم ول

ـــة  ـــرم بالضف ـــة طولك ـــدا مبحافظ ـــدة صي ـــكن بل ـــام تس ـــة لإلس ـــادئ العام ـــم واملب ـــى القي ـــة ع ـــن ومحافظ ـــديدة التدي ش

ـــة.  املحتل

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــة االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة صيــدا، وأكمــل تعليمــة الثانــوي يف مدرســة 

عــار، ومل يكمــل دراســته الجامعيــة فقــد اتجــه للعمــل يف مجــال البنــاء والزراعــة داخــل أراضينــا املحتلــة منــذ العــام 

1948م. تــزوج برفيقــة حياتــه ورزقــه اللــه ابًنــا ســامه مجاهــد. اعتقــل االحتــال شــقيقه املجاهــد لــؤي الــذي أصيــب 

بإعاقــة دامئــة مــن عنــف التعذيــب أثنــاء التحقيــق معــه، وطــارد شــقيًقا آخــر لــه.

صفاته وأخالقه
كل مــن عــرف الشــهيد املجاهــد محمــد امتــدح محاســن صفاتــه التــي حببتــه للجميــع؛ فهــو البــار بوالديــه، العطــوف 

عــى أرستــه الصغــرة املكونــة مــن زوجتــه وطفلــه الوليــد مجاهــد. حافــظ عــى صــاة الجامعــة، وميــزه حــب الخــر 

لــكل النــاس، وتقديــم يــد العــون لــكل مــن اســتعان بــه. اتصــف بالصــر عــى مشــاق الحيــاة ؛ فهــو الســاعي عــى رزق 

أرستــه، واملجاهــد يف ســبيل حريــة وطنــه بــروح إســامية ال تنكــر وال تنــذل.

مشواره الجهادي
ـــاء شـــعبهم  ـــل أبن ـــل بقت ـــذذ املحت ـــن كيـــف ال وهـــم مـــن يتل ـــان مجاهدي مـــن الطبيعـــي جـــًدا أن تثمـــر مجـــازر الكي

ـــد  ـــد محم ـــهيدنا املجاه ـــل ش ـــا جع ـــك م ـــاءهم؟! ذل ـــم ونس ـــل أطفاله ـــم وقت ـــر عائاته ـــم وهج ـــل أرضه ـــد أن احت بع

ـــل  ـــا وعم ـــى لصفوفه ـــامي فانتم ـــاد اإلس ـــة الجه ـــه يف حرك ـــد ضالت ـــرم فوج ـــوين املج ـــذا الصهي ـــن ه ـــام م ـــر باالنتق يفك

ـــه. ـــدو وقوات ـــد الع ـــات ض ـــام والعملي ـــن امله ـــد م ـــارك يف العدي ـــة وش ـــة تام بري

ـــم املســـاعدة لرجـــال املقاومـــة ليخـــرج  اعتقـــل شـــهيدنا املقـــدام محمـــد مرتـــني األوىل يف العـــام 2003م بتهمـــة تقدي

ـــون  ـــر )كان ـــه يف يناي ـــد اعتقال ـــة، وأعي ـــاد واملقاوم ـــة درب الجه ـــى مواصل ـــة ع ـــد إرصاًرا وعزمي ـــجن أش ـــن الس ـــا م بعده

(2007 - 1978)

ـــا  ـــدأ، وعندم ـــن نب ـــن أي ـــدري م ـــهداء ال ن ـــن الش ـــب ع ـــا نكت عندم

نكتـــب عـــن األرسى تعجـــز أقامنـــا عـــن التعبـــر. ولـــو اســـتخدمنا 

البحـــر حـــرًا ألقامنـــا ملـــا اســـتطعنا أن نجســـد معانـــاة وهمـــوم األرسى 

ـــرهم  ـــهداء وس ـــن الش ـــا ع ـــام تحدثن ـــة، فمه ـــان الغاصب ـــف القضب خل

ـــد  ـــة عن ـــة رفيع ـــهداء مكان ـــام أن للش ـــا، ك ـــم علين ـــم حقه ـــن نوفيه فل

ـــل. ـــز وج ـــه ع الل
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ـــدة  ـــم بالســـجن مل ـــاد اإلســـامي، وحك ـــة الجه ـــاح العســـكري لحرك ـــدس الجن ـــا الق ـــه لراي ـــة انتامئ ـــاين( 2006م بتهم الث

ـــة. ـــات مالي ـــة لغرام ـــني باإلضاف عام

ــه وتفتيشــه  ــام منزل ــال باقتح ــوات االحت ــت ق ــد، قام ــدام محم ــل استشــهاد الشــهيد املق ــه وقب ــره أن ــر ذك الجدي

بصــورة همجيــة وقبــل الخــروج قــال الضابــط لوالــده: »أنــت تعمــل عائلــة مناضلــة أنــا الزم أخليــك تبــي دم«، ومل ميــِض 

ســوى أربعــة أيــام عــى التهديــد حتــى كانــت حادثــة استشــهاد الشــهيد األســر محمــد، ليــس صدفــة أو حدثًــا عرضًيــا 

ســاعة االقتحــام للســجن الــذي كان يرابــط فيــه األســر املجاهــد محمــد، بــل كان حادثًــا مدبــًرا ومقصــوًدا انتقاًمــا مــن 

تلــك العائلــة املجاهــدة.

موعد مع الشهادة
 استشـــهد الشـــهيد األســـر املجاهـــد محمـــد بتاريـــخ 22 أكتوبـــر )ترشيـــن األول( 2007م جـــراء اقتحـــام قـــوات 

االحتـــال لخيـــام أرسى ســـجن النقـــب مســـتخدمة وحـــدات مدربـــة للقمـــع معروفـــة باســـم »الناحشـــون« التـــي 

ـــة،  ـــن 250 أســـرًا لإلصاب ـــر م ـــك أك ـــوع، وتعـــرض نتيجـــة لذل ـــراوات والرصـــاص املطاطـــي واملســـيل للدم اســـتخدمت اله

ـــة. ـــا حرج ـــم أنه ـــة 9 منه ـــت حال وصف

مل متهــل املجــزرة الوحشــية التــي ارتكبتهــا إدارة الســجون الصهيونيــة داخــل ســجن النقــب الصحــراوي الشــهيد األســر 

محمــد الكثــر مــن الوقــت لرؤيــة النــور بــني ذويــه ورفاقــه. ورغــم األيــام القليلــة التــي انتظرهــا شــهيدنا األســر محمــد 

لإلفــراج عنــه والخــروج مــن ظلمــة الســجن والتحــرر مــن عنجهيــة الســجان اغتالتــه رصاصــات الحقــد الصهيونيــة داخــل 

خيــام الســجن بعــد االعتــداء عليــه هــو ورفاقــه بالرصاصــات الحيــة فأصيــب بعيــار نــاري يف رأســه وارتقــى شــهيًدا إعانـًـا 

منــه عــن البقــاء واالســتمرار يف رحلــة التحــدي والصمــود ملواجهــة اإلجــرام والعنجهيــة بحــق األرسى واملعتقلــني كافــة.
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الشهيد املجاهد خالد رايق محمد حسني

صقر الوغى الذي أرعب غربان االحتال

الميالد والنشأة
احتضنــه مخيــم نــور شــمس مبحافظــة طولكــرم شــاميل الضفــة املحتلــة بعــد والدتــه يف 26 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 

1982م حيــث نشــأ شــهيدنا املجاهــد خالــد رايــق حســني يف املخيــم ألرسة مكونــة مــن والديــه الكرميــني وتســعة أفــراد 

وترتيبــه الثــاين بــني إخوتــه. درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة، وواصــل دراســته يف جامعــة القــدس املفتوحــة 

تخصــص رشيعــة إســامية حيــث مل يكمــل دراســته بســبب ماحقــة االحتــال الصهيــوين لــه.

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد خالــد أنــه زاهــد يف الدنيــا وطامــع يف جنــة اللــه تعــاىل، عرفــه الجميــع بالســرة الحســنة 

والخلــق الطيــب، وهــو حــي يف ذاكــرة ووجــدان مــن أحبــوه وتعلقــوا بــه. حمــل روحــه فــداء للــه واإلســام العظيــم، 

ــاًرا ومجاهــًدا، وكان دائــم  ــا ب ــا وابًن ــا كرميً ــًدا، أًخ حطــم القيــود والحواجــز أســًدا يف خنــادق الجهــاد واملجاهديــن، عني

الثنــاء عــى كل الشــهداء.

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املجاهــد خالــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ولجناحهــا العســكري رسايــا القــدس فارًضــا نفســه عــى 

إخوانــه يف الجهــاد واملقاومــة مشــاركًا يف العديــد مــن املهــام الجهاديــة، ومواجًهــا الكثــر مــن األعبــاء واملخاطــر إال أنــه 

تحمــل وثبــت يف ذلــك الطريــق؛ ألنــه متســك باإلســام العظيــم والجهــاد املســتقيم.

يقـــول والـــده: »تعلـــم الشـــهيد يف مـــدارس الوكالـــة يف املخيـــم، ثـــم انتقـــل إىل املدرســـة الثانويـــة يف مدينـــة طولكـــرم 

إلكـــامل تعليمـــه، وقبـــل تقدميـــه المتحانـــات الثانويـــة العامـــة يف املدرســـة الرشعيـــة يف الثامـــن مـــن شـــهر نيســـان 

ـــرج عنـــه يف 8  ـــنوات إىل أن أف ـــت س ـــدة س ـــام بالســـجن مل ـــي حك ـــال ليق ـــوات االحت ـــه ق ـــل( 2001م اختطفت )أبري

ـــن األول( 2006م. ـــر )ترشي أكتوب

شــهيدنا القائــد خالــد مــن أخطــر املطارديــن لاحتــال الصهيــوين كــام يدعــي ذلــك العــدو حيــث يحتــل أوىل املراتــب 

(2007 - 1982)

ــق يف  ــر حل ــو صق ــى؛ فه ــاحات الوغ ــه س ــذ عرفت ــل ف ــد ومقات أس

ــن ورســالة  ــة الدي ــه هــم الوطــن وأمان ــًا يف قلب ســامء فلســطني حام

ــام  ــان أم ــارد للغرب ــض الط ــر األبي ــون الصق ــن ليك ــاد واملجاهدي الجه

العــدوان. إنــه الشــهيد الفــارس خالــد، صاحــب الثغــر الباســم واللحيــة 

الكثيفــة التــي تعكــس قــوة إميانــه، كيــف ال ويف عينيــه حلــم اســمه 

ــر فلســطني؟ تحري
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يف قوائــم االحتــال الصهيــوين بهــدف تصفيتــه جســديَا والقضــاء عليــه مهــام كلــف عــدوه مــن األمثــان؛ فقــد نجــا الشــهيد 

ســت مــرات مــن عمليــات اغتيــال خــال عــام واحــد.

ــة مــكان  ــه، ومل يســتطيعوا معرف ــه ومحبي ــة أهل ــد عــن رؤي ــة شــهور انقطــع شــهيدنا الفــارس خال أكــر مــن مثاني

ــا إال أنهــم حضنــوه مرًجــا بدمائــه بعــد املجــزرة الصهيونيــة بحقــه  تواجــده متمنــني رؤيتــه ولــو لدقيقــة واحــدة حًي

تحــت جنــح الظــام وعــى غفلــة عدوانيــة يف منطقــة حــي صبــاح الخــر يف مدينــة جنــني شــامل الضفــة الغربيــة حيــث 

ارتحــل شــهيًدا إىل الســموات العــا.

موعد مع الشهادة
اصطفــاه اللــه شــهيًدا عــى أيــدي قــوات خاصــة مــن العــدو الصهيــوين يف جرميــة حــرب ال أخاقيــة تجــاوزت كافــة 

القوانــني وحقــوق اإلنســان، ومتــت تصفيــة الشــهيد املجاهــد خالــد ومســاعده الشــهيد املجاهــد محمــد جوابــري مــن 

ســكان بلــدة كفــر راعــي بجنــني بعــد أن حــارصت قــوات خاصــة بنايــة ســكنية يف منطقــة حــي صبــاح الخــر واشــتبكت 

مــع مقاومــني تحصنــوا بداخلهــا، ومــن ثــم أعدمهــم االحتــال بــدم بــارد يف تاريــخ أســود يف جبــني االحتــال الصهيــوين 

يــوم 23 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م.

وبقلــوب مؤمنــة وثابتــة عــى الجهــاد شــيعت مدينــة طولكــرم الشــهيد املقــدام خالــد إىل مثــواه األخــر يف مخيــم 

نــور شــمس، وألقــت والدتــه وذووه نظــرة الــوداع عليــه وســط الهتافــات املطالبــة باالنتقــام والــرد عــى عمليــة اغتيالــه 

فيــام طالبــت حركــة الجهــاد اإلســامي خــال التشــييع جناحهــا العســكري بالــرد الريــع عــى عمليــة االغتيــال، وتلقــني 

العــدو درًســا قاســًيا رًدا عــى اغتيــال الشــهيد املقــاوم خالــد.

لقــد عــاش شــهيدنا املجاهــد خالــد مجاهــًدا وقائــًدا وارتقــي شــهيًدا، وهــذا الرجــل مل يعــرف يوًمــا كلــًا أو ملــًا يف 

املقاومــة والجهــاد، وال زالــت حركــة الجهــاد اإلســامي تقــدم مثــل هــذا الرجــل إىل فلســطني حتــى النــر والتحريــر. 

ومــام جــاء يف وصيــة الشــهيد املجاهــد خالــد: »وأخــرًا أهــيل، أحبتــي، إخــواين وبعــد ســنوات مريــرة قــدر اللــه يل 

فيهــا القيــد، ومــنَّ عــيلَّ بالصــر واالحتســاب، جــاءت الحريــة التــي مل يكــن لهــا الطعــم الــذي أريــده، فلــم يبــق مــن 

ــت ألفــظ أنفــايس، وكأن  ــم كن ــت تخــرج مــن أرواحه ــاة أحــد، فمــع كل روح كان ــة الحي ــوا بصحب ــن تحل ــة الذي األحب

ــن  ــاد، ولك ــاحة الجه ــاء يف س ــل اللق ــى أم ــجن ع ــة الس ــى بواب ــم ع ــم ودعته ــم فجميعه ــرج معه ــت تخ ــي كان روح

ــرتدد يف مســامعي: ــت ت ــا كان ــا عندم ــة أنيــس يل يف وحشــة الدني ــت مبثاب كلامتهــم كان

لن مل نلتق يف األرض يوما       وفــــــرّق بيننــا كأس املنون

فموعدنا غدا بدار خـــلد         يحيا بها الحنون مع الحنون
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الشهيد املجاهد محمد محمود محمد جوابري

باع الدنيا طمًعا يف الحور العني

الميالد والنشأة
ـــه  ـــه، وزف ل ـــأ والدة زوج ـــى نب ـــري ع ـــود جواب ـــاج محم ـــتفاق الح ـــاين( 1987م اس ـــون الث ـــر )كان ـــاح 9 يناي يف صب

ـــر  ـــدة كف ـــة لبل ـــدق التابع ـــة امل ـــة يف خرب ـــك مزرع ـــث كان ميل ـــاف حي ـــاه عـــى البســـاطة والعف ـــد، فرب ـــر ســـامه محم بك

ـــاء  ـــان مـــن األبن ـــا اثن ـــه أيًض ـــع والهـــادئ. ول ـــن املطي ـــة، فجـــاء الشـــهيد املجاهـــد محمـــد نعـــم االب راعـــي بالضفـــة الغربي

ـــى  ـــال ع ـــدم االحت ـــدة إىل أن أق ـــدارس البل ـــوي يف م ـــدادي والثان ـــدايئ واإلع ـــه االبت ـــى تعليم ـــات. تلق ـــن البن وخمـــس م

ـــًدا  ـــه. وعقـــب خروجـــه مـــن الســـجن وتحدي ـــة العامـــة التـــي حصـــل عليهـــا مـــن الســـجن فـــرتة اعتقال ـــه يف الثانوي اعتقال

ـــة  ـــدرايس تخصـــص لغـــة عربي ـــام بالتســـجيل للفصـــل ال يف 6 أغســـطس )آب( 2006م رغـــب يف االلتحـــاق بالجامعـــة، فق

ـــامل الدراســـة. ـــت دون إك ـــال حال ـــل االحت ـــن قب ـــة م ـــه ثاني ـــن ماحقت ـــدس املفتوحـــة، لك ـــة الق يف جامع

صفاته وأخالقه
ــا،  ــاة يف مواعيده ــؤدي الص ــة ي ــامية خالص ــة إس ــأ يف بيئ ــد نش ــد محم ــهيد املجاه ــي الش ــده: »إن ابن ــول وال يق

ــع«. ــر الجمي ــة وتقدي ــى مبحب ــه يحظ ــام جعل ــر م ــل الخ ــام وفع ــام والقي ــد يف الصي ــه، واجته ــاب الل ــظ لكت وحاف

ـــه  ـــزواج ويقـــول عقـــب اإلفـــراج عن ـــا يعـــرض عـــى الشـــهيد املجاهـــد محمـــد ال ـــه كان دوًم ـــد الشـــهيد أن ويتذكـــر وال

ـــرح  ـــا ونف ـــراه عريًس ـــد أن ن ـــا ونري ـــورة أبنائن ـــه باك ـــه إن ـــا ل ـــرات وقلن ـــدة م ـــه ع ـــا ووالدت ـــه أن ـــت ل ـــجن توجه ـــن الس م

ـــك  ـــه ألجعـــل ل ـــا أمـــي والل ـــه ال تســـتعجيل ي ـــه كان يقـــول لوالدت ـــا مـــراًرا وتكـــراًرا إقناعـــه بالفكـــرة ولكن ـــه وحاولن بزفاف

ـــايف  ـــال يل زف ـــرات ق ـــف يف إحـــدى امل ـــل. ويضي ـــه فلســـطني مثي ـــوم مل تشـــهد ل ـــايف ي ـــوم زف ـــون ي ـــح يك ـــر وراي عـــرس كب

ســـيكون يـــا أيب عظيـــاًم وكبـــرًا ال أريـــد هـــذه الدنيـــا ســـأجعلكم تفرحـــون وأنتـــم تزفوننـــي للحـــور العـــني ويقـــول 

ـــهد  ـــا استش ـــه عندم ـــول رفاق ـــهادة. ويق ـــق الش ـــه طري ـــاد؛ ألن ـــد الجه ـــى عه ـــوا ع ـــة فحافظ ـــا زائل ـــذه الدني ـــه ه لرفاق

رفيقيـــه الشـــهيدين املجاهديـــن طـــارق ملحـــم ومحمـــد ذيـــاب كان شـــديد الحـــزن ويقـــول ســـبقاين للجنـــة اللهـــم 

ـــهادتهم. ـــي ش ارزقن

(2007 - 1987)

ـــر عطرهـــا يف  ـــن وتن ـــة تـــر الناظري كزهـــرة نيســـان متفتحـــة زاهي

ـــري  ـــد جواب ـــهيد محم ـــخص الش ـــرب لش ـــف األق ـــك الوص ـــاء. ذل األرج

ـــن الجهـــاد واملقاومـــة. طلـــب الشـــهيد  ـــذي قـــارع االحتـــال يف ميادي ال

ـــر  ـــان. هج ـــاض الجن ـــا يف ري ـــا طمًع ـــهادة فناله ـــد الش ـــد محم املجاه

ــع  ــد مـ ــني يف الخلـ ــور العـ ــن الحـ ــث عـ ــا وراح يبحـ ــاة وترفهـ الحيـ

ــام  ــإن عزاءهـ ــه فـ ــزن والديـ ــم حـ ــا أراد. رغـ ــال مـ ــني، فنـ الصديقـ

ـــاه. ـــال مبتغ ـــه ن ـــد أن الوحي
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مشواره الجهادي
أمــا رفــاق الشــهيد املجاهــد محمــد فأكــدوا أنــه انخــرط يف مرحلــة مبكــرة وبشــكل رسي يف حركــة الجهــاد اإلســامي، 

فبــدا نعــم الشــاب املؤمــن الشــجاع املخلــص، عــرف الطريــق للمســجد وكــرس حياتــه للجهــاد والدعــوة لإلســام، فصــار 

ناشــطًا بشــكل كبــر يف خايــا الجهــاد ويحــرص عــى املشــاركة يف كل حلقــات الوعــي واإلرشــاد والتثقيــف كحرصــه عــى 

مقاومــة املحتــل عــى اعتبــار أن املقاومــة هــي الطريــق الوحيــد للنــر والتحريــر.

وتشــر أرستــه إىل أنهــا تفاجــأت بنبــأ اعتقالــه عــى يــد قــوات االحتــال بعــد نصــب كمــني لــه قــرب منزلــه يف صبيحــة 

يــوم 28 مــارس )آذار( 2005م أثنــاء توجهه للمدرســة.

ــه  ــس انتامئ ــخصيته وتكري ــل ش ــاهمت يف صق ــال س ــة االعتق ــد إىل أن تجرب ــد محم ــهيد املجاه ــاق الش ــر رف ويش

لحركتــه خاصــة أنــه مل يتوقــف عــن العطــاء والتضحيــة، وشــكل مثــًا أعــى لرفاقــه بســبب مواقفــه البطوليــة والشــجاعة. 

ــهيدين  ــه الش ــع رفاق ــكل م ــام ش ــكل دوري في ــال بش ــوات االحت ــى ق ــامت ع ــن الهج ــى ش ــرص ع ــه ح ــوا أن وأوضح

املجاهديــن طــارق ملحــم ومحمــد ذيــاب مجموعــة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف كفــر 

راعــي التــي قادهــا بعــد اغتيالهــام، فهــدد دوًمــا بالثــأر لهــام ومبواصلــة دربهــام.

موعد مع الشهادة
عاشــت العائلــة كــام يقــول والــد الشــهيد املجاهــد محمــد لحظــات عصيبــة مــع تهديــد الجنــود بتصفيتــه، ولكنــه يف 

كل مــرة يرفــض االستســام ويخــر أرستــه بــأن خيــاره هــو الجهــاد ولــن يرتاجــع عنــه.

وعــر األب عــن فخــره بفلــذة كبــده الــذي قــارع االحتــال يف أكــر مــن ميــدان مشــرًا إىل أن عــزاء األرسة الوحيــد أن 

الشــهيد الفــارس محمــد استشــهد أثنــاء مواجهــة رشســة مــع جيــش االحتــال يف مخيــم جنــني حيــث جــرى محارصتــه مــع 

رفيقــه الشــهيد املجاهــد خالــد حســني فقاومــا ببســالة ورفضــا االستســام وقاتــا حتــى الرمــق األخــر.

ــأ استشــهاده  ــاء نب ــار، وج ــع األخب ــي أتاب ــت يف بيت ــوم استشــهاده كن ــد: »ي ــارس محم ــد الشــهيد الف ــف وال ويضي

كالصاعقــة، لكنــي حمــدت اللــه كثــرًا ودعوتــه أن يتقبــل شــهادته، ومل يســعني إال القــول نــم قريــر العــني يــا محمــد«.

ــد  ــاين فمحم ــل الته ــة وتقب ــي للمبارك ــت بيت ــهاده فتح ــأ استش ــمعت نب ــا س ــه: »مل ــول والدت ــه تق ــت نفس يف الوق

عريــس فلســطني، وأنــا كأم فلســطينية أفتخــر بحياتــه واستشــهاده ويكفــي أنــه رفــض الدنيــا وهــم يحارصونــه بدباباتهــم 

وطائراتهــم، وصمــم عــى الجهــاد حتــى نــال رشف الشــهادة، فــا أملــك إال أن أدعــو اللــه ليــل نهــار أن يتقبــل شــهادته«.

غــادر الشــهيد املقــدام محمــد الدنيــا يف 23 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م، وبقــي مــن خلفــه رفــاق يحملــون الرايــة 

طمًعــا يف تحقيــق حلمــه بتحريــر ثــرى الوطــن الفلســطيني مــن االحتــال.
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الشهيد املجاهد عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح عسكر

عشق املجاهدين وسعى أن يكون مثلهم

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الفتــاح فــوزي عســكر يف 29 يوليــو )متــوز( 1993م ألرسة مكونــة مــن أب مــري وأم 

فلســطينية، تعيــش يف األردن وعــادت لتســتقر يف منطقــة الصحابــة مبدينــة غــزة ثــم انتقلــت للعيــش مبدينــة الشــيخ 

زايــد شــامل القطــاع، لــه مــن األشــقاء ســبعة وشــقيقتان.

ــمكرة  ــم س ــة، وتعل ــة االبتدائي ــى املرحل ــى أنه ــوث حت ــة الغ ــدارس وكال ــاح يف م ــد الفت ــد عب ــهيدنا املجاه درس ش

ــل،  ــى العم ــه ع ــدم قدرت ــده وع ــرض وال ــيئة بســبب م ــة س ــا اقتصادي ــاين أوضاًع ــي تع ــه الت الســيارات ليســاعد أرست

ــه. ــوم وبيع ــع األملني ــل شــهيدنا يف جم ــرتة عم ــك الف وخــال تل

صفاته وأخالقه 
تتحــدث والــدة الشــهيد الفــارس عبــد الفتــاح عــن أهــم صفاتــه فتقــول: »ضحكتــه مــا تــزال لهــذا اليــوم ســاكنة يف 

أروقــة البيــت فنحــن نحــس بوجــوده وبضحكتــه التــي نأنــس بهــا«.

ــار  ــه ب ــا، كــام أن ــه وحافــظ عليه ــزم بصات ــرة وحــب العمــل، الت ــااًل للنشــاط واملثاب وتابعــت الحديــث: »شــكل مث

ــه، حمــل املســئولية رغــم صغــر ســنه«. بوالدي

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املقــدام عبــد الفتــاح بحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــه أظافــره، والتــزم مبســجد الشــهيد عــز 

الديــن القســام مبــرشوع بيــت الهيــا حيــث تــرىب فيــه عــى موائــد القــرآن، وتــرشب فكــر الجهــاد االســامي.

شــارك يف كافــة الفعاليــات التــي دعــت لهــا الحركــة، أحــب املجاهديــن واملرابطــني كثــرًا، يقــف معهــم ويســاعدهم 

وميدهــم بالطعــام والــرشاب خــال االجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة إىل جانــب مســاعدته لهــم خــال ســاعات الربــاط 

ــليمها  ــا وتس ــل منصاته ــا بنق ــام بعده ــخ وق ــن الصواري ــة م ــاق دفع ــاعدهم يف إط ــام س ــهاده بأي ــل استش ــى قب حت

ــن.  للمجاهدي

(2007 - 1993)

ـــن  ـــذات أكباده ـــى فل ـــني ع ـــطينيات أن يلق ـــات الفلس ـــدر األمه ق

ـــن  ـــن حزنه ـــن، يجبل ـــم الوط ـــني بعل ـــة ملفوف ـــوداع الدامع ـــرات ال نظ

ـــهداء.  ـــوا ش ـــدوا ليكون ـــان ول ـــراق فرس ـــوع لف ـــر الدم ـــر، وتنهم بالفخ
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موعد مع الشهادة
بتاريــخ 24 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م تجهــزت الســامء الســتقبال الفــارس عبــد الفتــاح عســكر لتعانــق روحــه 

مــن ســبقوه مــن الشــهداء األطهــار الذيــن متنــى أن يلحــق بركبهــم، ففــي عــر يــوم األربعــاء ذهــب شــهيدنا املجاهــد 

ــام املجاهديــن بإطــاق دفعــة مــن  ــو شــامل القطــاع بالتزامــن مــع قي ــاح ليلعــب كــرة القــدم مبنطقــة قليب ــد الفت عب

الصواريــخ تجــاه األرايض املحتلــة املحاذيــة للقطــاع، فقامــت املدفعيــة الصهيونيــة بإطــاق صــاروخ أرض أرض أصــاب 

شــهيدنا الفــارس عبــد الفتــاح فصعــدت روحــه إىل بارئهــا، وارتقــى معــه الشــهيد الفــارس محمــد كلــوب.

تقــول والدتــه عــن لحظــة الــوداع: »عنــد اقــرتايب منــه إللقــاء النظــرة األخــرة قــام بفتــح عينيــه ونظــر إيل، فشــعرت 

بارتيــاح كبــر، انطلقــت جنازتــه مــن مســجد القســام مرعــة كأن املائكــة تحملهــا وتســر بهــا نحــو الجنــان«.
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الشهيد املجاهد محمد عيى عبد الرزاق الكردي

يف أرض املعركة ارتقى شهيًدا 

الميالد والنشأة
يف 15 ديســمر )كانــون األول( 1983م تفتحــت عينــا شــهيدنا الفــارس محمــد عيــى الكــردي )أبــو الســاجد( عــى 

هــذه الدنيــا ليعيــش فيهــا مثــل كل أبنــاء شــعبه املظلــوم قســوة الحيــاة يف ظــل االحتــال، ويبحــر يف خضمهــا مكابــًدا أمل 

وظــروف الواقــع املريــر لتصنــع جــل هــذه األوضــاع منــه رجــًا يجابــه قســوة الحيــاة، ومجاهــًدا مجهــواًل كــام أحــب أن 

يكــون حتــى يظــل عملــه خالًصــا لوجــه اللــه _عــز وجــل_ إىل أن أتــاه أجمــل اليقــني: الشــهادة يف ســبيل اللــه.

ــرت منهــا كباقــي  تنحــدر عائلــة شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن بلــدة »أســدود« املحتلــة منــذ العــام 1948م التــي ُهجِّ

ــت  ــل واقرتف ــا الوي ــت أهالين ــي أذاق ــة الت ــات الصهيوني ــل اإلجــرام وإرهــاب العصاب ــًرا بفع ــات الفلســطينية ق العائ

بحقهــم أبشــع املجــازر، فاســتقرت عائلتــه يف مخيــم جباليــا قبــل أن تنتقــل للعيــش يف مــرشوع بيــت الهيــا.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة الفاخــورة لاجئــني مبخيــم جباليــا، ثــم اضطــر 

لــرتك مقاعــد الدراســة ليســاعد والــده يف إعالــة األرسة، ومجابهــة ظــروف الحيــاة القاســية، فعمــل يف مهنــة الخياطــة 

حتــى أتقنهــا.

تتكــون أرسة شــهيدنا الفــارس محمــد مــن ثاثــة أشــقاء وثــاث شــقيقات والوالديــن، وهــو االبــن الثــاين يف أرستــه 

التــي عــاش معهــا أجمــل لحظــات الحيــاة التــي كانــت تغمرهــا املحبــة واأللفــة وااللتــزام بتعاليــم اإلســام العظيــم.

صفاته وأخالقه
ُعهــد شــهيدنا الفــارس محمــد مطيًعــا لوالديــه محًبــا إلخوانــه، فــرتى االبتســامة الجميلــة دامئـًـا مرســومة عــى محيــاه 

البشــوش، فيجعــل املنــزل يــزدان باملــرح والفرحــة والــرور.

التــزم شــهيدنا املقــدام محمــد باإلســام واكتســب أرفــع الســلوك وأجمــل األخــاق، ومنــذ نعومــة أظافــره حافــظ عــى 

الصــاة يف رحــاب املســاجد، تزينــه األخــاق الحســنة وترتســم عــى مامحــه معــامل التديــن والوقــار.

مشواره الجهادي
التــزام شــهيدنا املجاهــد محمــد يف مســجد القســام أّهلــه أن يكــون أحــد أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، 

(2007 - 1983)

ــى  ــدرج حت ــوة ت ــن الدع ــم يف ميادي ــه، ث ــدأ حيات ــجد ب ــن املس م

ــطني  ــة فلس ــًا أمان ــًدا حام ــًا عني ــا مقات ــدس جنديً ــا الق ــق براي لح

ــًا عــى أرض املعركــة،  ــا بشــهادة مقات ــى ختمه وقدســها وأرساهــا حت

ــك. ــت باملس ــي توج ــة الت ــم الخامت ــت نع ــا كان فحًق
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فــكان رحمــه اللــه مــن امللتزمــني بحلقــات الذكــر ودروس العلــم يف باحــات املســجد، بــل ظهــر مــن املثابريــن لجمــع 

الشــباب عــى موائــد القــرآن بعــد صــايت الفجــر والعشــاء مشــاركًا إخوانــه أفراحهــم وأحزانهــم، كــام يشــهد لــه أيًضــا 

ميــدان العمــل الدعــوي يف املســجد املبــارك حيــث مــا كان يتــواىن للحظــة واحــدة يف خدمــة رســالته وفكرتــه الخالــدة.

ـــة  ـــرًا للجن ـــد أم ـــام بع ـــني في ـــة، وُع ـــد الرياضـــة ومارســـها يف صـــاالت املســـجد الرياضي أحـــب شـــهيدنا املجاهـــد محم

ـــة  ـــًدا يف خدم ـــاىن ج ـــدم، فتف ـــرة الق ـــه يف ك ـــب إخوان ـــل لتدري ـــم انتق ـــد، ث ـــة الحدي ـــه يف صال ـــدرب إخوان ـــة، ف الرياضي

ـــه. ـــاء فريق أعض

مــع انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة يف وجــه الصهاينــة انتفضــت الجامهــر املؤمنــة يف وجــه الغــزاة. ورسعــان مــا 

تحــول ذلــك االنتفــاض إىل العمــل العســكري املســلح، فــكان لرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

رشف االنتقــام األول والعمــل العســكري األول، وهــو مــا ألهــب حــامس الشــعب الفلســطيني ومجاهديــه األطهــار للحــاق 

بذلــك الركــب اإلميــاين الرائــع. ومــن أوائــل ذلــك الركــب شــهيدنا الفــارس محمــد الــذي التحــق بصفــوف إخوانــه يف رسايــا 

القــدس يف أوائــل العــام 2001م بعــد أن تشــكلت روحــه كأجمــل مــا ميكــن أن تكــون روح املجاهــد واالستشــهادي. وفــور 

التحاقــه بصفــوف رسايــا القــدس اجتــاز عــدة دورات عســكرية أهلتــه لخــوض املعــارك يف مياديــن الجهــاد واملقاومــة مــع 

إخوانــه املجاهديــن، فصــار _رحمــه اللــه_ مثــاال للجنــدي املجهــول، دائــم الحديــث عــن الشــهادة والجنــة حاثــا إخوانــه 

عــى الربــاط ومواجهــة األعــداء والحفــاظ عــى العبــادات والطاعــات.

شــارك شــهيدنا املقــاوم محمــد إخوانــه معظــم عمليــات التصــدي لاجتياحــات التــي شــهدها شــامل القطــاع. وقبــل 

استشــهاده بيومــني نجــا ومجموعتــه مــن قصــف بصــاروخ أرض أرض أثنــاء رباطــه يف منطقــة متقدمــة ليكمــل طريقــه 

يف الجهــاد واملقاومــة دومنــا خــوف أو وجــل.

موعد مع الشهادة
بعــد أن متكنــت وحــدة االســتطاع يف رسايــا القــدس مــن رصــد هــدف صهيــوين متحــرك شــامل بلــدة بيــت الهيــا؛ 

ــوم  ــة. ويف ي ــة الصعب ــك املهم ــذ تل ــن أجــل تنفي ــًرا م ــد مثاب ــدام محم ــكان شــهيدنا املق ــز املجاهــدون عتادهــم ف جه

الخميــس 25 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م انطلــق البًســا عبــاءة الجهــاد حامــًا عبــوة الطهــر واالنفجــار متجًهــا لتنفيــذ 

املهمــة التــي اختــار أن يكــون فارســها. وأثنــاء قيامــه بــزرع العبــوة شــاء اللــه عــز وجــل أن يرتقــي شــهيدنا الفــارس 

محمــد شــهيًدا حــني باغتتــه رصاصــات الغــدر والخيانــة مــن جنــود االحتــال، فصعــدت روحــه إىل بارئهــا فيــام أصيــب 

أحــد إخوانــه املجاهديــن ومتكنــت قــوات االحتــال مــن اعتقالــه.
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الشهيد املجاهد أحمد ناهض سلامن حسنني

مقاوم عشق ثرى فلسطني

الميالد والنشأة
ــوم  ــر ي ــاة ظه ــور يف الحي ــة غــزة أبــر الشــهيد املجاهــد أحمــد ناهــض حســنني الن يف حــي الشــجاعية رشق مدين

ــا  ــم منهًج ــف أرسة كرميــة مجاهــدة متســكت باإلســام العظي ــرىب يف كن ــو )متــوز( 1989م، وت ــق 3 يولي ــة املواف الجمع

ــات هــو أصغرهــم. ــاء واثنتــني مــن البن ــة مــن األبن ــه وثاث ــه مــن والدي ــاة، تتكــون أرست ودســتوًرا للحي

التحــق شــهيدنا املجاهــد أحمــد مبدرســة حطــني يف املرحلــة االبتدائيــة، ثــم مدرســة جــامل عبــد النــارص يف املرحلــة 

ــن يف  ــة املتميزي ــن الطلب ــو م ــة، وه ــة العام ــو بالثانوي ــهد وه ــة، واستش ــة الثانوي ــا يف املرحل ــة ياف ــة، فمدرس اإلعدادي

ــة. ــع املراحــل التعليمي الدراســة واملتفوقــني بجمي

صفاته وأخالقه
تقــول والــدة الشــهيد أم محمــد حســنني: »كل مــن يــراه يلقــى األدب عــى وجهــه، فيحــرتم الكبــر ويعطــف عــى 

الصغــر، محبــوب للجميــع، طائــع بــاًرا لوالديــه«.

وتضيــف: »دامئًــا يتفقــد إخوتــه ويذهــب لصلــة رحمــه، ويــزور خاالتــه وعامتــه، يحــب الزيــارات العائليــة يذهــب 

مــع والــده يف صلــة األرحــام يف رمضــان ويف األعيــاد«.

ــت  ــذا البي ــارضة يف ه ــت ح ــه مازال ــن روح ــا، ولك ــت عن ــة البي ــل فكاه ــول: »رح ــد بالق ــو محم ــده أب ــد وال ويزي

ــا أحمــد«. ــه ي ــت، رحمــك الل ــرش الســعادة يف البي ــي متــأل تن ــة الت ــه الفكاهي ــر حركات ــت أتذك البســيط الصغــر، مازل

مشواره الجهادي
التــزم شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف مســجد الشــهداء مبنطقــة إجديــدة بالشــجاعية منــذ صغــره، فــداوم عــى صلواتــه 

الخمــس يف هــذا املســجد، حــارًضا يف كل جلســة للقــرآن الكريــم.

ــرات  ــارك يف املس ــة، يش ــع الحرك ــة م ــرته الجهادي ــااًل يف مس ــدا فع ــًرا، وب ــامي مبك ــاد اإلس ــة الجه ــق بحرك التح

والفعاليــات واملهرجانــات التــي تقــام باملنطقــة، وانضــم لصفــوف »جيــش القــدس« مــع الشــهيد املجاهــد منــر ســكر. 

(2007 - 1989)

ــهيد  ــهام. ش ــم الس ــدم رغ ــهيد تق ــام. ش ــم الظ ــدم رغ ــهيد تق ش

تقــدم رغــم الحــدود ورغــم الســدود ورغــم القيــود، مل يهــب املــوت 

يوًمــا؛ فقلبــه معلــق بالشــهادة منــذ كان شــبًا، تــرىب عــى أيــد متوضئة 

عشــقت الشــهادة. إنــه الشــهيد الفــارس أحمــد ناهــض حســنني املقاوم 

العاشــق لــرى فلســطني.



موسوعة شهداء من فلسطين456

ــر كثــرًا باستشــهاده. ــا التــرت الــذي تأث ــه الشــهيد املجاهــد أرشف شــلوف والشــهيد املجاهــد زكري ومــن أوثــق أصدقائ

ــى  ــامي، وتلق ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــد إىل صف ــارس أحم ــهيدنا الف ــى ش انتم

العديــد مــن الــدورات العســكرية فبــدا مثابــًرا فيهــا، ويُذكــر أن آخــر دورة تلقاهــا هــي يف تخصــص »األمــن والحاميــة«. 

باإلضافــة إىل أنــه تــوىل مســئولية وحــدة خاصــة لرايــا القــدس يف حــي الشــجاعية.

شــارك شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف عمليــات الرصــد والربــاط عــى الثغــور، وتصــدى بجســده وســاحه لاجتياحــات، 

وقــام بإطــاق العديــد مــن الصواريــخ عــى مســتوطنات العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
يــوم الجمعــة يف الذكــرى الثانيــة عــرشة الستشــهاد الدكتــور املعلــم فتحــي الشــقاقي مؤســس حركــة الجهــاد اإلســامي 

املوافــق 26 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م، جهــز الشــهيد الفــارس أحمــد نفســه لحضــور املهرجــان الــذي يقــام عــى 

رشف استشــهاد الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف منطقــة جباليــا شــامل غــزة إال أن اتصــااًل أتــاه بعــد صــاة الجمعــة مــن 

أحــد شــباب مجموعتــه العســكرية بــأن هنــاك اجتياًحــا صهيونًيــا عــى الخــط الرشقــي، فلبــي شــهيدنا النــداء فــور تلقيــه 

االتصــال، فحمــل ســاحه وجهــز عتــاده وخــرج ملواجهــة االجتيــاح.

بعدمــا رصــد املنطقــة هــو وأحــد رفاقــه أراد تجهيــز العبــوات إال أن آليــة عســكرية صهيونيــة بــدأت تتعقبهــم هنــاك، 

ــو  ــاه ليعل ــذي تقطعــت قدم ــه ال ــة صديق ــور وإصاب ــة واحــدة أدت إىل استشــهاده عــى الف ــم بقذيف فقامــت بقصفه

شــهيدنا الفــارس أحمــد حســنني شــهيًدا كــام متنــى مدافًعــا عــن ثــرى أرضــه املغتصبــة عــن عمــر يناهــز 18 عاًمــا. 
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الشهيد املجاهد يارس نر الدين سام عصفور

رجل املهامت الصعبة

الميالد والنشأة
يف أحــد أزقــة مدينــة رفــح وتحديــًدا يف 26 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1980م، ولــد الشــهيد املجاهــد يــارس نــر الديــن 

عصفــور )أبــو معــاذ( لعائلــة فلســطينية مناضلــة عاشــت يف قريــة عبســان الجديــدة مبحافظــة خانيونــس، حيــث يعتــر 

شــهيدنا املجاهــد يــارس االبــن البكــر لهــذه العائلــة املكونــة مــن خمســة أبنــاء وســت بنــات.

درس الشــهيد املجاهــد يــارس املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس مدينــة رفــح، واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة 

بــر الســبع الثانويــة برفــح، ثــم حصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم السياســية مــن الجامعــة اإلســامية بغــزة، 

وقــد أظهــر شــهيدنا منــذ صغــره تفوًقــا ملحوظًــا يف دراســته.

صفاته وأخالقه
وعــن الصفــات التــي متتــع بهــا شــهيدنا املجاهــد يــارس قــال والــده: »لقــد واظــب يــارس منــذ نعومــة أظافــره عــى 

أداء الصلــوات، ومتيــز بــر والديــه والطاعــة لهــام، والتفــاين يف خدمــة اآلخريــن وتقديــم يــد العــون لهــم«.

وتابــع: »ســرته تبعــث يف نفــوس محبيــه البــرش 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 جســدتهام دمــاؤه الطاهــرة التــي 

روت ارض فلســطني«. 

ـــة  ـــا حرك ـــي تنظمه ـــة الت ـــة األنشـــطة الرتبوي ـــم وكاف ـــس العل ـــه بحضـــور مجال ـــارس التزام ـــدى الشـــهيد املجاهـــد ي وأب

ـــذ  ـــارس من ـــز ي ـــد متي ـــن: »لق ـــه املجاهدي ـــال أحـــد رفاق ـــث ق ـــًرا حي ـــا مبك ـــي انتمـــى له ـــاد اإلســـامي يف فلســـطني الت الجه

صغـــره بالهـــدوء وطيبـــة القلـــب وااللتـــزام بتعاليـــم اإلســـام العظيـــم، وقـــد عـــرف طريـــق املســـاجد منـــذ نعومـــة 

ـــايض يحمـــل اســـم  ـــق ري ـــث ســـاهم يف تشـــكيل فري ـــايض حي ـــع بجســـم ري ـــع، ويتمت ـــن الجمي ـــا م ـــره، وكان محبوبً أظاف

ـــور«.  ـــاد عصف ـــهيد جه الش

(2007 - 1980)

طــاب علــم وجهــاد، هكــذا هــم أبنــاء فلســطني، واألمــران محببــان 

للــه _ســبحانه_ ولرســوله  ومــن كانــوا هــذا شــأنهم فالنــر لهــم ال 

محالــة. أثبتــوا للعــدو أنهــم متفوقــون عليــه بإميانهــم، ولكــن الجبنــاء 

الذيــن يخــرون املعــارك يتعطشــون للدمــاء فيقتلــون بغــر حســاب 

فكانــت الشــهادة ليــارس والخــزي للغاصبــني.
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مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد الفــارس أبــو معــاذ لحركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م، وشــارك 

يف بدايــة انضاممــه لصفــوف الحركــة يف الجانــب اإلعامــي واالجتامعــي، كــام شــارك يف مختلــف الفعاليــات التــي كانــت 

ــاح العســكري  ــا القــدس الجن ــو معــاذ إىل صفــوف رساي تنظمهــا الحركــة. ويف عــام 2002م، انضــم شــهيدنا املجاهــد أب

ــون  ــأن يك ــزه ب ــام مي ــاالت م ــدة مج ــكرية يف ع ــدورات العس ــن ال ــد م ــى العدي ــث تلق ــامي حي ــاد اإلس ــة الجه لحرك

صاحــب املهــام الصعبــة حيــث كان يفاجــئ إخوانــه يف رسايــا القــدس مبــدى عبقريتــه يف الكشــف عــن ثغــرات العــدو 

والقيــام باملهــامت الصعبــة التــي أدت لقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــود االحتــال.

ــا للشــهيد املجاهــد يــارس: »إن شــهيدنا اســتحدث  ــا القــدس الــذي كان مازًم ــو مصعــب أحــد قــادة رساي وقــال أب

مهــام الربــاط عــى الثغــور يف تلــك الفــرتة حيــث اســتنهض همــم إخوانــه املجاهديــن مــام جعلــه مؤهــًا لقيــادة املنطقــة 

واملشــاركة يف الكثــر مــن عمليــات إطــاق الصواريــخ وعمليــات االشــتباك مــع العــدو عــى طــول الرشيــط الحــدودي، 

كذلــك كان لــه دور فعــال وكبــر يف صــد محــاوالت التوغــل يف مناطــق رشق خانيونــس«.

وأوضــح أبــو مصعــب أن الشــهيد الفــارس يــارس متيــز بجرأتــه وبســالته خــال املواجهــات مــع قــوات االحتــال حيــث 

يســجل لــه مشــاركته يف اســتهداف العديــد مــن اآلليــات الصهيونيــة بالعبــوات الناســفة، إضافــة إىل إطــاق العديــد مــن 

صواريــخ »القــدس« باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة. 

هــذه الســرة الجهاديــة الحافلــة بالتميــز والبطولــة جعلــت األعــني املرشفــة عــى ســر العمليــة التدريبيــة يف إعــداد 

املجاهديــن يف رسايــا القــدس تــرى يف شــهيدنا الفــارس يــارس املقــدرة عــى إعــداد وتدريــب العديــد مــن املجاهديــن 

ألداء بعــض املهــام واألنشــطة الخاصــة الســيام أنــه يتمتــع بلياقــة بدنيــة عاليــة ســاعدته يف تنفــذ العديــد مــن العمليــات 

واملهــام الجهاديــة الخاصــة.

موعد مع الشهادة
يف فجــر يــوم 26 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م، أي يف ذات اليــوم وذات الشــهر الــذي رأي شــهيدنا الفــارس 

يــارس النــور فيــه، قــدر لــه أن يكــون عــى موعــد مــع الشــهادة التــي طاملــا متناهــا وحــرص عــى نيلهــا حيــث رابــط 

ومجموعــة مــن املجاهديــن لرايــا القــدس عــى أحــد الثغــور يف املنطقــة الرشقيــة مبحافظــة خانيونــس حينــام وجــد 

ثغــرة الســتهداف جيــب عســكري حيــث هــم بــزرع عبــوة ناســفة لهــذا الجيــب إال أن قــوة صهيونيــة خاصــة باغتــت 

املجموعــة بقيــادة الشــهيد املقــدام يــارس فأطلقــت النــار عليهــم ودار اشــتبك مســلح بــني املجموعــة والقــوة الصهيونيــة 

الخاصــة مــا أدى إىل ارتقــاء شــهيدنا الفــارس يــارس وإصابــة أحــد أفــراد املجموعــة.
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الشهيد املجاهد محمود كامل كامل أبو طه

فارس للمقاومة عاش ولفلسطني

الميالد والنشأة
يف 13 فرايــر )شــباط 1986م ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــود كــامل أبــو طــه يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة يف 

أرسة مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل بلــدة »بــر الســبع« املحتلــة التــي رشد أهلهــا منهــا عنــوة عــام 1948م. أنهــى الثانويــة 

العامــة، لكــن انشــغاله بالعمــل املقــاوم حــال دون دخولــه الجامعــة رغــم شــغفه بذلــك.

ــذ الصغــر، أبناؤهــا  تتكــون أرسة الشــهيد املجاهــد محمــود مــن 8 أفــراد زرعــت فيهــم حــب الوطــن والعطــاء من

بــني شــهيد وجريــح مــن بينهــم شــقيقه الشــهيد املجاهــد هشــام وشــقيقه اآلخــر املجاهــد ناجــي الــذي بــرتت قدمــه يف 

إحــدى املهــامت العســكرية.

صفاته وأخالقه
بدمعــة غــادرت عينهــا عــى عجــل حــني خــرج اســمه مــن شــفتيها بــدأت أم الشــهيد الفــارس محمــود بــرد صفاتــه 

وكأن القمــر بــني عينيهــا تزاحــم مــع الحديــث معــه فتقــول: »اختلــف عــن بقيــة أشــقائه. متيــز بالحنــان مــن بــني جميــع 

ــرًا مــا ســاعدين يف أعــامل  ــه كث ــى إن ــرتدد أن يفعــل أي يشء إلرضــايئ حت ــور حــني األمل. ومل ي ــه دون اســتثناء صب إخوت

البيــت. ولشــدة حبــه ألصحابــه أوصــاين بــأن أبقــى عــى تواصــل معهــم حتــى إذا استشــهد، ويف كل مــرة أدعــو أصدقــاءه 

للغــذاء بعــد وفاتــه يــزورين بالحلــم ويبتســم برضــا«.

تكمــل شــقيقته التــي التزمــت الصمــت وكلــام ذكــر اســم أخيهــا ابتســمت: »مل يكــن يبخــل علينــا بــيء، ليــت كل 

األشــقاء نصفــه«. 

مشواره الجهادي
ــر عــى نفســه، فعــرف مــن خالهــا أن  نشــأة الشــهيد الفــارس محمــود يف مســجد ذو النوريــن برفــح عظيمــة األث

ــا لقولــه تعــاىل: نث ڭ   الرتبيــة اإلســامية الصحيحــة والتمســك بكتــاب اللــه أول بــذرة للوصــول إىل فلســطني إحقاًق

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث [محمــد: 7].

(2007 - 1986)

ــي  ــه أن يف ــد ويشــق علي ــاه خجــًا حــني يع ــر وجنت ــر تحم كصغ

ــه  ــن تواضع ــة م ــل اللغ ــهداء تخج ــر الش ــني يذك ــك ح ــده، كذل بوع

ــه واختلفــت لديهــم  ــف الرجــال في ــه املتزاحمــة يف زمــن اختل وصفات

املســميات؛ فاللغــة رغــم حروفهــا الثامنيــة والعرشيــن مــا تــزال تعجــز 

ــا  ــر بجانبه ــن م ــرت كل م ــا فأغ ــاح عطره ــوردة ف ــم. ك ــن وصفه ع

ــا. ــهداء إليه ــف الش ــة فتقط ــتهي الجن ــك تش ــا، كذل لقطفه
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منــذ طفولتــه وجرائــم االحتــال مل تتوقــف فزرعــت يف داخلــه رغبــة االنتقــام ألرضــه التــي مل تشــبع مــن الدمــاء منــذ 

العــام 1948م وحتــى يومنــا هــذا.

أتقـــن شـــهيدنا املقـــدام محمـــود التدريـــب عـــى الســـاح ولشـــدة خوفـــه عـــى عائلتـــه حـــرص عـــى تدريـــب 

والدتـــه وشـــقيقاته عـــى الســـاح لـــي يتمكنـــوا مـــن الدفـــاع عـــن أنفســـهم إذا داهـــم االحتـــال املنـــزل باإلضافـــة 

إلتقانـــه تصنيـــع القنابـــل.

ــذة كبدهــا  ــدم. تســتذكر األم فل ــروح وال ــة األرض تســتحق ال ــه، لكــن رضيب ــال بحــق شــعبنا مل تنت ــم االحت  جرائ

محمــود فتقــول: »اعتــاد عــى الخــروج مــن البيــت كل ليلــة وكلــام ســألته إىل أيــن تذهــب؟ يخــرين بأنــه يقــي وقتــه 

برفقــة األصدقــاء وجلســات الشــباب، لكنــي كنــت أعــرف أن املقاومــة والتصنيــع أخــذ جــل وقتــه وحياتــه«. 

موعد مع الشهادة
ـــن  ـــه ومل يعـــرف م ـــم يف معدت ـــاخ دائ ـــن أمل وانتف ـــود يشـــكو م ـــدأ الشـــهيد املجاهـــد محم ـــام 2007م ب ـــة الع يف بداي

حولـــه ســـبب ذلـــك، وظـــن غالبيتهـــم األمـــر بســـيطًا، لكـــن للطأنينـــة ذهـــب للمشـــفى إلجـــراء الفحوصـــات فـــإذ 

بالنتيجـــة الصادمـــة أنـــه مصـــاب بالرطـــان وبحاجـــة ماســـة للعـــاج بالخـــارج، لكـــن ذلـــك مل يكـــن باألمـــر الهـــني 

ـــطينية  ـــول األرايض الفلس ـــال بدخ ـــوات االحت ـــه ق ـــمحت ل ـــهر س ـــد أش ـــال. بع ـــل االحت ـــن قب ـــمه م ـــض اس ـــبب رف بس

ـــده  ـــزت جس ـــه واحتج ـــذي رافق ـــده ال ـــت وال ـــى اعتقل ـــون حت ـــت حان ـــر بي ـــل مع ـــا أن وص ـــام 1948م وم ـــة ع املحتل

ـــة الشـــهيد  ـــد بني ـــات تفي ـــا معلوم ـــة أن لديه ـــه بحج ـــني رافضـــة إدخال ـــة اإلســـعاف ليوم ـــزة داخـــل عرب ـــزروع باألجه امل

ـــهادية. ـــة استش ـــذ عملي ـــود تنفي ـــد محم املجاه

 يف 29 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م فارقــت روحــه ذلــك الجســد املنهــك وذهبــت لتأنــس برفقــة مــن ســبقوه يف 

طريــق الجهــاد واالستشــهاد. 



461 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد محمود فايق محمد أبو الحاج

رجل الجهاد وفلسطني

الميالد والنشأة
يف مخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة يف 31 أكتوبــر )ترشيــن أول( 1982م كان ميــاد الشــهيد املجاهــد محمــود 

فايــق أبــو الحــاج )أبــو إســام( حيــث كانــت تقطــن أرستــه ذاك العــام الــذي شــهد االجتيــاح الصهيــوين الغاشــم ملخيــامت 

الاجئــني الفلســطينيني يف لبنــان.

ــرت مــن قريــة »بريــر« يف العــام 1948م حيــث ذاق مــن  ينتمــي شــهيدنا الفــارس محمــود لعائلــة الحــاج التــي ُهجِّ

بقــوا أحيــاء أمل الترشيــد مثلهــم كمثــل اآلالف مــن األرس الفلســطينية ليســتقر بهــم املقــام يف مخيــم النصــرات لاجئــني. 

ــة مــن خمســة أشــقاء وســبع شــقيقات لوالديــن صابريــن، وكان محمــود  عــاش وترعــرع وســط أرسة متواضعــة مكون

ثامنهــم مــن حيــث الرتتيــب العمــري.

أنهــى الشــهيد املقــدام محمــود تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني، ثــم تــرك 

الدراســة واتجــه صــوب العمــل يف مصنــع للجلــد والخياطــة وتلقــى دورة يف فــن وتصفيــف الشــعر.

صفاته وأخالقه
ُعــرف الشــهيد املجاهــد أبــو إســام بــاًرا بوالديــه وأهلــه لدرجــة أنــه حــرص عــى شــعورهم الطبيعــي بالخــوف إن 

علمــوا بأمــره، فحينــام يخــرج يف مهمــة جهاديــة ال يشــعر والديــه بــيء وعندمــا يرجــع إىل املنــزل يوقــظ أخــاه األكــر 

الــذي كان أكــر تفهــاًم وتقبــًا لألحــداث.

ــف  ــه هات ــج أن ــم الري ــه إلحــدى االجتياحــات ملخي ــاء تصدي ــة أثن ــود الطريف ــارس محم ــف الشــهيد الف ــن مواق م

ــاد  ــن الجه ــت ع ــس الوق ــا يف نف ــة وحدثه ــام الزوجي ــزل وحياته ــاء املن ــن بن ــا ع ــن األردن وحدثه ــي تقط ــه الت خطيبت

ــهادة.  والش

متيــز الشــهيد املجاهــد محمــود بأخاقــه الحميــدة وعاقاتــه الطيبــة مــع الجميــع واتصــف بشــدة الحيــاء فكانــت 

ــارزة عــى وجهــه، وُعــرف باإلخــاص والتديــن، وكان حريًصــا عــى العبــادة والتهجــد ينــرش الحــب والتســامح  ســمة ب

(2007 - 1982)

يتواصـــل نشـــيد الـــدم وتســـتمر قوافـــل الشـــهداء. رجـــل مـــن 

رسايـــا القـــدس ورث الرســـالة وحمـــل ســـيف الجهـــاد مؤمًنـــا باللـــه 

ـــا ألهميـــة مرشوعـــه اإلســـامي، تخطـــى بدمـــه كل  صـــادق العهـــد واعًي

ـــوى وأكـــر مـــام  ـــت أق ـــدة كان ـــة وروحـــه العني ـــه الصلب الحـــدود فإرادت

ـــدس!  ـــا الق ـــاد ورساي ـــارس الجه ـــك ف ـــا ل ـــب. هنيًئ ـــل ذاك الغاص يتخي

ـــطني. ـــرى فلس ـــروي ث ـــرة دم ل ـــزف قط ـــن ن ـــكل م ـــا ل هنيًئ
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بــني النــاس ويدفــع باتجــاه وحــدة شــعبه ويف املناقشــات يحــاول إبعــاد الخصومــة السياســية عــن النقاشــات اليوميــة.

متيــز الشــهيد الفــارس أبــو إســام بعاقاتــه الواســعة مــع العديــد مــن قــادة العمــل امليــداين يف رسايــا القــدس منهــم 

الشــهيد ســعيد أبــو الجديــان، والشــهيد خالــد الدحــدوح، والشــهيد عدنــان بســتان، والشــهيد ناهــض كتكــت، والشــهيد 

نبيــل جــر، والشــهيد محمــد عقــل. ومتتــع بالســرة العطــرة يف صفــوف حركتــه والفصائــل األخــرى، وصــار رمــزًا حقيقًيــا 

للمقــاوم الحــر نــادر املثــال بالرغــم مــن كل األحــداث التــي عصفــت بالســاحة الفلســطينية مــن فتنــة واقتتــال داخــيل 

فلــم يكــن يخــوض يف أي جــدال ومل يتحــزب ألحــد، ومل يهتــم إال بفلســطني فليــس هنــاك غــر فلســطني.

ــارًزا يف إنجــاح مســرة  ــل أدى دوًرا ب ــة، ب ــاد واملقاوم ــو إســام يف مجــال الجه ــارس أب مل يقتــر عطــاء الشــهيد الف

ــات  ــام بجمــع الترعــات للمســجد وكان يشــارك يف معظــم الفعالي ــث ق ــب حي ــد الخطي وإعــامر مســجد الشــهيد خال

ــكان شــعلة مــن العطــاء املتواصــل. ــة ف ــة والرياضي ــة واإلعامي االجتامعي

مشواره الجهادي 
ــا يف صفــوف حركــة الجهــاد  تعلقــت روحــه بحــب املقاومــة وعشــق الجهــاد فقــى معظــم وقتــه مجاهــًدا مرابطً

ــا  ــوف رساي ــق بصف ــى التح ــه حت ــدرج يف عمل ــاوم وت ــا املق ــا ونهجه ــن بأفكاره ــث آم ــام 2001م حي ــك ع ــًرا، وذل مبك

ــة الوســطى. ــا للمنطق ــًدا ميدانًي ــى صــار قائ ــة وظــل عطــاؤه حت ــاح العســكري للحرك القــدس الجن

ــك  ــال دون ذل ــه ح ــدر الل ــن ق ــرة، ولك ــن م ــر م ــهادية أك ــة استش ــام بعملي ــود القي ــاوم محم ــهيدنا املق ــاول ش ح

كــام يُســجل للشــهيد القائــد اإلرشاف عــى العمليــة املشــرتكة لرايــا القــدس وكتائــب شــهداء األقــى والتــي قــام بهــا 

االستشــهادي حســن البنــا مــن رسايــا القــدس واالستشــهادي أرشف بعلوشــة مــن كتائــب شــهداء األقــى يف مســتوطنة 

ــخ 15 ديســمر  ــن بجــروح مختلفــة بتاري ــة أربعــة آخري ــوين وإصاب ــط صهي ــل ضاب ــي أدت إىل مقت ــار داروم« والت »كف

)كانــون األول( 2004م. كــام شــارك يف العديــد مــن عمليــات إطــاق قذائــف الـــ )R.B.G( والصواريــخ القدســية التــي 

ــاع  ــرات إىل إيق ــدى امل ــي أدت يف إح ــاون الت ــف اله ــن قذائ ــد م ــاق العدي ــة إىل إط ــدس، باإلضاف ــا الق ــا رساي تصنعه

ــه. ــوين بحســب اعرتافات ــارشة يف العــدو الصهي ــات مب إصاب

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم األربعــاء 31 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م كانــت مجموعــة مــن رسايــا القــدس قــد رصــدت هدًفــا 

يف منطقــة جحــر الديــك رشقــي مخيــم الريــج وســط قطــاع غــزة، وبــدوره الشــهيد املجاهــد محمــود كقائــد ميــداين 

يف املنطقــة الوســطى توجــه مــع إخوانــه املجاهديــن لنصــب كمــني لتلــك القــوة الصهيونيــة الخاصــة لتبــدأ املواجهــة 

ــاة شــهيدنا املجاهــد  ــى تدخــل القــدر لتنتهــي حي ــة حت ــوة الصهيوني ــا والق ــني مجاهــدي الراي ــف ب واالشــتباك العني

ــا بدمائــه الطاهــرة. ــا إثــر إصابــة مبــارشه يف فخــده األميــن أدت إىل استشــهاده ليلقــى اللــه مرًج محمــود يف الدني
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الشهيد املجاهد هاشم عني عبد العزيز أبو خضورة

املجاهد الصلب ذو القلب الحنون

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد هاشــم عــني أبــو خضــورة نــور الحيــاة يف بلــدة بيــت الهيــا شــامل قطــاع غــزة يف 30 مايــو 

ــه تنحــدر  ــة مــن ســتة إخــوة وســت أخــوات ووالدي ــه املكون ــات أرست ــني جنب ــث نشــأ وترعــرع ب ــار( 1991م، حي )أي

أصولهــا مــن بلــدة »القبيبــة« املحتلــة عــام 1948م بعــد أن تعــرض ســكانها للقتــل والرتويــع شــأنهم شــأن الكثــر مــن 

الفلســطينيني الذيــن قتلــوا ورشدوا مــن ديارهــم حينــام تكالبــت عليهــم األمــم وخذلهــم أشــقاؤهم.

درس شــهيدنا املجاهــد هاشــم املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث باملدينــة والتحــق باملرحلــة 

الثانويــة، ولكــن استشــهاده حــال دون إكاملــه لهــا.

صفاته وأخالقه 
متيــز شــهيدنا الفــارس هاشــم بحبــه لعمــل الخــر وتقديــم املصلحــة العامــة عــى املصلحــة الخاصــة، ويعــد مثــااًل 

ــادة وداوم عــى حلقــات الذكــر والــدروس الدينيــة يف املســجد. ــان والعطــاء والحــب، التــزم يف العب للحن

مــن أشــد مــا مييــز شــهيدنا هاشــم شــجاعته وإقبالــه عــى العمــل الجهــادي، وحبــه لجميــع النــاس وإحســانه لهــم، 

ورحابــة صــدره وطيــب قولــه، وهــدوؤه امللحــوظ، وصابتــه يف جميــع املواقــف.

مشواره الجهادي 
ــا  ــه فيه ــذ نعومــة أظافــره، فأحــب عمل التحــق شــهيدنا املجاهــد هاشــم بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني من

ــا الحركــة يف شــامل القطــاع. ــي تدعــو إليه ــني والحارضيــن يف كافــة األنشــطة الت حتــى أضحــى أحــد الفاعل

تــدرج الشــهيد املقــدام هاشــم يف العمــل بــدًءا مــن العمــل الطــايب وانتهــاًء بالعمــل العســكري ضمــن صفــوف رسايــا 

القــدس الجنــاح العســكري للحركــة، حيــث شــارك إخوانــه املجاهديــن يف الربــاط عــى حــدود الوطــن وصــد االجتياحــات 

الصهيونيــة املتكــررة، كــام شــارك يف العديــد مــن عمليــات إطــاق الصواريــخ عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة املحاذيــة 

ــدود القطاع. لح

(2007 - 1991)

يف فلســطني تختلــف معادلــة الحيــاة واملــوت وكأن الشــهادة رضيبة 

ــم وتبتســم  ــام بينه ــة، يتســابقون في ــح آخــر للرجول لألحــرار ومصطل

ــة قصــص املــوت. يســتوقفهم  ــدؤون بحياك ــام يب أرواح الفرســان حين

ــز  ــات الع ــف بواب ــن خل ــادم م ــة والق ــة مؤت ــن معرك ــد م ذاك العائ

والــرشف، يبحثــون عــن مرابــط بــني الثغــور يســجد ســجدته األخــرة 

ويعــود بكفــن.
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موعد مع الشهادة
ـــرب  ـــة بالق ـــا باتجـــاه أرض زراعي ـــة صاروًخ ـــرة صهيوني ـــاين( 2007م أطلقـــت طائ ـــن الث ـــوم 4 نوفمـــر )ترشي ـــاح ي صب

ـــاءت  ـــد، ج ـــد عاب ـــل مهن ـــه الطف ـــب مع ـــهيًدا وأصي ـــا ش ـــى خاله ـــاع ارتق ـــامل القط ـــرتول ش ـــودة للب ـــة حم ـــن محط م

ـــخ  ـــن الصواري ـــدد م ـــن إطـــاق ع ـــن م ـــن املجاهدي ـــدد م ـــة ع ـــن الشـــهيد املجاهـــد هاشـــم برفق ـــد متك ـــارة بع هـــذه الغ

ـــة لقطـــاع غـــزة، وقـــد ســـبقها مبـــا يقـــارب الســـاعة غـــارة يف نفـــس املـــكان أســـفرت  ـــة املحاذي ـــدات الصهيوني باتجـــاه البل

ـــني. ـــن املواطن ـــة م ـــن استشـــهاد ثاث ع
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الشهيد املجاهد تحسني خر محمود البوجي

خرج ليشيع شهيًدا، فرجع محمواًل عى األكتاف

الميالد والنشأة
مــع بــزوغ فجــر جديــد اســتبرشت عائلــة البوجــي بقــدوم االبــن الثــاين بعــد شــادي ليكــوَن محــط أنظــار اآلخريــن 

ــة  ــا لقري ــة فلســطينية تعــود أصوله ــرتىب يف عائل ــاه، لي ــي ال تفــارق محي ــه وابتســامته الت ــذ صغــره، بنشــاطه وذكائ من

»يبنــا«. قدمــْت أختــه الكــرى صابريــن خــر البوجــي شــهيدة يف ســبيل اللــه. 

ولــد الشــهيد املجاهد تحســني خــر البوجي يوم الجمعة املوافــق 15 يوليو )متوز( 1988م يف حي تل الســلطان مبدينة 

رفح الحي الذي خّرج املجاهدين واملناضلني، أطل نوره لتضيَف فلســطني شــابًا اختاره الله ليكون شــوكة يف حلق األعداء. 

ــوث  ــة الغ ــة لوكال ــة )أ( التابع ــة العمري ــة يف مدرس ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــني املرحل ــد تحس ــهيد املجاه درس الش

الدوليــة، حيــُث بــدا مــن األطفــال املشــهود لهــم بُحســن الخلــق، والســمع والطاعــة ملدرســيه، وانتقــل ملدرســة كــامل 

عــدوان الثانويــة بتــل الســلطان، وحصــل عــى مجمــوع أهلــه إلكــامل تعليمــه، فاختــار قســم إدارة أعــامل يف جامعــة 

األقــى ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حياتــه. 

صفاته وأخالقه
االبتســامة صدقــة، هكــذا تــرف الشــهيد املجاهــد تحســني، ال يذهــب إىل مــكان إال والجــو املـَـرح والضحــك ســيد 

املوقــف، تقــول والدتــه: » تحســني دامئًــا مبتســم، مل أره يف يــوم مــن األيــام مهموًمــا، بــل عندمــا يكــون أحــد أصدقائــه 

أو أقاربــه حزيًنــا يظــل جالًســا بجانبــه يحــي بعــض النكــت وميــزح معــه حتــى تســود الســعادة الجــو«. 

ويضيــف عمــه قائــًا: »اعتــاد تحســني عندمــا يــرى أبنــايئ أن يداعبهــم، ويأخذهــم معــه ألي مــكان، وقــد أحبــوه 

كثــرًا لدرجــة أننــي ســميُت ابنــي تحســني بعــد استشــهاده رحمــه اللــه«. 

يعتــر الشــهيد املجاهــد تحســني قــدوة ألصدقائــه يف نبــِل أخاقــه، وســرته الحســنة، وصفــاء قلبــه، ال يعــرف معنــى 

جميلــة هــي حيــاة املرابطــني عــى الثغــور، قــراءة قرآن، وتســبيح 

طــوال الليــل، والجــُو الهــادئ الــذي ميتــزُج ببعــض الذكريــات العطرة 

ــة،  ــس بطأنين ــاب للنف ــودة تنس ــان، وأنش ــبقونا للجن ــاء س ألصدق

ــؤاد،  ــني الف ــا رشاي ــب، تشــجي بألحانه ــا جــدران القل ــدُق بكلامته ت

وممتــع حــني تســمع قصــص املرابطــنَي التــي رســمت بألــوان العــزة 

والكرامــة، مــؤملٌ جــًدا حــني تســمُع نهايــة القصــص، وأن مــن متنــى 

الشــهادة يف ســبيل اللــه ُقتــل بــدم بــارد مــن أبنــاء جلدتنــا، واألكــرُ 

أملـًـا فقــدان مــن كاَن ســعادة البيــت حــني يدخلهــا. 

(2007 - 1988)
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للكــره والبغــض، متســامح، عطــوف عــى اآلخريــن وخاصــة الصغــار، وعــرَف عنــه االلتــزام يف الصلــوات الخمــس والســيام 

صــاة الفجــر يف مســجد الصالحــني. 

مشواره الجهادي
بــدأ شــهيدنا املجاهــد تحســني مشــواره الجهــادي باالنضــامم للرابطة اإلســامية اإلطار الطــايب لحركة الجهاد اإلســامي 

وهــو يف أول ثانــوي لتكــوَن العيــون عليــه لنشــاطه وتفانيــه يف خدمــة الطــاب، وانتقــَل إىل أرض امليــدان فارًســا مرابطًــا 

حامًيــا للثغــور وهــو يف مرحلــة التوجيهــي ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي. 

ــه يحفظــه،  ــو أن الل ــل، أدع ــت أصحــو طــول اللي ــل، وكن ــط يف اللي ــاد تحســني أن يخــرج لراب ــه: »اعت ــول والدت تق

ــة  ــب للجامع ــًا ويذه ــام قلي ــر، ين ــاة الفج ــجد لص ــب للمس ــأ ويذه ــود ليتوض ــن إىل أن يع ــة املجاهدي ــظ كاف ويحف

ــه«.  ــور محارضات لحض

ــة، ويــأيت  ــا القــدس، يغيــب ســاعات طويل وتضيــف: »أخــذ العديــد مــن الــدورات العســكرية مــع مجاهــدي رساي

للبيــت ســعيًدا مبــا تعلــم يف الــدورات«. 

ــا نكتــب بعــض البيانــات عــن الشــهيد املجاهــد تحســني  ــًا، عندمــا كن لحظــاُت الصمــت خيمــت عــى املــكان قلي

أضافــت األم وقالــت: »تحســني قلنــا عنــه شــهيد يف اجتيــاح تــل الســلطان«. بادرتهــا بالســؤال وهــل أصيــب يف االجتياح؟« 

تنهــدت والدمــوع تحبــس أنفاســها وقالــت: »بعــد أيــام قليلــة مــن االجتيــاح، والقناصــات منتــرشة فــوق املنــازل، مل نكــن 

نعلــُم أن قناصــة صهيونًيــا ال يعــرف الرحمــة بالقــرب مــن بيتنــا، تحســني يغســُل يديــه عــى املغســلة بالقــرب مــن دورة 

امليــاه، وباغتتــه طلقــة يف رقبتــه، وارمتــى عــى األرض، ســاعة ونصــف وهــو ينــزف، ومل تســتطع الطواقــم الطبيــة الوصــول 

ــة،  ــي الغالب ــه ه ــن إرادة الل ــاة، لك ــارق الحي ــه ف ــه إن ــا عن ــى قلن ــارص الشــارع، حت ــي تح ــات الت ــبب الدباب ــا بس إلين

وأنقــذوه يف الوقــت املناســب«. 

موعد مع الشهادة
مل يكــن يعلــم أن الدقائــق األخــرة لــه يف البيــت التــي أنهاهــا بابتســامة لوالدتــه هــي اللحظــة األخــرة. عندمــا ســألته 

أيــن ذاهــب؟ قــال لهــا ذاهــب لصيــد العصافــر، لكــن جــل تفكــره تركــز يف تشــيع جنــازة الشــهيد املجاهــد رامــي ســامة 

بتاريــخ 7 نوفمــر )ترشين الثــاين( 2007م.

يحدثنــا صديقــه محمــد الــذي رافقــه أثنــاء استشــهاده. يقــول: »رسنــا بجانــب بعضنــا بعًضــا يف الجنــازة، نظــرت إىل 

تحســني وجدتــه يكــر بأعــى صوتــه، رشايــني رقبتــه كادت تخــرج مــع كل تكبــرة، ونــرة صوتــه العاليــة مــن قــاع قلبــه، 

لحرقتــه عــى قتــل الشــهيد املجاهــد رامــي ســامة بــدٍم بــارد، ومــا هــي إال لحظــات، وبالقــرب مــن مركــز رشطــة تــل 

ــكل تفــرق، بعضهــم  ــك اللحظــة، ال ــم مــا حــدث يف تل ــى ســمعنا أصــوات الرصــاص يف كل مــكان. ال أعل الســلطان حت

انبطــح عــى األرض، وبعضهــم رصخ، هــذه الثــواين املعــدودة كأنهــا حلــم، نظــرت إىل تحســني وجدتــه يجــري باتجــاه 

شــخص أصيــب بعــدة طلقــات إلســعافه لتخــرتق قلبــه طلقــة غــادرة تنهــي أحــام وذكريــات عشــناها مــع بعــض حيــث 

أعلــن عــن نبــأ استشــهاده فــور إصابتــه ليعــود للبيــت محمــواًل عــى األكتــاف ليشــيع بعدهــا إىل مثــواه األخــر«. 
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الشهيد املجاهد رامي زهر محمد حسن )سامة(

قناص الرايا

الميالد والنشأة
ــح  ــم رف ــو زهــر( يف مخي ــد شــهيدنا املجاهــد رامــي زهــر حســن )أب ــاين( 1977م ول ــون الث ــر )كان ــخ 27 يناي بتاري

ــرت مــن قريتهــا األصليــة »بيــت دراس« تلــك القريــة  جنــوب قطــاع غــزة، وعــاش وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية ُهجِّ

ــة  ــاد واملقاوم ــن الشــهداء يف مســرة الجه ــد م ــت العدي ــزاة، وقدم ــخ محــط أطــامع الغ ــر التاري ــت عــى م ــي كان الت

.« I ليســتقر بأرستــه املقــام بعــد رحلــة مــن معانــاة التــرشد والشــتات يف مخيــم رفــح لاجئــني »بلــوك

ــه أن يكــون  ــدر الل ــن اإلخــوة وخمــس أخــوات وق ــه وخمســة م ــن والدي ــي م تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد رام

ترتيــب شــهيدنا األول بــني أشــقائه. تلقــى شــهيدنا املجاهــد رامــي تعليمــة األســايس واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث 

لتشــغيل الاجئــني، ولكــن ظــروف أرستــه املعيشــية الصعبــة حالــت دون إكاملــه لتعليمــه. 

يذكـــر أن الشـــهيد املقـــدام رامـــي متـــزوج ولديـــه: ربـــا ورال وزهـــر الـــذي مل يتجـــاوز عمـــره 6 شـــهور وقـــت 

استشـــهاد والـــده. 

حــول ذلــك قالــت زوجتــه أم زهــر: »إن الشــهيد فــرح فرًحــا شــديًدا مبولــد زهــر الــذي حمــل اســم والــده، فــكان 

رحمــه اللــه ينتظــر بلهفــة مــرور األيــام والســاعات حتــى يســعد برؤيــة فلذتــه ميــي ويتكلــم، لكــن أىب أهــل الفــن إال 

أن يقتلــوا فرحتنــا«.

وتضيــف: »لقــد كان رامــي نِعــم الــزوج، وحســبي أنــه كان رجــًا صادًقــا مجاهــًدا مقبــًا نحــو وعــد اللــه، لقــد أحببت 

الجهــاد مــن كــرة حديثــه عــن فضائلــه ومتنيــت لــو مــت أنــا وهــو عــى ذات الشــوكة«.

صفاته وأخالقه
ــا إىل وحــدة الصــف يف  ــال الداخــيل داعًي ــوان االقتت ــه ببغضــه لــكل أل ُعــرف الشــهيد املقــدام أبــو زهــر رحمــه الل

جميــع أنحــاء الوطــن حــزن عــى فراقــك، وكل مــن عرفــك أيهــا 

ــة مارقــة ســولت  الفــارس رامــي لحظــة استشــهادك عــى أيــدي فئ

لنفســها العبــث بــأرواح أســود طاملــا أثلجــوا صدورنــا ورفعــوا 

رؤوســنا بعملياتهــم النوعيــة ومرغــوا أنــف االحتــال يف الــرتاب 

  ــى ــات العــذاب. رجــال ســاروا عــى ســنة املصطف ــوه وي وأذاق

ــام  ــزة أم ــامت عاج ــف الكل ــي تق ــدام رام ــهيدنا املق ــا ش ــك ي فمثل

ســمو قامتــه، وعلــو هامتــه؛ ففــي محيــاك كنــت شــعلة مــن الجهــاد 

ــي! ــا رام ــني ي ــر الع ــم قري ــة، فن ــوز املقاوم ــن رم ــزًا م ــدًرا أصبحــت رم ــة، ويف استشــهادك غ ــورة امللتهب والث

(2007 - 1977)
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ــة وهــي رضب  ــه الحقيقي ــد عــن وجهت ــا ال يحي ــى نظيًف ــف يجــب أن يبق ــًدا أن الســاح النظي ــال مؤك ــة االحت مقارع

أهــداف العــدو الغاصــب. 

وأكــد جــاره مجــدي النملــة الــذي تربطــه بالشــهيد عاقــة حســنة: »أن الشــهيد أقســم لــه قبــل يومــني من استشــهاده 

عــى إثــر بعــض املناوشــات البســيطة التــي عاشــت أحداثهــا مدينــة رفــح أنــه مل ولــن يشــارك يف قتــال داخــيل مهــام بلــغ 

األمــر، مؤكــًدا عــى حرمــة الــدم املســلم الــذي حرمــه اللــه إال بالحــق«. 

هــذا وقــد عــرف الشــهيد املجاهــد أبــو زهــر بعاقاتــه الواســعة مــع كافــة التنظيــامت الفلســطينية املجاهــدة، فلــم 

يكــن يتــواىن عــن مســاعدتهم ومشــاركتهم كافــة مناســباتهم.

مشواره الجهادي
إن الحديــث عــن دور الشــهيد الفــارس رامــي يطــول ويطــول؛ فقــد انضــم شــهيدنا املجاهــد أبــو زهــر إىل صفــوف 

حركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة األقــى حيــث تعلقــت روحــه بحــب املقاومــة والجهــاد والرغبــة يف الثــأر 

ممــن قتــل أطفالنــا وشــيوخنا وهــدم منازلنــا ودمــر حياتنــا حتــى إنــه توجــه لتنفيــذ مهمــة جهاديــة ليلــة زفافــه حيــث 

تــرك عروســه وضيوفــه يفرحــون بينــام توجــه ملهمــة قنــص مجموعــة مــن الجنــود، وقــد اعــرتف العــدو وقتهــا بتلــك 

العمليــة كــام قــال رفيقــه أبــو محمــد. كان انضــامم شــهيدنا املقــدام أبــو زهــر إىل صفــوف رسايــا القــدس يف مطلــع عــام 

2002م حيــث تلقــى يف تلــك الفــرتة العديــد مــن الــدورات عــى مختلــف أنــواع وأشــكال األســلحة املوجــودة يف الســاحة 

الفلســطينية، فــكان طــوال فــرتة تدريبــه يتفــوق عــى زمائــه يف كافــة األصعــدة واملياديــن القتاليــة.

ــاص الغــزاة« ملــا عــرف عــن الشــهيد مــن إتقانــه ومهارتــه يف إصابــة  عــرف شــهيدنا املقــدام أبــو زهــر بلقــب »قّن

الهــدف برعــة فائقــة ومهــارة عاليــة.

شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو زهــر يف العديــد مــن عمليــات إطــاق قذائــف )R.B.G( باتجــاه اآلليــات الصهيونيــة 

ــخ القــدس  ــوات الناســفة وصواري ــع العب ــة يف تصني ــه العالي ــز مبهارت ــام متي ــزة. ك ــامت قطــاع غ املجتاحــة ملــدن ومخي

املختلفــة، وشــارك يف إطــاق العديــد منهــا إضافــة إىل تفجــر العديــد مــن العبــوات الناســفة.

ــدورات الخاصــة  ــص وال ــا دورات القن ــدورات أهمه ــن ال ــد م ــم العدي ــو زهــر تنظي ــد أب ــجل للشــهيد املجاه ويُس

باالستشــهاديني واإلرشاف عــى تنفيــذ مهــامت جهاديــة ضــد أهــداف صهيونيــة. ويعتــر الشــهيد الفــارس أبــو زهــر مــن 

أبــرز القيــادات املطلوبــة لاحتــال حتــى تعــرض للعديــد مــن عمليــات االغتيــال التــي بــاءت جميعهــا بالفشــل.

موعد مع الشهادة 
يف مســاء يــوم األحــد املوافــق 21 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2007م كانــت فلســطني عــى موعــد مــع الحــزن عندمــا 

أطلقــت مجموعــة مــن املســلحني نــران أســلحتها الحاقــدة باتجــاه شــهيدنا املجاهــد رامــي مــام أدى إىل إصابتــه بجــراح 

ــة  ــواره لحظ ــوا بج ــن كان ــب م ــاين( 2007م، وبحس ــن الث ــر )ترشي ــا يف 7 نوفم ــى إثره ــهد ع ــورة استش ــة الخط بالغ

استشــهاده فقــد كان آخــر مــا تلفــظ بــه هــو الشــهادتان.
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الشهيد املجاهد يوسف حسني عمر موىس

مقاتل جهادي عنيد

الميالد والنشأة
يف 26 يونيــو )حزيــران( 1989م ولــد الشــهيد املجاهــد يوســف حســن مــوىس يف مخيــم املغــازي يف تلــك الفــرتة كانــت 

االنتفاضــة األوىل عــى أشــدها، الــكل تحــت خــط النــار حينــام أحســت والــدة الشــهيد بــآالم الوضــع واملخــاض يداهمهــا، 

ــا جــروت بنــي  والطــوق الخانــق يســتبد بالقطــاع، وكأن شــهيدنا الفــارس يوســف أرص عــى أن يــأيت إىل الدنيــا متحديً

ــاك مــن يســتقبلها  ــادة ولكــن مل تجــد هن ــور رغــم الطــوق والدمــار، وتذهــب األم إىل العي ــون، وســيخرج إىل الن صهي

وبعــد معانــاة شــديدة تصــل إىل املشــفى لتنجــب طفــًا جميــًا طــال انتظــاره. ولــد الشــهيد املجاهــد يوســف وبريــق 

ــاوز  ــت ومل يتج ــه توفي ــث إن والدت ــده حي ــني أحضــان وال ــرىب ب ــاش وت ــه فع ــع يف عيني ــال تلم ــة الجب التحــدي وعزمي

األعــوام التســعة مــن عمــره، وكان لــه أخ وحيــد وخمــس أخــوات كان ترتيبــه الســادس بينهــم. 

ــام  ــطني يف الع ــرى فلس ــي ق ــي تعرضــت كباق ــر« الت ــة »عاق ــف إىل قري ــة الشــهيد املجاهــد يوس ــل عائل ــود أص يع

ــة يف  ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــة. درس املرحل ــات الصهيوني ــل العصاب ــد مــن قب ــل والترشي ــم والتدمــر والقت 1948م للظل

ــام استشــهد. ــوي حين ــث الثان ــة، وكان يف الثال ــل إىل مدرســة املنفلوطــي الثانوي ــم انتق ــازي، ث مدرســة املغ

ــد  ــهيدنا املجاه ــبقوا ش ــن س ــهداء الذي ــن الش ــد م ــت العدي ــدة قدم ــوىس املجاه ــة م ــا أن عائل ــره هن ــر ذك الجدي

ــام 1970م  ــا ع ــة استشــهادية يف أريح ــد عملي ــذي استشــهد بع ــوىس ال ــه م ــد الل ــم الشــهيد املجاهــد عب يوســف منه

ــال. ــوات االحت ــع ق ــلح م ــتباك مس ــر اش ــام 1987م إث ــوىس يف الع ــادل م ــد ع ــهيد املجاه والش

صفاته وأخالقه
ارتبــط شــهيدنا املجاهــد يوســف بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه َفُعهــد محًبــا للجميــع ومحبوبًــا مــن الجميــع، حريًصــا 

عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد يحيــى عيــاش واملســجد الكبــر يف مخيــم املغــازي وحفــظ القــرآن كامــًا خــال 3 

أشــهر. ُعــرف عنــه حبــه للرياضــة وقــد مــارس لعبــة كــرة القــدم وتنــس الطاولــة، فعمــل مســئوال عــن اللجنــة الرياضيــة 

يف مخيــم املغــازي، وحصــل الفريــق عــى املرتبــة الثانيــة ونــال جائــزة يف دورة شــهداء الوســطى.

ُعــرف بأنــه كثــر املــزاح، لكــن ذلــك مل يشــغله عــن الجــد واالجتهــاد يف طاعــة اللــه. تغمــره الفرحــة والبهجــة حينــام 

(2007 - 1989)

منطقــة املغــازي قاســت كثــرًا مــن العــدو الصهيــوين يف االنتفاضتني، 

ــك مل  ــا لجرامئــه، ولكــن ذل ــا معرضــة دامئً ــا مــن الحــدود جعله وقربه

ــت  ــي قتل ــات الت ــى الرب ــدو أق ــد الع ــن تكبي ــا م ــع مجاهديه مين

وجرحــت كثريــن مــن جنــوده، واشــتهر مــن مجاهديهــا أبطــال كبــار 

منهــم املجاهــد يوســف مــوىس رحمــه اللــه.
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ــة ليســمعه  ــرشًا بالعملي ــاٍل مب ــف بصــوت ع ــوين، ويهت ــان الصهي ــب الكي ــة استشــهادية يف قل ــوع عملي ــأ وق يســمع نب

الجميــع كــام حــرص عــى املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء واالحتفــاظ بصورهــم.

مشواره الجهادي
بــدأ مشــواره الجهــادي صغــرًا حينــام التحــق بصفــوف الرابطــة اإلســامية وهــو يف الصــف الثــاين اإلعــدادي، ووزع 

ــا كان  ــم م ــطني، ث ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــايب لحرك ــار الط ــامية اإلط ــة اإلس ــرشات الجامع ــراس« ون ــة »الن مجل

ــا وأنشــطتها  ــن فعالياته ــر م ــارك يف الكث ــاد اإلســامي، وش ــة الجه ــق بحرك ــف إال أن التح ــن الشــهيد املجاهــد يوس م

ومهرجاناتهــا كــام شــارك يف تشــييع جنــازات شــهدائها واملكــوث يف أعراســهم، فتجى عضــًوا فاعًا وناشــطا جهاديـًـا مخلًصا.

ــا  ــا االنضــامم إىل صفــوف رساي ــاد اإلســامي مــراًرا طالًب ــه يف حركــة الجه ــح شــهيدنا املقــدام يوســف عــى إخوان أل

ــا بالجهــاد يف ســبيل اللــه حيــث تــرشب األفــكار الجهاديــة منــذ  القــدس الجنــاح العســكري للحركــة؛ فقــد ُعهــد مولًع

نعومــة أظافــره عاقــًدا العــزم عــى الســر قدًمــا يف طريــق العــز مــن أجــل فلســطني، فتحقــق لــه ذلــك حينــام أصبــح 

مقاتــًا يف رسايــا القــدس حيــث شــارك يف التصــدي للعديــد مــن التوغــات الصهيونيــة التــي مــن بينهــا التصــدي لاجتيــاح 

الغاشــم ملخيــم املغــازي يف العــام 2006م وكانــت أمنيتــه آنــذاك أن ينــال الشــهادة يف ســبيل اللــه، ولكــن إرادة اللــه 

ادخرتهــا لــه يف مــكان آخــر فعــاد املجاهــد يوســف ليشــارك يف وداع حبيبــه ورفيــق ســاحه آنــذاك الشــهيد املجاهــد 

مصطفــي قطــوش معاهــًدا عــى االنتقــام لدمــاء الشــهداء.

هــذا وقــد شــارك شــهيدنا املجاهــد يوســف يف عــدة عمليــات للرايــا رشق املخيــم كــام شــارك يف حراســة املخيــم 

والربــاط عــى ثغــوره. وقــد نجــا مــن محاولــة اغتيــال رشق املغــازي أثنــاء قيامــه مبهمــة جهاديــة حينــام أطلقــت القــوات 

الصهيونيــة املتمركــزة رشق املخيــم قذيفــة نحــوه، ولكنــه متكــن مــن النجــاة والعــودة بســام؛ ألن إرادة اللــه مل تحــن 

بعــد فطاملــا حلــم بــأن ينــال الشــهادة حتــى كتــب لــه مــا متنــى.

يذكــر أن شــهيدنا املقــدام يوســف تعــرض لإلصابــة مرتــني كانــت أوالهــام يف قدمــه عــام 2002م يف املواجهــات التــي 

اندلعــت بــني الشــبان الفلســطينيني وجنــود االحتــال. وثانيتهــام كانــت يف ظهــره ورقبتــه عــام 2004م أثنــاء املواجهــات 

مــع جنــود االحتــال قــرب مغتصبــة كفــار داروم.

موعد مع الشهادة
يف مســاء الســبت 25 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2007م كان شــهيدنا املجاهــد يوســف عــى أتــم االســتعداد منتظــًرا 

لحظتــه الحاســمة؛ فقــد جهــزت رسايــا القــدس عمليــة تســتهدف فيهــا دوريــة راجلــة لجنــود االحتــال كانــت متــر رشق 

املغــازي، وأوكلــت املهمــة لشــهيدنا يوســف املجاهــد الصنديــد، فانطلــق برفقــة أخ لــه مــن رسايــا القــدس فقامــا بنصــب 

كمــني للقــوات الخاصــة الصهيونيــة رشق املخيــم، ومــا أن تقدمــت القــوة ووصلــت املــكان الــذي كان يتواجد فيه يوســف 

حتــى أمطرهــم بوابــل مــن الطلقــات الطاهــرة وخــاض املجاهــدان اشــتباكًا عنيًفــا اضطــرت القــوة لانســحاب مــن املكان 

فقــام شــهيدنا املقــاوم يوســف مباحقتهــم فأصابتــه رصاصة تســببت يف أن يرتقي شــهيًدا إىل العليــاء بإذن اللــه، وعاد األخ 

املجاهــد الــذي كان يرافقــه بســام، وقــد اعــرتف العــدو الصهيــوين بإصابــة أربعة جنــود بجراح وصفــت إحداهــا بالخطرة.
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الشهيد املجاهد حسام زيك صالح نشوان

أسد املرابطني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد حســام زيك نشــوان )أبــو زيك( بتاريــخ 3 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1981م يف بلــدة بيــت حانــون 

شــامل قطــاع غــزة، منــا وترعــرع يف أحضــان أرسة مجاهــدة ملتزمــة ومتدينــة، تتكــون مــن ثاثــة إخــوة وخمــس أخــوات 

باإلضافــة إىل الوالديــن اللذيــن عمــا جاهديــن عــى تربيــة أبنائهــام عــى حــب اللــه والجهــاد يف ســبيله.

ــة  ــور ودرس املرحل ــون للذك ــت حان ــة بي ــة يف مدرس ــة واإلعدادي ــته االبتدائي ــام دراس ــد حس ــيهدنا املجاه ــى ش تلق

ــة. ــد الثانوي ــد الحمي ــل عب ــة يف مدرســة هاي الثانوي

صفاته وأخالقه
متتــع شــهيدنا املقــدام حســام بأخــاق إســامية حميــدة نابعــة مــن حســن الرتبيــة التــي تلقاهــا يف أحضــان أرستــه 

ــا، كــام واظــب عــى  ــز شــهيدنا بالشــجاعة واإلقــدام مل يعــرف للخــوف مكانً ــم الديــن حيــث متي املحافظــة عــى تعالي

الصــاة وتلقــى دروس الوعــي واإلميــان والثــورة يف باحــات مســجد الشــهيد عبــد اللــه الســبع ببيــت حانــون، كــام متيــز 

شــهيدنا بعاقتــه القويــة مــع رواد املســجد تلــك العاقــة القامئــة عــى الحــب واألخــوة الصادقــة يف اللــه.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد حســام بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي خــال انتفاضــة األقــى املباركــة حيــث شــارك 

ــا القــدس،  ــم التحــق بصفــوف رساي ــا الحركــة يف معظــم أرجــاء القطــاع، ث ــي نظمته ــات الت ــع الفعالي الشــهيد يف جمي

وشــارك يف عــدد مــن املهــام العســكرية منهــا الربــاط عــى الثغــور ورصــد املواقــع الصهيونيــة املحاذيــة لشــامل القطــاع.

ــور الشــقاقي،  ــر الدكت ــاد وعشــق الشــهادة بعــد أن تتلمــذ عــى فك ــاوم حســام حــب الجه تأصــل يف شــهيدنا املق

فرســخت عقيــدة الثــورة عــى املحتــل يف قلبــه، وظــل ينتظــر أن يرزقــه اللــه إحــدى الحســنيني إمــا النــر أو الشــهادة. 

موعد مع الشهادة
ــام فقــد حمــل يف  ــا ومل ميــض كغــره مــن األي ــس عاديً ــون األول( 2007م لي ــوم األحــد املوافــق 11 ديســمر )كان ي

(2007 - 1981)

تبكيـــك البندقيـــة الطاهـــرة التـــي مل تعـــرف وجهـــة ســـوى مـــن 

اغتصـــب األرض، تبكيـــك الثغـــور التـــي كانـــت تحتضنـــك لتخفيـــك 

عـــن أعـــني الجبنـــاء، كنـــت األســـد املرابـــط الصـــادق، جعلـــت مـــن 

ـــني  ـــر الع ـــم قري ـــود، ن ـــو الخل ـــه نح ـــد ب ـــلاًم تصع ـــرة س ـــك الطاه دمائ

ـــن يرفعـــوا أصابعهـــم  ـــن مل ول ـــا القـــدس الذي ـــود رساي فمـــن خلفـــك جن

ـــطني. ـــراب فلس ـــل ت ـــر كام ـــى تحري ـــاد حت ـــن الزن ع
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طياتــه وجًعــا وغصــة وأملـًـا لبيــت حانــون بــل لفلســطني كلهــا ولعائلــة نشــوان التــي احتســبت فلــذة كبدهــا عنــد اللــه.

أطلقــت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة صاروخــني تجــاه شــهيدنا املجاهــد حســام نشــوان أثنــاء رباطــه عــى الثغــور 

بالقــرب مــن كليــة الزراعــة ببيــت حانــون، مــا أدى إىل ارتقائــه شــهيًدا مقبــًا غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد خليل محمد مصطفى األسود

سار عى درب شقيقه الشهيد مصطفى

الميالد والنشأة
ــاين( 1981م ألرسة  ــن الث ــخ 23 نوفمــر )ترشي ــى( بتاري ــو مصطف ــد األســود )أب ــل محم ــد الشــهيد املجاهــد خلي ول

ــة لقطــاع غــزة. ــة املحاذي ــة »أســدود« املحتل ــا إىل مدين ــة اتخــذت اإلســام ســبيًا تعــود أصوله فلســطينية مؤمن

ــث  ــني حي ــة الغــوث لتشــغيل الاجئ ــدارس وكال ــل دراســته للمراحــل األساســية يف م ــى شــهيدنا املجاهــد خلي  تلق

ــار  ــة إال أن الحص ــة الغربي ــاح بالضف ــة النج ــاق بجامع ــة وااللتح ــة العام ــة الثانوي ــته للمرحل ــي دراس ــتطاع أن ينه اس

ــن  ــه اب ــل، وكان لدي ــزوج شــهيدنا املجاهــد خلي ــوين املشــدد عــى قطــاع غــزة حرمــه مــن اســتكامل دراســته. ت الصهي

ــة. وابن

ينتمــي شــهيدنا املجاهــد خليــل إىل عائلــة فلســطينية مجاهــدة قدمــت الغــايل والنفيــس مــن أجــل نــرة ديــن اللــه 

عــز وجــل فــكان منهــم االستشــهادي مصطفــى األســود بطــل عمليــة »كيســوفيم« شــقيق شــهيدنا الفــارس خليــل.

صفاته وأخالقه 
 للمجاهديــن صفــات تظهــر عليهــم منــذ الصغــر. إنهــا رفعــة األخــاق وطهــارة النفــس، وإحســان القــول والعمــل مــع 

كل النــاس بــدًءا مــن األرسة وانتهــاء بــكل مــن يخالطهــم، وهــذا مــا كان عليــه شــهيدنا الفــارس خليــل. وعــرف قبــل كل 

يشء بقــراءة الكتــاب الكريــم واملداومــة عــى الصــاة يف املســجد.

مشواره الجهادي
ــل  ــدان العم ــام 2003م يف مي ــع الع ــامي يف مطل ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــل إىل صف ــد خلي ــهيدنا املجاه ــم ش انض

ــقيقه  ــهاد ش ــد استش ــامي بع ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــق براي ــم التح ــن ث ــيايس، وم الس

ــود. ــى األس ــهادي مصطف االستش

يُســجل للشــهيد املجاهــد خليــل اســتهدافه لجرافــة صهيونيــة بقذيفــة »R.B.G«، وقــد اعــرتف العــدو وقتهــا بإصابتهــا 

إصابــة مبــارشة ألحقــت بهــا أرضاًرا جســيمة وقتلــت ســائقها. وكــام شــارك شــهيدنا املجاهــد خليــل يف إطــاق العديــد مــن 

القذائــف الصهيونيــة عــى مواقــع قــوات االحتــال الصهيــوين املحاذيــة لحــدود قطــاع غزة.

(2007 - 1981)

ـــة يف أرض  ـــم البطول ـــرب ماح ـــب ون ـــني لغاص ـــعب ال نل ـــن ش نح

ــارج  ــرب خـ ــوف ويهـ ــوت والخـ ــب كاس املـ ــرع الغاصـ ــادي ونجـ بـ

بـــادي نرفـــع رايـــات النـــر عاليـــة خفاقـــة ونعلنهـــا عـــر التاريـــخ 

نحـــن أحـــرار يف بـــادي.
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موعد مع الشهادة
كان الشــهيد املجاهــد خليــل عــى موعــد مــع الشــهادة هــو ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو حمــرة يف 

11 ديســمر )كانــون األول( 2007م عندمــا خرجــا إىل درب الشــهداء ليتصديــا لاجتيــاح الصهيــوين يف منطقــة العمــور 

ــة اعــرتف بقوتهــا وصابتهــا العــدو الصهيــوين  والفخــاري جنــوب رشق محافظــة خانيونــس حيــث دارت معركــة بطولي

ومتكنــا مــن إصابــة أربعــة جنــود صهاينــة وبعدهــا قامــت دبابــة صهيونيــة كانــت تقــف عــى مســافة قريبــة بإطــاق 

قذيفــة أصابــت الشــهيد الفــارس خليــل ورفيــق دربــه الشــهيد الفــارس محمــد أبــو حمــرة إصابــة مبــارشة ارتقيــا عــى 

أثرهــا شــهيدين مقبلــني غــر مدبريــن يف ســبيل اللــه.
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الشهيد املجاهد محمد جامل حامد أبو حمرة

أنشد للشهداء واملجاهدين

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد جــامل أبــو حمــرة )أبــو جــامل( بتاريــخ 12 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1989م مبخيــم 

ــر أهلهــا منهــا عنــوة  رفــح لاجئــني جنــوب قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية مؤمنــة تعــود أصولهــا إىل بلــدة »يبنــا« التــي ُهجِّ

يف عــام 1948م ليســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة املعانــاة والتــرشد مبحافظــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة.

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن والديــه وأربعــة إخــوة وخمــس أخــوات، وشــاء القــدر أن يكــون ترتيبــه 

الثــاين بــني الجميــع. وتلقــى مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني مبخيــم 

رفــح، وأنهــى املرحلــة الثانويــة بتفــوق، والتحــق بكليــة الرتبيــة بجامعــة األقــى، ولكــن استشــهاده حــال دون إكاملــه 

ملســرته الدراســية.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا الفــارس محمــد بالهــدوء والســكينة، فــكان قليــل الــكام، كثــر الصمــت، ملتزًمــا يف املســاجد وخاصــة يف 

مســجد اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب الــذي اعتــاد فيــه عــى قــراءة القــرآن وحضــور مجالــس العلــم واإلميــان.

مل يجــد والــده أبــو خالــد الصابــر املحتســب كلــامت ليعــر عــن مــدى حزنــه عــى فــراق فلذتــه فقــال بصــوت شــاحب 

حزيــن وقــد اغرورقــت عينــاه بالدمــع: »لقــد فقــدت ابًنــا بــاًرا مؤدبًــا خلوًقــا، ال تــرى منــه إال كل خــر وال تســمع عنــه 

إال مــا يــر القلــب ويشــفي الصــدر«.

مضيًفــا: »إن مــا يخفــف أملــي وحــزين عــى فراقــه هــو حســبي أنــه نــال رشف الشــهادة مقبــًا غــر مدبــر بعــد أن 

ــة  ــل وإصاب ــذي اعــرتف مبقت ــو العــدو ال ــاد رادي ــح كــام أف ــل والتجري أمعــن يف هــذا العــدو الغاصــب املتغطــرس القت

أربعــة مــن جنــوده يف تلــك املعركــة«.

طيبــة قلبــه وحســن خلقــه جعلتــا شــهيدنا محبوبًــا بــني أقرانــه وجرانــه ورفاقــه وكل مــن عرفــه، فقــد أشــاد صديقــه 

ــر املحتســبني القابضــني عــى  ــاده الصاب ــه عب ــا وعــد الل ــه عــى م ــا وإقبال عمــر مبــدى حســن خلقــه، وزهــده يف الدني

دينهــم يف ظــل هــذه الفــن التــي مل تــدع بيًتــا وإال ودخلتــه وأغــوت مــن فيــه.

(2007 - 1989)

ــال.  ــاب النض ــار يف اجتن ــا الع ــا إمن ــال عرن ــاًرا إن يف النض ــس ع لي

ذلــك مــا يقتنــع بــه كل مجاهــد فلســطيني. إنهــم ال يجتنبــون النضــال 

عارفــني الثمــن الــذي ســيدفعونه فيــه. إنــه الــروح التــي دفعها الشــهيد 

املجاهــد محمــد وغــره مــن أبطــال الجهــاد الســتعادة األرض والحــق.
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مــى شــهيدنا املقــدام محمــد يف طريقــه بثبــات وعزميــة وإميــان راســخ بــأن طريــق ذات الشــوكة هــي الطريــق نحــو 

الفــوز بالجنــة ونيــل درجــة الفــردوس األعــى مــع الشــهداء والصديقــني.

مشواره الجهادي
 لنشــأة شــهيدنا الفــارس محمــد يف بيئــة ذاقــت مــن العــدو الصهيــوين املتغطــرس الويــات، وعاشــت لوعــة الهجــرة 

والحرمــان، وعرفــت معنــى الظلــم أشــد األثــر يف تشــكيل شــخصيته الجهاديــة.

فجــاءت انتفاضــة األقــى نقطــة البدايــة التــي حركــت يف وجــدان شــهيدنا املجاهــد أيب جــامل روح الجهــاد واملقاومة، 

فانضــم لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عمــل ضمــن فرقــة النشــيد اإلســامي ملــا متيــز بــه مــن صــوت عــذب طاملــا ســحر 

القلــوب وشــد األذهــان وحــرك الوجدان.

ــوب  ــا يف القل ــر به ــد ليؤث ــارس محم ــهيدنا الف ــدها ش ــي ينش ــة الت ــة والجهادي ــامت الثوري ــدى الكل ــا لص كان أيًض

ــر عــى شــهيدنا الــذي أرص عــى حمــل الســاح ملواجهــة العــدو الصهيــوين بعدمــا  ويشــحنها ضــد العــدو الغاصــب أث

ــا  ــم لراي ــه. فانض ــا الل ــي باركه ــطني الت ــل فلس ــن أج ــراق م ــي ت ــاء الت ــاوي الدم ــن أن تس ــامت ال ميك ــن أن الكل أيق

القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث تلقــى خــال تلــك الفــرتة العديــد مــن التدريبــات العســكرية 

الخاصــة التــي أهلتــه ألن يكــون ضمــن الجنــود الفاعلــني يف رسايــا القــدس، وحظــي رغــم عمــره القصــر باملشــاركة يف دك 

املغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ الهــاون والصواريــخ القدســية التــي طاملــا أرقــت االحتــال وأقضــت مضاجعــه.

يُســجل لشــهيدنا املقــدام أبــو جــامل مشــاركته الفاعلــة يف العديــد مــن العمليــات الخاصــة برايــا القــدس واملتمثلــة 

بقنــص وتفجــر العديــد مــن العبــوات الناســفة ضــد القــوات الصهيونيــة عــى طــول الرشيــط الحــدودي لــألرايض املحتلة. 

كــام يُســجل لــه مشــاركته يف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة ملــدن ومخيــامت وقــرى قطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
ـــه  ـــق درب ـــع رفي ـــد م ـــى موع ـــد ع ـــد محم ـــهيدنا املجاه ـــون األول( 2007م كان ش ـــمر )كان ـــوم 11 ديس ـــاح ي يف صب

الشـــهيد املجاهـــد خليـــل األســـود مـــع الشـــهادة عندمـــا خرجـــا ليتصديـــا لاجتيـــاح الصهيـــوين يف منطقـــة العمـــور 

ـــا  ـــدى صابته ـــوين مب ـــدو الصهي ـــرتف الع ـــة اع ـــة بطولي ـــث دارت معرك ـــس حي ـــة خانيون ـــوب رشق محافظ ـــاري جن والفخ

ـــدام محمـــد  ـــام متكـــن الشـــهيد املق ـــه، في ـــد الل ـــن بوع ـــوا باســـتامتة املجاهـــد املؤم ـــن قاتل ـــا الذي ـــيل الراي وعزميـــة مقات

ـــارشة،  ـــة مب ـــا إصاب ـــة أصابته ـــة صهيوني ـــاه دباب ـــة )R.B.G( باتج ـــاق قذيف ـــن إط ـــل م ـــد خلي ـــهيد املجاه ـــه الش ورفيق

ـــات  ـــود بإصاب ـــة جن ـــة أربع ـــن إصاب ـــفرت ع ـــكان أس ـــدت يف ذات امل ـــة تواج ـــوة خاص ـــع ق ـــارش م ـــتباك املب ـــن االش وم

ـــة كانـــت تقـــف  ـــة صهيوني ـــك اللحظـــة أطلقـــت دباب وصفـــت بالخطـــرة حســـب اعـــرتاف إذاعـــة العـــدو الصهيـــوين، يف تل

ـــارشة  ـــة مب ـــل إصاب ـــدة قذيفـــة أصابـــت الشـــهيد املجاهـــد محمـــد ورفيقـــه الشـــهيد املجاهـــد خلي عـــى مســـافة غـــر بعي

ـــدا. ـــه أح ـــى الل ـــزيك ع ـــهيدين وال ن ـــا ش ـــى إثره ـــا ع ارتقي
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الشهيد املجاهد سامح عايد عودة العايدي

اتصف بالجرأة والشجاعة

الميالد والنشأة
ــر  ــخ 25 فراي ــون بتاري ــي الزيت ــزة يف ح ــة غ ــاجد( يف مدين ــو س ــدي )أب ــد العاي ــامح عاي ــد س ــهيدنا املجاه ــد ش ول

)شــباط( 1986م. تــرىب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا تلــك األرسة التــي ُهجــرت كباقــي األرس الفلســطينية 

مــن بلدتهــا األصليــة بــر الســبع وتتكــون مــن والديــه واثنــى عــرش مــن األبنــاء، وقــدر اللــه أن يكــون شــهيدنا املجاهــد 

ســامح البكــر للعائلــة.

ــم انتقــل  ــة، ث ــة واإلعدادي ــون فحصــل عــى االبتدائي درس شــهيدنا املجاهــد ســامح يف مدرســة الفــاح بحــي الزيت

ــد. ــن الولي ــد ب ــة يف مدرســة خال ــى دراســته الثانوي ــم النصــرات، وأنه ــش يف مخي للعي

صفاته وأخالقه
الشــهيد املجاهــد أبــو ســاجد إنســان عظيــم طيــب النفــس محــب لألطفــال وُمحــب ألصدقائــه بســيط ومتســامح 

ودائــم التفقــد إلخوانــه ويشــعر تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقــة، دائــم الزيــارة والصلــة ألرحامــه، ومتيــز بالجــرأة 

غــر العاديــة وكان محبوبًــا جــًدا مــن والديــه مطيًعــا لهــام ومقربًــا منهــام، حريًصــا عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد 

ويحــث إخوتــه عليهــا ويدعــو الجميــع للمواظبــة عليهــا. عاقتــه األرسيــة مرتابطــة ومميــزة بنيــت عــى تعاليــم إســامنا 

وديننــا، أحــب شــهيدنا املقــدام ســامح رفيقــه الشــهيد املجاهــد محمــود أبــو الحــاج )أبــو إســام( وكان مقربًــا منــه وقــد 

تأثــر كثــرًا باستشــهاده.

مشواره الجهادي
ــل يف  ــه، فانخــرط للعم ــى صــدر شــعبه وأمت ــا ع ــوين جامثً ــال الصهي ــاة رأى االحت ــى الحي ــاه ع ــذ تفتحــت عين من

ــامي. ــاد اإلس ــة الجه ــايب لحرك ــار الط ــامية اإلط ــة اإلس الرابط

التحــق شــهيدنا املجاهــد ســامح بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وأصبــح عضــًوا 

فاعــا فيهــا، وعمــل ضمــن مجموعــات الرصــد واملتابعــة وشــارك يف إحيــاء العديــد مــن املناســبات العامــة التــي تقيمهــا 

حركــة الجهــاد اإلســامي.

(2007 - 1986)

ـــامت  ـــون مخي ـــة أن تك ـــطيني الصهاين ـــعب الفلس ـــداء الش أراد أع

ـــب  ـــز لطل ـــا إىل حواف ـــه فاجأهـــم حـــني حوله ـــه، لكن ـــر ل الشـــتات مقاب

العلـــم والجـــد يف العمـــل متـــى أتيـــح، وحواضـــن للتوعيـــة بالحـــق 

ــتعادة  ــع املغتصـــب السـ ــدام مـ ــوس للصـ ــداد النفـ املغتصـــب، وإعـ

ـــن  ـــن املجاهدي ـــم م ـــر ه ـــه ك ـــامح وأمثال ـــه. س ـــرد مغتصب ـــق وط الح

األبطـــال. 
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ــات  ــاط وعملي ــن يف الرب ــاج يف كل امليادي ــو الح ــود أب ــد محم ــهيد القائ ــع الش ــامح م ــد س ــهيدنا املجاه ــارك ش ش

االشــتباك مــع القــوات الخاصــة، كــام قــام بإطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون عــى املغتصبــات املحاذيــة للمنطقــة 

الوســطي وشــارك بتاريــخ 19 يوليــو )متــوز( 2007م بقصــف تجمــع لآلليــات رشق جحــر الديــك برفقــة الشــهيد املجاهــد 

محمــود أبــو الحــاج، كــام شــارك بإطــاق عــدد مــن الصواريــخ القدســية عــيل املغتصبــات الصهيونيــة.

ــهيد  ــهاد الش ــد استش ــا بع ــكرية كان آخره ــج 4 دورات عس ــى تخري ــدي ع ــامح العاي ــد س ــهيد املجاه أرشف الش

ــاج. ــو الح ــود أب ــدام محم املق

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 12 ديســمر )كانــون األول( 2007م شــهيدنا الفــارس ســامح ينتظــر الرحيــل حيــث 

ــا القــدس متجهــني إىل رشق املغــازي وذلــك إلطــاق عــدد مــن قذائــف الهــاون رًدا  ذهــب برفقــة مجموعــة مــن رساي

عــى جرائــم االحتــال بحــق أبنــاء شــعبه وأثنــاء إطــاق قذائــف الهــاون باغتتــه قذيفــة صهيونيــة حاقــدة أطلقتهــا آليات 

ــا بركــب الشــهداء األطهــار الذيــن ســبقوه عــى ذات الطريــق. فبوركــت  العــدو مــا أدى إىل استشــهاده لرتقــي ملتحًق

دماؤكــم الزكيــة التــي كانــت لنــا نــوًرا نهتــدي بــه ونــاًرا تحــرق بنــي صهيــون، وإنــا لعــى العهــد باقــون مــا بقينــا إن 

شــاء اللــه.
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الشهيد املجاهد سامي فضل حسني طافش

زهد وعبادة ورغبة يف الشهادة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد ســامي فضــل طافــش )أبــو محمــد( يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة بتاريــخ 1 ينايــر )كانــون 

ــود  ــا، تع ــا ووطنه ــا نحــو دينه ــه تعــرف واجبه ــة بالل ــف أرسة فلســطينية مؤمن ــاش وترعــرع يف كن األول( 1980م، وع

أصولهــا إىل مدينــة غــزة هاشــم. وتتكــون أرستــه مــن والــده وســتة إخــوة وســبع أخــوات، وشــاء اللــه أن يكــون ترتيبــه 

الثالــث بــني إخوانــه. وشــهيدنا متــزوج ولديــه طفــان وهــام محمــد، ومهــدي، حيــث ســمى األخــر تيمًنــا باســم رفيــق 

دربــه الشــهيد املجاهــد يف رسايــا القــدس مهــدي الدحــدوح الــذي كانــت تربطــه بــه عاقــة وطيــدة.

درس الشــهيد املجاهــد ســامي املراحــل األساســية يف مــدارس مدينــة غــزة وأنهــى املرحلــة اإلعداديــة، ثــم انقطــع عــن 

الدراســة واتجــه للعمــل املهنــي حيــث عمــل يف حرفــة النجــارة.

صفاته وأخالقه
ــا مــن كل مــن  ــا للجميــع ومحبوبً ارتبــط شــهيدنا الفــارس ســامي بعاقــات طيبــة مــع أرستــه وجرانــه فــكان محًب

عرفــه، كــام عــرف ببســاطته وتواضعــه مــع الصغــر والكبــر.

ومتيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد بالعديــد مــن الصفــات التــي جعلتــه عضــًوا بــارًزا يف رسايــا القــدس حيــث متتــع 

بالريــة والكتــامن، والطأنينــة والشــجاعة، فعهــد مقداًمــا ال يعــرف قلبــه الجــزع أو الخــوف.

هــذا وقــد أشــاد أبــو أحمــد صديــق الشــهيد ورفيــق دربــه عــى ذات الشــوكة بحســن خلــق الشــهيد املجاهــد أبــو 

محمــد وأدبــه يف التعامــل مــع األهــل والجــران واألصدقــاء متتــع بدماثــة األخــاق، واصًفــا إيــاه: »بالشــهيد الحــي الــذي 

كان ميــي بــني النــاس ويشــاركهم أفراحهــم وأحزانهــم، ال يبتغــي مــن دنياهــم يشء طامًعــا مبــا وعــد اللــه املجاهديــن 

القابضــني عــى الجمــر يف مواجهــة املحتلــني«.

ــك  ــت يف طريق ــك! مضي ــا أعظم ــد م ــا محم ــا أب ــه ي ــك الل رحم

نحــو الشــهادة، فجاءتــك الشــهادة تحبــو إليــك، حملــت روحــك عــى 

ــك  ــت أمل ــر، وجعل ــال بع ــا عق ــذه الدني ــن ه ــي م ــك ال تبغ راحتي

ــه امليامــني،  ــى محمــد األمــني وصحب ــه املصطف ــى رســول الل أن تلق

فكنــت تســابق إخوانــك املجاهديــن لعلــك تحظــى بــرشف الشــهادة 

ودرجــة الشــهداء.

فهكــذا هــم الشــهداء عــى مــر التاريــخ، جســدوا منــاذج فريــدة للصــر والبــذل والعطــاء والتضحيــة والفــداء، فهنيًئــا 

لــك مــا متنيــت وألهلــك الصــر والســلوان. ربحــت تجارتــك يــا أبــا محمــد!

(2007 - 1980)
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كــام تحــدث والــده الحــاج فضــل طافــش عــن صفــات فلــذة كبــده مؤكــًدا أنــه عهــد مثــااًل للشــاب املســلم املجاهــد 

امللتــزم، موضًحــا أنــه فوجــئ بنبــأ استشــهاد ابنــه يف عمليــة اغتيــال صهيونيــة، ومــا زاد مــن اســتغرابه معرفتــه الحًقــا بــأن 

الشــهيد املجاهــد ســامي عمــل مســئواًل يف وحــدة التصنيــع التابعــة لرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي يف فلســطني حيــث متتــع بريــة تامــة، وال يحــب الظهــور واملباهــاة، نــاذًرا نفســه ومالــه للــه عــز وجــل.

ــا املــوىل عــز وجــل أن يوفقــه لرتبيتهــام عــى ذات  وخــال حديثــه نظــر الحــاج إىل حفيديــه محمــد ومهــدي داعًي

ــاره والدهــم الشــهيد، درب الجهــاد واملقاومــة. ــذي اخت ــدرب ال ال

مشواره الجهادي
 عشــق الشــهادة وحــب لقــاء اللــه لســان حــال شــهيدنا املقــدام ســامي الــذي مل يخــف يوًمــا رغبتــه وحبــه للقــاء 

اللــه شــهيًدا محمــواًل عــى أكتــاف الرجــال. ولنشــأته اإلســامية يف منطقــة حــي الزيتــون التــي تعتــر قلعــة مــن قــاع 

املجاهديــن بالــغ األثــر يف تشــكيل شــخصيته، وتحديــد بوصلــة جهــاده ضــد اليهــود الصهاينــة.

 انضــم شــهيدنا إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة، حيــث عمــل ضمــن إطارهــا اإلعامــي. ومــع بدايــة بلــورة 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي )رسايــا القــدس( انخــرط شــهيدنا يف العمــل العســكري مــع رفيقــي دربــه 

الشــهيدين املجاهديــن محمــد الدحــدوح، ومهــدي الدحــدوح.

ــدورات العســكرية، وصــار مــن  ــد مــن ال ــا القــدس العدي ــة انضاممــه لراي تلقــى شــهيدنا الفــارس ســامي يف بداي

ــة. ــون القتالي ــد مــن الفن ــدورات مــام ســاعده عــى إتقــان العدي ــك ال الشــباب املميزيــن خــال تل

شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد يف قصــف املغتصبــات الصهيونيــة بقذائــف الهــاون والصواريــخ القدســية بكافــة 

أشــكالها التــي أوقعــت يف صفــوف االحتــال الكثــر مــن الخســائر، وأســكنت يف قلــوب املســتوطنني الخــوف والهلــع، 

ودفعتهــم للهــرب إىل مناطــق يعتقــدون أنهــا أكــر أمًنــا.

موعد مع الشهادة
ــه  ــاء الل ــون األول( 2007م قــدر لشــهيدنا الفــارس ســامي أن يكــون عــى موعــد مــع لق ــخ 13 ديســمر )كان بتاري

عــز وجــل وهــو صائــم يف أيــام العــرش األوائــل مــن ذي الحجــة مقبــًا غــر مدبــر؛ عندمــا قصفــت طائــرات االســتطاع 

الصهيونيــة الســيارة املدنيــة التــي كان يســتقلها بعــد إطاقــه دفعــة صاروخيــة مــن الصواريــخ القدســية املباركــة املزلزلــة 

ــدو  ــرتف الع ــد اع ــاع، وق ــة والقط ــا يف الضف ــوين ضــد أهلن ــدو الصهي ــم الع ــى جرائ ــة ســديروت رًدا ع ــاه مغتصب باتج

بســقوط الصواريــخ وإصابــة اثنــني مــن املغتصبــني.
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الشهيد املجاهد أمين لطفي خليل العيلة

أحد فرسان وحدة الهندسة والتصنيع

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد أميــن لطفــي العيلــة )أبــو محمــد( يف مخيــم الشــاطئ مبدينــة غــزة الباســلة بتاريــخ 13 فرايــر 

)شــباط( 1975م.

تــرىب الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد يف أرسة طيبــة كرميــة، ومل يتمكــن مــن العيــش يف مســقط رأس العائلــة »بلــدة 

ــرت عائلتــه منهــا يف العــام 1948م إىل قطــاع غــزة. يبنــا«؛ إذ ُهجِّ

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد أميــن مــن والديــه وســبعة مــن اإلخــوة، وأخــت واحــدة، وقــدر لشــهيدنا أبــو محمــد 

أن يكــون ترتيبــه الســابع بــني الجميــع.

درس شــهيدنا املجاهــد أميــن املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور الشــاطئ االبتدائيــة »هـــ«، وأنهي املرحلــة اإلعدادية 

ــة الثانويــة يف مدرســة الكرمــل. وبعــد أن أنهــى تعليمــه الثانــوي  مــن مدرســة ذكــور الرمــال اإلعداديــة، ودرس املرحل

عمــل يف مهنــة الخياطــة.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد أميــن يف العــام 2000م ورزق ثاثــة أبنــاء هــم: هديــل، محمــد، فــرح. ينتمي شــهيدنا الفارس 

ــه، وعــى طريــق تحريــر فلســطني. ــرار يف ســبيل الل أميــن إىل عائلــة مجاهــدة كرميــة قدمــت العديــد مــن أبنائهــا األب

صفاته وأخالقه
التــزم شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد بالصــاة يف مســجد الســويس مبخيــم الشــاطئ، وبعــد إنشــاء مســجد عســقان 

القريــب مــن منزلــه التــزم الصــاة فيــه، ويحــزن إذا فاتتــه صــاة الجامعــة يف املســجد.

حافــظ عــى صــاة الفجــر يف املســجد، ويُذكــر أنــه أرشف وســاعد يف إنشــاء مســجد عســقان باملخيــم. ُعــرف عــن 

شــهيدنا البــار أميــن حرصــه عــى رضــا والديــه وبرهــام وطاعتهــام.

اتصــف شــهيدنا املجاهــد أميــن بالشــجاعة وعــدم الخــوف، ال يهــاب مواجهــة األعــداء وُعــرف بصابتــه يف املواجهــات 

مــع قــوات االحتــال الصهيــوين.

(2007 - 1975)

كثــرة هــي األرس الفلســطينية التــي جــادت بشــهداء كثريــن واحًدا 

ــم الاحــق. أرسة  ــن تقدي ــد الســابق م ــا فق وراء اآلخــر دون أن مينعه

الشــهيد املجاهــد أميــن العيلــة واحــدة مــن تلــك األرس املجاهــدة.
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ــا  ــا لآلخريــن ودوًم ــاء والهــدوء والريــة كلهــا صفــات اتصــف بهــا الشــهيد الفــارس أميــن، كان محًب الخجــل والحي

ترتســم عــى وجهــه ابتســامة عريضــة تتواصــل معــه وتُظهــر طيــب معدنــه. اتســم شــهيدنا بالبســاطة وطيــب القلــب، 

والتواضــع، والتفــاين يف أداء الواجــب، واحــرتام التزاماتــه.

ُعــرف حنونـًـا وعطوًفــا عــى األطفــال محرتًمــا للكبــار، ومحًبــا إلخوتــه حًبــا شــديًدا، وال مييــز بينهــم ويكــرم أصدقــاءه 

ويعتــر عاقتــه بهــم عاقــة أخــوة ومحبــة وتســامح ويتبــادل معهــم الضحــكات حيــث إن االبتســامة مل تكــن تفارقــه. 

شــهيدنا املجاهــد أميــن مثــال للتواضــع، مخلــص ألصدقائــه يحــزن لحزنهــم ويفــرح لفرحهــم. واتصــف بحرصــه الشــديد 

عــى املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء األبــرار داخــل مخيــم الشــاطئ وخارجــه.

مشواره الجهادي
منــذ تفتحــت عينــاه عــى ظلــم الكيــان وغطرســته ولَّــد ذلــك يف نفســه حــب االنتقــام فانخــرط يف العمــل الوطنــي 

مقاوًمــا لاحتــال ورافًضــا لوجــوده واســتمراره، فتعــرف عــى خيــار اإلســام املقــاوم حيــث وجــد ضالتــه التــي يبحــث 

عنهــا فانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 1991م أثنــاء االنتفاضــة املباركــة التــي نهــض فيهــا الشــعب 

مجتمًعــا ليطالــب بحقوقــه التــي عجــزت عــن اســرتدادها أنظمــة الخــزي والعــار وكل املتاجريــن بدمــاء أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني، فالتــزم مــع شــباب الحركــة يف مخيــم الشــاطئ ليــرتىب عــى نهــج الدكتــور املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي 

وليســر عــى درب اإلميــان والوعــي والثــورة.

شــارك شــهيدنا املجاهــد أميــن يف إعــداد وتجهيــز الكثــر مــن بطاقــات الشــهداء التــي عملــت حركــة الجهــاد اإلســامي 

عــى توزيعهــا يف أعــراس الــدم والشــهادة.

عمــل شــهيدنا املقــدام أميــن يف أجهــزة حركــة الجهــاد اإلســامي، فبــدأ عملــه الســيايس مشــاركًا إخوانــه املجاهديــن 

وعــى رأســهم الشــهيد املجاهــد عــامد أبــو أمونــة يف أنشــطة وفعاليــات الحركــة يف املخيــم، وليلتحــق يف العــام 1993م 

للعمــل ضمــن صفــوف الجهــاز األمنــي التابــع لحركــة الجهــاد اإلســامي حتــى العــام 1997م ليتــم اعتقالــه عــى يــد 

أجهــزة أمــن الســلطة يف ذلــك الوقــت عــدة مــرات.

نظــًرا لحبــه للمقاومــة والجهــاد التحــق شــهيدنا املقــدام أميــن بصفــوف الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

»رسايــا القــدس« يف البدايــات األوىل لتشــكيل الجهــاز مطلــع انتفاضــة األقــى، وليكــون أحــد عنــارصه الفاعلــة يف مدينــة 

ــادئ األمــر ضمــن وحــدة الرصــد واالســتطاع، والربــاط عــى الثغــور. كــام حــرص عــى املشــاركة يف  غــزة، فعمــل يف ب

عمليــات التصــدي للقــوات الصهيونيــة خــال االجتياحــات.

شــارك الشــهيد املقــاوم أميــن يف إطــاق العديــد مــن صواريــخ القــدس بأنواعهــا وقذائــف الهــاون عــى املغتصبــات 

الصهيونيــة املنتــرشة عــى طــول أراضينــا املحتلــة عــام 1948م.

ونظــًرا لريــة الشــهيد املجاهــد أميــن يف العمــل العســكري تــم اختيــاره مــن قبــل قــادة رسايــا القــدس ليكــون أحــد 

عنــارص وحــدة التقنيــة والتصنيــع التابعــة للرايــا حيــث تتلمــذ عــى يــد الشــهيد القائــد عدنــان بســتان، وأصبــح مــن 

املهندســني الفاعلــني يف وحــدة التقنيــة والتصنيــع.
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موعد مع الشهادة
مــن شــهداء يــوم عرفــة، حيــث قامــت قــوات االحتــال باغتيــال الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن عضــو املجلــس 

ــى  ــرد ع ــا بال ــدس مجاهديه ــا الق ــت رساي ــر، فكلف ــاد ظاه ــد جه ــهيد املجاه ــدس والش ــا الق ــى لراي ــكري األع العس

الجرميــة النكــراء، فخــرج شــهيدنا الفــارس أميــن برفقــة الشــهيد املجاهــد كريــم الدحــدوح، والشــهيد املجاهــد عــامر أبــو 

الســعيد، والشــهيد املجاهــد نائــل طافــش، لتســليم عــدد مــن صواريــخ القــدس ملجاهــدي رسايــا القــدس، لكــن قدرهــم 

قــد حــان موعــده لرتصدهــم طائــرات االســتطاع وتطلــق عليهــم صواريخهــا لرتقــوا شــهداء يف مســاء يــوم 17 ديســمر 

ــون األول( 2007م. )كان

ــرات  ــت الطائ ــث قصف ــة حي ــاعات قليل ــد س ــرى بع ــة أخ ــا عملي ــذه تلته ــال ه ــة االغتي ــر أن عملي ــر بالذك الجدي

الصهيونيــة مجموعــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس شــامل القطــاع بعــد خروجهــم مــن صــاة الفجــر وهــم: الشــهيد 

ــل، والشــهيد املجاهــد محمــد الرتامــي، والشــهيد املجاهــد ســمر بكــر، والشــهيد املجاهــد  ــو حب املجاهــد حســام أب

ــان وغطرســته. ــة الكي ــة شــهداء عــى دموي ــوم عرف ــم يف ســامء فلســطني يف ي ــق أرواحه أســامة ياســني، لتتعان
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الشهيد املجاهد جهاد سيد محمد عيل ضاهر

ثائر عشق فلسطني

الميالد والنشأة
ــو مصطفــى( يف  ــر )شــباط( 1968م خرجــت الرخــات األوىل للشــهيد املجاهــد جهــاد ســيد ضاهــر )أب يف 24 فراي

ــر أهلهــا  مدينــة غــزة، فــرتىب وترعــرع يف أرسة محافظــة يف مدينــة غــزة تعــود أصولهــا إىل مدينــة »املحرقــة« التــي ُهجِّ

منهــا يف العــام 1948م. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني، وتــرك الدراســة ليســاعد 

والــده يف إعالــة إخوانــه وأرستــه.

تــزّوج شــهيدنا املجاهــد أبــو مصطفــى برفيقــة حياتــه، وأنجــب منهــا خمســة مــن األبنــاء هــم )مصطفــى، معتصــم، 

إبراهيــم، إســام، ســهام(. 

ــر فلســطني فــكان منهــم: الشــهيد  ــق تحري ــرار عــى طري ــا األب ــد مــن أبنائه ــة ضاهــر قّدمــت العدي يذكــر أن عائل

ــر )ترشيــن األول( 2006م يف قصــف صهيــوين حاقــد للســيارة التــي  عصــام فتحــي ضاهــر الــذي استشــهد يف 13 أكتوب

كان يســتقلها، والشــهيد شــادي محمــد ضاهــر الــذي استشــهد يف 19 ديســمر )كان األول( 2006م. ويف حــرب البنيــان 

املرصــوص يف العــام 2014م قدمــت الشــهداء أســامة ضاهــر، ماجــد ضاهــر وعائلتــه مــن ســبعة أفــراد استشــهدوا يف حــي 

الشــجاعية، وباإلضافــة للشــهيد رامــي ضاهــر حيــث كان يعمــل يف الدفــاع املــدين.

ونشر إىل أن عائلة ضاهر رزقت طفًا يف يوم استشهاده وأسمته باسمه )جهاد( ليحمل صفته مبشيئة الله.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد جهــاد بالتزامــه الدينــي ورقــي أخاقــه، وصــدق نيتــه، فــكان ملتزًمــا بالصــاة يف مســجد طــارق 

بــن زيــاد يف منطقــة الكرامــة مبــرشوع عامــر. ُعــرف بطيــب القلــب، وحرصــه عــى رىض والديــه وبرهــام وطاعتهــام، كــام 

ُعــرف بالريــة والصمــت، َفُعِهــد شــجاًعا مقداًمــا ال يعــرف للخــوف مكانـًـا.

ــاه حيــث مل  ُعهــد الشــهيد املقــدام أبــو مصطفــى بكرمــه وحبــه لعمــل الخــر دون أن تعلــم شــامله مــا تقــدم مين

تعــرف عائلتــه مبــا كان يقــوم بــه مــن أعــامل الخــر إال بعــد استشــهاده. حــرص عــى الصــاة يف مســجد عنــان حيــث 

ــه. ــة لشــباب الحركــة يف منطقت ــة واللقــاءات الرتبوي ــدروس والحلقــات الديني تعقــد ال

(2007 - 1968)

أفنــى حياتــه مجاهــًدا بــني العمــل العســكري واملطــاردة واالعتقال. 

رجــل مل يعــرف طعــاًم للراحــة فكانــت فلســطني جــل همــه وتحريرهــا 

مبتغــاه، فقــرر أن يكــون شــوكة يف حلــق قــادة الكيــان فعــاش مجاهــًدا 

ومــات شــهيًدا ليحيــا يف الخلــود بجــوار ربــه مــع النبيــني والشــهداء.
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مشواره الجهادي
ــور  ــة التــي طرحهــا املفكــر اإلســامي الدكت ــة والثوري ــو مصطفــى عــى األفــكار الجهادي تعــرف الشــهيد املقــدام أب

ــاد اإلســامي يف فلســطني.  ــاد، فالتحــق بصفــوف حركــة الجه فتحــي الشــقاقي مؤســس حركــة الجه

منــذ بــدأ عاقتــه بحركــة الجهــاد اإلســامي انخــرط يف العمــل العســكري حيــث تــم اختيــاره ليكــون قائــًدا للوحــدة 

الخاصــة التابعــة للجهــاز األمنــي لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 1993م.

عمــل بالجهــاز العســكري لحركــة الجهاد اإلســامي الذي عرف ســابًقا باســم القوى اإلســامية املجاهدة )قســم(، وكُلف 

ليكون مســئواًل عن رشاء األســلحة والذخائر للجهاز العســكري نظًرا لعاقته املتميزة مع أهلنا وأبناء شــعبنا يف أرايض 48، 

وســاعده يف ذلــك والــده املرحــوم الســيد ضاهــر الــذي يعــد من أجــود املترعــني لحركــة الجهاد اإلســامي باملال والســاح.

ــود  ــاد وصم ــه بعن ــق رشس قابل ــرض لتحقي ــوين وتع ــال الصهي ــوات االحت ــه ق ــلو اعتقلت ــلطة أوس ــيء س ــل مج قبي

ــم(. ــوف )قس ــباب يف صف ــد ش ــوى تجني ــف بدع ــام ونص ــه بع ــم علي ــر وُحك ــطوري ال يقه أس

ــه  ــة لكون ــا، ولكــن بشــكل أكــر رسي مــع انطاقــة انتفاضــة األقــى يف العــام 2000م عمــل ضمــن صفــوف الراي

ــا إىل جنــب مــع الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن الــذي ربطتــه بــه عاقــة  يعمــل بالجهــاز األمنــي ســابًقا فعمــل جنًب

ــا يف ســجون العــدو الصهيــوين.  أخويــة خالصــة لوجــه اللــه تعــاىل فهــام أصدقــاء منــذ )قســم( وقــد قضيــا شــهوًرا مًع

ــارًزا يف اإلرشاف واإلعــداد للكثــر مــن العمليــات الجهاديــة ليــس آخرهــا  يذكــر أن لشــهيدنا املجاهــد جهــاد دوًرا ب

العمليــة االستشــهادية بالجيبــات املصفحــة عــى معــر »كيســوفيم«.

تــوىل مســئولية الوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس، وشــارك يف إطــاق عــرشات الصواريــخ عــى األهــداف الصهيونية، 

فوضــع عــى الئحــة املطلوبــني لألجهــزة األمنيــة الصهيونيــة ونجــا مــن محاولــة اغتيــال أثنــاء تواجــده مــع الشــهيدين 

املجاهديــن خليــل الضعيفــي وعمــر الخطيــب.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم االثنــني 17 ديســمر )كانــون األول( 2007م كانــت طائــرات العــدو الصهيــوين تحلــق يف ســامء غــزة 

ــرار  ــذوا الق ــن اتخ ــان الذي ــادة الكي ــه ق ــذي ميارس ــاالت ال ــل االغتي ــتمراًرا ملسلس ــطينيني، واس ــاء الفلس ــة لدم متعطش

باســتهداف قــادة رسايــا القــدس يف محاولــة لكبــح مقاومتهــا، فــكان الشــهيد املجاهــد ماجــد الحرازيــن والشــهيد املجاهد 

جهــاد ضاهــر يســتقان ســيارة مدنيــة خلــف املجمــع اإليطــايل يف حــي النــر غــرب مدينة غــزة قبــل أن تطلــق الطائرات 

صواريــخ حقدهــا عليهــام لرتقيــا شــهيدين، ويصــاب خمســة مــن املــارة لحظــة االســتهداف الــذي أفجــع حركــة الجهــاد 

اإلســامي وفلســطني بأكملهــا، إذ فقــدت قائديــن كبريــن لهــام تاريــخ حافــل بالعمــل الجهــادي البطــويل. ومــا زاد مــن 

هــول الفاجعــة استشــهاد مثانيــة مــن قــادة ومجاهــدي رسايــا القــدس يف غارتــني صهيونيتــني بعــد ســاعات قليلــة مــن 

ــم الدحــدوح،  ــراء: )كري ــه تعــاىل الشــهداء األب ــإذن الل ــود الشــهداء ب ــاء املجــد والخل االســتهداف األول لرتقــي إىل علي

ــل(. ــو حب ــر، حســام أب ــد الرتامــي، ســمر بك ــش، أســامة ياســني، محم ــل طاف ــو الســعيد، نائ ــامر أب ــة، ع ــن العيل أمي
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الشهيد املجاهد عامر يوسف حسن أبو سعيد

عشق الجهاد ومتنى الشهادة

الميالد والنشأة
ــة غــزة ألرسة  ــو )متــوز( 1975م مبدين ــو مصعــب( يف 19 يولي ــو ســعيد )أب ــد الشــهيد املجاهــد عــامر يوســف أب ول

فلســطينية بســيطة تتكــون مــن الوالديــن وعــرشة مــن اإلخــوة واألخــوات، ترتيــب شــهيدنا الفــارس عــامر الثــاين بــني 

ــة »يافــا« عــروس فلســطني التــي هّجرأهلهــا منهــا عنــوة يف عــام 1948م. ــه إىل مدين ــع، وتعــود أصــول أرست الجمي

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــامر تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني، وحصــل 

عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن إحــدى مــدارس املدينــة، والتحــق بعدهــا بكليــة الهندســة قســم الكهربــاء يف إحــدى 

جامعــات الجمهوريــة الليبيــة الشــقيقة.

ــت  ــره وق ــن عم ــام م ــًا ســامه مصعــب مل يتجــاوز الع ــه طف ــه الل ــزوج و رزق ــر أن شــهيدنا املجاهــد عــامر ت يُذك

ــده. ــهاد وال استش

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا الفــارس عــامر بالعديــد مــن الصفــات الحميــدة التــي شــكلت شــخصيته الجهاديــة؛ فقــد عــرف رحمــه 

اللــه شــابًا ملتزًمــا هــادئ الطبــاع ودمــث األخــاق مــا جعلــه يكســب قلــوب جميــع مــن عرفــه.

كــام متتــع شــهيدنا املجاهــد عــامر بالكتــامن والريــة ورسعــة البديهــة، تلــك الصفــات التــي أهلتــه ألن يكــون ضمــن 

الجنــود الفعالــني يف وحــدة تصنيــع صواريــخ القــدس يف رسايــا القــدس الجنــاح املســلح لحركــة الجهــاد اإلســامي.

مشواره الجهادي
مل يكــن غريًبــا عــى الشــهيد املقــدام أبــو مصعــب أن ينضــم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي تلــك الحركــة التــي 

ــكان انضــامم شــهيدنا إىل  ــد املؤســس د. فتحــي الشــقاقي يف مالطــا، ف ــال القائ ــا بعــد اغتي ــا وعــى نهجه تعــرف عليه

(2007 - 1975)

ـــعيد  ـــو الس ـــامر أب ـــارس ع ـــهيد الف ـــرج الش ـــاة خ ـــق املعان ـــن عم م

حامـــًا ســـاحه لينتقـــم لـــكل الحرائـــر، ليثـــأر لدمـــاء األبريـــاء مـــن 

ــا يف  ــه ماضًيـ ــه عـــيل راحتيـ ــًا روحـ ــاء، حامـ ــال ونسـ ــيوخ وأطفـ شـ

ـــا  ـــامر م ـــا شـــهيدنا ع ـــه ي ـــك الل ـــه. رحم ـــد الل ـــًا نحـــو وع ـــه مقب طريق

ـــا  ـــن دني ـــث ع ـــادك، ومل تبح ـــك وجه ـــه يف عمل ـــت الل ـــك! صدق أعظم

ـــك وعرضـــك  ـــأر لدين ـــخ لتث ـــف تطـــور الصواري ـــل همـــك كي ـــا، ب تصيبه

وطنـــك، فهاهـــي الشـــهادة تأتيـــك اصطفـــاء مـــن اللـــه فهنيًئـــا لـــك 

ـــلوان. ـــر والس ـــك الص ولذوي
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ــد  ــهيد القائ ــع الش ــدة م ــات وطي ــط بعاق ــث ارتب ــة حي ــة الليبي ــن الجمهوري ــه م ــد عودت ــاد بع ــة الجه ــوف حرك صف

ــه للعمــل ضمــن وحــدة  ــي أهلت ــزات الت ــد مــن الصفــات واملمي ــه العدي ــذي رأى في ــد( ال ــو الولي ــد الدحــدوح )أب خال

التصنيــع. ومــع انــدالع انتفاضــة األقــى بــات الشــهيد املجاهــد عــامر أقــرب إىل حلــم الشــهادة مــن ذي قبــل، فطاملــا 

حلــم باالنتقــام لدمــاء األبريــاء مــن أبنــاء شــعبه مــن ظلــم واســتعباد العــدو الصهيــوين، فنــال مــا متنــى عندمــا انضــم إىل 

وحــدة التقنيــة التابعــة لرايــا القــدس مــع بدايــة االنتفاضــة ليدخــل مرحلــة جديــدة يف العمــل العســكري، ومــع بــدء 

العمــل يف تصنيــع الصواريــخ املظفــرة رشــح اســم الشــهيد بقــوة بحكــم خرتــه وصفــاء ذهنــه وقدرتــه عــى االســتيعاب 

وتخصصــه يف الهندســة الكهربائيــة ليكــون مــن أوائــل العاملــني يف وحــدة تصنيــع صواريــخ القــدس حيــث عكــف مــع 

رفاقــه املجاهديــن عــيل تطويــر منظومــة صواريــخ رسايــا القــدس لجعلهــا أكــر قــدرة عــى إيقــاع الخســائر بالصهاينــة.

موعد مع الشهادة
مــن شــهداء يــوم عرفــة، حيــث قامــت قــوات االحتــال باغتيــال الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن عضــو املجلــس 

ــى  ــرد ع ــا بال ــدس مجاهديه ــا الق ــت رساي ــر، فكلف ــاد ظاه ــد جه ــهيد املجاه ــدس والش ــا الق ــى لراي ــكري األع العس

ــم  ــد كري ــهيد املجاه ــة، والش ــن العيل ــد أمي ــهيد املجاه ــة الش ــامر برفق ــارس ع ــهيدنا الف ــرج ش ــراء، فخ ــة النك الجرمي

ــا، لكــن قدرهــم  ــخ القــدس ملجاهــدي الراي ــل طافــش، لتســليم عــدد مــن صواري الدحــدوح، والشــهيد املجاهــد نائ

قــد حــان موعــده لرتصدهــم طائــرات االســتطاع وتطلــق عليهــم صواريخهــا لرتقــوا شــهداء يف مســاء يــوم 17 ديســمر 

)كانــون األول( 2007م.

الجديــر بالذكــر أن عمليــة االغتيــال هــذه تلتهــا عمليــة اغتيــال أخــرى بعــد ســاعات قليلــة حيــث قصفــت الطائــرات 

الصهيونيــة مجموعــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس شــامل القطــاع بعــد خروجهــم مــن صــاة الفجــر وهــم: الشــهيد 

ــل، والشــهيد املجاهــد محمــد الرتامــي، والشــهيد املجاهــد ســمر بكــر، والشــهيد املجاهــد  ــو حب املجاهــد حســام أب

أســامة ياســني، لتتعانــق أرواحهــم يف ســامء فلســطني يف يــوم عرفــة شــهداء عــى دمويــة الكيــان وغطرســته.
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الشهيد املجاهد كريم مروان محمد الدحدوح

متنى الشهادة فنالها بإخاص

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد كريــم مــروان الدحــدوح )أبو عدنــان( بتاريــخ 15 مــارس )آذار( 1984م يف حي الزيتــون مبدينة 

غــزة حيــث عــاش وتــرىب يف كنــف أرسة مؤمنة مجاهدة متســكت باإلســام منهًجا ودســتور حياة تتكون مــن والديه وأربعة 

إخــوة وخمــس أخــوات. وشــاء القــدر أن يســبقه شــقيقه مهــدي شــهيًدا إثر اســتهدافه مــن قبل قــوات االحتــال الصهيوين 

يف عمليــة اغتيــال. وتعتــر عائلــة الدحــدوح مــن العائــات الفلســطينية املجاهــدة التــي قدمــت العديــد مــن الشــهداء 

العظــام عــى مذبــح الحريــة، أولئــك الذيــن بــرزوا يف العمــل الجهــادي املقــاوم ضــد االحتــال منهم: الشــهيد القائــد خالد 

الدحــدوح، أميــن، أمــني، محمــد )أبــو عبيــدة(، نضــال، محمــود، محمــد فهمــي الدحــدوح، محمــد عبــد النــارص الدحدوح.

درس شــهيدنا املجاهــد كريــم مراحــل التعليــم املختلفة يف مدارس غزة حيــث أنهى املرحلة الثانوية يف مدرســة يافا، ثم 

التحــق بكليــة الحقــوق يف جامعــة األزهــر بغــزة إال أنــه مل يتمكــن مــن إكامل دراســته الجامعية بســبب ماحقتــه من قبل 

قــوات االحتــال لنشــاطه ودوره املميــز يف العمــل الجهــادي ضمــن رسايا القــدس الجناح املســلح لحركة الجهاد اإلســامي.

يُذكر أن شهيدنا قد رزقه الله قبل ما يقرب األربعة أشهر من استشهاده طفلة أسامها بتول.

صفاته وأخالقه
ــه  ــل أخاق ــر يف صق ــد األث ــف أش ــام الحني ــم اإلس ــة بتعالي ــة ملتزم ــة مؤمن ــم يف بيئ ــارس كري ــهيدنا الف ــأة ش لنش

وتهذيبهــا فمنــذ نعومــة أظافــره عــرف طريــق املســاجد وحلقــات تحفيــظ القــرآن التــي اعتــاد الذهــاب إليهــا مــع والــده 

وشــقيقه الشــهيد املجاهــد مهــدي يف مســجد صــاح الديــن. مــن جهتهــا قالــت والدتــه الصابــرة واملحتســبة: »لقــد كان 

ــا مــن كل مــن عرفــه«. كريــم، بــاًرا يب وبوالــده، كــام أنــه مثــال للشــاب املســلم امللتــزم مــا جعلــه محبوبً

 بخصــوص خــر استشــهاده تحدثــت والدتــه: »لقــد كنــت أتوقــع استشــهاد فلــذة قلبــي وقــرة عينــي بســبب نشــاطه 

املقــاوم لاحتــال، لكــن خــر استشــهاده جــاء كصاعقــة هــزت وجــداين فالصدمــة تجــاوزت تصديقــي حيــث مل ميــر عــى 

(2007 - 1984)

اعذرونــا أيهــا الشــهداء فأقامنــا ال تعــرف إال اليســر عــن جهادكــم 

ــا أشــائكم  ــم وبقاي ــن أن تنصــف دماءك ــم وال ميك ــم تضحياتك وعظي

التــي كتبــت رســالة العشــق األزيل لفلســطني! اعذرونــا فأرواحنــا تــن 

ــي بنظــرات  ــوع وهــي تلق ــت الدم ــا ذرف ــم وعيونن ــة فراقك ــن لوع م

الــوداع عــى أشــائكم، ونعلــم أننــا مهــام فعلنــا فلــن نوفيكــم حقكــم 

فأرواحكــم كانــت هــي العطــاء.
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خروجــه مــن البيــت ســوى بضــع دقائــق«. وأضافــت: »الحمــد لله الــذي أكرمنــي باستشــهاد فلــذيَت قلبي مهــدي وكريم«.

فيــام قالــت زوجتــه الصابــرة املحتســبة بنــرات حزينــة حملــت يف طياتهــا أمل الفــراق والبعــاد: »لقــد عشــت مــع 

رجــل يــكاد يشــبه الرجــال الذيــن عــارصوا النبــي محمــد ؛ فقــد عــاش رحمــه اللــه زاهــًدا مؤمًنــا كرميـًـا حنونـًـا صابــًرا 

محتســًبا جــل وقتــه للعمــل يف ســبيل اللــه، والحمــد للــه الــذي رشفنــي بــأن أكــون زوجــة لرجــل قــدم حياتــه كلهــا مــن 

أجــل إعــاء كلمــة اللــه ونــرة دينــه«.

مشواره الجهادي
تعــرف شــهيدنا املجاهــد كريم عى حركة الجهاد اإلســامي يف ســن مبكر من عمره حيث عمــل ضمن اإلطار االجتامعي 

لحركــة الجهــاد اإلســامي، وشــارك يف كافــة فعالياتهــا وأنشــطتها وارتبط بعاقات واســعة مــع العديد من القادة الشــهداء.

تــدرج شــهيدنا الفــارس كريــم يف العمــل، ثــم قــرر االنتقــال إىل العمــل العســكري ضــد الكيــان حيــث رشع بالعمــل 

الــدءوب باإلمكانــات املتاحــة. وقــد عــرف الشــهيد املجاهــد كريــم بإخاصــه يف عملــه للــه، وإقدامــه وشــجاعته الباســلة 

ــواىن عــن  ــم يكــن يت ــا، فل ــا ومخيامتن ــا ومدنن ــة عــى قران ــداءات القــوات صهيوني ــر مــن اعت ــه املتواصــل للكث وتصدي

الخــروج ملواجهــة االحتــال فــرتاه يف كافــة مياديــن الجهــاد واملقاومــة فارًســا مغامــًرا مســافًرا نحــو العــا. وشــارك مــع 

إخوانــه املجاهديــن يف قصــف العديــد مــن املســتوطنات الجامثــة عــى أرضنــا املحتلــة يف محيــط قطــاع غــزة.

حظــي شــهيدنا املقــدام كريــم عــى رشف قائــدة وحــدة الهندســة والتصنيــع يف مدينــة غــزة وذلــك لخرتــه يف تصنيــع 

وتطويــر صواريــخ رسايــا القــدس إىل أبعــد مــدى داخــل الكيــان الصهيــوين، فــكان القائــد واألمــني واملخلــص واملجاهــد 

والخبــر والناصــح ألفــراد وحــدة الهندســة والتصنيــع.

تعــرض شــهيدنا املقــدام كريــم أســوة بأخيــه الشــهيد املجاهــد مهــدي لعمليــات اغتيــال عديــدة وكان آخرهــا يــوم 

اغتيــال الشــهيد املجاهــد ســامي طافــش بتاريــخ 13 ديســمر )كانــون األول( 2007م ولكنــه نجــا بفضــل اللــه تعــاىل.

موعد مع الشهادة
مــن شــهداء يــوم عرفــة، حيــث قامــت قــوات االحتــال باغتيــال الشــهيد املجاهــد ماجــد الحرازيــن عضــو املجلــس 

العســكري األعــى لرايــا القــدس والشــهيد املجاهــد جهــاد ظاهــر، فكلفــت رسايــا القــدس مجاهديهــا بالــرد عــى الجرمية 

النكــراء، فخــرج شــهيدنا املجاهــد كريــم برفقــة الشــهيد املجاهــد أميــن العيلــة، والشــهيد املجاهــد عــامر أبــو الســعيد، 

والشــهيد املجاهــد نائــل طافــش، لتســليم عــدد مــن صواريــخ القــدس ملجاهــدي الرايــا، لكــن قدرهــم قــد حــان موعده 

لرتصدهــم طائــرات االســتطاع وتطلــق عليهم صواريخها لرتقوا شــهداء يف مســاء يوم 17 ديســمر )كانــون األول( 2007م.

ــرات  ــت الطائ ــث قصف ــة حي ــاعات قليل ــد س ــرى بع ــة أخ ــا عملي ــذه تلته ــال ه ــة االغتي ــر أن عملي ــر بالذك الجدي

الصهيونيــة مجموعــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس شــامل القطــاع بعــد خروجهــم مــن صــاة الفجــر وهــم: الشــهيد 

ــل، والشــهيد املجاهــد محمــد الرتامــي، والشــهيد املجاهــد ســمر بكــر، والشــهيد املجاهــد  ــو حب املجاهــد حســام أب

ــان وغطرســته. ــة الكي ــة شــهداء عــى دموي ــوم عرف ــم يف ســامء فلســطني يف ي ــق أرواحه أســامة ياســني، لتتعان
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الشهيد املجاهد ماجد يوسف إبراهيم الحرازين

أمى حياته مجاهًدا ولقي ربه شهيًدا وشاهًدا

الميالد والنشأة
ـــران( 1970م بحـــي الشـــجاعية  ـــو )حزي ـــو املؤمـــن( يف 28 يوني ـــن )أب ـــد الشـــهيد املجاهـــد ماجـــد يوســـف الحرازي  ول

ـــت  ـــة ترب ـــة مؤمن ـــطينية متواضع ـــف أرسة فلس ـــرع يف كن ـــن وترع ـــو املؤم ـــد أب ـــهيد املجاه ـــاش الش ـــزة، وع ـــة غ يف مدين

عـــى الصـــدق واألمانـــة والحـــب. متيـــزت أرستـــه املكونـــة مـــن والـــده وخمســـة إخـــوة وســـت أخـــوات باملحبـــة والرتابـــط 

ـــهيد  ـــر الش ـــام. ويعت ـــهاده بع ـــل استش ـــن قب ـــو املؤم ـــهيد أب ـــدة الش ـــوىف وال ـــدر أن تت ـــاء الق ـــا، وش ـــني أفراده ـــر ب الكب

ـــور. ـــه الذك أوســـط إخوان

ــة عــى  ــه العجيب ــه وقدرت ــاء ذهن ــة، وصف ــه يف مراحــل دراســته املختلف ــن بتفوق ــو املؤم ــارس أب ــز شــهيدنا الف  متي

الحفــظ وحبــه الشــديد للقــراءة واالطــاع حيــث درس املراحــل التعليميــة املختلفــة يف مــدارس مدينــة غــزة، ومتكــن مــن 

إنهــاء املرحلــة الثانويــة بتقديــر عــام مرتفــع إال أن اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــال حــال آنــذاك دون إكــامل دراســته 

الجامعيــة التــي عــاد إليهــا بعــد االنســحاب الصهيــوين مــن قطــاع غــزة حيــث التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة ونــال 

درجــة البكالوريــوس مــن الجامعــة يف الخدمــة االجتامعيــة.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد ماجــد مــن ابنــة عمــه بعــد خروجــه مــن الســجن عــام 1992م ورزق منهــا خولــة، ومؤمــن، 

ومــروة، وبيســان، وروزان والتــوأم فاطمــة، وحمــزة.

أخالقه وصفاته
ُعــرف الشــهيد املجاهــد ماجــد بشــجاعته، وحنيتــه ورق قلبــه، وبــره بوالديــه خاصــة والدتــه التــي دامئـًـا يقبــل يديهــا 

ماجــد الحرازيــن! أبــا مؤمــن! مبــارك دمك. مبــارك جهــادك. مبارك 

عطــاؤك. مبــارك الفكــر الــذي عبــأك. مبــارك النهــج اإلســامي الثــوري 

الــذي رســم مامــح حياتــك مــن ألفهــا إىل يائهــا. مباركــة تلــك األشــاء 

التــي تناثــرت كحبــات املطــر يف شــوارع غــزة. ماجــد الحرازيــن! كنــت 

فينــا وال زلــت رمــزًا للتضحيــة والعطــاء والفــداء، تواصــل مســرة مــن 

ســبقوك مــن الشــهداء ال يــرك مــن بــاع أو خــان أو اســتكان. ماجــد 

الحرازيــن! يــا مــن فهمــت جيــًدا معنــى قــول اللــه تعــاىل: نث ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېمث [األنفــال: 60] فلــم تــرتك ليعينــك 
مســاحة للنــوم، وال لجســدك فرصــة للراحــة وأنــت تعــد العــدة مــع إخوانــك املجاهديــن لتحقيــق أكــر قــدر مــن اإليــام يف 

صفــوف بنــي يهــود، فعكفــت عــى تطويــر الصواريــخ القدســية لتــدك املغتصبــات الصهيونيــة الجامثة عــى أراضينــا املحتلة 

خلــف جــدار املــوت والقتــل الــذي يلــف قطــاع غــزة.

(2007 - 1970)
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ــادي  ــه عــى الفكــر الجه ــه وإقبال ــره بتدين ــذ نعومــة أظاف ــو املؤمــن من ــز شــهيدنا املجاهــد أب ــا. ومتي ورأســها وقدميه

املقــاوم حيــث اعتــاد الذهــاب إىل املســاجد وحضــور الحلقــات اإلميانيــة. كــام متيــز شــهيدنا بالريــة التامــة والكتــامن، 

وهــذا رس نجــاح عملياتــه النوعيــة والجريئــة.

ُعــرف عنــه حبــه ورأفتــه بالفقــراء واملحتاجــني حيــث مل يتــوان عــن تقديــم يــد العــون لــكل ســائل ومحــروم عــى 

الرغــم مــن ضيــق العيــش وظروفــه االقتصاديــة الصعبــة التــي عــاىن منهــا.

متيــز الشــهيد املقــدام أبــو مؤمــن بحبــه الشــديد لرياضــة كــرة القــدم حيــث كان العًبــا مميــزًا ولقــد لعــب مباريــات 

باســم حــي الشــجاعية وشــارك يف العديــد مــن املســابقات الرســمية عــى مســتوى فلســطني.

مشواره الجهادي
يعــد شــهيدنا مــن النــواة األوىل للجهــاز العســكري الســابق )قســم( لحركــة الجهــاد اإلســامي خــال االنتفاضــة األوىل، 

وكان شــعلة متقــدة مــن الجهــاد والعطــاء، ومــع انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة كان للشــهيد املجاهــد أبــو املؤمــن 

أيًضــا دور كبــر يف إعــداد وتأســيس رسايــا القــدس وتدريبهــا عــى أحــدث التقنيــات العســكرية إضافــة إىل إرشافــه عــى 

ــهيد  ــجل للش ــوين، ويس ــال الصهي ــد االحت ــدة ض ــة واملعق ــة النوعي ــهادية والجهادي ــات االستش ــرشات العملي ــذ ع تنفي

املقــدام أبــو املؤمــن العديــد مــن العمليــات الناجحــة والتــي منهــا:

ـــري  ـــميح امل ـــد س ـــامعيل ومحم ـــيل إس ـــامل ع ـــهاديان: ج ـــا االستش ـــي نفذه ـــة الت ـــرى« النوعي ـــدر الك ـــة »ب - عملي

باســـتخدام زورق بحـــري تـــم تفجـــره بســـفينة »دبـــور« صهيونيـــة تـــم إغراقهـــا وإصابـــة أربعـــة جنـــود صهاينـــة 

إصابـــات خطـــرة.

ــح،  ــر البل ــة كيســوفيم رشق دي ــا يف منطق ــا صهيونًي ــي اســتهدفت موقًع ــة الت ــف الســاخن« النوعي ــة »الصي - عملي

واستشــهد فيهــا االستشــهادي محمــد الجعــري، وقــد أســفرت العمليــة عــن قتــل وجــرح العديــد مــن الجنــود الصهاينــة 

واســتقالة قائــد املنطقــة الجنوبيــة فيــام بعــد.

- عمليــة »انتقــام الحرائــر« التــي نفذتهــا االستشــهادية مرفــت مســعود وســط تجمــع لجنــود االحتــال يف بلــدة بيــت 

حانــون مــام أدى إىل مقتــل وجــرح عــدد منهــم.

- عمليــة »أم الــررشاش - إيــات املحتلــة« النوعيــة والجريئــة التــي نفذهــا االستشــهادي محمــد فيصــل السكســك، 

وقــد أســفرت عــن قتــل ثاثــة صهاينــة وإصابــة العديــد منهــم.

ــب  ــل وأصي ــث قت ــخ القــدس حي ــم« بصواري ــة »زيكي ــا قصــف مغتصب ــم فيه ــذي ت ــة »فجــر االنتصــار« وال - عملي

ــة. ــن الصهاين العــرشات م

ويُســجل للشــهيد إرشافــه عــى الكثــر مــن العمليــات منهــا: عمليــات قنــص وتفجــر ناقــات جنــد وآليــات صهيونيــة 

إضافــة إىل مشــاركته الفاعلــة يف تطويــر صواريــخ القــدس ومتابعتــه امليدانيــة للمجاهديــن خاصــة يف املناطــق الحدوديــة 

ومناطــق االجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة.
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ــك بســبب  ــة خمــس ســنوات وذل ــن أمــى يف الســجون الصهيوني ــو املؤم ــر أن الشــهيد املجاهــد أب ــر بالذك الجدي

عملــه يف الجهــاز العســكري ســابًقا لحركــة الجهــاد اإلســامي »قســم«، وربطتــه عاقــات مميــزة بالشــهداء األبــرار )مقلــد 

حميــد، محمــود جــودة، محمــد الشــيخ خليــل، خالــد الدحــدوح، عدنــان بســتان( والكثــر مــن الشــهداء.

موعد مع الشهادة 
ر للشــهيد املجاهــد ماجــد الحرازيــن أن ينال الشــهادة  بعــد أعــوام مــن املطــاردة واملاحقــة مــن العــدو الصهيــوين ُقــدِّ

ــون األول( 2007م حــني  ــني 17 ديســمر )كان ــك مســاء الثامــن مــن ذي الحجــة، االثن ــه، وذل ــي متناهــا مــن كل قلب الت

اســتقل ســيارة مدنيــة مــع الشــهيد املجاهــد جهــاد ضاهــر يف حــي النــر غــرب غــزة قــرب املجمــع اإليطــايل فأغــارت 

طائــرة صهيونيــة عــى ســيارتهام، فاستشــهد املجاهــدان، وأصيــب خمســة مــن املواطنــني املتواجديــن يف املــكان.
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الشهيد املجاهد نائل رشدي حسني طافش

الجندي املجهول يف رسايا القدس

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد نائــل رشــدي طافــش )أبــو رشــدي( بتاريــخ 11 يونيــو )حزيــران( 1973م بحــي الزيتــون مبدينــة 

غــزة ألرسة فلســطينية مؤمنــة، اتخــذت مــن اإلســام منهًجــا وطريــق حيــاة، وتعــود أصولهــا إىل مدينــة غــزة.

ــه وأربعــة إخــوة وخمــس أخــوات، وشــاء القــدر أن يكــون  ــو رشــدي مــن والدي تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد أب

ــة  ــى املرحل ــزة، وأنه ــة غ ــدارس مدين ــدادي يف م ــدايئ واإلع ــه االبت ــل تعليم ــى مراح ــع. تلق ــني الجمي ــث ب ــه الثال ترتيب

الثانويــة بتفــوق، ولكــن ظــروف الحيــاة الصعبــة حالــت بينــه وبــني إكــامل مســرته الدراســية، فالتحــق بســوق العمــل 

ــة األرسة. ــاة وإعال ــده يف تحمــل مشــاق الحي ليســاعد وال

وشــهيدنا املجاهــد نائــل متــزوج وقــد رزقــه اللــه عــز وجــل أربــع فتيــات هــن: دنيــا، وأمــل، ونــور، وســجود التــي 

استشــهد والدهــا وهــي مل تتجــاوز الشــهرين.

صفاته وأخالقه
الشــهيد املجاهــد نائــل ذو شــخصية هادئــة، حســن العاقــة مــع الجميــع: األهــل والجــران واألصحــاب. يحافــظ عــى 

صاتــه يف مســجد صــاح الديــن، ويقــدم يــد العــون لــكل إنســان، فنــال حــب النــاس واحرتامهــم. يقــول والــده واصًفــا 

ولــده بأنــه متيــز بالهــدوء والســكينة، فــكان قليــل الــكام، كثــر الصمــت، ملتزمــا يف املســاجد منــذ نعومــة أظافــره خاصــة 

يف مســجد صــاح الديــن بحــي الزيتــون مبدينــة غــزة. وأضــاف والــد الشــهيد: »نائــل شــاب طيــب وخلــوق وبــار بوالديــه، 

واصــل لرحمــه محــب إلخوانــه وأقاربــه وجرانــه حنــون عليهــم«.

مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا املجاهــد أبــو رشــدي لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انطاقــة االنتفاضــة األوىل حيــث 

حــرص عــى مشــاركة الحركــة يف كافــة فعالياتهــا وأنشــطتها التــي كانــت دعــت لهــا. وقــد تعــرض خــال تلــك االنتفاضــة 

ملحنــة االعتقــال وذلــك يف عــام 1992م، حيــث مكــث يف ســجون االحتــال ملــدة مثانيــة أشــهر بتهمــة االنتــامء لحركــة 

الجهــاد اإلســامي.

(2007 - 1973)

ــا  ــه م ــاس عن ــرف الن ــه أن يع ــه ال يهم ــبيل الل ــد يف س ــن يجاه م

يقــوم يف بــه يف هــذا الجهــاد؛ فهــو يعلــم أن ثــواب جهــاده سيحتســب 

عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل الــذي عظــم أجــر املجاهديــن. هكــذا كان 

الشــهيد املجاهــد نائــل ال يــرايئ النــاس يف جهــاده. 
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ومــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة التحــق شــهيدنا املقــدام نائــل بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح املســلح لحركــة 

ــلحة  ــف األس ــى مختل ــد ع ــداد الشــباب املجاه ــب وإع ــن الوحــدات الخاصــة بتدري ــة ضم ــل بداي ــث عم ــاد حي الجه

والتقنيــات. وقــد اختــر فيــام بعــد بســبب نشــاطه ورسيتــه للعمــل ضمــن وحــدة التصنيــع وإطــاق الصواريــخ القدســية 

التــي نفــذت العديــد مــن الهجــامت الصاروخيــة املباركــة ضــد املغتصبــات الصهيونيــة املقامــة عــى أرضنــا.

موعد مع الشهادة
ـــرز  ـــد أب ـــن أح ـــد الحرازي ـــد ماج ـــهيد املجاه ـــال الش ـــال باغتي ـــوات االحت ـــت ق ـــث قام ـــة، حي ـــوم عرف ـــهداء ي ـــن ش م

قـــادة رسايـــا القـــدس يف غـــزة والشـــهيد املجاهـــد جهـــاد ظاهـــر، فكلفـــت رسايـــا القـــدس مجاهديهـــا بالـــرد عـــى 

ـــامر  ـــد ع ـــهيد املجاه ـــة، والش ـــن العيل ـــد أمي ـــهيد املجاه ـــة الش ـــل برفق ـــارس نائ ـــهيدنا الف ـــرج ش ـــراء، فخ ـــة النك الجرمي

ـــدس،  ـــا الق ـــدي رساي ـــدس ملجاه ـــخ الق ـــن صواري ـــدد م ـــليم ع ـــدوح، لتس ـــم الدح ـــد كري ـــهيد املجاه ـــعيد، والش ـــو الس أب

ـــا لرتقـــوا شـــهداء يف مســـاء  ـــق عليهـــم صواريخه ـــرات االســـتطاع وتطل لكـــن قدرهـــم قـــد حـــان موعـــده لرتصدهـــم طائ

ـــون األول( 2007م. ـــمر )كان ـــوم 17 ديس ي

ــرات  ــت الطائ ــث قصف ــة حي ــاعات قليل ــد س ــرى بع ــة أخ ــا عملي ــذه تلته ــال ه ــة االغتي ــر أن عملي ــر بالذك الجدي

الصهيونيــة مجموعــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس شــامل القطــاع بعــد خروجهــم مــن صــاة الفجــر وهــم: الشــهيد 

ــل، والشــهيد املجاهــد محمــد الرتامــي، والشــهيد املجاهــد ســمر بكــر، والشــهيد املجاهــد  ــو حب املجاهــد حســام أب

ــان وغطرســته. ــة الكي ــة شــهداء عــى دموي ــوم عرف ــم يف ســامء فلســطني يف ي ــق أرواحه أســامة ياســني، لتتعان
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الشهيد املجاهد أسامة عيل عبد املجيد ياسني

صاحب الشهادة وشقيق الشهداء

الميالد والنشأة
ــم  ــيل( يف مخي ــو ع ــني )أب ــيل ياس ــامة ع ــد أس ــهيدنا املجاه ــا ش ــذه الدني ــى ه ــل ع ــارس )آذار( 1975م ط يف 9 م

ــة ملتزمــة قدمــت العديــد مــن الشــهداء، منهــم شــقيقا الشــهيد املجاهــد  النصــرات وســط قطــاع غــزة، ألرسة متدين

ــر أهلهــا مثــل بقيــة أهــايل  أســامة الشــهيدان املجاهــدان أميــن ورائــد ياســني، وتعــود جذورهــا لبلــدة »بشــيت« التــي ُهجِّ

القــرى والبلــدات الفلســطينية مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة عــام 1948م.

تتكـــون أرسة شـــهيدنا املجاهـــد أســـامة مـــن ســـبعة أشـــقاء كان ترتيبـــه األول بينهم حيـــث كان عمود البيـــت منذ صغره.

ــم النصــرات، ويف  ــة الغــوث يف مخي ــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكال أنهــى شــهيدنا املجاهــد أســامة تعليمــه االبت

العــام 1989م انتقلــت األرسة للعيــش يف مخيــم جباليــا لاجئــني، حيــث أكمــل شــهيدنا تعليمــه الثانــوي يف مدرســة بيــت 

حانــون الثانويــة. ونظــًرا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة مل يســتطع شــهيدنا املقــدام أبــو عــيل االلتحــاق بالجامعــة حيــث 

عمــل يف مهنــة الخياطــة، رزق الشــهيد زوجــة صابــرة ومحتســبة أنجبــت ثاثــة أوالد وثــاث بنــات هــم )عــيل، محمــد، 

أميــن، مريــم، رشيهــان، حنــني(.

صفاته وأخالقه
ميتــاز شــهيدنا املجاهــد أســامة بالريــة التامــة، والكتــامن وقلــة الــكام، هــادئ الطبــاع تربطــه عاقــة أرسيــة قويــة 

بجميــع أفــراد أرستــه الذيــن وصفــوه بعمــود البيــت.

مشواره الجهادي
خــال االنتفاضــة األوىل شــارك شــهيدنا الفــارس أســامة شــباب املخيــم يف إلقــاء الحجــارة والزجاجــات الحارقــة عــى 

ــامل  ــم الجـ ــطني! كل قيـ ــة فلسـ ــن رصخـ ــادم مـ ــذا القـ ــا هـ يـ

تســـند  أن  حاولـــت  االفتقـــار.  وقـــت  يف  أمامـــك  تنحنـــي 

الســـقف بكفـــك وكأنـــك تعلـــم أن ســـقف الحلـــم يوشـــك عـــى 

االنهيـــار، فـــا بديـــل عـــن الخيـــار، وقفـــت وكنـــت تحمـــل 

رايـــات الجهـــاد يف وجـــه كل أشـــكال الزيـــف، فتقدمـــت وأنـــت 

تهـــزأ بلغـــة املـــوت؛ ألنـــك تســـر أصـــًا نحـــو االستشـــهاد.

يــا أســامة! يــا نــوًرا يســر بهــدى اللــه! ارتحلــت بعــد أن قدمــت 

الواجــب رغــم قلــة اإلمــكان، فأنــت املثــال يف وقــت النســيان، تشــهد لــك نســامت املخيــم الــذي تناثــرت فيــه أشــاؤك، 

فــا وقــت وال بديــل عــن االنفجــار.

(2007 - 1975)
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جنــود االحتــال الصهيــوين حيــث تعــرض لاعتقــال عــدة مــرات، ويف إحــدى املــرات تعــرض للــرب املــرح مــن قبــل 

جنــود االحتــال مــام أدى إىل تكســر العديــد مــن ضلوعــه.

ــا يف الســلطة الفلســطينية، ومنــذ بدايــة  مــع قــدوم الســلطة الفلســطينية عمــل شــهيدنا املجاهــد أبــو عــيل موظًف

انتفاضــة األقــى، وخــال دوامــه يف الســلطة عــى املنطقــة الحدوديــة كان يقــوم بعمليــات الرصــد لتحــركات آليــات 

العــدو، وكذلــك صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة.

يف منتصــف العــام 2004م انضــم شــهيدنا املجاهــد أســامة ياســني إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، 

ونظــًرا لخرتــه العســكرية يف إطــاق الصواريــخ والتصنيــع اختارتــه قيــادة رسايــا القــدس للعمــل ضمــن صفــوف الرايــا 

ــوت  ــامة زق ــهادي أس ــم االستش ــهاديني منه ــن االستش ــدد م ــفة لع ــة الناس ــن األحزم ــد م ــز العدي ــام بتجهي ــث ق حي

واالستشــهادية مرفــت مســعود.

آخــر عمليــة ســجلت للشــهيد املجاهــد أســامة كانــت إطــاق عــدد مــن صواريــخ »القــدس« املظفــرة التــي أصابــت 

عــدًدا مــن جنــود ومجنــدات العــدو الصهيــوين قبــل أيــام مــن استشــهاده.

موعد مع الشهادة 
فجــر يــوم عرفــة 18 ديســمر )كانــون األول( 2007م ودعــت رسايــا القــدس أربعــة مــن خــرة قادتهــا ارتقــوا إىل العــا 

جــراء اســتهدافهم مــن قبــل طائــرات الغــدر الصهيونيــة حيــث كان الشــهيد القائــد أســامة ياســني برفقــة الشــهداء القــادة 

حســام أبــو حبــل، ومحمــد الرتامــي، وســمر بكــر يف ســاحة »مســجد التوبــة« يف مخيــم جباليــا بعــد تأديتهــم صــاة 

الفجــر حيــث باغتتهــم صواريــخ العــدو لرتقــوا إىل جــوار اللــه شــهداء عــى زيــف املرحلــة غــادروا هــذه الدنيــا ليؤكــدوا 

أن طريــق الــدم والشــهادة هــو الخيــار الوحيــد.

الجديــر ذكــره أن شــهيدنا املجاهــد أســامة ياســني ورفاقــه الذيــن ارتقــوا معــه جهــزوا دفعــة مــن الصواريــخ القدســية 

إلطاقهــا عــى األرايض املحتلــة رًدا عــى جرميــة اغتيــال الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن والشــهيد القائــد جهــاد ضاهــر 

لكــن قــدر اللــه أراد لهــم أن يرحلــوا ليرتكــوا الرايــة ملــن خلفهــم مــن أبنــاء رسايــا القــدس األبطــال. 
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الشهيد املجاهد حسام محمود محمد أبو حبل

يف صفحات العز تُكَتُب كلامتك

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد حســام محمــود أبــو حبــل )أبــو خالــد( بتاريــخ 7 يوليــو )متــوز( 1973م يف الشــتات يف دولــة 

الجزائــر يف مدينــة تلمســان بعــد أن اضطــرت أرستــه للهجــرة عــن بلدتهــا األصليــة »بريــر« عــام 1948م إثــر الجرائــم 

البشــعة التــي نفذتهــا العصابــات الصهيونيــة بحــق الشــعب الفلســطيني األعــزل. ويعــد شــهيدنا الثالــث يف الرتتيــب بــني 

إخوانــه الذكــور حيــث إن اللــه رزق والديــه ســتة مــن اإلخــوة واألخــوات.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد حســام وســط عائلــة بســيطة ومحافظــة ومتدينــة تتخــذ اإلســام ديًنــا ورشيعــة حيــاة حاملــة 

هــم فلســطني بــني أضلعهــا وثــواين عمرهــا. نشــأ وترعــرع بــني أزقــة الغربــة والحرمــان يف الشــتات ليلتحــق باملرحلــة 

االبتدائيــة، وليــدرس حتــى الصــف الخامــس، ولكــن القــدر شــاء أن تزيــد املأســاة أكــر ليفقــد شــهيدنا والديــه يف حــادث 

طــرق مــروع يف الجزائــر. وبعــد فقدانــه لوالديــه انتقــل ليعيــش يف األردن ليكمــل تعليمــه اإلعــدادي والثانــوي، وليكابــد 

متاعــب الحيــاة يتيــاًم. عــاش حياتــه وســط الضيــق واألمل الــذي يحــارص كل الفلســطينيني يف الوطــن والشــتات.

عــاد شــهيدنا الفــارس حســام مــن املنــايف يف العــام 1994م مــع قــدوم الســلطة الفلســطينية ليبــدأ رحلــة مــن املعانــاة 

عــى أرض وطنــه الحبيــب الــذي طاملــا حلــم بالعــودة إيل حضــن أرضــه املقدســة، وليعمــل بعــد ذلــك يف مجــال الخياطــة، 

ــاة. التحــق يف العــام 1996م بصفــوف  ــوان الحي ــون آخــر مــن أل ــه بل ــم تــزوج يف العــام 1995م ليواصــل رحلت ومــن ث

قــوات األمــن الوطنــي الفلســطيني. وبعــد ذلــك تــرك الســلطة ليعمــل ملــدة عــام داخــل أراضينــا املحتلــة عــام 1948م. 

وقــد رزقــه اللــه ثــاث بنــات ومولــوًدا ذكــًرا هــم: هالــة، بســمة، فــرح، خالــد.

صفاته وأخالقه
ــا، شــديد الكتــامن. التــزم بالصــاة خاصــة صــاة الفجــر،  ــا متزنً ــا باللــه وبإســامه، هادئً ــا واثًق عــرف شــهيدنا مؤمًن

يعطــف عــى الصغــر والكبــر، يصــل رحمــه وأقاربــه، كــام شــكل مثــااًل للــزوج املخلــص كــام تؤكــد زوجتــه، ونعــم األب 

الحنــون الرحيــم بــأوالده وأرستــه وكل مــن عرفــه.

(2007 - 1973 )

مــا أروعــه مــن قــدر أن تصعــد روح أبــو عبيــدة يــوم عرفــة 

وتلتقــي بــروح األحبــة. إنــه قــدر الشــهداء وقــدر املجاهديــن املرابطــني 

الذيــن يصنعــون التاريــخ بدمائهــم، ويســطرون أنصــع صفحــات املجــد 

والبطولــة والبــذل يف ســبيل اللــه. رجــال ال تلهيهــم تجــارة وال بيــع عــن 

ذكــر اللــه ماضــون يف طريــق ذات الشــوكة بــكل إقــدام وبســالة.
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مشواره الجهادي
ــق يســلكه  ــه للبحــث عــن طري ــه للشــهادة دفع ــه ومقدســاته، وحب حــب شــهيدنا املجاهــد حســام ألرضــه ووطن

ــم فتحــي الشــقاقي  ــور املعل ــر الدكت ــع شــهيدنا املجاهــد حســام بفك ــد أعجــب واقتن ــادي. وق ليواصــل مشــواره الجه

وبصوابيــة منهجــه املقــدس »اإلســام، الجهــاد، فلســطني« الــذي أثبــت مصداقيتــه ومصداقيــة بندقيتــه وخيــار حركتــه.

التحــق شــهيدنا املجاهــد حســام يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي عــام 1999م ليتلقــى جلســات اإلميــان والوعــي 

ــا اندلعــت انتفاضــة األقــى املباركــة حيــث تــم إعــادة ترتيــب الجهــاز العســكري للحركــة  والثــورة. وبعــد عــام تقريًب

رسايــا القــدس، فانضــم إىل ذلــك الجهــاز. وبــدأ نشــاطه العســكري مــن خــال رباطــه عــى الثغــور وصــد االجتياحــات 

الصهيونيــة. وتــدرج شــهيدنا يف رسايــا القــدس ليصبــح أحــد أبــرز قادتهــا يف شــامل غــزة ومســئواًل مبــارًشا عــن املنطقــة 

ــة  ــا. ويف الليل الرشقيــة إلقليــم الشــامل حيــث أرشف عــى تخريــج العديــد مــن الــدورات العســكرية ملجاهــدي الراي

التــي ارتقــى إىل اللــه شــهيًدا كان لتــّوه يختتــم دورة خاصــة إلخوانــه يف املجــال التقنــي.

ـــة لقطـــاع غـــزة  ـــات املحاذي ـــخ قـــدس عـــى املغتصب ـــرة مـــن صواري ـــارز يف إطـــاق دفعـــات كب كـــام لشـــهيدنا دور الب

ـــال. ـــا لاحت ـــه هدًف ـــا جعل م

موعد مع الشهادة 
بعــد إعــان الحــرب املســعورة واملجنونــة مــن قبــل الكيــان الغاصــب عــى مجاهــدي رسايــا القــدس، وبعــد جرميــة 

ــام  ــر الع ــا النف ــت الراي ــون األول( 2007م أعلن ــمر )كان ــن( يف 17 ديس ــو املؤم ــن )أب ــد الحرازي ــد ماج ــال القائ اغتي

يف صفــوف مجاهديهــا للــرد عــى جرميــة االغتيــال البشــعة، ولذلــك أعــد شــهيدنا املقــدام حســام وإخوانــه الشــهداء: 

ــرد عــى الجرميــة،  ــو عــامد( الخطــة لل ــو الســعيد(، وســمر بكــر )أب ــو عــيل(، ومحمــد الرتامــي )أب أســامة ياســني )أب

وقامــوا بتجهيــز عــدد مــن الصواريــخ القدســية إلطاقهــا صــوب األرايض الفلســطينية املحتلــة. وعقــب صــاة الفجــر مــن 

يــوم وقفــة عرفــة املوافــق 18 ديســمر )كانــون األول( 2007م بالقــرب مــن منــزل الشــهيد املجاهــد محمــد الرتامــي 

يف ســاحة »مســجد التوبــة« مبخيــم جباليــا إذ بطائــرات االحتــال تطلــق عــدًدا مــن صواريخهــا باتجاههــم مــا أدى إىل 

استشــهادهم جميًعــا لتعانــق أرواحهــم روح الشــهيد القائــد )أبــو املؤمــن(. فــإىل جنــات الخلــد يــا شــهداءنا األبــرار!
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الشهيد املجاهد سمر عوض الله خليل بكر

املشتاق إىل جنان الرحمن

الميالد والنشأة
بتاريــخ 22 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1975م، ولــد الشــهيد املجاهــد ســمر عــوض اللــه بكــر )أبــو عــامد( يف مخيــم 

جباليــا شــامل قطــاع غــزة، ونشــأ وترعــرع يف أحضــان أرسة بســيطة تتكــون مــن خمســة إخــوة وأخــوات وقــدر اللــه أن 

يكــون ترتيبــه الثالــث بينهــم، وتعــود جــذور هــذه األرسة إىل قريــة »بريــر« املحتلــة منــذ العــام 1948م، ربــت أبناءهــا 

عــى حــب األرض والجهــاد واملجاهديــن والتضحيــة مــن أجــل اللــه ثــم الوطــن.

ــدايئ  ــه االبت ــل تعليم ــوث ليكم ــة الغ ــة لوكال ــا التابع ــم جبالي ــدارس مخي ــامد مب ــو ع ــد أب ــهيدنا املجاه ــق ش التح

واإلعــدادي فيهــا، ثــم انتقــل ليكمــل تعليمــه الثانــوي يف مدرســة أبــو عبيــدة الثانويــة، ومل يتمكــن مــن مواصلــه دراســته 

ــة التــي عاشــتها أرستــه. الجامعيــة بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعب

تــزوج الشــهيد املجاهــد ســمر مــن فتــاة صابــرة ومحتســبة أنجبــت لــه خمســة مــن األبنــاء هــم عــامد وعــز الديــن 

ومحمــد وملــك وســمر الــذي ولــد بعــد استشــهاد والــده.

صفاته وأخالقه
لقــد حظــي شــهيدنا املجاهــد ســمر منــذ صغــره بحــب جميــع إخوانــه وكل مــن عرفــه، ومتيــز بصفــات طيبــة كطاعــة 

والديــه والهــدوء الــذي الزمــه منــذ صغــره واالبتســامة التــي مل تفــارق وجهــه يف كل املواقــف واألحــوال، ومتيــز أيًضــا 

بالتزامــه باملســجد منــذ نعومــة أظافــره كــام عــرف بأنــه كثــر القيــام بالليــل وخاصــة يف شــهر رمضــان وواصــل لرحمــه، 

باإلضافــة إىل أنــه متتــع برعــة فائقــة يف إنجــاز العمــل.

مشواره الجهادي
ــون األول( 1987م  ــدأت يف ديســمر )كان ــي ب ــات االنتفاضــة األوىل الت ــو عــامد يف فعالي شــارك شــهيدنا املجاهــد أب

وتعــرض لاعتقــال أكــر مــن مــرة مــن قبــل االحتــال الصهيــوين بســبب إلقائــه للحجــارة عــى جنــود االحتــال والكتابــة 

عــى الجــدران، وأصيــب بطلــق نــاري يف يــده اليــرى عــام 1993م مــا أدى إىل ضعــف يف عضــات اإلبهــام والســبابة يف 

اليــد اليــرى وُمنــع مــن الســفر للعــاج يف الخــارج.

(2007 - 1975)

أي كرامــة يف االستشــهاد أن يكــون بعــد لقــاء اللــه تعــاىل يف الصاة؟ 

إنــه انتقــال مــن لقــاء ربــاين مقــدس إىل لقــاء ربــاين مقــدس، فيــا لهــا 

مــن منزلــة يحظــى بــه قلــة مــن عبــاد اللــه ســبحانه.
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ويف بدايــة انتفاضــة األقــى التحــق الشــهيد املجاهــد ســمر بصفــوف كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح 

العســكري لحركــة حــامس يف عــام 2000م، وشــارك مــع إخوانــه املجاهديــن يف صــد االجتياحــات املتكــررة التــي تعــرض 

لهــا شــامل قطــاع غــزة مــن قبــل قــوات االحتــال، كــام شــارك يف إطــاق صواريــخ القســام، ويف أغلــب األيــام يرابــط عــى 

الثغــور تأهًبــا للتوغــات الصهيونيــة عــى القطــاع.

ــام  ــب القس ــام لكتائ ــد الع ــب للقائ ــمر بطل ــد س ــهيدنا املجاه ــدم ش ــاين( 2000م، تق ــون الث ــر )كان ــهر يناي ويف ش

ــة. ــه العائلي ــًرا لظروف ــض نظ ــل بالرف ــه قوب ــن طلب ــهادية، ولك ــة استش ــام بعملي ــحادة بالقي ــاح ش ــهيد ص الش

ــب  ــب القســام وكتائ ــني كتائ ــاء أســدود املشــرتكة ب ــة مين ــر شــهيدنا املجاهــد ســمر مــن املرشفــني عــى عملي يعت

ــل مســعود واالستشــهادي محمــد ســامل. ــا كل مــن االستشــهادي نبي ــام به ــي ق األقــى الت

يف منتصــف العــام 2004م انضــم شــهيدنا املقــدام أبــو عــامد لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي، ولنشــاطه الكبــر 

ــا يف  ــك أحــد قادته ــح بعــد ذل ــا القــدس ليصب ــا العســكري رساي ــم ترشــيحه للعمــل يف إطــار جناحه ــه ت ورسعــة بديهت

شــامل غــزة، وأيضــا مســئواًل عــن تدريــب املجاهديــن، ومســئواًل لإلمــداد العســكري يف املنطقــة الرشقيــة يف الشــامل. 

ــكل  ــادي ب ــه الجه ــو عــامد طريق ــا القــدس واصــل شــهيدنا املجاهــد أب ــه للعمــل ضمــن صفــوف رساي ــع انتقال وم

شــجاعة وتفــان حيــث قــام باملشــاركة يف إطــاق الكثــر مــن صواريــخ القــدس عــى املغتصبــات املحيطــة بقطــاع غــزة، 

كــام شــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات التــي تعــرض لهــا شــامل قطــاع غــزة الصامــد.

موعد مع الشهادة
فجــر يــوم عرفــة 18 ديســمر )كانــون األول( 2007م رافــق الشــهيد املجاهــد ســمر الشــهداء القــادة حســام محمــود 

أبــو حبــل ومحمــد ســعيد الرتامــي وأســامة عــيل ياســني، بعــد خروجهــم مــن تأديــة صــاة الفجــر يف مســجد التوبــة 

مبخيــم جباليــا وإذ بصواريــخ الغــدر الصهيونيــة تطالهــم، لرتقــوا شــهداء وهــم صيــام.

ــة رًدا عــى  ــر ذكــره أن الشــهداء جهــزوا دفعــة مــن صواريــخ القــدس املباركــة إلطاقهــا عــى األرايض املحتل الجدي

ــا القــدس ومنهــم الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن. جرميــة اغتيــال قــادة رساي
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الشهيد املجاهد محمد سعيد محمود الرتامي

نال الشهادة صامئًا

الميالد والنشأة
ـــاد  ـــع مي ـــد م ـــى موع ـــد ع ـــا بالتحدي ـــم جبالي ـــطني ومخي ـــت فلس ـــاين( 1973م كان ـــن الث ـــر )ترشي ـــوم 26 نوفم يف ي

ـــش يف  ـــعيد( ليعي ـــو الس ـــي )أب ـــعيد الرتام ـــد س ـــد محم ـــهيد املجاه ـــه الش ـــة، إن ـــاد واملقاوم ـــان الجه ـــن فرس ـــارس م ف

ـــام 1948م،  ـــذ ع ـــة من ـــات الصهيوني ـــدي العصاب ـــى أي ـــًرا ع ـــا« ق ـــدة »هربي ـــن بل ـــرت م ـــطينية ُهجِّ ـــف أرسة فلس كن

ـــاء، وربتـــه منـــذ الصغـــر عـــى الصـــدق والشـــجاعة وااللتـــزام باملســـجد،  أرضعتـــه أمـــه فيهـــا حليـــب العـــزة واألنفـــة واإلب

ـــل عـــى  ـــن يعم ـــا يف رحـــاب الرحم ـــى دامئً ـــر ليبق ـــه الكب ـــه وحب ـــن املســـجد الرتباطـــه الشـــديد ب ـــب ع ـــن يتغي ـــم يك فل

ـــة. ـــة الصحيح ـــه الرتبي ـــة إخوان تربي

 تتكــون عائلــة الشــهيد املجاهــد محمــد من والديه األكرمني وســبعة من اإلخــوة واألخوات، وقدر اللــه أن يكون ترتيبه 

الســادس بينهم. أنهى دراســته األساســية يف مدارس وكالة الغوث للاجئني، ومن ثم انتقل ليتعلم مهنة الحدادة يف الوكالة.

 يُذكر أن الشهيد املجاهد محمد قد تزوج من فتاة صالحة، لكن الله مل مين عليه بالذرية.

صفاته وأخالقه
متيــز بالصــدق واإلخــاص والتقــى والــورع والصــر عــى البــاء، فعــرف حكيــاًم يف قراراتــه، صامًتــا يخفــي وراءه بركانـًـا 

ثائــًرا مــن الجهــاد واملقاومــة، ومل يكــن يتكلــم إال مبــا هــو هــام ورضوري، وإن مــن عرفــه أو عايشــه يــدرك أنــه مل يكــن 

عــى صفــات عاديــة، بــل كان مميــزًا بــكل صفاتــه وأخاقــه، محبــا األطفــال الصغــار حًبــا جــاًم، وهــو مبقــام األب للكثــر 

مــن األشــبال الذيــن تربــوا عــى يديــه، وعهــد شــهيدنا املقــاوم محمــد فارًســا مجاهــًدا صلًبــا عنيــًدا ال يخــى يف اللــه 

لومــة الئــم، شــامًخا كالجبــال واســع الصــدر كالصحــراء املمتــدة، لــنّي الجانــب كالغصــن الطــري. مل يكــن يوًمــا متشــامئًا، 

بــل عــى الــدوام يدعــو اللــه أن يرزقــه مــا يطلــب، وكثــرا مــا ردد _رحمــه اللــه_ آيــات القــرآن كثــرًا.

مشواره الجهادي 
ــاد اإلســامي يف  ــة الجه ــام 2000م التحــق شــهيدنا املجاهــد محمــد بصفــوف حرك ــة انتفاضــة األقــى ع ــع بداي م

فلســطني، ثــم انضــم إىل صفــوف جناحهــا العســكري رسايــا القــدس حتــى أصبــح أحــد قادتهــا املميزيــن عــى مســتوى 

شــامل القطــاع. 

(2007 - 1973)

إنــه العطــاء الــذي ال ينضــب، عطــاء شــقه املجاهــدون بدمائهــم، 

وســلكه العابــدون بإميانهــم وإخاصهــم، ليجــودوا بأغــى مــا ميلكــون. 

يبيعــون أرواحهــم للــه وميضــون يف طريــق ال يعــرف ســوى شــعبتني: 

جهــاد حتــى الشــهادة أو مواصلــة حتــى النــر والتمكــني.
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ــد عــى  ــادي املمت ــد بجــدارة هــو مشــواره الجه ــه يســتحق لقــب القائ ــز الشــهيد املقــدام محمــد وجعل ــا مي إن م

مــدار ســنوات انتفاضــة األقــى، قضاهــا يف الدعــوة مــن أجــل رفــع رايــة اإلســام، ونــرش فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي 

يف فلســطني، وتــدرج شــهيدنا الفــارس أبــو الســعيد يف الســلم العســكري يف رسايــا القــدس إىل أن أصبــح نائــب القائــد 

العــام للمنطقــة الرشقيــة يف شــامل غــزة، وذلــك بســبب نشــاطه وخرتــه العســكرية، التــي صنعــت منــه قائــًدا عظيــاًم. 

كان لــه دور بــارز يف قيــادة رسايــا القــدس يف شــامل قطــاع غــزة حيــث بــدأ بتشــكيل املجموعــات والرايا العســكرية، 

وأخــذ يــدرب إخوانــه عــى الســاح وإعــداد العبــوات الناســفة واألحزمــة، كــام كان لــه الــدور البــارز يف تشــكيل الوحــدة 

الصاروخيــة يف شــامل غــزة التــي كانــت مهمتهــا دك املســتوطنات الصهيونيــة بالصواريــخ القدســية املظفرة. 

وكان حضـــوره متميـــزًا يف صـــد العديـــد مـــن االجتياحـــات التـــي تعـــرض لهـــا شـــاملنا الصامـــد مـــن خـــال االشـــتباكات 

ـــف  ـــق الهات ـــن طري ـــوات ع ـــة تفجـــر العب ـــو الســـعيد طريق ـــر شـــهيدنا املجاهـــد أب ـــد ابتك ـــوات؛ فق املســـلحة وزرع العب

النقـــال حيـــث إن الكثـــر مـــن إخوانـــه يف الجهـــاد واملقاومـــة شـــاهدوه وهـــو يفجـــر إحـــدى جرافـــات االحتـــال يف 

ـــد. ـــيخ زاي ـــة الش منطق

ــخ  ــن صواري ــدد م ــديروت بع ــدل وس ــي املج ــدك مدينت ــتطاعت أن ت ــي اس ــات الت ــن املجموع ــن ضم ــام كان م ك

ــني.  ــامة ياس ــر وأس ــمر بك ــل وس ــو حب ــام أب ــدوح وحس ــد الدح ــهداء محم ــة الش ــدس«، برفق ــراد« و«ق »ج

موعد مع الشهادة
بعدمــا اتخــذ جيــش الغــدر الصهيــوين قــراره بشــن حــرب عــى حركــة الجهــاد االســامي ورساياهــا املظفــرة متوهــاًم 

أن بإمكانــه القضــاء عــى أبنائهــا املؤمنــني مــن خــال اغتيــال عــدد مــن قــادة رسايــا القــدس يف مدينــة غــزة، ومنهــم 

أبــرز قــادة رسايــا القــدس الشــهيد ماجــد الحرازيــن )أبــو املؤمــن( حــني كان الشــعب الفلســطيني كلــه موجًهــا أنظــاره 

ــال  ــة اغتي ــز لعملي ــوين يجه ــش الصهي ــا، كان الجي ــدس وقادته ــا الق ــق رساي ــت بح ــي ارتكب ــزرة الت ــامعه إىل املج ومس

ــا عــى  ــدس إلطاقه ــخ الق ــن صواري ــددا م ــزت ع ــزة جه ــدس يف شــامل غ ــا الق ــادة رساي ــن ق ــة م ــدة بحــق كوكب جدي

ــل  ــو حب ــه املجاهــدون حســام أب ــث كان الشــهيد املجاهــد محمــد الرتامــي وإخوان ــة حي األرايض الفلســطينية املحتل

وأســامة ياســني وســمر بكــر خارجــني لتوهــم مــن مســجد التوبــة مبخيــم جباليــا بعــد تأديتهــم صــاة الفجــر يف جامعــة 

وهــم صامئــون يــوم عرفــة، ومــا أن توقفــوا بالقــرب مــن منــزل الشــهيد املجاهــد محمــد الرتامــي يف ســاحة مســجد 

ــون األول( 2007م. ــا يف 18 ديســمر )كان ــة بعــدد مــن صواريخه ــرات االســتطاع الصهيوني ــى باغتتهــم طائ ــة حت التوب

وبعــد قليــل مــن صــوت االنفجــار خيــم الصمــت عــى املــكان، وفجــأة علــت صيحــات التكبــر أرض مخيــم جباليــا 

والشــامل الصامــد، وارتقــت أرواح الشــهداء لتعانــق ســامء الوطــن ولتصطــف نجوًمــا تنــر الطريــق للجيــل القــادم.
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الشهيد املجاهد جهاد موىس يوسف جر

الفارس املقدام

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد جهــاد مــوىس جــر يف مخيــم املغــازي بتاريــخ 11 ســبتمر )أيلــول( 1989م محفــوف بــأرسة 

كرميــة متواضعــة مكونــة مــن الوالديــن وأربعــة مــن اإلخــوة وســت مــن األخــوات ترتيبــه الخامــس بينهــم.

يعــود أصــل عائلــة الشــهيد املجاهــد جهــاد إىل قريــة »عاقــر« التــي تعرضــت كباقــي قــرى فلســطني يف العــام 1948م 

للقتــل والتدمــر وترشيــد أهلهــا عــى يــد العصابــات الصهيونيــة. 

ـــة  ـــة يف مدرس ـــة اإلعدادي ـــة واملرحل ـــازي االبتدائي ـــة املغ ـــة يف مدرس ـــة االبتدائي ـــاد املرحل ـــارس جه ـــهيدنا الف درس ش

املغـــازي اإلعداديـــة، ومـــن ثـــم انتقـــل إىل مدرســـة املنفلوطـــي الثانويـــة، واستشـــهد قبـــل أن يتقـــدم المتحانـــات 

الثانويـــة العامـــة.

صفاته وأخالقه
ــا مــن الجميــع. حــرص عــى الصلــوات  ارتبــط الشــهيد الفــارس جهــاد بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه، جعلتــه محبوبً

الخمــس يف مســجد يحيــى عيــاش واملســجد الكبــر، وارتبــط بصداقــة حميمــة بالشــهيد البطــل يوســف حســني مــوىس، 

وكان كثــر املــزاح، لكــن ذلــك مل يشــغله عــن الجــد واالجتهــاد يف طاعــة اللــه.

كانــت تغمــره الفرحــة والبهجــة عنــد ســامعه نبــأ وقــوع عمليــة استشــهادية يف قلــب الكيــان الصهيــوين، ويــرخ 

بصــوت عــاٍل مبــرشًا بالعمليــة ليســمعه الجميــع. حــرص عى املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء واالحتفــاظ بصورهم.

مشواره الجهادي
ــة  ــوظ يف انتفاض ــكل ملح ــة وبش ــارك بفعالي ــطني وش ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــاد إىل حرك ــهيد جه ــى الش انتم

ــن. ــة امليادي ــطًا يف كاف ــًا وناش ــوا فاع ــار عض ــى، وص األق

شــارك شــهيدنا جهــاد يف كثــر مــن املناســبات واالحتفــاالت واملخيــامت التــي أقامتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف 

ــة للحركــة. ــارات االجتامعي فلســطني كــام شــارك يف الزي

(2007 - 1989)

مخيــامت الترشيــد حواضــن املجاهديــن املتشــوقني لانتقــام مــن 

العــدو الغريــب عــن وطنهــم قــدر تشــوقهم للعــودة لذلــك الوطــن. 

التشــوق لانتقــام وللعــودة صنــع أبطــااًل يف لحظــة الصــدام مــع العــدو 

يســطرون ماحــم انتصــارات رغــم فــرق العــدة والعتــاد. جهــاد اســم 

عــى مســمى يف ســاح الوغــى عنــوان.
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ألــح شــهيدنا املقــدام جهــاد عــى إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي مــراًرا طالًبــا االنضــامم إىل صفــوف رسايــا القدس 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي. ولشــدة حبــه للجهــاد يف ســبيل اللــه حيــث تــرشب األفــكار الجهاديــة منــذ 

نعومــة أظافــره فقــد طــرق كل الُســبل مــن أجــل تلــك املنيــة ثــم التحــق بالرايــا. 

ـــم املغـــازي،  ـــا األخـــر ملخي ـــدى اجتياحه ـــة ل ـــوات الصهيوني ـــة يف التصـــدي للق ـــاد بفعالي شـــارك الشـــهيد املجاهـــد جه

ـــر،  ـــكان آخ ـــهادة يف م ـــه الش ـــرت ل ـــه ادخ ـــن إرادة الل ـــه، ولك ـــبيل الل ـــهادة يف س ـــال الش ـــذاك أن ين ـــه آن ـــت أمنيت وكان

فعـــاد ليشـــارك يف وداع حبيبـــه ورفيـــق ســـاحه آنـــذاك الشـــهيد املجاهـــد يوســـف مـــوىس معاهـــًدا عـــى االنتقـــام 

ـــاد يف  ـــه للجه ـــث أن حب ـــم ويف مناطـــق أخـــرى حي ـــا رشق املخي ـــات للراي ـــدة عملي ـــارك يف ع ـــد ش ـــاء الشـــهداء. وق لدم

ـــن أي يش. ـــر م ـــه أك ـــبيل الل س

موعد مع الشهادة
يــوم الخميــس 20 ديســمر )كانــون األول( 2007م مخيــم املغــازي وســط قطــاع غــزة يتعــرض لهجمــة عدوانيــة مــن 

قبــل العــدو املجــرم، وبدورهــا رسايــا القــدس تصــدر التعليــامت ملقاتليهــا بالنفــر وصــد العــدوان وتلقــني الصهاينــة درًســا 

قاســًيا. شــهيدنا املجاهــد جهــاد جــر ابــن رسايــا القــدس يتقــدم مــع أحــد أفــراد مجموعتــه ويقرتبــان مــن قــوة صهيونيــة 

خاصــة ومــا أن حانــت اللحظــة املناســبة حتــى بــدأت النــران تخــرج مــن فوهــات بنــادق املجاهديــن وكعادتهــا اآلليــات 

املتوغلــة التــي تتدخــل إلنقــاذ جنودهــا املنهزمــني تطلــق قذيفــة تصيــب الشــهيد املقــدام جهــاد بشــكل مبــارش لتمــزق 

جســده الطاهــر ويرتقــي عــى إثرهــا شــهيًدا.



505 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد املجاهد حمزة سامل محمد أبو طيور

أحد أبطال عملية اقتحام األسود

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد حمــزة ســامل أبــو طيــور )أبــو بكــر( يف مخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة بتاريــخ 21 يوليــو 

)متــوز( 1986م، عــى مشــارف االنتفاضــة األوىل وســط إطــاق النــار والغــاز املســيل للدمــوع، فتوجــت هــده العناويــن 

فــرتة الطفولــة التــي ســلبها االحتــال مــن عيــون أطفــال فلســطني ظانًــا أنهــم قــد ينســون ظلمــه، فهاهــم يكــرون وىف 

يدهــم الســاح يذيقــون الجنــود مــرارة العلقــم وزلزلــة األرض تحــت أقدامهــم. تــرىب شــهيدنا املجاهــد أبــو بكــر يف أرسة 

طيبــة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــام تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا .

ــا كباقــي األرس الفلســطينية عــام  ــا منه ــر أهله ــي ُهجِّ ــدة »وادي حنــني« الت ــور إىل بل ــو طي ــة أب ترجــع جــذور عائل

ــم. ــه األول بينه ــني، ترتيب ــور وفتات ــة ذك ــه وأربع ــن والدي 1948م. وتتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد م

درس الشــهيد الفــارس حمــزة املرحلــة االبتدائيــة يف الســعودية حيــث ســافر مــع والــده الــذي عمل مدرًســا فيهــا لعدة 

ســنوات، ثــم رجــع إىل أرض الوطن وســكن مخيم النصرات وأكمل تعليمه يف مدارســها فحصل عــى اإلعدادية، ثم الثانوية 

مــا مكنــه مــن االلتحــاق بجامعــة األقــى قســم الرتبيــة الفنيــة حتى وصــل املســتوى الرابــع حينام أتتــه الشــهادة الكرى.

يُشـــار إىل أن عائلـــة أبـــو طيـــور قدمـــت العديـــد مـــن الشـــهداء عـــى طريـــق ذات الشـــوكة ومنهم الشـــهيد نضـــال مصباح 

ـــور. ـــو طي ـــه أب ـــد الل ـــور، والشـــهيد عب ـــو طي ـــا أحمـــد أب ـــور، والشـــهيدة رن ـــو طي ـــور، والشـــهيد محمـــود أحمـــد أب ـــو طي أب

صفاته وأخالقه
ال ميكــن وصــف عاقــة هــذا البطــل؛ ألن القلــم والورقــة ال يكفيــان للتعبــر عــن عطــاء شــهيدنا املقــدام أبــو بكــر 

البــار بوالديــه واملحــب إلخوانــه وأخواتــه والعطــوف الكريــم. 

نشــأ شــهيدنا املقــاوم حمــزة نشــأة ملتزمــة وتــريب يف املســاجد بــني حلقــات الذكر والقــرآن فحــرص عــى أداء الصلوات 

الخمــس يف مســجد الســيد قطــب يف مخيــم النصــرات، وخاصــة صــاة الفجر. 

ــه  ــه املتفــرد وصفات ــة خلقــه وأدب ــز بدماث ــث متي ــع حي ــة مــع الجمي ــات طيب ــط شــهيدنا الفــارس حمــزة بعاق ارتب

ــور واملتســامح.  ــادئ الصب ــال الشــاب املتواضــع اله ــكان مث ــدة، ف الحمي

(2007 - 1986)

ــامر  ــور وس ــو طي ــزة أب ــام حم ــدس ه ــا الق ــن رساي ــدان م مجاه

أبــو ســيف بعتــاد بســيط وقفــا يف وجــه األســطورة املســامة بالوحــدة 

املختــارة تلــك الوحــدة التــي تعتــيل املبــاين وتقتــل اآلمنــني. مل ترهبهــام 

ــود  ــا جن ــا وأذاق ــذا وقت ــة خططــا ونف ــات املتوغل ــرات أو الدباب الطائ

ــا بطلــني بحــق. صهيــون الويــات فكان
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شــهيدنا املجاهــد أبــو بكــر أحبــه الجميــع ذاك الشــاب الــذي أينام حــل يوزع ابتســاماته عــى كل من تقع عينــه عليه، 

ضحــوكًا يتمتــع بــروح مرحــة ودعابة طريفــة تعلق بها كل من عرفه. تجده دامئًا الحريص عى املشــاركة يف تشــييع جنازات 

الشــهداء األبرار، ويكتب عى الجدران يف أعراس الشــهادة بخطه الجميل وينعى الشــهداء بصوته الهادر املشــتاق للجنان. 

مشواره الجهادي
مــع انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة قــرر شــهيدنا املجاهــد حمــزة االلتحــاق بركــب جيــل العقيــدة ليحمــل يف قلبــه 

رســالة اإلميــان والوعــي والثــورة ضمــن صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني التــي عمــل فيهــا بتفــان وإخــاص 

يف ســبيل اللــه إلعــاء كلمتــه الطاهــرة وتحريــر ثــرى فلســطني.

بعدمـــا ظهـــر إخاصـــه وحبـــه للجهـــاد واســـتعداده للتضحيـــة مـــن أجـــل فلســـطني اختـــر ليكـــون ضمـــن صفـــوف رسايـــا 

القـــدس الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي حيـــث عمـــل بـــا كلـــل وال ملـــل ليصبـــح من بعـــد ذلـــك قائـــًدا ميدانًيا. 

لشــهيدنا املقدام حمزة مشــوار حافل باملحطات الجهادية املرشقة نذكر منها مشــاركته يف إحياء العديد من املناســبات 

العامــة ومناســبات حركــة الجهاد اإلســامي، كام يُســجل له الرباط عــى الثغور واالشــتباك مع القوات الخاصــة الصهيونية، 

إضافــة إىل بصمتــه الواضحــة يف صــد العديــد مــن االجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة املتكــررة عــى املنطقــة الوســطى. 

ــة  ــة للمنطق ــات املحاذي ــى املغتصب ــاون ع ــف اله ــن قذائ ــد م ــق العدي ــر أطل ــو بك ــد أب ــهيدنا املجاه ــر أن ش يذك

الوســطى كــام شــارك يف صــد أحــد االجتياحــات الــذي تعــرض لــه مخيــم الريــج هــو ورفيقــا دربــه الشــهيدان املجاهــدان 

ســامر أبــو ســيف وعــامر شــاهني حيــث حارصهــم الجيــش الصهيــوين يف املنطقــة ملــدة تزيــد عــن أربــع ســاعات ارتقــى 

ــد مــن  ــه العدي ــوين أوقعــوا في ــني العــدو الصهي ــا الشــهيد املجاهــد عــامر شــاهني بعــد اشــتباك عنيــف بينهــم وب فيه

الخســائر بــني جنــوده، وانســحب حمــزة وســامر مــن املــكان بســام بتوفيــق مــن اللــه عــز وجــل.

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم الخميــس 20 ديســمر )كانــون األول( 2007م اتجــه شــهيدنا املجاهــد حمــزة ومجموعــة مــن إخوانــه 

املجاهديــن يف رسايــا القــدس لصــد االجتيــاح الغاشــم الــذي تعــرض لــه مخيــم املغــازي وقتهــا حيــث تلقــى مجاهــدو 

رسايــا القــدس يف املنطقــة الوســطى تعميــاًم يقــي بالنفــر العــام ودك املحتــل والدفــاع عــن أهلنــا يف مخيــم املغــازي 

مــن عــدو ال يرحــم شــجًرا أو حجــًرا، فــام كان مــن شــهيدنا الفــارس حمــزة أبــو طيــور إال املشــاركة مــع رفيــق دربــه 

الشــهيد الفــارس ســامر أبــو ســيف حيــث وضعــا خطــة القتحــام منــزل تعتليــه القــوات الخاصــة. ويف متــام الســاعة الثانية 

والنصــف أطلــق الشــهيد املجاهــد ســامر قذيفــة )RBG( عــى بــاب املنــزل وبــدآ باشــتباك وصفــه أهــل املنــزل بأنــه 

عنيــف جــًدا حيــث اســتمر ملــدة ثاثــني دقيقــة متكــن بعدهــا حمــزة وســامر مــن اقتحــام املنــزل ليوقعــا العديــد مــن 

الخســائر يف القــوة الخاصــة مــن لــواء جــوالين أو مــا يســمى بالوحــدة املختــارة، ثــم وصلــت تعزيــزات صهيونيــة حــارصت 

املنــزل وقتلــت الشــهيدين برصاصهــا الحاقــد فارتقيــا مخضبــني بدمائهــام. الجديــر بالذكــر أن العــدو الصهيــوين اعــرتف 

بعيــد العمليــة بإصابــة خمســة مــن جنــوده واصًفــا إصابــة ثاثــة منهــم باملتوســطة والخطــرة. وقــد أبــدى املجاهــدان 

بســالة منقطعــة النظــر خــال اقتحامهــام للمنــزل وذلــك وفــق مــا أكــده جميــع ســكان املنطقــة الســيام صاحــب املنــزل 

الــذي أكــد أنــه ســمع رصاخ جنــود االحتــال وبكاءهــم نتيجــة إصابتهــم بنــران املجاهديــن.
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الشهيد املجاهد سامر حلمي محمد أبو سيف

أبطال عملية اقتحام األسود

الميالد والنشأة
رأى شــهيدنا الفــارس ســامر حلمــي أبــو ســيف )أبــو محمــد( النــور يف 4 فرايــر )شــباط( 1985م يف مخيــم النصــرات 

ــرت مــن قريتهــا األصليــة  وســط قطــاع غــزة فعــاش يف أرسة فلســطينية مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا ُهجِّ

»جولــس« عــام 1948م وتتكــون هــذه األرسة مــن الوالديــن وثاثــة أبنــاء ســامر أكرهــم وأربــع مــن األخــوات. 

أتــم شــهيدنا املجاهــد ســامر مراحــل تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني مبخيــم النصرات، 

ومــن ثــم أنهــى دراســته الثانويــة مــن مدرســة خالــد بــن الوليــد.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املقــاوم ســامر بعاقتــه الحســنة مــع الجميــع فقــد كان رحمــه اللــه بــاًرا بوالديــه مطيًعــا لهــام ملتزًمــا 

يف صاتــه وعبادتــه يف مســجد اإلحســان حيــث تــرىب عــى مائــدة القــرآن، كــام متيــز بالصمــت وقلــة الــكام ال يتحــدث 

إال مبــا فيــه الخــر.

مشواره الجهادي
التحـــق شـــهيدنا املقـــدام ســـامر بحركـــة الجهـــاد اإلســـامي يف مطلـــع عـــام 2003م حيـــث عمـــل ضمـــن اللجنـــة 

الدعويـــة للحركـــة، ثـــم مـــا لبـــث بســـبب حســـن أخاقـــه وتدينـــه وشـــجاعته ورغبتـــه يف الجهـــاد يف ســـبيل اللـــه 

ـــه  ـــب حب ـــاد اإلســـامي ليكت ـــة الجه ـــاح العســـكري لحرك ـــدس الجن ـــا الق ـــوف رساي ـــل رشف الشـــهادة أن التحـــق بصف وني

لفلســـطني بدمائـــه وأشـــائه املباركـــة. 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   زب   ٹ  »ٹ  وارتحــل.  وصيتــه  كتــب 

ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  
ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې    ې   ې  
ېئ    ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ   
ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئرب [التوبــة: 111].

أنــا العبــد الفقــر إىل اللــه ســامر حلمــي أبــو ســيف أقــدم روحــي 

ــني  ــه ينظــر إيل بع ــل الل ــه لع ــك يف ســبيل الل ــا أمل رخيصــة وكل م

الرحمــة ويتقبــل منــي طاعتــي«.

آيــة وبضــع كلــامت فقــط. تلــك هــي وصيــة االستشــهادي ســامر أبوســيف تركهــا لتكــون ملــن بعــده نــراس هدايــة يف 

طريــق العــزة والكرامــة. طريــق املجاهديــن األحــرار عــى ثــرى هــذا الوطــن املبــارك.

(2007 - 1985)



موسوعة شهداء من فلسطين508

تلقــى شــهيدنا املجاهــد ســامر قبيــل استشــهاده بفــرتة وجيــزة دورة إعــداد استشــهاديني ليصبــح مــن االستشــهاديني 

ــيل  ــو ع ــهيد أب ــب الش ــع كتائ ــرتكة م ــهادية مش ــة استش ــذ عملي ــارك بتنفي ــم. وش ــرون دوره ــن ينتظ ــن الذي املجهزي

مصطفــى حيــث متكــن مــن تنفيــذ العمليــة والعــودة منهــا بســام تحفظــه عنايــة اللــه. كــام شــارك يف إطــاق العديــد 

ــه  ــة. ويُســجل للشــهيد املجاهــد ســامر تصدي ــات الصهيوني ــخ القدســية تجــاه املغتصب ــاون والصواري ــف اله مــن قذائ

ــن  ــدد م ــر ع ــة وتدم ــن إصاب ــه م ــزة ومتكن ــاع غ ــا يف قط ــا ومدنن ــا ومخيامتن ــى قران ــة ع ــة املعتدي ــوات الصهيوني للق

.)R.B.G( اآلليــات الصهيونيــة وإعطابهــا بقذائــف الـــ

ــو محمــد عــى تخريــج العديــد مــن الــدورات العســكرية املميــزة يف املنطقــة الوســطى  أرشف الشــهيد الفــارس أب

بقطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم الخميــس 20 ديســمر )كانــون األول( 2007م اتجــه شــهيدنا املقــاوم ســامر ومجموعــة مــن إخوانــه 

املجاهديــن يف رسايــا القــدس لصــد االجتيــاح الغاشــم الــذي تعــرض لــه مخيــم املغــازي وقتهــا حيــث تلقــى مجاهــدو 

رسايــا القــدس يف املنطقــة الوســطى تعميــاًم يقــي بالنفــر العــام ودك املحتــل والدفــاع عــن أهلنــا يف مخيــم املغــازي 

مــن عــدو ال يرحــم شــجًرا أو حجــًرا، فــام كان مــن شــهيدنا الفــارس ســامر أبــو ســيف إال املشــاركة مــع رفيــق دربــه 

الشــهيد الفــارس حمــزة أبــو طيــور حيــث وضعــا خطــة القتحــام منــزل تعتليــه القــوات الخاصــة.

ــدآ باشــتباك وصفــه أهــل  ــزل وب ــاب املن ــق ســامر قذيفــة )RBG( عــى ب ــة والنصــف أطل ويف متــام الســاعة الثاني

املنــزل بأنــه عنيــف جــًدا حيــث اســتمر ملــدة ثاثــني دقيقــة متكــن بعدهــا حمــزة وســامر مــن اقتحــام املنــزل ليوقعــا 

ــزات  ــم وصلــت تعزي ــارة، ث ــواء جــوالين أو مــا يســمى بالوحــدة املخت ــد مــن الخســائر يف القــوة الخاصــة مــن ل العدي

ــام. ــني بدمائه ــا مخضب ــد فارتقي ــا الحاق ــت الشــهيدين برصاصه ــزل وقتل ــة حــارصت املن صهيوني

الجديــر بالذكــر أن العــدو الصهيــوين اعــرتف بعيــد العمليــة بإصابــة خمســة مــن جنــوده واصًفــا إصابــة ثاثــة منهــم 

باملتوســطة والخطــرة.

ــع ســكان  ــا أكــده جمي ــك وفــق م ــزل وذل ــدى املجاهــدان بســالة منقطعــة النظــر خــال اقتحامهــام للمن ــد أب وق

ــران  ــم بن ــة إصابته ــم نتيج ــال وبكاءه ــود االحت ــمع رصاخ جن ــه س ــد أن ــذي أك ــزل ال ــب املن ــيام صاح ــة الس املنطق

ــن. املجاهدي

وقــد أطلقــت رسايــا القــدس عــى عمليــة االقتحــام البطوليــة التــي نفذهــا الشــهيدان املجاهــدان ســامر أبــو ســيف 

ــة  ــوات الصهيوني ــا ســيواصلون التصــدي للق ــدة أن مجاهديه ــة اقتحــام األســود« مؤك ــور اســم »عملي ــو طي وحمــزة أب

الخاصــة عــى طــول وعــرض الحــدود التــي تفصــل قطــاع غــزة عــن أراضينــا املحتلــة منــذ العــام مثانيــة وأربعــني.
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الشهيد املجاهد محمد أحمد سليامن أبو حسنني

طريق معبٌد بالتضحيات

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد أحمــد أبــو حســنني )أبــو أحمــد( يف مدينــة رفــح يف 21 أغســطس )آب( 1965م، وتــرىب 

ــن  ــي األرس الفلســطينية م ــرت كباق ــي ُهجِّ ــك األرسة الت ــا تل ــا ودينه ــا نحــو وطنه ــرف واجبه ــة تع ــف أرسة كرمي يف كن

بلدتهــا األصليــة »يبنــا« يف العــام 1948م الواقعــة ضمــن قضــاء الرملــة.

تــزوج الشــهيد املجاهــد محمــد، ولديــه مــن األبنــاء: أحمــد وأمــل وشــامخ وســليامن وشــهد وطــارق، وينتمــى إىل 

عائلــة فلســطينية مجاهــدة قدمــت الغــايل والنفيــس مــن أجــل نــرة ديــن اللــه، فــكان منهــم ابــن عمــه االستشــهادي 

ــو حســنني،  ــوزي أب ــو حســنني والشــهداء محمــد ف ــه االستشــهادي طــارق أب ــن أخي ــو حســنني واب محمــود ســليامن أب

والشــهيد مصطفــى رمضــان أبــو حســنني، والشــهيد صــاح الديــن أبــو حســنني وأطفالــه عبــد العزيــز وعبــد الهــادي. 

ومــا زالــت تقــدم فلــذات أكبادهــا دفاًعــا عــن اإلســام وفلســطني. تلقــى مراحــل تعليمــه حتــى تخــرج مــن كليــة غــزة 

للتدريــب املهنــي وعمــل بعــد ذلــك يف ســوبر ماركــت يف قريــة املصــدر.

انتقــل الشــهيد املجاهــد محمــد للســكن يف مخيــم النصــرات حيــث ُعــرف بالتزامــه ومداومتــه عــى الصلــوات يف 

مســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي. يذكــر أن الشــهيد نشــأ وســط أرسة مكونــة مــن خمســة إخــوة وأختــني باإلضافــة إىل 

الوالديــن.

صفاته وأخالقه
ــا صابــًرا محتســًبا أجــره عــى اللــه ال يفــرق بــني مجاهــد وآخــر محًبــا لجميــع  ُعهــد شــهيدنا املجاهــد محمــد مرابطً

املجاهديــن، حامــًا لهــمِّ األمــة اإلســامية مستشــعًرا لعظــم املســؤولية امللقــاة عــى كاهلــه وواجبــه تجــاه فلســطني. 

ــاس  ــه للن ــه، وحب ــره بوالدي ــقاقي، وب ــي الش ــهيد فتح ــجد الش ــه يف مس ــى صلوات ــه ع ــه ومداومت ــواه وورع ــرف بتق ع

وحبهــم لــه، كــام ُعــرف بحبــه الشــديد لزوجتــه وأبنائــه وحرصــه عــى إرضــاء كل مــن يعرفــه.

(2007 - 1965)

ميــي الشــهداء ويرتحلــون، لكنهــم يرتكــون بصــامت جليــة يف 

ــوا  ــال آمن ــن أجــل فلســطني. هــم رج ــاء م ــة والعط ســجات التضحي

ــة  ــداء وأن خامت ــاد األع ــى جه ــرض ع ــام يح ــوا أن اإلس ــم وعرف بربه

الحيــاة حينــام تكــون عــى طريق ذات الشــوكة إمــا النر أو الشــهادة. 

إحــدى الحســنيني مصــر املجاهديــن، فكانــوا وقــوًدا مــن أجــل مســرة 

ــر. التحري
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مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل صفــوف حركــة الجهــاد االســامي يف مطلــع عــام 2002م، ثــم التحــق بالجنــاح 

ــد  ــل. وبعــد استشــهاد الشــهيد القائ ــد محمــد الشــيخ خلي ــد الشــهيد القائ ــا القــدس وتتلمــذ عــى ي العســكري لراي

محمــد الشــيخ خليــل عمــل مــع القائــد الشــهيد محمــد أبــو عبــد اللــه )أبــو مرشــد( ليشــارك يف العديــد مــن الفعاليــات 

وعمليــات التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة، كــام شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد يف إطــاق العديــد مــن الصواريــخ 

القدســية املباركــة عــى املغتصبــات الصهيونيــة.

ــي تســتهدف املنطقــة الوســطى  ــد مــن االجتياحــات الت يُســجل لشــهيدنا املجاهــد محمــد املشــاركة يف صــد العدي

 ،»R.B.G« وتفجــر العديــد مــن ناقــات الجنــد والجرافــات الصهيونيــة حيــث عــد مــن أفضل الشــباب يف اطــاق قذائــف

ــا  ــر شــهيدنا أحــد مــدريب رساي ــاء مشــواره الجهــادي. ويعت ــود االحتــال أثن ــل عــدد مــن جن ــه شــارك يف قت ويذكــر أن

القــدس إذ أرشف عــى تخريــج العديــد مــن الــدورات العســكرية.

ـــن  ـــدد م ـــتهداف ع ـــه اس ـــجل ل ـــدس، ويُس ـــا الق ـــص يف رساي ـــدة القن ـــدي وح ـــد مجاه ـــد أح ـــد محم ـــهيدنا املجاه ش

الجنـــود الذيـــن كانـــوا يعتلـــون اآلليـــات الصهيونيـــة، كـــام أطلـــق العديـــد مـــن قذائـــف الهـــاون تجـــاه مغتصبـــات العـــدو 

ـــا  ـــامل وصوف ـــو س ـــرم أب ـــر ك ـــرز« ومع ـــر »إي ـــاء مبع ـــف« وانته ـــوش قطي ـــة »غ ـــة مبغتصب ـــتوطنني بداي ـــات املس وتجمع

ـــال  ـــوات االحت ـــن ق ـــلة م ـــال فاش ـــاوالت اغتي ـــدة مح ـــد لع ـــدام محم ـــهيدنا املق ـــرض ش ـــد تع ـــوفيم«. وق ـــع »كيس وموق

ـــادي. ـــواره الجه ـــال مش ـــوين خ الصهي

موعد مع الشهادة
استشــهد الشــهيد املقــدام محمــد يف 27 ديســمر )كانــون األول( 2007م يف عمليــة اغتيــال جبانــة حيــث أطلقــت 

طائــرات الحقــد الصهيونيــة صواريخهــا باتجــاه الســيارة التــي كان يقودهــا شــهيدنا املجاهــد محمــد وبجــواره ابــن عمــه 

الشــهيد املجاهــد محمــد فــوزي أبــو حســنني يف شــارع صــاح الديــن يف املنطقــة الوســطى لرتقيــا إىل العــا شــهيدين 

مقبلــني غــر مدبريــن.



511 أحياٌء يرزقون )الجزء الرابع(

الشهيد محمد فرج أحمد شتات

أحب وطنه فعاد بعد غياب ليكون شهيًدا

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد فــرج شــتات )أبــو الــراء( بتاريــخ 14 يوليــو )متــوز( 1986م بدولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة الشــقيقة، حيــث عــاش وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية مؤمنــة جذورهــا عريقــة وممتــدة داخــل الوطــن 

وخارجــه تتكــون مــن والديــه وشــقيقه الوحيــد أحمد، وســت أخــوات، وشــاء القدر أن يكــون ترتيبــه الثالث بــني الجميع.

ــة  ــي بدول ــو ظب ــدارس أب ــة يف م ــة والثانوي ــية واإلعدادي ــه األساس ــل تعليم ــد مراح ــد محم ــهيدنا املجاه ــى ش تلق

اإلمــارات العربيــة، ثــم عــاد إىل أرض الوطــن الســتكامل تعليمــه الجامعــي يف جامعــات الوطــن، فالتحــق بكليــة التجــارة 

يف الجامعــة اإلســامية بغــزة يف عــام 2001م، لكــن جرائــم االحتــال الصهيــوين املتواصلــة بحــق أبنــاء وأطفــال شــعبه 

دفعتــه المتشــاق الســاح للدفــاع عــن كرامــة شــعبه التــي تنتهــك ليــل نهــار أمــام مســمع ومــرأى مــن العــامل دون أن 

يتحــرك أحــد إلنقــاذه مــن عمليــات الذبــح الصهيــوين، فــكان استشــهاده الــذي حــال دون إكاملــه لدراســته الجامعيــة.  

صفاته وأخالقه
الحقيقــة أن الحديــث عــن صفــات وأخــاق شــهيدنا أبــو الــراء يطــول؛ فقــد كان رجــًا قليــًا مــا تجــد مثلــه. كان 

يتمتــع بحســن اإلنصــات والكتــامن، ال يتحــدث إال ملــا فيــه الخــر والصــاح تــرى يف وجهــه بــراءة املؤمــن الخلــوق.

ــر  ــم والذك ــس العل ــره عــى الصــاة يف املســجد، وحضــور مجال ــذ نعومــة أظاف حــرص شــهيدنا املجاهــد محمــد من

وحفــظ القــرآن يف دولــة اإلمــارات، وعنــد عودتــه إىل أرض الوطــن ظــل محافظًــا عــى الصــاة خاصــة صــاة الفجــر التــي 

اعتــاد بعدهــا عــى قــراءة القــرآن يف مســجدي »الغانــم واإلســام« حتــى طلــوع الشــمس، كــام كان حريًصــا عــى صــوم 

يومــي االثنــني والخميــس حتــى لقــي ربــه يــوم الخميــس وهــو صائــم مقبــل غــر مدبــر.

ومــن اللــه عــى شــهيدنا املجاهــد محمد بأداء مناســك العمــرة بعيد االنســحاب الصهيوين مــن قطاع غزة التــي اعترها 

الشــهيد أجمــل رحلــة قــام بهــا طــوال حياته متمنًيــا أن يكرمه الله بــأداء فريضة الحج والصاة يف املســجد األقــى املبارك. 

(2007 - 1986)

ــا  ــا نرجـــس فلســـطني! يـ ــا ورد األقحـــوان! يـ شـــهيدنا محمـــد يـ

ـــوًرا  ـــل إال ن ـــزده اللي ـــدًرا مل ي ـــا ب ـــم! ي ـــل البهي ـــا أضـــاء ظلمـــة اللي رساًج

وإرشاًقـــا! مضيـــت يف طريـــق ذات الشـــوكة، فكنـــت أســـًدا هصـــوًرا 

ـــا  ـــت صلًب ـــروايس، فكن ـــال ال ـــامًخا كالجب ـــت ش ـــول. مضي ـــول وتج تص

ـــه. حفظـــت اســـمك  ـــك حـــدود الوطـــن ووديان ـــني. عرفت ـــز وال تل ال تهت

ـــوا  ـــن صدق ـــن الرجـــال الذي ـــت بحـــق م ـــال وظـــال األشـــجار، فكن الرم

ـــه. ـــدوه علي ـــا عاه ـــه م الل
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مشواره الجهادي
لقــد ظلــت فلســطني حــارضة يف وجــدان شــهيدنا املجاهــد أبــو الــراء رغــم البعــد وأمل الفــراق، فطاملــا بــى واشــتعل 

غيظًــا عندمــا يــرى عــر شاشــات التلفــاز مــا يقــوم بــه العــدو الصهيــوين مــن انتهــاك واعتــداء ســافر عــى أبنــاء شــعبنا، 

_كــام حدثنــا شــقيقه أحمــد_ مؤكــًدا أن ظلــم االحتــال الصهيــوين وغطرســته هــو مــا دفــع شــقيقه المتشــاق ســاحه 

وجهــاد بنــي صهيــون رغبــة يف الدفــاع عــن رشف وعــزة أمتــه املســلوب.

وقــد انضــم شــهيدنا الفــارس أبــو الــراء إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع عــام2002م عــى يــد الشــهيد 

املجاهــد عــوض شــتات املــري بعيــد عودتــه بعــام إىل أرض الوطــن، ثــم التحــق بصفــوف رسايــا القــدس يف عــام 2003م.

حــرص شــهيدنا املقــدام أبــو الــراء طــوال فــرتة عملــه يف رسايــا القــدس عــى الريــة والكتــامن والبعــد عــن مواطــن 

الشــبهات والتباهــي، تلقــى خالهــا العديــد مــن الــدورات العســكرية املتطــورة، خاصــة دورات إعــداد وتصنيــع العبــوات 

الناســفة والصواريــخ القدســية عــى أيــدي الشــهيدين املجاهديــن فــادي أبــو مصطفــى وعــوض اللــه شــتات املــري. 

ويُســجل لشــهيدنا املجاهــد محمــد صناعــة العبــوات الناســفة شــديدة االنفجــار، والصواريــخ القدســية واملســاهمة 

املبــارشة يف نصــب العبــوات الناســفة ضــد اآلليــات املجتاحــة، وإطــاق الصواريــخ باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة. 

ــة  ــن إصاب ــن م ــث متك ــف )R.B.G( حي ــرة يف إطــاق قذائ ــن امله ــن املجاهدي ــد م ــر الشــهيد املجاهــد محم ويعت

العديــد مــن ناقــات الجنــد وتكبيدهــا خســائر مبــارشة، وقــد أرشف شــهيدنا املجاهــد أبــو الــراء عــى تخريــج العديــد 

ــني.  ــا دورات إعــداد استشــهاديني وتقني ــدورات العســكرية، كان أهمه مــن ال

موعد مع الشهادة
ــم  ــت لينع ــه وق ــد أمام ــم يع ــة، فل ــة ومكتظ ــد مزدحم ــارس محم ــهيدنا الف ــاة ش ــن حي ــرة م ــام األخ ــدت األي  ب

بالجلــوس مــع شــقيقه الوحيــد أحمــد وشــقيقتيه اللتــني قدمتــا معــه إلكــامل دراســتهام الجامعيــة، كــام مل تعــد أرستــه 

تســعد برؤيتــه كــام اعتــادت عــر شاشــة االنرتنــت، هكــذا بــدأ شــقيقه أحمــد حديثــه عــن اللحظــات األخــرة عــن حيــاة 

شــقيقه الشــهيد املجاهــد محمــد، وقــد بــدا حزيًنــا عــى فــراق شــقيقه محمــد قائــًا: »لقــد كان الستشــهاد ابــن عمــي 

القائــد عــوض اللــه املــري أثــر كبــر عــى ســلوك شــقيقي الــذي كان متعلًقــا بــه بشــكل كبــر«.

ــرتات  ــت لف ــب عــن البي ــذي كان يغي ــأ استشــهاد شــقيقنا محمــد ال ــي نب ــع يف كل لحظــة تلق ــا نتوق وأضــاف: »كن

ــا القــدس«. ــه يف رساي ــة نظــًرا لطبيعــة عمل طويل

فــكان لــه مــا متنــى يف فجــر يــوم 27 ديســمر )كانــون األول( 2007م عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث خــرج ورفيــق 

دربــه الشــهيد املجاهــد هيثــم أبــو العــا ونفــر قليــل مــن املجاهديــن األطهــار للتصــدي لاجتيــاح الصهيــوين املتوغــل 

رشق بلــدة عبســان الكبــرة مبحافظــة خانيونــس، حيــث دارت اشــتباكات عنيفــة مــع القــوات الصهيونيــة الغاشــمة التــي 

اســتعانت باآلليــات املدرعــة، وطائــرات األباتــي واالســتطاع يف مواجهــة مجموعــة املجاهديــن املؤمنــني، فكان لشــهيدنا 

الفــارس محمــد مــا متنــى، عندمــا أطلقــت طائــرات اســتطاع أكــر مــن ثاثــة صواريــخ باتجــاه مجموعــة مــن املجاهديــن 

أســفرت عــن استشــهاده عــى الفــور، ليلتحــق بركــب الشــهداء مع الشــهداء والنبيــني والصديقــني، وال نزيك عى اللــه أحًدا. 
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الشهيد املجاهد محمد فوزي محمد أبو حسنني

مجاهد عشق القضية وثار من أجلها

الميالد والنشأة
ــو فــوزي( يف مدينــة  ــد الشــهيد املجاهــد محمــد فــوزي أبــو حســنني )أب يف 15 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1977م ول

غــزة، فــرتىب وترعــرع يف أرسة محافظــة تقطــن حــي النــر غــريب مدينــة غــزة تعــود أصولهــا إىل مدينــة »يبنــا« التــي 

ُهّجــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة النــر اإلســامية واإلعــدادي يف مدرســة صــاح الديــن، 

وأنهــى دراســته للثانويــة العامــة يف مدرســة الكرمــل مبعــدل جيــد وســافر بعدهــا للســودان ليــدرس الطــب يف جامعــة أم 

درمــان، لكــن مل يحالفــه الحــظ حينهــا بســبب ظــروف دولــة الســودان وقتئــذ فعــاد لغــزة ودرس تخصــص إدارة األعــامل 

يف الجامعــة اإلســامية، واستشــهد قبــل أن يناقــش رســالة املاجســتر بأيــام معــدودة.

تـــزوج الشـــهيد املجاهـــد محمـــد برفيقـــة عمـــره، وأنجـــب منهـــا اثنـــني مـــن األبنـــاء هـــام فـــوزي وخالـــد. ولـــه 

أخـــوان وأختـــان. 

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد محمــد بالتزامــه الدينــي ورقــي أخاقــه، ووســامته وصــدق نيتــه، والتــزم بالصــاة يف مســجد 

اإلرساء يف حــي النــر، وعــرف شــجاًعا جــًدا ومحبوبًــا مــن أهلــه وجرانــه وأصحابــه.

عهــد طيــب القلــب، حريًصــا عــى رضــا والديــه وبرهــام وطاعتهــام، كــام عــرف بالريــة والصمــت، مقداًمــا ال يعــرف 

ــوف مكانًا. للخ

مشواره الجهادي
ـــور  ـــامي الدكت ـــر اإلس ـــا املفك ـــي طرحه ـــة الت ـــة والثوري ـــكار الجهادي ـــى األف ـــوزي ع ـــو ف ـــد أب ـــهيد املجاه ـــرف الش تع

ـــاد اإلســـامي يف  ـــة الجه ـــه والتحـــق بصفـــوف حرك ـــاد اإلســـامي، فســـار عـــى درب ـــة الجه فتحـــي الشـــقاقي مؤســـس حرك

ـــة  ـــدروس والحلقـــات الديني ـــد ال ـــث تعق ـــح مـــن الشـــباب الحريـــص عـــى الصـــاة يف مســـجد اإلرساء حي فلســـطني. وأصب

ـــة. ـــاءات الرتبوي واللق

(2007 - 1977)

ــل مل  ــكري. رج ــل العس ــم والعم ــني العل ــًدا ب ــه مجاه ــى حيات أفن

يــكل يوًمــا ومل ميــل، عشــق جميلــة اســمها فلســطني، قــاوم مــن أجلهــا 

ليحررهــا مــن كيــد الغاصبــني، فأصبــح شــوكة يف حلــق الكيــان. عــاش 

مجاهــًدا وارتقــى شــهيًدا.
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ــه. يخــرج يف الشــارع ليلقــي الحجــارة عــى االحتــال عــى الرغــم مــن الطــوق  ــذ صغــر ســنه والشــجاعة صفت من

ــة يف  ــذاك. أصيــب مرتــني يف أماكــن االشــتباكات: يف أحــد التوغــات الصهيوني ــاد االحتــال فرضــه آن ــذي اعت األمنــي ال

ــة يف قدمــه اليمنــى وخرجــت الرصاصــة مــن قدمــه اليــرى. ــا أصيــب يف فخــده، واملــرة الثاني مخيــم جبالي

عمــل يف مؤسســة أمريكيــة وســافر إىل القــدس، واعتــاد أن يقبــل يــدي أمــه قبــل خروجــه للربــاط وبعــد رجوعــه. 

جاهــد دون أجــر مــادي، وتصــدى لاجتياحــات، وبســبب شــدة حبــه للجهــاد يف اليــوم الثــاين مــن فرحــه خــرج لعملــه 

الجهــادي. عمــل يف وحــده التقنيــة والتصنيــع يف ذلــك الحــني.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم الخميــس 27 ديســمر )كانــون األول( 2007م الســاعة الثامنــة مســاء جــاء وقــت لقــاء الشــهيد املقــاوم 

محمــد مــع ربــه حيــث خــرج يومهــا عــرًا للمحافظــة الوســطى بســيارة غــر ســيارته الشــخصية متجًهــا لبيــت القيــادي 

يف رسايــا القــدس محمــد أبــو عبــد اللــه )أبــو مرشــد( برفقــة ابــن عمــه ومجاهــد آخــر مــن رسايــا القــدس، وحينــام وصــل 

ــل إىل  ــة ونق ــف يف الرئ ــب شــهيدنا املجاهــد محمــد بنزي ــال الســيارة وأصي ــرات االحت ــم النصــرات قصفــت طائ مخي

مستشــفى شــهداء األقــى، ومــن ثــم إىل مستشــفي الشــفاء، لكنــه ارتقــى مــع ابــن عمــه محمــد إىل الجنــان، ويف ذات 

الليلــة استشــهد القيــادي يف رسايــا القــدس أبــو مرشــد.
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الشهيد املجاهد محمد مرشد خليل أبو عبد الله

مشوار طويل من التضحيات

الميالد والنشأة
ـــوار  ـــارس املغ ـــا الف ـــت عين ـــباط( 1964م تفتح ـــر )ش ـــزة، ويف 11 فراي ـــاع غ ـــط قط ـــني وس ـــج لاجئ ـــم الري يف مخي

ـــطينية  ـــرى الفلس ـــدن والق ـــى أنقـــاض امل ـــكاىل واألرامـــل ع ـــات الث ـــى صيح ـــد( ع ـــو مرش ـــه )أب ـــد الل ـــو عب ـــد أب محم

ـــد أن  ـــد بع ـــر والترشي ـــرارة التهج ـــت م ـــدة عان ـــيطة ومجاه ـــرة بس ـــة صاب ـــد لعائل ـــا. ُول ـــى رؤوس أصحابه ـــرة ع املدم

ـــطينية  ـــدات الفلس ـــدن والبل ـــن امل ـــا م ـــام غره ـــام 1948 ك ـــا« يف الع ـــا »يبن ـــة بلدته ـــد الصهيوني ـــوات الحق ـــت ق اغتصب

ـــة. املنكوب

ـــني  ـــج لاجئ ـــم الري ـــني يف مخي ـــوث لاجئ ـــة الغ ـــدارس وكال ـــايس يف م ـــه األس ـــد تعليم ـــارس محم ـــهيدنا الف ـــى ش تلق

ـــم النصـــرات، وكان مـــن املتفوقـــني يف دراســـته،  ـــد يف مخي ـــن الولي ـــد ب ـــة يف مدرســـة خال ـــة الثانوي ـــاز املرحل ـــل أن يجت قب

ثـــم التحـــق بالجامعـــة اإلســـامية وحصـــل عـــى بكالوريـــوس مـــن كليـــة التجـــارة تخصـــص اقتصـــاد وتخـــرج منـــه 

ـــة، وأدى  ـــد يف الجامع ـــه كمعي ـــامؤه دون توظيف ـــال انت ـــن ح ـــام 1986م ولك ـــه يف الع ـــى دفعت ـــاز، األول ع ـــر امتي بتقدي

ـــام 2005م. ـــج يف الع ـــة الح فريض

ــه مــن  ــزوج ول ــث بينهــم وتســع أخــوات، وهــو مت ــه الثال ــو مرشــد أربعــة مــن اإلخــوة ترتيب للشــهيد املجاهــد أب

األبنــاء خمســة ومــن البنــات اثنتــان أكرهــم مرشــد وأصغرهــم مهــا التــي كانــت تبلــغ العــام والنصــف عنــد استشــهاده، 

وقــد وضعــت زوجتــه مولــوًدا جديــَدا بعــد أشــهر معــدودات مــن استشــهاده.

صفاته وأخالقه
تــرىب الشــهيد املجاهــد محمــد يف أحضــان عائلــة متدينــة محافظــة متيــز منــذ نعومــة أظافــره بدماثــة خلقــه وشــدة 

تدينــه وأدبــه املتفــرد، فــكان محبوبًــا مــن كل مــن عرفــوه، ولعــل نشــأته يف أرستــه املتدينــة وإقبالــه عــى موائــد القــرآن 

والســنة جعلــه يتصــف بهــذه الصفــات.

(2007 - 1964)

تحيـــة لـــك ســـيدي وســـاما! رحلـــت وعلّمـــت الرجـــال كيـــف 

يصنـــع مـــوت األبطـــال. أبيـــت عيـــش العـــار فامتهنـــت الجهـــاد وكنـــت 

عـــامًدا للمقاومـــة. رســـمت لألحـــرار درب الغـــد فقتلـــك األوغـــاد، 

فحزنـــت عليـــك القلـــوب ودمعـــت العيـــون. تودعـــك البنـــادق بـــني 

ـــت  ـــليبة. كافح ـــطني الس ـــداءك لفلس ـــوا ن ـــن لب ـــذك الذي ـــواعد تامي س

دهـــًرا وقتلـــت غـــدًرا. كنـــت مثـــااًل يقتـــدى بـــه ورمـــزًا للتضحيـــة 

يحتـــذى، فأقســـم جنـــودك أن يأخـــذوا الثـــأر لـــكل شـــهيد رحـــل. 

ســـتبقى جراحـــك تنبـــض فلـــن يـــرد الـــدم إال الـــدم.



موسوعة شهداء من فلسطين516

تقــول زوجــة الشــهيد أم مرشــد: »إن مــن أبــرز الصفــات التــي متيــز وعــرف بهــا الشــهيد فطنتــه وذكاؤه الشــديدان، 

أضــف إىل ذلــك جديتــه يف كل محطــات حياتــه والريــة التامــة حيــث كان كتومــا شــديد الحــذر«.

أبــو مرشــد الشــيخ الزاهــد العابــد تــرك الدنيــا وزينتهــا وســخر نفســه للــه والوطــن وأفنــى حياتــه يف خدمــة هــذا 

ــذات  ــا شــدة تواضعــه وإعراضــه عــن كل مل ــز به ــات متي ــو مرشــد مــن صف ــد أب ــم. ومــام يســجل للقائ ــن العظي الدي

ــا يقــدم العــون لــكل  ــا عــى أوالده طيــب القلــب مــع الصغــر والكبــر، وكان كرميً الحيــاة وحبــه للجميــع، فــكان حنونً

محتــاج. ويف عملــه الجهــادي متيــز باالنضبــاط الشــديد وحــرص عــى تربيــة أبنائــه يف رسايــا القــدس عــى أســاس النظــام 

واالنضبــاط.

كان الشــهيد املجاهــد محمــد رياضًيــا داوم عــى الكثــر مــن النشــاطات الرياضيــة فأجــاد الســباحة وكــرة القــدم بــل 

عمــل عــى تنظيــم دورات ســباحة ملجموعــات مــن مقاتــيل رسايــا القــدس.

مشواره الجهادي
منــذ نعومــة أظافــره، تعــرف شــهيدنا املجاهــد أبــو مرشــد عــى اإلســام الجهــادي حيــث بــدأ ينشــط ضمــن اإلطــار 

الطــايب للجهــاد اإلســامي يف بدايــة الثامنينــات يف الجامعــة اإلســامية بغــزة، ومنــذ ذلــك الحــني نفــر الشــهيد القائــد أبــو 

مرشــد يف ســبيل اللــه والوطــن فــكان مــن القــادة األوائــل الذيــن لهــم بــاع طويــل يف تأســيس حركــة الجهــاد اإلســامي يف 

املنطقــة الوســطى؛ فقــد بــدأ بالتنظــر للجهــاد اإلســامي وأفكارهــا منــذ أن كان طالًبــا جامعًيــا وكانــت لــه عــدة لقــاءات 

فكريــة مــع الشــهيد د. فتحــي الشــقاقي، وقــد حــر محــارضات سياســية عديــدة للدكتــور رمضــان شــلح األمــني العــام 

الســابق لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني. وقــد كان بيتــه مبثابــة محطــة لألخــوة الجــدد رواد الطليعــة األوىل للعمــل 

اإلســامي الثــوري يف غــزة. وقــد شــهد بيتــه العديــد مــن الحــوارات التــي كان لهــا دور يف تأســيس التنظيــم يف املنطقــة 

الوســطى بقطــاع غــزة، ودرس أبنــاء املخيــم فكــر الشــهيد فتحــي الشــقاقي والشــهيد ســيد قطــب، وقــد تخــرج عــى 

يديــه ثلــة مــن املجاهديــن الذيــن يحملــون الشــهادات الجامعيــة العليــا.

ــاد اإلســامي يف املنطقــة  ــكار الجه ــادئ وأف ــام بنــرش مب ــادي وق ــو املرشــد مشــواره الجه شــق الشــهيد املجاهــد أب

الوســطى عامــة ومخيــم النصــرات خاصــة. ومــع اشــتعال فتيــل االنتفاضــة األوىل املباركــة يف 1987م، وبعــد استشــهاد 

ــواء  ــاد اإلســامي تحــت ل ــدأ بتشــكيل أول املجموعــات العســكرية لحركــة الجه ــه القــادة يف معركــة الشــجاعية ب رفاق

»ســيف اإلســام« آنــذاك.

ويف العــام 1989م جــرى اعتقــال شــيخنا املجاهــد أبــو مرشــد مــن قبــل قــوات االحتــال وأمــى يف الســجن مــدة 

عامــني بتهمــة التنظيــم العســكري للجهــاد اإلســامي، ثــم خــرج البطــل مــن الســجن وكلــه عزميــة وإرصار عــى مواصلــة 

درب الجهــاد واملقاومــة. 

ــطني  ــز فلس ــدي مرك ــد الهن ــامي د. محم ــاد اإلس ــة الجه ــيايس لحرك ــب الس ــو املكت ــس عض ــام 1994م أس يف الع

للدراســات والبحــوث وأخــذ يجمــع الباحثــني املميزيــن ومــن بينهــم الشــهيد القائــد أبــو مرشــد وقــد عمــل يف البحــث 

ــب. وإصــدار ساســل الكت
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ــو مرشــد ومجموعــة مــن  ــل انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م أســهم الشــهيد املجاهــد أب ومــع اشــتعال فتي

رفاقــه مــن قيــادات الحركــة العســكرية وعــى رأســهم خالــد الدحــدوح ومحمــد الشــيخ خليــل وماجــد الحرازيــن وعمــر 

الخطيــب والذيــن ســبقوه إىل الفــردوس األعــى يف تأســيس الجنــاح العســكري املظفــر رسايــا القــدس وقد كان الشــهيد أبو 

مرشــد مــن املرشفــني عــى تنظيــم صفــوف رسايــا القــدس عــى املســتوى التنظيمــي وعــى مســتوى الهندســة والتصنيــع 

والتســليح؛ فقــد بــدأ بتنظيــم دورات تدريبيــة عســكرية وتخــرج عــى يديــه املئــات مــن فرســان رسايــا القــدس امليامــني. 

وقــد فكــر الشــهيد القائــد أبــو مرشــد يف تأســيس جيــش عــام لشــباب الحركــة باســم جيــش القــدس ليكــون هدفــه 

ــدورات العســكرية التــي  ــادات العســكرية يف الحركــة، وأخضــع هــذا الجيــش لل ــة والقي ــة ثغــور الوطــن الداخلي حامي

أرشف عليهــا شــخصًيا، وقــد تخــرج منهــا العديــد مــن الفرســان الذيــن التحقــوا فيــام بعــد برايــا القــدس.

ــوين  ــان الصهي ــت الكي ــة أوجع ــة بطولي ــات نوعي ــدة عملي ــط لع ــد رشف التخطي ــو مرش ــد أب ــهيدنا املجاه وكان لش

ــي نفذهــا االستشــهادي محمــد  ــف الســاخن يف معــر كيســوفيم الت ــة الصي ــا عملي وقضــت مضاجعــه، كان مــن أهمه

ــا املجاهــد محمــود ســامة. ــي استشــهد فيه ــة الحصــون الت ــة زلزل الجعــري وعملي

يعتــر الشــهيد القائــد أبــو املرشــد أحــد العقــول املاهــرة يف التقنيــة املطــورة لصواريــخ القــدس، وعمــل عــى تطويــر 

عبــوات مضــادة للــدروع وعبــوات موجهــة ضــد »األفــراد« وتصنيــع وتطويــر قذائــف الهــاون مــن العيــار الثقيــل وتصنيع 

وتطويــر القنابــل اليدوية. 

موعد مع الشهادة
ــه  ــد ســخر ل ــال، وق ــني لاغتي ــوين للمطلوب ــة اإلرهــاب الصهي ــو مرشــد عــى رأس قامئ ــد أب كان اســم الشــهيد القائ

االحتــال إمكانياتــه واســتخباراته مــن أجــل القبــض عليــه حًيــا أو ميًتــا أو اغتيالــه كــام زرعــوا األرض بالعمــاء املأجورين، 

وتعــرض لعــدة محــاوالت اغتيــال نجــا منهــا شــامًخا قابًضــا عــى زنــاده فعجــز العــدو عــن كــر عزميتــه وبقــي شــعلة 

متقــدة مــن العطــاء.

ــا يف  لقــد تــوارى الشــهيد القائــد أبــو مرشــد عــن األنظــار فــرتة طويلــة قبــل استشــهاده تــاركًا األهــل والــدار ماضًي

مشــواره دون كلــل أو ملــل، لكــن يــوم 27 ديســمر )كانــون األول( 2007م قامــت الطائــرات الصهيونيــة باغتيــال اثنــني 

مــن عنــارص رسايــا القــدس، وهــام الشــهيد املجاهــد محمــد فــوزي أبــو حســنني والشــهيد املجاهــد محمــد أحمــد أبــو 

حســنني فهــرع الشــهيد املجاهــد أبــو مرشــد يتفقــد مــكان االغتيــال برفقــة اثنــني مــن إخوانــه، فباغتتهــم طائــرات الحقــد 

مطلقــة الصــاروخ األول باتجاههــم، فنجــا منــه الشــهيد القائــد أبــو مرشــد وأصــاب أحــد رفاقــه الــذي استشــهد يف وقــت 

الحــق وهــو الشــهيد املجاهــد إبراهيــم اللــوح، فعــاد الشــهيد املقــدام أبــو مرشــد لنجــدة رفيقــه فــإذا بصــاروخ آخــر 

يصيبــه لرتقــي شــهيًدا يــوزع دمــه عــى جــداول فلســطني، وليعلــن أن ال خيــار أمــام الفلســطينيني إال املقاومــة والســاح 

لتحريــر األرض.
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الشهيد املجاهد هيثم طال حمدان أبو العا

عندما تسمو الروح يتحرر الجسد

الميالد والنشأة
ـــهيا  ـــي س ـــدة بن ـــد يف بل ـــا وبالتحدي ـــو الع ـــال أب ـــم ط ـــد هيث ـــهيد املجاه ـــد الش ـــوز( 1986م ول ـــو )مت يف 17 يولي

ـــوات  ـــاث أخ ـــوة وث ـــة إخ ـــه وأربع ـــن والدي ـــة م ـــيطة املكون ـــه البس ـــع أرست ـــه م ـــاش طفولت ـــث ع ـــس حي ـــة خانيون مبدين

ـــم. ـــاين بينه ـــه الث ـــأيت ترتيب ـــدر أن ي ـــاء الق ش

درس شـــهيدنا املجاهـــد هيثـــم مراحـــل تعليمـــه املختلفـــة يف مـــدارس بلـــدة بنـــي ســـهيا مبحافظـــة خانيونـــس، 

ـــهاده  ـــر أن استش ـــى غ ـــة األق ـــق بجامع ـــم التح ـــن، ث ـــد الحس ـــة خال ـــن مدرس ـــة م ـــة الثانوي ـــته للمرحل ـــى دراس وأنه

حـــال دون إكاملـــه لدراســـته الجامعيـــة.

صفاته وأخالقه
ظلـــت الشـــهادة وفضـــل الشـــهداء عنـــد اللـــه حديـــث شـــهيدنا املجاهـــد هيثـــم الدائـــم، وكثـــرًا مـــا ألـــح عـــى 

ـــى ذات  ـــبقوه ع ـــن س ـــهداء الذي ـــب الش ـــاق برك ـــم، واللح ـــرشف العظي ـــذا ال ـــل ه ـــه بني ـــاء ل ـــا الدع ـــب منه ـــه يطل والدت

ـــوكة. الش

بــدا والــد الشــهيد املجاهــد هيثــم )أبــو هــاين( رابــط الجــأش قــوي العزميــة والشــكيمة وهــو يتحــدث عــن الشــهيد 

ــا عــن  ــا استشــهاده يف كل لحظــة نســمع فيه ــذي توقعن ــم ال ــي هيث ــي باستشــهاد ابن ــذي رشفن ــه ال ــًا: »الحمــد لل قائ

قصــف أو اجتيــاح حيــث نــرع يف االتصــال بــه لاطمئنــان عليــه« معتــرًا استشــهاد فلذتــه فصــًا مــن الفصــول ومرحلــة 

مــن املراحــل الطويلــة التــي قــدم فيهــا الشــعب الفلســطيني آالف الشــهداء واألرسى والجرحــى مــن أجــل تحريــر كامــل 

الــرتاب وإعــادة الحريــة للمســجد األقــى.

ــه  ــرات، ووج ــا الع ــدت فيه ــون تجم ــا، وعي ــر أملً ــب يعت بقل

ارتســمت عــى قســامته كل ألــوان الحــزن، وصــوت حمــل بــني نراتــه 

كل معــاين األمومــة قالــت والــدة الشــهيد هيثــم أم هــاين: »إين كــام 

ــاق،  ــق واالختن ــي شــعور بالضي ــذة كبدهــا، ينتابن كل أم فقــدت فل

فقلبــي يــكاد يتفطــر حزنـًـا وأملـًـا عــى فراقــه، لكــن مــا يخفــف حــزين 

ويهــون عــيل مصيبتــي أن ابنــي نــال الشــهادة يف ســبيل اللــه«.

ــاء  ــا للقـ ــه تواًقـ ــم حياتـ ــكى: »أمـــى هيثـ ــت األم الثـ وأضافـ

ـــاركته  ـــت، ومش ـــن البي ـــل ع ـــه املتواص ـــبب غياب ـــرة بس ـــة األخ ـــه يف اآلون ـــوس مع ـــه والجل ـــأ برؤيت ـــن أهن ـــه، ومل أك الل

املتواصلـــة يف الربـــاط عـــى الثغـــور«.

(2007 - 1986)
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وأردف أبــو هــاين أن عــزاءه يف استشــهاد ابنــه الشــهيد املجاهــد هيثــم أنــه شــاب مؤمــن ملتــزم يف صاتــه مبســجدي 

حمــزة وخالــد، ومتيــز بحســن الخلــق والحيــاء، وأحــب عمــل الخــر وزيــارة األرحــام.

أبــو حمــزة أحــد رفــاق الشــهيد املجاهــد هيثــم يتحــدث وقــد بــدت عليــه عامــات الحــزن: »لقــد عرفتــه لســنوات 

ــة  ــجاع يف مواجه ــل الش ــزم املقب ــص امللت ــد املخل ــد للمجاه ــوذج فري ــفتيه، من ــة ش ــامة الهادئ ــارق االبتس ــة مل تف طويل

األعــداء، شــديد الحــب والدفــاع عــن اإلســام والبغــض والكراهيــة ألعدائــه والصهاينــة وأذيالهــم«.

مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا الفــارس هيثــم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي خــال انتفاضــة األقــى، وعمــل ضمــن إطارهــا 

الجامهــري وشــارك خــال تلــك الفــرتة يف العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة املختلفــة التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد.

ــن  ــد م ــى العدي ــاد اإلســامي، وتلق ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــدس الجن ــا الق ــام 2004م انضــم لراي ــع ع يف مطل

ــة. ــن وحــدات الرصــد واملتابع ــل ضم ــم عم ــة، ث ــدورات العســكرية املختلف ال

وذكــر أبــو قتــادة أحــد رفاقــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس أن الشــهيد املجاهــد هيثــم شــارك يف صــد العديــد مــن 

ــاركة  ــرًا إىل مش ــرارة، مش ــني، ورشق الق ــة الفراح ــرة، ومنطق ــان الكب ــة وعبس ــدة خزاع ــة يف بل ــات الصهيوني االجتياح

ــف  ــزة بقذائ ــة وقصــف املســتوطنات املحيطــة بقطــاع غ ــام األرضي ــات نصــب األلغ ــم يف عملي الشــهيد املجاهــد هيث

ــخ القــدس. الهــاون وصواري

الجديــر ذكــره أن شــهيدنا الفــارس هيثــم خــاض العديــد مــن االشــتباكات مــع قــوات االحتــال الصهيــوين يف املناطــق 

الحدوديــة ملدينــة خانيونــس.

موعد مع الشهادة
يف 27 ديســمر )كانــون األول( 2007م كان شــهيدنا املجاهــد هيثــم عــى موعــد مــع الشــهادة إثــر إصابتــه بجــراح 

بالغــة جــراء اســتهدافه بصــاروخ طائــرة اســتطاع صهيونيــة ورفيقــه الشــهيد املجاهــد مــن رسايــا القــدس محمــد شــتات 

أثنــاء التصــدي لاجتيــاح الصهيــوين املتوغــل رشق بلــدة عبســان الكبــرة مبحافظــة خــان يونــس، حيــث دارت اشــتباكات 

عنيفــة مــع القــوات الصهيونيــة الغاشــمة التــي اســتعانت باآلليــات املدرعــة، وطائــرات األباتــي واالســتطاع يف مواجهــة 

مجموعــة املجاهديــن املؤمنــني، فــكان لشــهيدنا الفــارس هيثــم مــا متنــى، عندمــا أطلقــت طائــرات اســتطاع أكــر مــن 

ثاثــة صواريــخ باتجــاه مجموعــة مــن املجاهديــن أســفرت عــن استشــهاد الشــهيد املجاهــد محمــد شــتات عــى الفــور، 

ومــن ثــم الحًقــا الشــهيد املجاهــد هيثــم مبستشــفى نــارص بخانيونــس. رحــم اللــه شــهداءنا وأســكنهم الفــردوس األعــى!
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الشهيد املجاهد فادي عبد اللطيف أحمد أبو الرب

عمل بصمت وجاهد بصمت

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد فــادي عبــد اللطيــف أبــو الــرب يف 2 مايــو )أيــار( 1987م يف بلــدة قباطيــة قضــاء جنــني شــامل 

الضفــة املحتلــة لعائلــة مجاهــدة خرجــت العــرشات مــن عنــارص وقــادة الجهــاد اإلســامي. تتكــون أرسة شــهيدنا مــن 

مثانيــة عــرش فــرًدا تســعة ذكــور وتســع إنــاث.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد فــادي تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس املخيــم، ثــم درس الســنة األوىل 

مــن املرحلــة الثانويــة وتــرك الدراســة واتجــه للعمــل يف مهنــة تركيــب الحجــر القــديس.

صفاته وأخالقه 
كل مــن عــرف الشــهيد املجاهــد فــادي يشــهد بأنــه منــوذج للشــاب املؤمــن املخلــص الحســن الخلــق والحريــص عــى 

أداء الفرائــض واملشــاركة الفاعلــة يف مقارعــة االحتــال. وعهــد عنــه حــب الوالديــن وإكرامهــام عمــًا بالخلــق اإلســامي 

الصحيــح يف معاملــة الوالديــن لعظــم فضلهــام عــى األبنــاء. ولكــرم خلقــه نــال حــب واحــرتام وثقــة كل مــن عــارشه مــن 

الجــران واملعــارف واألصدقــاء.

مشواره الجهادي 
ــا  ــًا يف أنشــطتها وفعالياته ــرًا فاع ــاد اإلســامي يف صغــره، وصــار عن ــة الجه ــادي لحرك انضــم شــهيدنا املجاهــد ف

بإخــاص صــادق وانتــامء قــوي. وقبــل انضاممــه لرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مل يتخلــف 

ــاة  ــل ســارق األرض والحي ــه فضــل الشــهادة يف مواجهــة املحت ــه الل ــى أن يرزق ــرًا مــا متن عــن مواجهــة أو مســرة، وكث

والفــرح يف فلســطني. 

تتلمــذ الشــهيد املقــدام فــادي عــى يــد قائــد رسايــا القــدس يف قباطيــة األســر القائــد إيــاد أبــو الــرب قبــل اعتقالــه، 

وتعلــم منــه وســائل الجهــاد واملقاومــة، ثــم التحــق برايــا القــدس رًسا، فصــار مجاهــًدا حتــى االستشــهاد يعتمــد عليــه 

(2007 - 1987)

ــل  ــطينية تجع ــى األرض الفلس ــواىل ع ــي تت ــال الت ــم االحت جرائ

حيــاة الفلســطيني يف بحــر مــن املباغتــات الصادمــة. الهــدوء ينقلــب 

عاصفــة قلــق واضطــراب، والعمــران ينقلــب خرابـًـا، والفــرح واالبتســام 

ــه  ــاف أخي ــرح زف ــت يف ف ــادي كان ــة ف ــا. عائل ــا ودموًع ــان حزنً ينقلب

زيــاد، وفجــأة دهمهــا نبــأ استشــهاد فــادي يف ســجنه تحــت وحشــية 

ــرح  ــب ف ــة، فانقل ــة قلبي ــن نوب ــات م ــه م ــوا أن ــن زعم ســجانيه الذي

ــًرا. ــا وقه ــا ودموًع ــة حزنً العائل
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رفاقــه املجاهــدون يف املهــامت الصعبــة. وعرفــه رفاقــه كتوًمــا يعمــل بصمــت ويجاهــد بصمــت. ومل يــرتدد يف تنفيــذ أي 

مهمــة جهاديــة.

موعد مع الشهادة
يف آخــر مهمــة جهاديــة للشــهيد املجاهــد فــادي غــادر قباطيــة للحصــول عــى مــواد قتاليــة مــن مــكان خــارج البلــدة، 

فــإذ بقــوات االحتــال ترتصــده، وتعتقلــه عــى حاجــز برطعــة يف 29 يوليــو )متــوز( 2007م، واقتــادوه ألقبيــة التحقيــق 

حتــى ارتقــى إىل جــوار اللــه تعــاىل شــهيًدا صابــًرا محتســًبا يف 28 ديســمر )كانــون األول( 2007م.

وقــد كشــفت مؤسســة مهجــة القــدس نقــًا عــن محامــي املؤسســة الــذي التقــى باألســر املجاهــد ربيــع أبــو الــرب 

يف ســجن جلبــوع الظــروف والحيثيــات التــي أدت إىل استشــهاد األســر املجاهــد فــادي أبــو الــرب يف ســجن جلبــوع .

ونقـــل عـــن األســـر املجاهـــد ربيـــع قوله: »الشـــهيد فادي خرج يـــوم 17 ديســـمر )كانـــوا األول( 2007م لتنظيف أســـنانه 

.)Metronidazole 250( ـــه دواء اســـمه فاجـــني ـــوا ل ـــة أســـنانه فقدم ـــف ُجرحـــت لث ـــة التنظي ـــاء عملي ـــادة وأثن يف العي

وتابــع األســر املجاهــد ربيــع: »وبعــد ســاعة مــن تنــاول الشــهيد للــدواء ظهــرت عليــه أعــراض املــرض حيــث بــدا لونه 

مصفــًرا، وبــدأ باالســتفراغ ضمــن حالــة حّمــى وحكّــه بجســمه. وبســبب تلــك العــوارض قمنــا بإخراجــه للعيــادة يف اليــوم 

الثــاين حيــث أخــذ األطبــاء عينــة مــن الــدواء وأنــه وعــى مــدار 12 يوًمــا حتــى يــوم استشــهاده كان يخــرج للعيــادة 

ــة فــادي الصحيــة لــكل الضبــاط ومل يكرتثــوا لحالتــه، باإلضافــة إىل أنــه مل يســتطع  أكــر مــن مــرة باليــوم. رشحنــا حال

الوقــوف عــى قدميــه، كــام أن العيــادة كانــت تقــول كل مــرة إنــه ال يعــاين مــن يشء. ويــوم الثاثــاء أخــذوا منــه عينــة 

دم بعدمــا أثبتــت الفحوصــات أنــه يعــاين الضغــط وضعًفــا بالقلــب وخــال 12 يوًمــا مل يقدمــوا لــه يف العيــادة أي يشء 

ســوى الجلوكــوز، وبــدأ جســمه مييــل للزرقــة وحالتــه تــزداد ســوًءا فخــرج للعيــادة إىل أن أبلغونــا يــوم الســبت الســاعة 

الســابعة والنصــف بخــر وفاتــه دون ذكــر الســبب«.
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الشهيد املجاهد إبراهيم عيل سامل اللوح

أسد شهدت له ساحات الجهاد

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم عــيل اللــوح )أبــو عــاء( يف مخيــم النصــرات بتاريــخ 20 مايــو )أيــار( 1978م، وتــرىب 

يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا تلــك األرسة التــي ُهّجــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة بــر 

الســبع بعــد الهجمــة الصهيونيــة الرشســة عــى فلســطني عــام 1948م. تتكــون أرستــه مــن ســبع إخــوة وأخــوات، وقــّدر 

اللــه أن يكــون الشــهيد الرابــع بينهــم، وشــهيدنا متــزوج، وقــد رزقــه اللــه ولــًدا أســامه عــاء.

درس شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم يف مــدارس النصــرات فحصــل عــى االبتدائيــة واإلعداديــة واألول الثانــوي، ثــم تــرك 

الدراســة ليعــني أهلــه عــيل مشــاق الحيــاة الصعبــة.

صفاته وأخالقه
ال ميكــن وصــف أخــاق هــذا البطــل؛ ألن القلــم والورقــة ال يكفيــان للتعبــر عــن عطــاء شــهيدنا الفــارس أبــو عــاء، 

وســنكتفي بالقــول إنــه كان شــجاًعا ومقداًمــا ومحًبــا للجميــع خلوًقــا ومتواضًعــا حيــث ارتبــط بعاقــات جيــدة وطيبــة 

مــع الجميــع مــام جعــل لــه األثــر يف حــب الجميــع لــه. عــرف شــهيدنا مصلًحــا بــني النــاس حيــث عمــل ضمــن لجنــة 

اإلصــاح يف املنطقــة، وكان حنونـًـا يعطــف عــيل املســاكني ويتفقــد الفقــراء واأليتــام. تربطــه عاقــات مميــزة وطيبــة مــع 

ــدو  ــى الع ــا لانتصــار ع ــن بالوحــدة طريًق ــه آم ــب القســام؛ ألن ــا اإلخــوة يف كتائ ــل الفلســطينية وخصوًص كل الفصائ

الصهيــوين.

مشواره الجهادي
ــورة ليحمــل يف  ــل اإلميــان والوعــي والث ــدة جي ــل العقي ــرر االلتحــاق بجي ــة ق ــدالع انتفاضــة األقــى املبارك ــع ان م

قلبــه رســالة الجهــاد اإلســامي، فانضــم إىل الحركــة يف العــام 2000م بعــد عطــاء والتــزام وإخــاص والتحــق بركــب رسايــا 

القــدس الجنــاح العســكري لحركــه الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف عــام 2001م فحصــل عــى عــده دورات مميــزة كان 

منهــا دوره تأهيــل املدربــني، ودورة الصاعقــة.

(2007 - 1978)

توقعنــا  رغــم  فجــأة  دنيانــا  يغــادرون  الشــهداء  هــم  هكــذا 

الستشــهادهم يف كل لحظــة، لكنــا ال نتقبــل رحيلهــم فمــن أحــب 

لقــاء اللــه أحــب اللــه لقــاءه لذلــك يرتكــون الدنيــا ألهلهــا ويســافرون 

ــا  ــا. أب ــا طريًق ــون غره ــي ال يعرف ــة الت ــائهم إىل الجن ــم وأش بدمائه

عــاء! حــارٌض أنــت يف نفوســنا التــي طاملــا كنــت لهــا ملهــاًم وقائــًدا. 

أنــت يف قلوبنــا التــي تبقــى تنبــض بحبــك ولــن ننــى حضــورك الدائم، 

ــم. ــان النعي ــر نحــو جن ــك الصعــود األطه ــا ل فهنيًئ
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كان شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم أحــد أعضــاء دائــرة التصنيــع التابعــة لرايــا القــدس بجانــب عضــو املجلس العســكري 

األعــى لرايــا القــدس يف املنطقــة الوســطى الشــهيد محمــد أبــو عبــد اللــه )أبــو مرشــد(.

يُســجل لشــهيدنا املقــدام أبــو عــاء قيامــه بإطــاق الصواريــخ القدســية عــى املغتصبــات الصهيونيــة بجانــب الشــهيد 

محمــد فــرج عطايــا، كــام قــام بإعطــاء عــدة دورات تدريبيــة يف فنــون القتــال وإطــاق الصواريــخ ألبنــاء رسايــا القــدس 

حيــث نقــل إليهــم خرتــه العســكرية الكبــرة.

تــوىل شــهيدنا مســئولية الوحــدة الخاصــة لرايــا القــدس يف منطقــه النصــرات وكانــت لــه عاقــات قويــة مــع قــادة 

ــد الدحــدوح وماجــد  ــان بســتان وخال ــا القــدس منهــم الشــهداء القــادة عمــر الخطيــب وخليــل الضعيفــي وعدن رساي

الحرازيــن ومحمــد فــرج عطايــا ومحمــد أبــو عبــد اللــه.

شــارك شــهيدنا املقــاوم إبراهيــم أيًضــا بالتصــدي لعــدة اجتياحــات ملخيامتنــا الصامــدة برفقــة الشــهيد محمــد فــرج 

ــام استشــهد  ــل استشــهاده حين ــا قب ــال كان آخره ــاوالت اغتي ــدة مح ــن ع ــا م ــة. ونج ــة املغراق ــذي استشــهد مبنطق ال

الشــهيد القائــد عدنــان بســتان.

موعد مع الشهادة
يف مســاء 27 ديســمر )كانــون األول( 2007م كان شــهيدنا برفقــة عضــو املجلــس العســكري األعــى لرايــا القــدس يف 

قطــاع غــزة محمــد أبــو عبــد اللــه )أبــو مرشــد( حيــث اســتهدفتهم الطائــرات الصهيونيــة بعــدة صواريــخ استشــهد عــى 

الفــور )أبــو مرشــد( فيــام أصيــب شــهيدنا إصابــات خطــرة نقــل عــيل إثرهــا إىل املستشــفى حيــث بقــي هنــاك ليومــني 

ــار  ــب الشــهداء األطه ــا برك ــون األول( 2007م ملتحًق ــق 29 ديســمر )كان ــوم الســبت املواف ــًرا بجراحــه ي ــي متأث لرتق

الذيــن ســبقوه عــى طريــق ذات الشــوكة، فبوركــت دمــاؤك الطاهــرة التــي شــكلت منــارة يُهتــدى بهــا. وإنــا عــى العهــد 

لباقــون مــا بقينــا إن شــاء اللــه. رحــم اللــه شــهداءنا وأســكنهم الفــردوس األعــى مــع النبيــني والصالحــني! وحســن أولئــك 

رفيقــا فهنيًئــا لــك الشــهادة أبــا عــاء وامللتقــي الجنــة بــإذن اللــه.
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209الشهيد املجاهد محمد ماجد أحمد عتيق

211الشهيد املجاهد معتصم سلامن فارس قديح

213الشهيد املجاهد خالد محمد عطا شنايطة

215الشهيد املجاهد عقلة سليامن محمد شنيطة

217الشهيد املجاهد محمد عمر عبد الله الندر

219الشهيد املجاهد بسام يوسف عثامن رشاب

221الشهيد املجاهد سعيد عبد الحق سعيد الفرا

223الشهيد املجاهد صالح مصباح عبد الرؤوف عبد الغفور

225الشهيد املجاهد مصطفى حسان أحمد منصور

227الشهيد املجاهد فتحي محمود سليامن أبو القمبز

229الشهيد املجاهد محمد عبد الله سليامن الزق

231الشهيد املجاهد حسام لطفي مصطفى جرادات

233الشهيد املجاهد رائد زياد صالح سبيتة

235الشهيد املجاهد سلامن سمر سلامن أبو القمبز

237الشهيد املجاهد نضال عبد العزيز عبد الرحمن الدحدوح

239الشهيد املجاهد مجاهد أكرم أحمد السبع

241الشهيد املجاهد معاذ محمد حسن زراع

243الشهيد املجاهد محمد عمر محمود شاورية

245الشهيد املجاهد عمر صالح سامل الزقزوق

247الشهيد املجاهد يارس يوسف مهدي البنا

249الشهيد املجاهد يوسف محمد عيى قبان

251الشهيد املجاهد محمد عبد الله سامل ناجي

253الشهيد املجاهد أسامة زياد أحمد زقوت





255الشهيد املجاهد أمني إجميعان محمد الصويف

257الشهيد املجاهد أسامة فضل ديب الحرازين

259الشهيد املجاهد محمد إسامعيل أحمد الريم

261الشهيد املجاهد عمر عبد الرؤوف حسني عويضات

263الشهيد املجاهد فادي عبد منر صبح

265الشهيد املجاهد محمد صالح عبد الرازق مصلح 

267الشهيد املجاهد أمين عيل عبد املجيد ياسني

269الشهيد املجاهد ثائر أحمد محمد حسن

271الشهيد املجاهد رائد عيل عبد املجيد ياسني

273الشهيد املجاهد مصطفى إبراهيم عبد الكريم حبيب

275الشهيد املجاهد أسامة صالح سامل جر

277الشهيدة املجاهدة مرفت أمني محمد مسعود

280الشهيد املجاهد حمدي إبراهيم عاشور البطش

282الشهيد املجاهد رائد محمد مصطفى القرم

284الشهيد املجاهد نارص جامل أحمد الندر

286الشهيد املجاهد أحمد حسن محمد لبد

288الشهيد املجاهد يحيى سفيان يحيى القصاص

290الشهيد املجاهد محمود محمد أحمد عبد العال

292الشهيد املجاهد محمد عيد أمني محمد رماحة

294الشهيد املجاهد حسام محمود إبراهيم عيسة

296الشهيد املجاهد صاح الدين حافظ محمود صوافطة

298الشهيد املجاهد أحمد سعيد محمود عبد النبي

شهداء العام 2007م

300الشهيد املجاهد فادي حسام ممدوح حسيبا

302الشهيد املجاهد زياد العبد محمود سعادة

304الشهيد املجاهد مهران زكريا سلامن أبو نصر

306الشهيد املجاهد فضل مطلق داجي باونة





308الشهيد املجاهد محمد فيصل نعيم السكسك

310الشهيد املجاهد مراد إبراهيم سامة الطاع

312الشهيد املجاهد عزمي وهب عارف الوادية 

314الشهيد املجاهد محمود إبراهيم قاسم عبيد

316الشهيد املجاهد محمود عواد إبراهيم السمري

318الشهيد املجاهد أرشف محمود نافع السعدي

321الشهيد املجاهد عاء رفيق داوود الجبايل

323الشهيد املجاهد محمد إبراهيم محمود أحمد

325الشهيد املجاهد محمد حسن موىس اللداوي

327الشهيد املجاهد عاء الدين محمد صبح الهي 

329الشهيد املجاهد رامز عوض الله موىس الزعانني

331الشهيدة املجاهدة برشى ناجي وحش برجيس

333الشهيد املجاهد محمود عفيف حسني رسحان 

335الشهيد املجاهد عبد الرحمن شحدة أحمد أبو طر

337الشهيد املجاهد محمد صالح محمد الفقي

339الشهيد املجاهد أحمد عزت سعيد زيود 

341الشهيد املجاهد خالد صالح عاشور درويش

343الشهيد املجاهد مهدي محمد محمود أبو الخر 

345الشهيد املجاهد مهدي مروان محمد الدحدوح

347الشهيد املجاهد حاتم شعبان العبد عمر

349الشهيد املجاهد إبراهيم حاتم جميل الشخريت

351الشهيد املجاهد عبد العزيز محمد خليل الحلو

353الشهيد املجاهد ماجد سلامن أحمد البطش

355الشهيد املجاهد محمد فوزي محمد أبو نعمة

357الشهيد املجاهد محمود عادل محمد عوض

359الشهيد املجاهد فادي عبد القادر سلامن أبو مصطفى

361الشهيد املجاهد فارس مرزق أحمد أبو بكرة





363الشهيد املجاهد محمد خليل جريل الجعري 

365الشهيد املجاهد شادي تيسر سعد العجلة

367الشهيد املجاهد زياد صبحي محمد مايشة

369الشهيد املجاهد عبيد سامي عبيد شعت 

371الشهيد املجاهد حسام خليل محمد حرب 

373الشهيد املجاهد رائد أمني مكني أبو فنونة 

375الشهيد املجاهد زكريا يونس سلامن الترت 

377الشهيد املجاهد سامي كامل نر املنارصة

379الشهيد املجاهد ضياء الحق محمد رشيف أبو دقة 

381الشهيد املجاهد يوسف كامل نر املنارصة 

383الشهيد املجاهد حسام محمد أحمد مزيان

الشهيد املجاهد رائد فؤاد شاكر غنام 
385

387الشهيد املجاهد زياد شاكر دياب غنام 

389الشهيد املجاهد محمد أنور خميس الراعي

391الشهيد املجاهد عامر إبراهيم سعيد شاهني

393الشهيد املجاهد محمود نجيب مصطفى نزال

395الشهيد املجاهد محمد عمر محمد ذياب

397الشهيد املجاهد عبد الرحمن جميل عبد املجيد الكفارنة 

399الشهيد املجاهد محمد هشام إبراهيم أبو سيف

401الشهيد املجاهد أحمد حسني عبد العال البلعاوي 

403الشهيد املجاهد خليل مصباح حسني الضعيفي 

405الشهيد املجاهد عمر عرفات محمد شفيق الخطيب 

407الشهيد املجاهد نضال يحيى صبحي الداية 

409الشهيد املجاهد رائد عيل حسن أبو العدس

411الشهيد املجاهد هشام نر أحمد الجمل

413الشهيد املجاهد محمد حسني محمد أبو شعر 

415الشهيد املجاهد شادي مصطفى مسعود السقا





417الشهيد املجاهد عوض الله إبراهيم أحمد شتات 

419الشهيد املجاهد محمد أحمد خليل أبو سامل 

421الشهيد املجاهد طارق زياد يوسف ملحم 

423الشهيد املجاهد محمود إبراهيم محمود القريناوي

425الشهيد املجاهد عاء صاح محمد أبو رسور 

427الشهيد املجاهد مصطفى محمود مصطفى العتيق 

429الشهيد املجاهد غسان مصطفى مسعود السقا 

431الشهيد املجاهد محمد سمر العبد أبو لبدة 

433الشهيد املجاهد محمود سفيان مصطفى سامة 

435الشهيد املجاهد ثائر عبد الوهاب حسان البسيوين 

437الشهيد املجاهد يوسف طال عبد القادر البسيوين 

439الشهيد املجاهد رائد عبد الرحمن يونس شملخ

441الشهيد املجاهد نزار سمر نزار أبو عرب

443الشهيد املجاهد محمود بكر محمد عيى

445الشهيد املجاهد محمد ساطي محمد أشقر

447الشهيد املجاهد خالد رايق محمد حسني

449الشهيد املجاهد محمد محمود محمد جوابري

451الشهيد املجاهد عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح عسكر

453الشهيد املجاهد محمد عيى عبد الرزاق الكردي

455الشهيد املجاهد أحمد ناهض سلامن حسنني

457الشهيد املجاهد يارس نر الدين سام عصفور

459الشهيد املجاهد محمود كامل كامل أبو طه

461الشهيد املجاهد محمود فايق محمد أبو الحاج

463الشهيد املجاهد هاشم عني عبد العزيز أبو خضورة

465الشهيد املجاهد تحسني خر محمود محمد البوجي

467الشهيد املجاهد رامي زهر محمد حسن

469الشهيد املجاهد يوسف حسني عمر موىس





471الشهيد املجاهد حسام زيك صالح نشوان

473الشهيد املجاهد خليل محمد مصطفى األسود

475الشهيد املجاهد محمد جامل حامد أبو حمرة

477الشهيد املجاهد سامح عايد عودة العايدي

479الشهيد املجاهد سامي فضل حسني طافش

481الشهيد املجاهد أمين لطفي خليل العيلة

484الشهيد املجاهد جهاد سيد محمد عيل ضاهر

486الشهيد املجاهد عامر يوسف حسن أبو سعيد

488الشهيد املجاهد كريم مروان محمد الدحدوح

490الشهيد املجاهد ماجد يوسف إبراهيم الحرازين

493الشهيد املجاهد نائل رشدي حسني طافش

495الشهيد املجاهد أسامة عيل عبد املجيد ياسني

497الشهيد املجاهد حسام محمود محمد أبو حبل

499الشهيد املجاهد سمر عوض الله خليل بكر

501الشهيد املجاهد محمد سعيد محمود الرتامي

503الشهيد املجاهد جهاد موىس يوسف جر

505الشهيد املجاهد حمزة سامل محمد أبو طيور

507الشهيد املجاهد سامر حلمي محمد أبو سيف

509الشهيد املجاهد محمد أحمد سليامن أبو حسنني

511الشهيد املجاهد محمد فرج أحمد شتات

513الشهيد املجاهد محمد فوزي محمد أبو حسنني

515الشهيد املجاهد محمد مرشد خليل أبو عبد الله

518الشهيد املجاهد هيثم طال حمدان أبو العا

520الشهيد املجاهد فادي عبد اللطيف أحمد أبو الرب

522الشهيد املجاهد إبراهيم عيل سامل اللوح





فهرس تراجم الشهداء
)2007 - 2006(

349إبراهيم حاتم جميل الشخريت

522إبراهيم عيل سامل اللوح

152إبراهيم محمد سامة أبو راشد

110إسامعيل صبحي صادق حنايشة

112إلياس خري محمد أشقر

75أحمد حسام سعيد طوبايس 

286أحمد حسن محمد لبد

401أحمد حسني عبد العال البلعاوي 

298أحمد سعيد محمود عبد النبي

83أحمد سليامن فريد رداد

339أحمد عزت سعيد زيود 

166أحمد فتحي عودة شبات

85أحمد محمد نايف أبو رشخ 

455أحمد ناهض سلامن حسنني

253أسامة زياد أحمد زقوت

275أسامة صالح سامل جر

495أسامة عيل عبد املجيد ياسني

257أسامة فضل ديب الحرازين

91أرشف عيل حسن شلوف

318أرشف محمود نافع السعدي

63أكرم حسن يوسف قداس

207أمجد سعيد أحمد عجمي

255أمني إجميعان محمد الصويف

267أمين عيل عبد املجيد ياسني

481أمين لطفي خليل العيلة

158آمنة يوسف العبد حجاج 

219بسام يوسف عثامن رشاب

331برشى ناجي وحش برجيس

465تحسني خر محمود محمد البوجي

269ثائر أحمد محمد حسن

156ثائر طعمة توفيق الطناين

435ثائر عبد الوهاب حسان البسيوين 

168جمعة إبراهيم محمد إسليم

79جهاد خميس رشيد السوافري

484جهاد سيد محمد عيل ضاهر

503جهاد موىس يوسف جر

347حاتم شعبان العبد عمر

142حبيب حمدي حسن عاشور

371حسام خليل محمد حرب 

471حسام زيك صالح نشوان

102حسام صاح الدين أحمد أبو عيادة

231حسام لطفي مصطفى جرادات

383حسام محمد أحمد مزيان

294حسام محمود إبراهيم عيسة

497حسام محمود محمد أبو حبل

280حمدي إبراهيم عاشور البطش

170حمزة حسن أحمد الجوراين

505حمزة سامل محمد أبو طيور

447خالد رايق محمد حسني

89خالد شعبان إبراهيم الدحدوح

341خالد صالح عاشور درويش

213خالد محمد عطا شنايطة

473خليل محمد مصطفى األسود

403خليل مصباح حسني الضعيفي 

174راجي عمر جابر ضيف الله

205راشد سامي نجيب عمري



329رامز عوض الله موىس الزعانني

467رامي زهر محمد حسن

160رامي سليم حسن النجار

373رائد أمني مكني أبو فنونة 

233رائد زياد صالح سبيتة

439رائد عبد الرحمن يونس شملخ

409رائد عيل حسن أبو العدس

271رائد عيل عبد املجيد ياسني

385رائد فؤاد شاكر غنام 

282رائد محمد مصطفى القرم

162رائف موىس سلامن أبو سلمي

97رمضان محمد رمضان مطر

375زكريا يونس سلامن الترت 

302زياد العبد محمود سعادة

198زياد سليامن محمد شيخ العيد

387زياد شاكر دياب غنام 

367زياد صبحي محمد مايشة

71زياد عيل حسن الزهور

144سامل محمد سامل أبو زبيدة

477سامح عايد عودة العايدي

507سامر حلمي محمد أبو سيف

106سامر سميح محمد حامد 

104سامر صبحي أحمد فريحات

73سامي عبد الحافظ حسن عنرت 

479سامي فضل حسني طافش

377سامي كامل نر املنارصة

221سعيد عبد الحق سعيد الفرا

65سعيد عبد الفتاح إبراهيم أبو الجديان

99سفيان أحمد سلامن أبو غرابة

235سلامن سمر سلامن أبو القمبز

87سليامن حسن سليامن الحميدي

499سمر عوض الله خليل بكر

365شادي تيسر سعد العجلة

415شادي مصطفى مسعود السقا

138شوقي عيل عمر السيقيل 

223صالح مصباح عبد الرؤوف عبد الغفور

296صاح الدين حافظ محمود صوافطة

379ضياء الحق محمد رشيف أبو دقة 

126طارق أحمد فهد الشامي

421طارق زياد يوسف ملحم 

172طارق فايز إسامعيل نصار

128عبد الرحمن إبراهيم عبد أبو شنب

199عبد الرحمن أحمد عودة أبو سنيمة

397عبد الرحمن جميل عبد املجيد الكفارنة 

335عبد الرحمن شحدة أحمد أبو طر

351عبد العزيز محمد خليل الحلو

451عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح عسكر

369عبيد سامي عبيد شعت 

116عثامن قاسم محمد صدقة

201عدنان بسام محمود أبو لبدة

81عدنان محمد بركات بستان

312عزمي وهب عارف الوادية 

215عقلة سليامن محمد شنيطة

327عاء الدين محمد صبح الهي 

321عاء رفيق داوود الجبايل

425عاء صاح محمد أبو رسور 

176عيل حسن محمد بدوان

67عيل عبد اللطيف حسني خليل



146عامد حسن عيل ياسني

391عامر إبراهيم سعيد شاهني

136عامر عبد ربه محمد شهاب

486عامر يوسف حسن أبو سعيد

245عمر صالح سامل الزقزوق

261عمر عبد الرؤوف حسني عويضات

405عمر عرفات محمد شفيق الخطيب 

417عوض الله إبراهيم أحمد شتات 

429غسان مصطفى مسعود السقا 

300فادي حسام ممدوح حسيبا

359فادي عبد القادر سلامن أبو مصطفى

520فادي عبد اللطيف أحمد أبو الرب

263فادي عبد منر صبح

361فارس مرزق أحمد أبو بكرة

227فتحي محمود سليامن أبو القمبز

306فضل مطلق داجي باونة

488كريم مروان محمد الدحدوح

353ماجد سلامن أحمد البطش

490ماجد يوسف إبراهيم الحرازين

182مالك ميهوب شعبان املشهراوي

239مجاهد أكرم أحمد السبع

323محمد إبراهيم محمود أحمد

259محمد إسامعيل أحمد الريم

419محمد أحمد خليل أبو سامل 

509محمد أحمد سليامن أبو حسنني

389محمد أنور خميس الراعي

184محمد أنور عبد الحميد سعدة

475محمد جامل حامد أبو حمرة

164محمد جميل محمد خليفة

325محمد حسن موىس اللداوي

140محمد حسني فرج الوادية

413محمد حسني محمد أبو شعر 

150محمد حسني محمد عبد العال

363محمد خليل جريل الجعري 

445محمد ساطي محمد أشقر

501محمد سعيد محمود الرتامي

431محمد سمر العبد أبو لبدة 

120محمد شعبان إبراهيم الدحدوح

265محمد صالح عبد الرازق مصلح 

337محمد صالح محمد الفقي

154محمد صري شحدة أبو طر

203محمد صاح أحمد نصار

186محمد صاح خالد البهتيني

101محمد صاح سعدي عياد

95محمد عبد الفتاح محمود عقل

251محمد عبد الله سامل ناجي

229محمد عبد الله سليامن الزق

130محمد عمر خليل مطر

217محمد عمر عبد الله الندر

395محمد عمر محمد ذياب

243محمد عمر محمود شاورية

292محمد عيد أمني محمد رماحة

453محمد عيى عبد الرزاق الكردي

511محمد فرج أحمد شتات

513محمد فوزي محمد أبو حسنني

355محمد فوزي محمد أبو نعمة

308محمد فيصل نعيم السكسك

209محمد ماجد أحمد عتيق



148محمد محمود رجب طنجرة

449محمد محمود محمد جوابري

515محمد مرشد خليل أبو عبد الله

399محمد هشام إبراهيم أبو سيف

314محمود إبراهيم قاسم عبيد

423محمود إبراهيم محمود القريناوي

443محمود بكر محمد عيى

178محمود حسام لطفي السعدي

433محمود سفيان مصطفى سامة 

357محمود عادل محمد عوض

333محمود عفيف حسني رسحان 

316محمود عواد إبراهيم السمري

461محمود فايق محمد أبو الحاج

459محمود كامل كامل أبو طه

290محمود محمد أحمد عبد العال

122محمود محمد محمود املجذوب

188محمود ناهض أحمد حبيب

393محمود نجيب مصطفى نزال

310مراد إبراهيم سامة الطاع

273مصطفى إبراهيم عبد الكريم حبيب

225مصطفى حسان أحمد منصور

118مصطفى حسني مصطفى عبد الغني

180مصطفى حسني مصطفى قطوش

427مصطفى محمود مصطفى العتيق 

241معاذ محمد حسن زراع

69معتز تحسني داوود خليل

211معتصم سلامن فارس قديح

114معتصم عيل فارس جعاعرة

93منر محمد محمد سكر

343مهدي محمد محمود أبو الخر 

345مهدي مروان محمد الدحدوح

304مهران زكريا سلامن أبو نصر

277مرفت أمني محمد مسعود

284نارص جامل أحمد الندر

493نائل رشدي حسني طافش

190نبيل نر العبد زينة

441نزار سمر نزار أبو عرب

194نضال أحمد جميل إشقرات

237نضال عبد العزيز عبد الرحمن الدحدوح

77نضال عيل عبد اللطيف أبو سعدة

124نضال محمد محمود املجذوب

134نضال نبيل أحمد موىس

407نضال يحيى صبحي الداية 

463هاشم عني عبد العزيز أبو خضورة

196هاين محمد طاهر عويجان

411هشام نر أحمد الجمل

518هيثم طال حمدان أبو العا

108وائل إبراهيم مطر نصار 

192يارس خميس ديب بنات

457يارس نر الدين سام عصفور

247يارس يوسف مهدي البنا

288يحيى سفيان يحيى القصاص

469يوسف حسني عمر موىس

132يوسف خليل إسامعيل أبو املعزة

437يوسف طال عبد القادر البسيوين 

381يوسف كامل نر املنارصة 

249يوسف محمد عيى قبان




