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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 ـــادل املوضوعـــي للحي "الشـــهادة هـــي املع

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
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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 الحضور: ما جــاء يف الحديــث: "ال يحل للمرأة أن تصــوم 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:

عــن أنــس ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــة وســلم قــال: "مــا أحــد يدخــل الجنــة يحــب أن يرجــع إىل الدنيا 

ولــه مــا عــى األرض مــن يشء إال الشــهيد، يتمنــى أن يرجــع إىل الدنيــا فيقتــل عــرش مــرات، ملــا يــرى من الكرامــة")2(.

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 ــهيد كل ذن للش

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 صــى اللــه عليــه وســلم: "رأيــت الليلة رجلــني أتيــاين، فصعدا 

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

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 السادس(

 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.
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فالقدس: عنوان »انتفاضة األقى« ولها مقام عزيز يف النفوس والعقول ما دامت السموات واألرض.

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 
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مجــدو عــام 2002م التــي نفذهــا االستشــهادي حمــزة الســمودي وقتــل فيهــا 19 جنديًــا وضابطـًـا وجــرح العــرشات مــن 

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 
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ــة  ــل املقاومــة اندحــر العــدو الصهيــوين عــام 2005م عــن أرض غــزة مهــرواًل وجــاًرا خلفــه ذيــول الخيب وكافــة الفصائ

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 
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إمــا مل يكــن يتصــور أن رسايــا القــدس قــادرة عــى القيــام بهــا، كــام هــو الحــال مــع عمليــة »زقــاق املــوت« يف الخليــل 

بتاريــخ 2002/11/15م أو مل يكــن يعتقــد بتوفــر اإلمكانيــات اللوجســتية والفنيــة لحدوثهــا، كعمليــة الزيتــون يف غــزة 

بتاريــخ 2004/05/11م حيــث فوجــئ الصهاينــة بتدمــر ناقلــة جنــود مدرعــة عاليــة التصفيــح بتفخيــخ ناســف شــديد 

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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51 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

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، 



موسوعة شهداء من فلسطين58

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«. 



أحياٌء يرزقون
شهداء األعوام )2012 - 2014(

الفصل اخلامس





63 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

الشهيد املجاهد جهاد أنور خليل حبيب

أسد امليدان ورجل املهامت الصعبة

الميالد والنشأة
 أبــر الشــهيد املجاهــد جهــاد أنــور حبيــب )أبــو أنــور( النــور يف تاريــخ 31 ديســمر )كانــون األول( 1991م يف حــي 

الشــجاعية مبدينــة غــزة، ودرس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــني واملرحلــة اإلعداديــة مبدرســة جــامل عبــد النــارص، 

لكنــه مل يواصــل تعليمــه بســبب الوضــع املــادي لعائلتــه، ليلتحــق مبجــال العمــل يف مهنــة التجــارة برفقــة خالــه ليكــون 

معيــًا ألرستــه كونــه االبــن األكــر لــألرسة.

صفاته وأخالقه
شــهيدنا املجاهــد جهــاد رحمــه اللــه شــاب صــادق محبــوب بــني إخوتــه، ميســك أخــاه الصغــر ميازحــه وياعبــه، وال 

يرفــض طلًبــا لوالديــه يحــرص عــى رضاهــم، والتــزم بالصلــوات الخمــس خاصــة الفجــر منهــا يف جامعــة يف املســجد، كــام 

حــث إخوانــه عليهــا، ويذكــر أن شــهيدنا جهــاد أكــر مــن الصيــام وخصوًصــا يف آخــر أيامــه.

ومتيــز الشــهيد املجاهــد جهــاد منــذ نعومــة أظافــره بحســن خلقــه وبــره بوالديــه وعطفــه عــى أخواتــه وإخوانــه 

الصغــار، حيــث يقــول والــد الشــهيد الفــارس جهــاد بصــوت املجاهديــن الصابريــن: »يعــد الشــهيد جهــاد مثــااًل لابــن 

ــه عــى نفســه، وال تفــارق االبتســامة ثغــره الباســم حتــى يف  ــه ومــن حول ــر أهل ــار املعطــاء بــا حــدود، الــذي يؤث الب

استشــهاده«.

مشواره الجهادي
كان الشــهيد املجاهــد أبــو أنــور رحمــه اللــه مازًمــا ملســجد الرحمــن والقــرآن يف حــي الشــجاعية حيــث تــرىب عــى 

ــه تعــاىل: حجسخئ مئ  ــكل مــن عرفــه، فعمــل بقــول الل ــق ل ــد القــرآن وحلقــات الذكــر، فــكان خــر مجاهــد وصدي موائ

ــب. ــم األخ والحبي ــن نع ــه املجاهدي ــع إخوان ــدة: 54] ، فم هئ جب حب خب جحس [املائ

التحــق الشــهيد املجاهــد جهــاد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي خــال انتفاضــة 

األقــى املباركــة، فعمــل بهــا وأبــدع يف العديــد مــن مجــات العمــل العســكري، فأصبــح يلقــب بأســد املهــامت الخاصــة.

(2012 - 1991)

ــوب الرفــاق  ــروي قل ــداء إال املــاء ال ي ــروي الظــأ يف البي كــام ال ي

ــة  ــوب تواق ــا، فالقل ــوب حًب ــوا القل ــم حرق ــاق، وألنه ــر الرف ــوى ذك س

ــة  ــا التاعــت عــى األحب ــام إذا م ــراق وال ت ــم، ســئمت طــول الف إليه

الراحلــني واحرتقــت شــوًقا، وأي احــرتاِق عــى مــن عبــدوا الــدرب 

ــاد. ــن األمج ــاق لوط ــى أطب ــا ع ــة قدموه ــاألرواح؟ هدي ب
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شــارك الشــهيد يف كثــر مــن العمليــات واملهــامت العســكرية البــارزة، منهــا مشــاركته يف الربــاط والحراســة يف ســبيل 

اللــه، ويف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة رشق قطــاع غــزة، ويف قصــف موقــع »ناحــل عــوز« بقذائــف الهــاون برفقــة 

الشــهيد املجاهــد بــال العرعــر بثــاث قذائــف هــاون، واستشــهد رفيقــه بــال ونجــا هــو بحمــد اللــه، واعــرتف العــدو 

الصهيــوين حينهــا بإصابــة ثاثــة مغتصبــني، كذلــك شــارك يف إطــاق دفعــات مــن الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة 

مــن أبرزهــا الدفعــة التــي أطلقتهــا رسايــا القــدس رًدا عــى جرميــة اغتيــال خمســة مــن قــادة الرايــا يف رفــح منهــم 

الشــهيد القائــد أحمــد الشــيخ خليــل.

موعد مع الشهادة
ارتقــى شــهيدنا املجاهــد جهــاد أنــور حبيــب فجــر يــوم األحــد املوافــق 8 ينايــر )كانــون الثــاين( 2012م أثنــاء عملــه يف 

أحــد أنفــاق املقاومــة بعــد رحلــة طويلــة مــن الجهــاد والعطــاء والتضحيــة يف ســبيل اللــه تعــاىل ليلحــق بركــب الســابقني 

نحــو عليــاء املجــد والشــهادة، لينــال مــا متنــى وأحــب يف هــذه الدنيــا الفانيــة.
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الشهيد املجاهد حمد سامل جمعة أبو شلوف

فارس امليدان وقت االمتحان

الميالد والنشأة
ــح يف أرسة  ــة رف ــاين( 1988م مبدين ــن الث ــر )ترشي ــخ 1 نوفم ــو شــلوف بتاري ــامل أب ــد س ــد شــهيدنا املجاهــد حم ول

بســيطة محافظــة عــى تعاليــم الديــن اإلســامي الحنيــف. درس مراحلــه التعليميــة الثــاث األوىل مبــدارس مدينــة رفــح. 

لــه أربعــة مــن اإلخــوة الذكــور وشــقيقتان مــع األم واألب عاشــوا يف رحــاب الوطــن الكبــر بحلــوه ومــره، ومل يكونــوا 

مبنــأى عــن مــرارة االحتــال كغرهــم مــن العائــات الفلســطينية.

ــات  ــع املغتصب ــارش م ــكاك املب ــة باالحت ــح املعروف ــة رف ــة ملدين ــق الرشقي ــد يف املناط ــد حم ــهيدنا املجاه ــن ش يقط

ــا. ــن خره ــورة ع ــد خط ــن األش ــق م ــك املناط ــإن تل ــال ف ــة الح ــزة، وبطبيع ــاع غ ــة لقط ــة املحاذي الصهيوني

ـــا  ـــول بأرضن ـــول ويج ـــال يص ـــف ال واالحت ـــره األمل كي ـــه يعت ـــه وقلب ـــر إىل أرض ـــد ينظ ـــد حم ـــهيدنا املجاه كان ش

ـــه  ـــه الل ـــت أنظـــاره رحم ـــه؟! توجه ـــذل يف ســـبيل الل ـــاد والب ـــه الجه ـــد حب ـــد عن ـــام ول ـــا م ـــام أعينن ـــا أم ويغصـــب خراتن

إىل االلتحـــاق بحركـــة الجهـــاد اإلســـامي ليحمـــل الفكـــرة ويدافـــع عـــن املـــرشوع. وُعـــرف يف تلـــك الفـــرتة بنشـــاطه 

ـــه. ـــه يف عمل ـــه وإبداع وعزميت

صفاته وأخالقه
ــه يف ذات  ــه ورفاق ــه وجران ــه وأصحاب ــه أهل ــة، فأحب ــة مهذب ــع الشــهيد املجاهــد حمــد بشــخصية ملتزمــة طيب متت

الــدرب، كــام متيــز بــره بوالديــه، رءوًفــا بهــام وشــديد االحــرتام لهــام ومطيًعــا ملــا يطلبــان منــه، كــام ُعــرف بحبــه وعطفــه 

عــى إخوانــه وأخواتــه وحرصــه عــى حثهــم عــى الصــاة يف املســجد، وحضــور مجالــس العلــم وحلقــات حفــظ القــرآن 

يف مراكــز التحفيــظ. 

التــزم الشــهيد الفــارس حمــد منــذ صغــره باملســاجد، ال يتــواىن عــن حضــور مجالــس العلــم والذكــر وحلقــات حفــظ 

كتــاب اللــه، كــام متيــز مبشــاركته يف جميــع األعــامل التــي كانــت تقــوم بهــا أرسة مســجده، فعمــل يف مجــال الدعــوة يف 

صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي.

(2012 - 1988)

رائــع ذلــك الجســد املســجى، ورائعــة تلــك الدمــاء التــي تنــزف بــا 

شــح أو بخــل، وعطــرة تلــك الرائحــة التــي متــأل األفــق ومتتــد، لتنتــرش 

يف كل األرجــاء، ونحــن وكلامتنــا نقــف حيــارى عاجزيــن أمــام عظمــة 

ــم  ــم الكري ــابقون إىل ربه ــن يتس ــال الذي ــموخ الرج ــام ش ــدم وأم ال

وكلهــم أمــل يف أن يــرىض عنهــم. يذهبــون ثابتــني واثقــني مطمئنــني. 

ــه  ــم الل ــأن يتغمده ــاء ب ــم الدع ــاء، وله ــة واإلب ــؤالء التحي ــكل ه فل

ــه. اللهــم آمــني! ــه وأن يســكنهم فســيح جنان بواســع رحمت
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يقــول لنــا أحــد أصدقائــه بــأن حياتــه البســيطة جــًدا جعلــت مــن شــخصه أمنوذًجــا يحتــذي بــه يف التواضــع وحســن 

الخلــق حيــث شــكل مثــااًل للشــاب املســلم املحافــظ عــى تعاليــم دينــه.

وأضــاف: »يف تلــك اللحظــات التــي أتحــدث إليكــم فيهــا أفتقــد أعــز أصدقــايئ، وأســأل اللــه العظيــم أن أحافــظ عــى 

دربــه وأن يجمعنــي بــه يف جنــات عــدن«. 

مشواره الجهادي
تعلقــت روح شــهيدنا الفــارس حمــد بحــب املقاومــة وعشــق الجهــاد، فقــى معظــم وقتــه مجاهــًدا مرابطًــا حيــث 

انخــرط يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مبكــًرا مؤمًنــا بأفكارهــا ونهجهــا املقــاوم، و تــدرج حتــى التحــق بصفــوف 

ــارص  ــن العن ــدورات العســكرية الخاصــة، فصــار م ــن ال ــد م ــى العدي ــة، فتلق ــاح العســكري للحرك ــدس الجن ــا الق رساي

املجاهــدة النشــيطة يف املنطقــة الرشقيــة ملدينــة رفــح، ويُســجل لــه مشــاركته الفاعلــة يف تنفيــذ العديــد مــن العمليــات 

الجهاديــة ضــد املغتصبــات الصهيونيــة باإلضافــة إىل مشــاركته يف تنفيــذ عــدة عمليــات عســكرية عى الرشيــط الحدودي. 

ويُســجل للشــهيد املجاهــد حمــد مشــاركته الفاعلــة يف التصــدي ملعظــم االجتياحــات الصهيونيــة عى املنطقــة الرشقية 

مــن رفــح، إضافــة إىل دوره البــارز يف التصــدي للعــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة خــال الحــرب الصهيونيــة األوىل عــى 

غزة عــام )2009/2008(. 

موعد مع الشهادة
أبــو حمــزة رفيــق درب الشــهيد املجاهــد حمــد يســتذكر آخــر اللحظــات التــي جمعتــه مــع الشــهيد: »يف صبــاح اليــوم 

األخــر مــن حيــاة الشــهيد املجاهــد حمــد تنــاول اإلفطــار مــع عــدد مــن أصدقائــه ورفــاق دربــه وكأنــه يودعهــم، فقــال 

ألصدقائــه بــأن الشــهادة ســتختار أحــًدا منهــم، وأخــذوا يتبادلــون الضحــك، لكــن أقــدار اللــه كانــت يف طريقهــا إليــه 

ليلتقــي ربــه شــهيًدا مغمــوًرا بدمائــه الطاهــرة كــام متنــى«. 

يف ذلــك اليــوم املوافــق الثاثــاء 14 فرايــر )شــباط( 2012م كان شــهيدنا املجاهــد حمــد عــى موعــد مــع الشــهادة، 

يف أحــد مواقــع التدريــب العســكرية التابعــة لرايــا القــدس مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، وتــم تشــييع جثامنــه 

الطاهــر يف موكــب جنائــزي مهيــب شــاركت فيــه كافــة الفصائــل واألطــر الفلســطينية.
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الشهيد املجاهد حازم عوض سليامن قريقع

رفيق الشهداء وحافظ وصاياهم

الميالد والنشأة
ــجاعية رشق  ــي الش ــطس )آب( 1979م بح ــد( يف 28 أغس ــو محم ــع )أب ــوض قريق ــازم ع ــد ح ــهيد املجاه ــد الش ول

مدينــة غــزة ألرسة مجاهــدة ملتزمــة قدمــت العديــد مــن الشــهداء خــال االنتفاضتــني املباركتــني ومنهــم خالــه الشــهيد 

القائــد زهــدي قريقــع أحــد أبطــال معركــة الشــجاعية البطوليــة التــي قادتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 1987م، 

كــام قدمــت الشــهيد املجاهــد معتــز قريقــع القائــد امليــداين يف »رسايــا القــدس« ونجلــه إســام وشــقيقه الدكتــور منــذر.

ــة يف مــدارس حــي الشــجاعية، وتخصــص يف  ــة والثانوي ــة واإلعدادي درس شــهيدنا املجاهــد حــازم املراحــل االبتدائي

جامعــة القــدس املفتوحــة مبجــال التجــارة، وكان عــى وشــك التخــرج، ولكــن قــدر اللــه أن يرتقــي للعــا قبيــل تخرجــه. 

تــزوج حــازم ورزقــه اللــه أربعــة مــن األطفــال هــم: أزهــار وزهــرة وآيــات ومحمــد.

صفاته وأخالقه
قالــت والدتــه: »حــازم رحمــه اللــه نعــم االبــن البــار الطائــع لوالديــه والحنــون عــى أبنائــه وأشــقائه«. وأضافــت: 

ــق  ــرة، وعــرف طري ــه الكث ــل وعبادت ــه اللي ــه الشــديد وقيام ــة والتزام ــه النبيل ــدة وصفات ــه الحمي ــز حــازم بأخاق »متي

ــا عــى شــخصيته«. املســاجد منــذ نعومــة أظافــره، والزم حلقــات الذكــر وتحفيــظ القــرآن الكريــم مــام تــرك أثــًرا طيًب

وزادت األم الصابــرة املحتســبة بالقــول: »كان حــازم يقــي ُجــل وقتــه للجهــاد يف ســبيل اللــه ولخدمــة املجاهديــن 

ــة للمرابطــني يتفقدهــم ويتابعهــم ويقــدم لهــم مــا يســتطيع مــن  واملرابطــني عــى الثغــور حيــث كان يخــرج كل ليل

الدعــم واملســاندة«.

مشواره الجهادي
ــة« والتوجــه  ــة بأخــذ »قطاع ــة اإلعدادي ــه وهــو يف املرحل ــام نجل ــام ق ــد الشــهيد املجاهــد حــازم حين اســتذكر وال

للســلك الفاصــل مــع الكيــان الصهيــوين، وقطــع جــزًءا مــن الســلك محــاواًل التســلل للقيــام بعمليــة، ولكــن أجهــزة أمــن 

الســلطة ألقــت القبــض عليــه حينهــا وأفرجــت عنــه بعــد يومــني، وهــذا يــدل عــى حبــه للجهــاد واملقاومــة منــذ صغــره 

ونعومــة أظافــره مشــرًا إىل أن الشــهيد حــازم تعلــق بالكثــر مــن الشــهداء، ومل يــرتك جنــازة شــهيد إال وشــارك فيهــا.

(2012 - 1979)

هــي رسايــا القــدس بدماء أبطالهــا تواصــل رسد الحكاية التــي بدأها 

املجاهــدون. هــي منبــع األبطــال والثــوار وركيــزة الجهــاد اإلســامي يف 

فلســطني تــروي لســان حالهــا بدمــاء قادتهــا ومجاهديهــا العظــام. ال 

تتــواىن وهــي تتصــدر صفحــة الــرشف والعــزة واإلبــاء. قدمــت قائــًدا 

تلــو اآلخــر ليواصلــوا الزحــف واملســر نحــو فلســطني.
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ـــر  ـــث تأث ـــد حي ـــد حمي ـــدس مقل ـــا الق ـــد يف رساي ـــهيد القائ ـــبًة للش ـــد( نس ـــو مقل ـــه )أب ـــى نفس ـــه كن ـــده أن ـــد وال وأك

ـــرًا. ـــه كث ب

ومــن أبــرز املهــامت الجهاديــة لشــهيدنا املجاهــد حــازم مشــاركته يف تدريــب وتجهيــز مجاهــدي رسايــا القــدس، ويف 

فجــر يــوم استشــهاده كان يف مهمــة لتدريــب مجاهــدي الرايــا بكتيبــة حطــني، برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــد حــرارة، 

يف الربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه، والقيــام بقصــف مــدن ومغتصبــات العــدو الصهيــوين بصواريــخ القــدس والجــراد، 

ــارز يف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق  ورصــد واســتطاع ومراقبــة تحــركات العــدو. كذلــك كان لــه دور ب

الرشقيــة ملدينــة غــزة. وشــارك يف عمليــة أرس رأس الجنــدي الصهيــوين الــذي ٌقتــل يف عمليــة تفجــر ناقلــة الجنــد بحــي 

الزيتــون التــي أدت إىل مــرع 6 جنــود صهاينــة، وتطايــر أشــاء بعضهــم.

يعتــر شــهيدنا املجاهــد حــازم أحــد أبــرز القــادة امليدانيــني لرايــا القــدس يف محافظــة غــزة، وعمــل يف مجــال تصنيع 

الصورايــخ وكان مســئواًل عــن بعــض مخــازن التســليح والتخزيــن حيــث كانــت تربطــه عاقــة مميــزة مــع الشــهيدين 

القائديــن ماجــد الحرازيــن ومحمــد أبــو عبــد اللــه، كــام أنــه نجــا مــن محــاوالت متكــررة الغتيالــه مــن العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
رسايــا القــدس تخــوض معركــة بشــائر االنتصــار ضــد العــدو املجــرم يف يــوم الجمعــة املوافــق 9 مــارس )آذار( 2012م 

حيــث انطلــق مجاهــدو رسايــا القــدس ليلبــوا نــداء الواجــب والجهــاد يف ســاحات الوغــى، فامتشــق شــهيدنا املجاهــد 

حــازم برفقــة رفيقــي دربــه الشــهيدين املجاهديــن عبيــد الغرابــيل ومحمــد حــرارة ســاح العــزة ليدكــوا حصــون املحتــل 

بصواريــخ الجــراد رًدا عــى الجرائــم الصهيونيــة فــإذا بطائــرات االســتطاع الصهيونيــة الغــادرة تباغتهــم بصواريــخ املــوت 

رشق مدينــة غــزة لتفيــض أرواحهــم الطاهــرة إىل عليــاء املجــد والخلــود، كــام متنــوا وأحبــوا.

معركــة بشــائر االنتصــار التــي خاضتهــا رسايــا القــدس يف مــارس )آذار( 2012م. بــدأت حينــام قامــت قــوات العــدو 

ــة  ــراء بإطــاق دفع ــدس عــى الجرميــة النك ــا الق ــردت رساي ــزة، ف ــة يف قطــاع غ ــام للجــان املقاوم ــني الع ــال األم باغتي

مــن صواريخهــا املباركــة عــى األرايض املحتلــة فاستشــهد املجاهــد محمــد حــرارة، والشــهيد املجاهــد عبيــد الغرابــيل، 

ــرد عــى استشــهاد أبنائهــا بدفعــة أخــرى مــن صواريــخ الجــراد،  ــا بال والشــهيد املجاهــد حــازم قريقــع فقامــت الراي

فاستشــهد الشــهيد املجاهــد أحمــد حجــاج والشــهيد املجاهــد معتصــم حجــاج والشــهيد املجاهــد فايــق ســعد.

الجديــر ذكــره هنــا أن املعركــة اســتمرت ألربعــة أيــام متتاليــة خاضتهــا رسايــا القــدس منفــردة ضــد الكيــان الصهيــوين 

وطائراتــه، وانتهــت بإعــادة اتفــاق التهدئــة يف جمهوريــة مــر الشــقيقة.
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الشهيد املجاهد شادي رياض بكر السيقيل

ارتقى يف ميدان الجهاد وقلبه يتغنى باألمجاد

الميالد والنشأة
 أبــر شــهيدنا املجاهــد شــادي ريــاض الســيقيل )أبــو ريــاض( النــور يف 26 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1983م يف منطقــة 

التفــاح رشق مدينــة غــزة الصمــود والتحــدي، وأنهــى املرحلــة الثانويــة مــن دراســته، ثــم التحــق مبجــال العمــل حتــى 

يســاعد أهلــه يف ظــل الظــروف املاديــة الصعبــة التــي يعيشــها قطــاع غــزة املحــارص.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد شــادي ورزقــه اللــه ثاثــة مــن األبنــاء هــم )رغــد، ريــاض، رميــاس(، ورزقــه اللــه طفلتــه 

ــا مــن استشــهاده. رميــاس قبيــل 15 يوًم

صفاته وأخالقه
ُعهــد الشــهيد املجاهــد شــادي ذا أخــاق حميــدة، وُعــرف بــني أهلــه وأصدقائــه وأحبتــه بتواضعــه وبســاطته وهدوئــه 

ووقــاره. ومتيــز بشــخصية اجتامعيــة حيــث يديــم الزيــارات لخاالتــه وعامتــه وأقاربــه وأصدقائــه، وعرفــه الجميــع مخلًصا 

يف صداقتــه مــع رفــاق دربــه وأحبابــه الذيــن بكــوا عليــه وتأثــروا باستشــهاده ورحيلــه. واعتــاد عــى أن يحافــظ عــى 

صاتــه يف املســجد، وأن يكــر مــن تــاوة الذكــر الحكيــم.

مشواره الجهادي
اشــتداد العــدوان الصهيــوين عــى أبنــاء شــعبنا مــن قتــل وقصــف وحصــار وتهويــد للمقدســات دفــع شــهيدنا املجاهد 

أبــو ريــاض لــي يســلك طريــق الجهــاد واملقاومــة ويلتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــع بدايــة انتفاضــة 

األقــى ويكــون أحــد مجاهديهــا النشــيطني واملميزيــن، والتحــق فيــام بعــد بالجنــاح العســكري )رسايــا القــدس(.

ـــة  ـــدة الصاروخي ـــني يف الوح ـــادة امليداني ـــد الق ـــح أح ـــى أصب ـــدس حت ـــا الق ـــادي يف رساي ـــارس ش ـــهيدنا الف ـــدرج ش وت

ـــة  ـــائر املادي ـــاع الخس ـــة وإيق ـــني الصهاين ـــوب املغتصب ـــب والخـــوف يف قل ـــث الرع ـــارز يف ب ـــدور الب ـــا ال ـــي له ـــا الت للراي

ـــم. ـــة يف صفوفه والبرشي

(2012 - 1983)

هـــو قـــدر العظـــامء أبنـــاء فلســـطني الحـــرة املضطهـــدة بفعـــل 

االحتـــال املجـــرم الـــذي أمعـــن يف قتلنـــا وذبحنـــا وســـفك دمائنـــا 

ـــا امليامـــني  ـــًرا أمـــام هـــذا العـــامل الصامـــت. هـــو قـــدر رجـــال الراي جه

ـــإذن  ـــم ب ـــع الغنائ ـــوا لجم ـــن ينزل ـــل ومل ول ـــى الجب ـــوا ع ـــن مازال الذي

اللـــه. هـــو قـــدر أهـــل االبتـــاء والصـــر الذيـــن خذلهـــم الجميـــع 

وبقـــوا وحدهـــم يف امليـــدان يجابهـــون أعتـــى آالت الحـــرب والقتـــل 

ـــاق  ـــة واألخ ـــرة النقي ـــوب الطاه ـــاب القل ـــدر أصح ـــو ق ـــاب. ه واإلره

النديـــة والصفـــات النبيلـــة املحمديـــة.
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شــارك شــهيدنا املجاهــد شــادي يف صــد االجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة الســيام 

منطقــة التفــاح، كــام شــارك بعمليــات إطــاق النــار عــى القــوات الخاصــة املتســللة رشق غــزة.

عمــل شــهيدنا املقــدام أبــو ريــاض يف رصــد تحــركات اآلليــات الصهيونيــة عــى الخــط الفاصــل الزائــل بــإذن املــوىل 

عزوجــل، وهــو أحــد مرابطــي رسايــا القــدس عــى الثغــور. وتــوىل شــهيدنا مســئولية قيــادة مجموعــات عســكرية يف رسايا 

ــا ريــاض رشف املشــاركة بالعديــد مــن املهــامت الجهاديــة  القــدس بكتيبــة التفــاح املعطــاء. وكان لشــهيدنا الفــارس أب

التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
ــا القــدس خــال معركــة بشــائر االنتصــار )مــارس 2012م(  ــداين يف رساي ــد املي ارتقــى شــهيدنا الفــارس شــادي القائ

ــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين عــى مــدار 4 أيــام متواصلــة انتهــت بنــر املقاومــة. املباركــة التــي خاضتهــا رساي

ففــي مســاء يــوم الجمعــة املوفــق 9 مــارس )آذار( 2012م شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو ريــاض يف دك مغتصبــات 

ــرة  ــه طائ ــن، فباغتت ــق املجاهدي ــدو بح ــم الع ــى جرائ ــة رًدا ع ــراد املبارك ــخ الج ــن صواري ــة م ــوين بدفع ــدو الصهي الع

اســتطاع صهيونيــة بصــاروخ واحــد عــى األقــل مــا أدى الرتقائــه شــهيًدا لتصعــد روحــه لبارئهــا وينــال مــا متنــى مــن 

ــه. ــة بالكــد والعطــاء يف ســبيل الل ــة حافل ــة جهادي ــم بعــد رحل نعي
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الشهيد املجاهد عبيد فضل إعبيد الغرابيل

مى يف سبيل الله شهيدا رافعا سبابته

الميالد والنشأة
أبــر الشــهيد املجاهــد عبيــد فضــل الغرابــيل )أبــو حمــزة( النــور يف 20 مــارس )آذار( 1987م يف منطقــة الرتكــامن 

بحــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة الصمــود واإلبــاء، ونشــأ شــهيدنا ألرسة مجاهــدة ملتزمــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا 

ووطنهــا، ومل تتــوان عــن التضحيــة والجــود بالدمــاء والــروح يف ســبيل اللــه عــز وجــل.

ــة والثانويــة مبدرســة  ــة اإلعدادي ــة االبتدائيــة مبدرســة معــني بسيســو، واملرحل ــد املرحل  درس شــهيدنا املجاهــد عبي

ــاد  ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــادي يف رساي ــه الجه ــغاله بعمل ــبب انش ــته بس ــل دراس ــس، ومل يكم تون

ــًا ســامه حمــزة. ــل استشــهاده بعــدة شــهور طف ــه تعــاىل قب ــه الل ــزوج ورزق اإلســامي يف فلســطني. وت

صفاته وأخالقه
 لــكل مــن اســمه نصيــب، فاســمه عبيــد وهــو بالفعــل عبيــد للــه عــز وجــل. وقــد نشــأ نشــأة مختلفــة عــن أقرانــه 

ــن رواد  ــره خمــس ســنوات، وصــار م ــة وعم ــازم املســاجد ويواظــب عــى صــاة الجامع ــاد أن ي ــث اعت وأشــقائه حي

حلقــات العلــم وتحفيــظ القــرآن الكريــم مــام صقــل شــخصيته الجهاديــة. وقــد أحبــه الجميــع لتواضعــِه وخلقــه الحســن، 

ومتيــز بأنــه كتــوم جــًدا فيــام يخــص عملــه الجهــادي يف رسايــا القــدس.

مشواره الجهادي 
انتمـــى شـــهيدنا القائـــد امليـــداين عبيـــد لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي وجناحهـــا العســـكري رسايـــا القـــدس، وتـــدرج 

ـــا  ـــة لراي ـــة التابع ـــرز مجاهـــدي الوحـــدة الصاروخي ـــد أب ـــح أح ـــى أصب ـــا حت ـــوف الراي ـــل العســـكري داخـــل صف بالعم

ـــزة. ـــواء غ ـــدس بل الق

ــزة  ــى أرض غ ــال ع ــذي س ــر ال ــدم الطاه ــك ال ــم ذل ــا أعظ م

هاشــم يف يــوم العــزة والكرامــة لشــعبنا املعطــاء! مــا أعظــم تلــك 

النفــوس األبيــة التــي لبــت نــداء الســامء وامتشــقت صواريــخ العــزة 

ــم ُفرســان الوحــدة  ــا أعظمه ــاة! م ــة الطغ ــزل حصــون الصهاين لتزل

الصاروخيــة وهــم يقصفــون بجســارة مــدن العــدو ومغتصباتــه 

تــارًة بالقــاذف والراجــامت املحمولــة التــي أســكنت الرعــب يف قلبــه 

وتــارًة مــن فــوق األرض وتحتهــا! مــا أعظمهــم أبطــال الرايــا قــادة 

معركــة بشــائر االنتصــار النوعيــة التــي ســجلت فيهــا الرايــا انتصــاًرا نوعًيــا شــهد لــه العــدو قبــل الصديــق! وكان مــن 

ــه بدمــه الطاهــر الــزيك. هــؤالء الفرســان الشــهيد القائــد امليــداين عبيــد الغرابــيل الــذي تقــرب إىل الل

(2012 - 1987)
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تتلمــذ شــهيدنا املجاهــد أبــو حمــزة منــذ صغــره عــى يــد الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن )أبــو مؤمــن(، وطلــب 

منــه عــدة مــرات أن يرســله لتنفيــذ عمليــة استشــهادية داخــل الكيــان الصهيــوين برفقــة رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد 

أحمــد حجــاج ولكــن الشــهيد القائــد ماجــد كان يرفــض لصغــر ســنهام حينهــا.

ــني  ــبق حس ــس األس ــد الرئي ــري يف عه ــة امل ــن الدول ــاز أم ــدى جه ــجن ل ــد ُس ــدام عبي ــهيدنا املق ــار إىل أن ش يش

مبــارك برفقــة صديقــه ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد أحمــد حجــاج أثنــاء عودتهــام مــن العديــد مــن البلــدان العربيــة 

واإلســامية حيــث كانــا يرافقــان عــدًدا مــن جرحــى الحــرب الصهيونيــة عــى غــزة الذيــن كانــوا يتلقــون العــاج، وأثنــاء 

عودتهــام ســجنا بــدون أي مــرر برفقــة مجاهديــن آخريــن وتــم تعذيبهــام أشــد التعذيــب عــى مــدار 70 يوًمــا.

يعــد شــهيدنا املجاهــد عبيــد أحــد أبــرز مجاهــدي الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرايــا القــدس بلــواء غزة. وشــارك يف 

صــد االجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة، ويف إحــدى االجتياحــات تصــدى لقــوات االحتــال 

ــق  ــى املناط ــة ع ــات الصهيوني ــفة لآللي ــوات الناس ــارك يف زرع العب ــك ش ــدار. كذل ــوى ج ــم س ــه وبينه ــل بين ومل يفص

الحدوديــة. كــام درب وجهــز املجاهديــن إلطــاق الصواريــخ املباركــة عــى مــدن ومغتصبــات العــدو.

وقــد قــام الشــهيد الفــارس أبــو حمــزة بــدك مغتصبــات العــدو بصواريــخ الجــراد والقــدس املباركــة التــي قذفــت 

الرعــب يف قلــوب املســتوطنني الصهاينــة، وألحقــت بهــم قتــى وجرحــى وأرضاًرا ماديــة. وشــارك يف الربــاط والحراســة يف 

ســبيل اللــه. ونشــط يف رصــد تحــركات العــدو الصهيــوين عــى الخــط الفاصــل. كــام لشــهيدنا املجاهــد أبــو حمــزة العديــد 

مــن املهــامت والعمليــات الجهاديــة التــي مازالــت طــي الكتــامن.

موعد مع الشهادة
ــوم الجمعــة املوافــق 9  ــيل للعــا شــهيًدا يف معركــة بشــائر االنتصــار مســاء ي ــد الغراب ارتقــى شــهيدنا الفــارس عبي

ــأداء  مــارس )آذار( 2012م برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــد حــرارة والشــهيد املجاهــد حــازم قريقــع خــال قيامهــم ب

واجبهــم الجهــادي بــدك مــدن العــدو بصواريــخ الجــراد املباركــة رًدا عــى اغتيــال قــوات االحتــال للشــيخ املجاهــد زهــر 

ــرة اســتطاع صهيونيــة بصاروخــني رشق مدينــة  القيــي األمــني العــام للجــان املقاومــة الشــعبية حيــث باغتتهــام طائ

غــزة، مــام أدى الرتقائهــام عــى الفــور ووصــل جثامناهــام الطاهــران أشــاء مقطعــه. يشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد 

عبيــد كان رافًعــا الســبابة حــني استشــهاده بالرغــم مــن انفصــال رأســه عــن جســده الطاهــر.
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الشهيد املجاهد فايق سمر منر سعد

رجل عسكري من الطراز األول

الميالد والنشأة
ــار( 1984م أرشقــت الشــمس كعادتهــا عــى أرض فلســطني الطاهــرة تــزف لهــا بــرشى ميــاد  ــو )أي يف يــوم 24 ماي

فــارس مــن فرســان الجهــاد وأســد مــن أســود رسايــا القــدس، نعــم هــو فارســنا الشــهيد املجاهــد فايــق ســمر ســعد )أبــو 

مالــك( حيــث ولــد بحــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة البطولــة واإلبــاء، وترعــرع شــهيدنا وســط أرسة مجاهــدة متدينــة 

تعــرف واجبهــا تجــاه دينهــا ووطنهــا وشــعبها. وشــهيدنا ترتيبــه الثــاين يف األرسة يــن إخوتــه وتــزوج ورزقــه اللــه طفلــني 

هــام مالــك وعبــد الرحمــن.

ــة مبــدارس الشــجاعية وقــد حــاز عــى هــذه  ــة والثانوي ــة واإلعدادي ــة االبتدائي درس شــهيدنا املجاهــد فايــق املرحل

الشــهادات العلميــة ولكــن اللــه أكرمــه بعدهــا بشــهادة أعظــم مــن كل شــهادات الحيــاة الدنيــا حيــث حــاز عــى شــهادة 

البطولــة والفــداء.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا البــار فايــق بأخاقــه وصفاتــه حيــث إنــه العابــد الزاهــد القائــم، وحــرص عــى صــوم يومــي االثنــني 

والخميــس مــن كل أســبوع، وقبــل استشــهاده بعــدة شــهور أدى مناســك العمــرة برفقــة والديــه. كــام أنــه حســن العــرشة 

محبــوب مــن الجميــع. 

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد فايــق لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة، وتشــبع 

ــدرج يف  ــدس وت ــا الق ــة رساي ــاح العســكري للحرك ــل بالجن ــل للعم ــم انتق ــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي، ث ــر الدكت بفك

العمــل حتــى أصبــح أحــد أبــرز مجاهــدي رسايــا القــدس بلــواء غــزة.

ــك؟ مــن  ــا مال ــا أب ــا ي مــن ينــى ابتســامتك التــي ســكنت قلوبن

ــوِم حــني نلقــاك؟ مــن  ــا يف كل ي ــت تودعن ــي كان ــك الت ينــى نظرات

ينــى بطوالتــك وشــجاعتك وجســارتك يف مقارعــة أعــداء اللــه؟ هــي 

الشــهادة واالصطفــاء الربــاين للمخلصــني والصادقــني الذيــن انحــازوا 

لخيــار الــدم، وتصــدروا بــكل جــدارة مياديــن العــزة والكرامــة واإلباء، 

ــق ســعد هــذا الرجــل  ــداء. فاي ــة والف وســطروا أروع ماحــم البطول

الــذي أحبــه كل مــن عرفــه فــكان ليًثــا يصــول ويجــول يف كل شــوارع 

وأزقــة غــزة املحــارصة بــدون كلــل أو ملــل ليدافــع عــن املظلومــني واملســتضعفني مــن أبنــاء شــعبه الغائــر الجــراح.

(2012 - 1984)
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ــه. ويف التصــدي لاجتياحــات  ــاط عــى الثغــور والحراســة يف ســبيل الل ــك يف الرب ــو مال شــارك الشــهيد املجاهــد أب

الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة. ولــه دور مشــهود يف إطــاق صواريــخ القــدس والجــراد وقذائــف الهــاون 

ــام برصــد  ــواء غــزة. وق ــا القــدس بل ــات ومــدن العــدو. وعمــل مســئواًل للوحــدة الخاصــة التابعــة لراي عــى مغتصب

واســتطاع تحــركات العــدو الصهيــوين عــى الخــط الزائــل بــإذن اللــه. ويذكــر لــه مشــاركته يف تدريــب وتجهيــز املجاهدين 

واالستشــهاديني. والحــق أن الشــهيد املجاهــد فايــق كان رجــًا عســكريًا فريــًدا مــن الطــراز األول، ومثــااًل يحتــذى بــه 

للمجاهديــن يف كافــة املياديــن، وقــى جــَل وقتــه وحياتــه يف ســبيل اللــه تعــاىل.

تلقـــى شـــهيدنا املقـــدام أبـــو مالـــك العديـــد مـــن الـــدورات العســـكرية وكان رحمـــه اللـــه مـــن املتفوقـــني واملتميزيـــن 

ـــه  ـــه تحفظ ـــة الل ـــت عناي ـــوين وكان ـــدو الصهي ـــن الع ـــال م ـــاوالت اغتي ـــدة مح ـــرض لع ـــه تع ـــام أن ـــدورات. ك ـــذه ال يف ه

ـــوء. ـــن كل س م

موعد مع الشهادة
بعــد اغتيــال الشــهيد املجاهــد زهــر القيــي القائــد العــام للجــان املقاومــة الشــعبية يف قطــاع غــزة قامــت رسايــا 

القــدس بالــرد عــى الجرميــة النكــراء بخــوض معركــة بشــائر االنتصــار ضــد العــدو املجــرم حيــث أطلقــت مجموعــة مــن 

ــد الغرابــيل وحــازم  ــره الشــهداء عبي ــة مــا أدى إىل رد صهيــوين استشــهد عــى إث الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيوني

قريقــع ومحمــد حــرارة ليتــوىل شــهيدنا املقــدام فايــق مهامهــم ويقــوم بإطــاق مجموعــة مــن صواريــخ الجــراد تجــاه 

البلــدات الصهيونيــة، ولكنهــا طائــرات العــدو الغــادرة متكنــت مــن رصــد موقــع الشــهيد الفــارس فايــق ســعد برفقــة 

الشــهيدين املجاهديــن أحمــد ومعتصــم حجــاج واســتهدفتهم بصواريــخ حقدهــا يف 9 مــارس )آذار( 2012م مــا أدى إىل 

ارتقائهــم شــهداء نحســبهم كذلــك، وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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الشهيد املجاهد محمد خالد مصطفى حرارة

أراد أن يتزوج فكانت الحور العني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد خالــد حــرارة يف تاريــخ 24 مــارس )آذار( 1988م يف منطقــة الرتكــامن بحــي الشــجاعية 

رشق مدينــة غــزة، ونشــأ يف أرسة مجاهــدة ربــت أبناءهــا عــى املبــادئ والقيــم اإلســامية، وترتيــب شــهيدنا الثامــن بــني 

إخوتــه الذكــور يف األرسة.

ــق  ــم التح ــجاعية، ث ــي الش ــدراس ح ــة مب ــة والثانوي ــة واإلعدادي ــل االبتدائي ــد املراح ــد محم ــهيدنا املجاه درس ش

ــة. ــوق يف الدراس ــه متف ــث إن ــة حي ــة االجتامعي ــال التنمي ــص يف مج ــة، وتخص ــدس املفتوح ــة الق بجامع

صفاته وأخالقه
عــرف الشــهيد املجاهــد محمــد ذا نخــوة وشــهامة وكــرم، ومتيــز بتواضعــه وبســاطته وشــخصيته املرحــة التــي أحبهــا 

الجميــع. منــذ طفولتــه التــزم مبســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي، وواظــب عــى أداء الصلــوات فيــه، كــام الزم الجلســات 

الدعويــة وحلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم، إضافــة إىل بــره بأهلــه فلــم يعصهــم ومل يعقهــم، يبــذل مــا يســتطيع مــن 

أجــل التقــرب منهــم وكســب رضاهــم ومحبتهــم.

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املجاهــد محمــد حــرارة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف أوائــل انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 

2000م، والتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة يف مطلــع عــام 2005م.

ــا  ــة حطــني التابعــة لراي ــا بكتيب ــًدا ميدانًي ــح قائ ــى أصب ــدرج شــهيدنا املجاهــد محمــد يف العمــل العســكري حت ت

ــب  ــة ومــن أبرزهــا تدري ــات الجهادي ــام والتكليف ــد مــن امله ــه العدي ــا ل ــت الراي ــه العســكرية أوكل القــدس، ولحنكت

مل يكــن عجًبــا عــى ذلــك الشــاب املجاهــد وهــو يف مقتبــل العمر 

ويف زهــرة الشــباب أن ينــزف دمــه الطاهــر فــداًء للــه عــز وجــل. كان 

ــة  ــق العــزة والكرام ــدركًا أن طري ــق الخطــا م ــردد واث ميــي دون ت

محفــوف باألشــواك واملخاطــر واالبتــاءات، وأن النــر لــن يكــون إال 

بدمائــه الطاهــرة ودمــاء أبنــاء شــعبه املكلــوم املحــارص.

الشــهيد املجاهــد محمــد حــرارة فــارس املياديــن وأســد املعــارك 

ــوع.  ــرف الصمــت أو الخن ــي ال تع ــة الت ــزال، وصاحــب البندقي والن

فــارس جديــد أىب الــذل والهــوان، وامتشــق ســاحه ليزلــزل الصهاينــة املغتصبــني ويعلــن أن الــدم بالــدم والقتــل بالقتــل 

والرعــب زيــادة.

(2012 - 1988)
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وتجهيــز املجاهديــن، والتصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة، ومتكــن مــن تفجــر العديــد 

مــن العبــوات الناســفة يف آليــات العــدو املتوغلــة رشق غــزة. ودك مغتصبــات ومــدن العــدو بصواريــخ الجــراد والقــدس 

وقذائــف الهــاون.

شــارك الشــهيد املجاهــد محمــد برفقــة الشــهيدين املجاهديــن ســعدي حلــس وإســامعيل العرعــر يف قصــف مغتصبــة 

نحــال عــوز بقذائــف الهــاون مــام أدى إلصابــة 6 مغتصبــني بجــراح. وعمــل يف ســاح الهندســة والتصنيــع برايــا القــدس.

كذلــك تــوىل شــهيدنا الفــارس محمــد مســئولية قيــادة مجموعــات عســكرية بكتيبــة حطــني. كــام شــارك يف الربــاط 

ــارز يف رصــد تحــركات العــدو الصهيــوين عــى الخــط الفاصــل. ونجــا الشــهيد  والحراســة يف ســبيل اللــه. وقــام بــدور ب

املجاهــد محمــد حــرارة مــن عــدة محــاوالت اغتيــال صهيونيــة.

موعد مع الشهادة
بعــد اغتيــال الشــهيد املجاهــد زهــر القيــي القائــد العــام للجــان املقاومــة الشــعبية يف قطــاع غــزة قامــت رسايــا 

القــدس بالــرد عــى الجرميــة النكــراء بخــوض معركــة بشــائر االنتصــار يف مــارس )آذار( 2012م ضــد العــدو املجــرم حيــث 

أطلقــت مجموعــة مــن الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة مــا أدى إىل رد صهيــوين استشــهد عــى إثــره الشــهداء 

محمــد حــرارة وعبيــد الغرابــيل وحــازم قريقــع يف 9 مــارس )آذار( 2012م مــا أدى إىل ارتقائهــم شــهداء نحســبهم كذلــك، 

وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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الشهيد املجاهد معتصم دياب غانم حجاج

مجاهد من الشجاعية منبت الشجعان

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد معتصــم ديــاب حجــاج يف 1 أغســطس )آب( 1990م مبنطقــة الرتكــامن بحــي الشــجاعية، ونشــأ 

يف أرسة مجاهــدة متدينــة تلمــذت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقاومــة. 

ــة األزهــر  ــم التحــق بجامع ــة املراحــل الدراســية مبــدراس حــي الشــجاعية، ث درس شــهيدنا املجاهــد معتصــم كاف

وتخصــص مبجــال الصحافــة واإلعــام، فهــو مــن املتفوقــني يف دراســته. وترتيــب شــهيدنا املجاهــد معتصــم الرابــع بــني 

ــه يف األرسة. إخوت

صفاته وأخالقه
ُعهــد الشــهيد املجاهــد معتصــم شــابًا مخلًصــا ومطيًعــا لوالديــه وأهلــه، واتســم بخلقــه الحميــد وصفاتــه النبيلــة. كام 

أنــه شــديد االلتــزام بتعاليــم الديــن اإلســامي الحنيــف منــذ نعومــة أظافــره، ومــن املازمــني لحلقــات الذكــر وتحفيــظ 

القــرآن الكريــم، كــام أتقــن العديــد مــن أحــكام التــاوة والتجويــد بفضــل اللــه وحمــده. ُعــرف باهتاممــه القــوي بقضايــا 

العــرب واملســلمني، ويتابــع أخبــار املجاهديــن يف كل أرجــاء املعمــورة الســيام يف أفغانســتان والشيشــان والعــراق.

مشواره الجهادي
ــأر لدمــاء الشــهداء األطهــار،  ــم االحتــال الصهيــوين وللث ــرد عــى جرائ الشــهيد املجاهــد معتصــم مــن الســباقني لل

ــا املتقدمــني يف ســاحات الوغــى واملواجهــة. ومــن أبطــال الراي

ــخ القــدس والجــراد املباركــة،  ــوين بصواري ــات ومــدن العــدو الصهي شــارك شــهيدنا الفــارس معتصــم يف دك مغتصب

ويعــد أحــد مجاهــدي الوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس بكتيبــة حطــني، كــام شــارك يف الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة 

ملدينــة غــزة، وقــام بالرصــد واالســتطاع واملراقبــة لتحــركات العــدو عــى الخــط الفاصــل، ولــه مشــاركات مشــهودة يف 

صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة مــن مدينــة غــزة.

(2012 - 1990)

هــي كتيبــة حطــني الشــامء تواصــل زف قادتهــا ومجاهديهــا للعــا، 

هــي شــجاعية الرايــا والجهــاد، شــجاعية زهــدي ومعتز وحــازم قريقع 

ــز  ــد العزي ــرب وعب ــد ح ــة ومحم ــو فنون ــد أب ــن ورائ ــد الحرازي وماج

ــد  ــة وأحم ــهيل جندي ــادل وس ــن وع ــد الحرازي ــم ومحم ــو وأده الحل

ومــريض ومعتصــم حجــاج وفايــق ســعد وكل الشــهداء األطهــار. هــي 

شــجاعية القيــادة والريــادة، شــجاعية عاقــد لــواء جهادنــا مزلــزل 

الغاصــب اللعــني وصاحــب الكلمــة التــي ال تلــني أميننــا العــام الدكتــور 

املجاهــد رمضــان عبــد اللــه شــلح، شــجاعية الــدم والشــهادة.
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موعد مع الشهادة
بعــد اغتيــال الشــهيد زهــر القيــي القائــد العــام للجــان املقاومــة الشــعبية يف قطــاع غــزة قامــت رسايــا القــدس 

بالــرد عــى الجرميــة النكــراء بخــوض معركــة بشــائر االنتصــار يف مــارس )آذار( 2012 ضــد العــدو املجــرم حيــث أطلقــت 

ــد  ــهداء عبي ــره الش ــى إث ــهد ع ــوين استش ــا أدى إىل رد صهي ــة م ــات الصهيوني ــى املغتصب ــخ ع ــن الصواري ــة م مجموع

الغرابــيل وحــازم قريقــع ومحمــد حــرارة ليتــوىل شــهيدنا مهامهــم ويقــوم بإطــاق مجموعــة مــن صواريــخ الجــراد تجــاه 

ــة  ــم برفق ــد معتص ــهيد املجاه ــع الش ــد موق ــن رص ــت م ــادرة متكن ــدو الغ ــرات الع ــا طائ ــة، ولكنه ــدات الصهيوني البل

الشــهيدين املجاهديــن أحمــد حجــاج وفايــق ســعد واســتهدفتهم بصواريــخ حقدهــا يف 9 مــارس )آذار( 2012م مــا أدى 

إىل ارتقائهــم شــهداء نحســبهم كذلــك، وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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الشهيد املجاهد أحمد عبد الفتاح يوسف حجاج

تتلمذ عى يد الشهداء ومى عى دربهم

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد عبــد الفتــاح حجــاج )أبــو العبــد( يف 29 يوليــو )متــوز( 1988م، يف منطقــة الرتكــامن 

بحــي الشــجاعية، ودرس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبدرســة الشــجاعية واملرحلــة الثانويــة مبدرســة تونــس الخــراء، 

ثــم انتقــل للمرحلــة الجامعيــة، وتخصــص مبجــال الصحافــة واإلعــام بجامعــة األقــى.

صفاته وأخالقه
ـــره  ـــذ صغ ـــادة من ـــى القي ـــدرة ع ـــي الق ـــد ه ـــد أحم ـــهيدنا املجاه ـــا ش ـــم به ـــي اتس ـــخصية الت ـــات الش ـــرز الصف أب

ـــه عـــى صـــاة الجامعـــة،  ـــه الشـــديد ومواظبت ـــه بالتزام ـــز رحمـــه الل ـــر، كـــام متي ـــه وتفكـــره ســـنه بكث ـــث ســـبق عقل حي

ـــه  ـــه ولقراءت ـــة صوت ـــا لروع ـــم جميًع ـــجد يبكيه ـــني باملس ـــؤم املصل ـــام ي ـــزًءا، وحين ـــن ج ـــه عرشي ـــاب الل ـــن كت ـــظ م وحف

ـــارف  ـــاء ومع ـــران وأصدق ـــن ج ـــاس م ـــكل الن ـــه ل ـــن عرشت ـــه حس ـــرف عن ـــام، وع ـــه ويطيعه ـــر والدي ـــرة. وكان ي املؤث

ـــك  ـــًدا وميتل ـــا ج ـــه_ مثقًف ـــه الل ـــم. وكان_ رحم ـــاس واحرتامه ـــة الن ـــب محب ـــة اكتس ـــات الطيب ـــك الصف ـــم، وبتل وغره

ـــدروس. ـــاء ال ـــة وإلق ـــى الخطاب ـــة ع ـــدرة فائق ق

عــاش الحيــاة بــكل صــِر واحتســاب، وهــب للجنــة يــدك حصــن 

العــادي هــو أحمــد فــارس امليــدان تلميــذ ماجــد الحرازيــن، لســان 

ــه بشــهادِة الكرمــاِء.  ــا مشــتاق، فصدقــه الل ــة أن ــه يهتــف للجن حال

لقــب نفســه بالغريــب وهــو بالفعــل غريــب. أحمــد حجــاج )أبــو 

العبــد( ذلــك الرجــل الــذي شــهدت لــه ســاحات الوغــى بشــجاعته 

وبطولتــه وتفانيــه وعطائــه. تلميــذ الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن 

ورفيــق درب الشــهداء العظــام وفــارس امليــدان وأســد الوحــدة 

الصاروخيــة لـــرايا القــدس.

أحمــد حجــاج ذلــك املجاهــد العنيــد الــذي روى بدمائــه الطاهــرة الزكيــة ثــرى أرض فلســطني املباركــة لينال الشــهادة 

التــي متناهــا دوًمــا. أحمــد حجــاج الرجــل الــذي بكــت عــى فراقــه فلســطني ومجاهدوهــا، فلــم يكــن اســم أبــو العبــد 

ــط  ــداء. ارتب ــة والف ــجاعة والبطول ــط بالش ــاج ارتب ــد حج ــم أحم ــل إن اس ــة. ب ــا واملقاوم ــخ الراي ــًرا يف تاري ــاًم عاب اس

بالصواريــخ املباركــة التــي تــدك حصــون املحتــل املجــرم. ارتبــط بالثــأر واالنتقــام لدمــاء الشــهداء األطهــار، فلــن نكــون 

مبالغــني حينــام نقــول إنــه رجــل ســبق ســنه بكثــر بإقدامــه وصمــوده. نســتذكر بشــجاعته القعقــاع وابــن الوليــد وعــيل 

وحمــزة وكل األكرمــني الســابقني.

(2012 - 1988)
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مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا الفــارس أحمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس خــال انتفاضــة األقــى 

املباركــة، وتــدرج بالعمــل العســكري داخــل صفــوف الرايــا حتــى أصبــح أحــد أبــرز قــادة الوحــدة الصاروخيــة التابعــة 

لـــرايا القــدس بلــواء غزة.

تتلمــذ شــهيدنا الفــارس أحمــد منــذ صغــره عــى يــد الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن أبــو مؤمــن، وطلــب منــه عــدة 

مــرات أن يرســله لتنفيــذ عمليــة استشــهادية داخــل الكيــان الصهيــوين برفقــة رفيــق دربــه الشــهيد املجاهد عبيــد الغرابيل 

ولكــن الشــهيد القائــد ماجــد رفــض لصغــر ســنهام حينهــا. يعتــر الشــهيد املجاهــد أحمد حجــاج أحــد العقــول النوعية يف 

الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرايــا القــدس التي أذاقــت العدو الويــات خال رضباتهــا املباركة ملدن ومغتصبــات العدو.

ــن،  ــم الحرازي ــس، أده ــعدي حل ــدس، )س ــا الق ــه يف رساي ــاق درب ــه ورف ــهاد أصدقائ ــد باستش ــهيدنا املجاه ــر ش تأث

ــة(. ــادل جندي ــة، ع ــاج، ســهيل جندي ــريض حج ــع، م ــز قريق ــد، معت ــد عاب ــن، محم ــد الحرازي محم

ــابق  ــس الس ــد الرئي ــري يف عه ــة امل ــن الدول ــاز أم ــدى جه ــجن ل ــد ُس ــد أحم ــهيدنا املجاه ــار إىل أن ش ــام يش ك

ــا القــدس  ــد الغرابــيل وعــدد مــن مجاهــدي رساي ــه الشــهيد املجاهــد عبي ــارك برفقــة صديقــه ورفيــق درب حســني مب

أثنــاء عودتهــم مــن العديــد مــن البلــدان العربيــة واإلســامية حيــث كانــوا يرافقــون عــدًدا مــن جرحــى الحــرب األوىل 

عــى غــزة )2009/2008(، الذيــن كانــوا يتلقــون العــاج، وأثنــاء عودتهــم ســجنوا بــدون أي مــرر وتــم تعذيبهــم أشــد 

ــا. التعذيــب عــى مــدار 70 يوًم

ومــن املهــامت الجهاديــة للشــهيد الفــارس أحمــد حجــاج الربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه عــى الثغــور الرشقيــة 

ــة  ــات الصهيوني ــدي لاجتياح ــة إىل التص ــل، إضاف ــط الفاص ــى الخ ــوين ع ــدو الصهي ــركات الع ــد تح ــزة، ورص ــة غ ملدين

للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة. كــام يعــد شــهيدنا أحــد قــادة الوحــدة الصاروخيــة لـــرايا القــدس بلــواء غــزة حيــث 

شــارك يف عــدد كبــر مــن عمليــات إطــاق صواريــخ القــدس والجــراد املباركــة عــى مــدن ومغتصبــات االحتــال. ولراعتــه 

تــم تكليفــه بتدريــب وتجهيــز املجاهديــن عــى كيفيــة إطــاق الصواريــخ وفــق أســس علميــة باإلضافــة إىل العديــد مــن 

املهــامت الجهاديــة التــي مازالــت طــي الكتــامن.

موعد مع الشهادة
بعــد اغتيــال الشــهيد املجاهــد زهــر القيــي القائــد العــام للجــان املقاومــة الشــعبية يف قطــاع غــزة قامــت رسايــا 

القــدس بالــرد عــى الجرميــة النكــراء بخــوض معركــة بشــائر االنتصــار حيــث أطلقــت مجموعــة مــن الصواريــخ عــى 

املغتصبــات الصهيونيــة مــا أدى إىل رد صهيــوين استشــهد عــى إثــره الشــهداء عبيــد الغرابــيل وحــازم قريقــع ومحمــد 

حــرارة ليتــوىل شــهيدنا الفــارس أحمــد مهامهــم ويقــوم بإطــاق مجموعة مــن صواريخ الجــراد تجــاه البلــدات الصهيونية، 

ولكنهــا طائــرات العــدو الغــادرة متكنــت مــن رصــد موقــع الشــهيد املجاهــد أحمــد حجــاج والشــهيد املجاهــد معتصــم 

حجــاج والشــهيد املجاهــد فايــق ســعد واســتهدفتهم بصواريــخ حقدهــا يف 9 مــارس )آذار( 2012م مــا أدى إىل ارتقائهــم 

شــهداء نحســبهم وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.



81 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

الشهيد املجاهد محمد إبراهيم حمد الغمري

فارس عى درب العظامء

الميالد والنشأة
ــو جهــاد( ذلــك الرجــل الفــارس األســد املتمــرتس الــذي اســتضاءت  الشــهيد املجاهــد محمــد إبراهيــم الغمــري )أب

فلســطني بنــوره املتوهــج واملولــود بتاريــخ 25 ســبتمر )أيلــول( 1989م يف مخيــم املغــازي وســط قطــاع غــزة بــني أكنــاف 

ــرت  أرسة وعائلــة مجاهــدة تعــرف تعاليــم اإلســام وواجبهــا الجهــادي املقــدس نحــو فلســطني تلــك العائلــة التــي ُهجِّ

مــن بلدتهــا األصليــة »جولــس« عــام 1948م كباقــي العائــات الفلســطينية قــًرا بالقــوة.

تتكــون أرسة الشــهيد املجاهــد محمــد مــن الوالديــن وخمســة مــن اإلخــوة وخمــس مــن األخــوات، وترتيبــه الرابــع 

بينهــم. درس املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مخيــم املغــازي، ثــم انتقــل للدراســة يف مدرســة املنفلوطــي الثانويــة 

وحصــل عــى الثانويــة العامــة بنجــاح باهــر، ثــم درس يف جامعــة األقــى، لكنــه مل يكمــل مشــواره التعليمــي بســبب 

ظــروف الحيــاة املعيشــية الصعبــة لينتقــل للعمــل مــع والــده.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد باألخــاق الحميــدة التــي يشــهد لــه الجميــع بهــا حيــث االبتســامة مل تفــارق وجهــه. 

ويعــد شــهيدنا مــن أقــامر مســجد الشــهيد يحيــى عيــاش حيــث التــزم بصــاة الفجــر فيــه. مل يعــرف الكــره وال الحقــد، 

واتصــف بالتســامح إىل أقــى الحــدود وحــب الجميــع. متيــز بعاقــات جيــدة بــني والديــه وإخوانــه حيــث يصفــه أحــد 

إخوانــه بأنــه األخ الحنــون وأنــه الصديــق بينهــم واملحــب لهــم وزائــر األرحــام ومتفقــد األقــارب دامئـًـا.

مشواره الجهادي
ــاد اإلســامي يف  ــة الجه ــاد لحرك ــو جه ــدام أب ــى شــهيدنا املق ــة انتم ــى املبارك ــع الســنوات األوىل النتفاضــة األق م

ــز  ــكل جهــد وعطــاء متمي ــد عمــل ب ــة. وق ــم املغــازي حيــث صنــف مــن األشــبال البازغــني يف الحرك فلســطني يف مخي

يف جهــاز الفعاليــات. والتحــق بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي، وصــار أمرهــا يف مــدارس 

(2012 - 1989)

ـــرز  ـــق وت ـــوح يف األف ـــر تل ـــائر الن ـــهداء وبش ـــة الش ـــتمر قافل تس

ــة  ــون املرحلـ ــو قانـ ــدم هـ ــع أن الـ ــد للجميـ ــخ لتؤكـ ــح التاريـ مامـ

ـــزرع  ـــة، فال ـــخ والهوي ـــطني التاري ـــو فلس ـــق نح ـــط الطري ـــا يخ ـــو م وه

ـــدة  ـــة. يف وح ـــرًا وحري ـــت إال ن ـــقي األرض وال تنب ـــاء تس ـــر بدم يثم

الصواريـــخ جنـــود كـــركان ثائـــر يصنعـــون معادلـــة النـــر مـــع كل 

ــار  ــا كلـــام ثـ ــه احتـــال غاصـــب ميـــوت خوًفـ ــز يف وجـ ــاروخ عـ صـ

مجاهـــد بدمائـــه يســـقي طهـــر األرض.
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املغــازي، وألــح دامئـًـا عــى قيــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي لانضــامم لصفوفهــا لحبــه 

للجهــاد والقتــال يف ســبيل اللــه حيــث تــدرب عــى يــد الشــهيد القائــد امليــداين بكــر خضــورة. واشــرتك معــه العديــد مــن 

أصدقائــه الشــهداء مصطفــي قطــوش ويوســف مــوىس وجهــاد جــر الذيــن ســبقوه إىل الفــردوس األعــى.

وقــد شــارك الشــهيد الفــارس محمــد الغمــري بالعديــد مــن املهــامت الجهاديــة منهــا الربــاط وإطــاق الصواريــخ 

ــاح رشق املغــازي  ــام 2006م، واســتهدف االجتي ــم املغــازي ع ــاح مخي ــه الجتي ــاء تصدي ــب أثن ــاون. وأصي ــف اله وقذائ

ــا يف إحــدى العمليــات مــا أدى إلصابتــه بجــروح طفيفــة. وبســبب شــجاعته وإقدامــه قــررت  عندمــا كان يســتقل جيًب

قيــادة رسايــا القــدس بــأن يكــون أحــد فرســان الوحــدة الصاروخيــة بلــواء الوســطى. ومــن بــني املهــامت التــي خاضهــا 

أيًضــا إطــاق قذيفــة )R.B.G( عــى جرافــة صهيونيــة رشق املغــازي برفقــة الشــهيد املجاهــد جهــاد جــر عــام 2007م 

واالشــتباك مــع قــوة خاصــة صهيونيــة رشق املغــازي وجًهــا لوجــه وإصابــة العديــد مــن الصهاينــة حيــث ارتقــى الشــهيد 

يوســف مــوىس عــام 2007م. ويُســجل لــه أيًضــا القيــام بنصــب كمــني لدوريــة جنــود راجلــة بالقــرب مــن الحــدود رشق 

املغــازي، ولكــن مل تنجــح العمليــة، وقــام الطــران املروحــي بقصــف الســيارة التــي كان املجاهــدون يســتقلونها مــا أدى 

إىل إصابــة الشــهيد الفــارس محمــد الغمــري بجــراح طفيفــة.

موعد مع الشهادة
ــة  ــام أللوي ــني الع ــتهداف األم ــان باس ــوين الجب ــدو الصهي ــام الع ــارس )آذار( 2012م ق ــة 9 م ــوم الجمع ــاء ي يف مس

ــا  ــام يف صفــوف رساي ــر الع ــدأ النف ــة الهشــة، فب ــد زهــر القيــي ليخــرتق التهدئ ــن الشــهيد القائ ــارص صــاح الدي الن

القــدس والوحــدة الصاروخيــة للــرد عــى هــذه الجرميــة النكــراء _يف املعركــة التــي دامــت أربعــة أيــام وســمتها حركــة 

الجهــاد معركــة بشــائر االنتصــار_ لتــدك البلــدات الصهيونيــة بالعديــد مــن الصواريــخ القدســية والجــراد، فخــرج الشــهيد 

املجاهــد محمــد بــكل إرصار وعزميــة لينتقــم مــن هــذا العــدو ويعلــن أن الــدم بالــدم والدمــار بالدمــار ويــدك ويطلــق 

العديــد مــن دفعــات الصواريــخ حتــى اســتهدف فجــر الســبت 10 مــارس )آذار( 2012م بصاروخــني مــن طائــرة اســتطاع 

عندمــا كان يســتقل ســيارة عــى مدخــل مدينــة ديــر البلــح لرتقــي إىل العليــاء شــهيًدا مقبــًا غــر مدبــر، فــإيل جنــات 

الخلــد مــع الشــهداء واألنبيــاء والصديقــني، وحســن أولئــك رفيقــا. 
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الشهيد املجاهد محمد يحيى محمد املغاري

فارس تشهد له ساحات الجهاد

الميالد والنشأة
الحديــث هنــا عــن نشــأة الشــهيد املجاهــد محمــد يحيــى املغــاري لوالدتــه الصابــرة أم عــامد: »أبــر محمــد النــور 

بتاريــخ 11 ينايــر )كانــون الثــاين( 1988م مبدينــة بنغــازي يف ليبيــا، ودرس الصــف األول مــن املرحلــة االبتدائيــة يف مدارس 

ــة الغــوث وتشــغيل  ــة يف مــدارس وكال ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــا إىل قطــاع غــزة فأكمــل دراســة املرحل ــم انتقلن ــا، ث ليبي

الاجئــني، ثــم أنهــى املرحلــة الثانويــة مبدرســة أحمــد الشــقري يف مخيــم جباليــا شــامل قطــاع غــزة. وواصــل تعليمــه 

حتــى التحــق مبدرســة الصناعــة، وبعــد ذلــك درس يف جامعــة األزهــر دبلــوم تصميــم ومونتــاج وعمــل يف أحــد املطابــع 

بغــزة ومــا أن تخــرج حتــى عمــل يف مهنــة الكهربــاء ليكــون معيــًا ألرستــه التــي تتكــون مــن خمســة أشــقاء واثنتــني مــن 

الشــقيقات«. الجديــر ذكــره هنــا أن أصــول شــهيدنا املجاهــد محمــد تعــود إىل بلــدة »كراتيــا« قضــاء غــزة تلــك البلــدة 

ــر ســكانها يف العــام 1948م. التــي ُهجِّ

صفاته وأخالقه
يف الحديــث عــن صفاتــه وطبائعــه ألمــه النصيــب األكــر. تقــول: »محمــد رحمــه اللــه شــاب ذا خلــق عظيــم، صــادق 

مطيــع لوالديــه محبــوب بــني إخوتــه، ميــازح وياعــب أوالد أخيــه، ال يرفــض طلًبــا لوالــده الريــر الــذي مل يتــوان عــن 

مســاعدته يوًمــا«.

وتضيــف: »ُعهــد مــن امللتزمــني بالصلــوات الخمــس خاصــة الفجــر منهــا يف مســجد اإلمــام عــيل ومســجد حيفــا يحــث 

إخوانــه عليهــا، اعتــاد عــى الصيــام منــذ الصغــر«.

ــث  ــر بالحدي ــده الري ــدأ وال ــامت ب ــذه الكل ــع« به ــع الجمي ــنة م ــه الحس ــق ومعاملت ــن الخل ــد بحس ــز محم »متي

ليكمــل قائــًا: »ابنــي محمــد دائــم التبســم يف وجــه كل مــن عرفــه، مطيــع يل ومحبــوب بــني إخوتــه يســاعدين يف كل 

ــة عــى أكمــل وجــه«. ــام بجانبــي يقــدم يل الرعاي ــك لعــدم مقــدريت عــى النظــر، ين ــه وذل ــه من يشء أطلب

ويضيــف والــده الــذي بــدا صابــًرا محتســًبا رغــم األمل الشــديد الــذي يعتــره عــى فــراق نجلــه: »نعــم االبــن ونعــم 

(2012 - 1988)

محمــد املغــاري رحلــة عطــاء تكللــت بالتضحيــات الجســام. عمــل 

ومثابــرة ومســؤولية أرسة كانــت عــى عاتقــه، لكنــه جهــاد ضــد مــن 

ــه  ــهد ل ــا تش ــق جنديً ــكان بح ــارة واألرض، ف ــخ والحض ــلبوا التاري س

ســاحات الوغــى، وصواريــخ القــدس تعــرف ملمــس يديــه حتــى القــى 

اللــه شــهيًدا.
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النجــل الصالــح لوالديــه، وإننــي لحزيــن جــًدا عــى فراقــه، ولكننــي احتســبه عنــد اللــه شــهيًدا مــع النبيــني والصديقــني 

والشــهداء، وحســن أولئــك رفيقــا بــإذن اللــه«.

مشواره الجهادي
ــد القــرآن فأضحــى خــر  التــزم شــهيدنا الفــارس محمــد مســجد اإلمــام عــيل منــذ نعومــة أظافــره تــرىب عــى موائ

مجاهــد رحيــاًم بالنــاس، شــديد البــأس عــى الصهاينــة أعــداء اللــه والديــن. التحــق يف صفــوف كتائــب شــهداء األقــى 

ومــن ثــم عمــل يف الجهــاز الســيايس والدعــوي لحركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك يف العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات 

التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد وتــدرج يف العمــل حتــى التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

ــامت  ــن امله ــد م ــارك يف العدي ــم، وش ــة الئ ــه لوم ــاف يف الل ــذي ال يخ ــد ال ــار املجاه ــام 2005م، فص ــامي يف الع اإلس

العســكرية مــن بينهــا التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة التــي اســتهدفت شــامل قطــاع غــزة إضافــة إىل 

الربــاط وحراســة ثغــور شــامل القطــاع الحبيــب.

يُذكــر أن شــهيدنا الفــارس محمــد شــارك يف قصــف املغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ القــدس والجــراد. ويشــار إىل 

أن إحــدى املهــامت الصاروخيــة التــي شــارك فيهــا هــي إطــاق ثاثــة صواريــخ جــراد عــى مغتصبــة أســدود مــا أدى إىل 

مقتــل مســتوطن وإصابــة آخريــن إضافــة إىل األرضار املاديــة الجســيمة التــي لحقــت باملنــازل.

موعد مع الشهادة
رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني خاضــت معركــة الدفــاع عن فلســطني وقدمت 

التضحيــات وزلزلــت حصــون املحتــل، وانتــرت يف معركتهــا البطوليــة )بشــائر االنتصــار( يف مــارس )آذار( 2012 وأجــرت 

العــدو عــى الرضــوخ لرشوطها.

ــة،  ــوى ترســانة عســكرية يف املنطق ــرًا مــؤزًرا عــى أق ــا القــدس لتحقــق ن ــة لراي ــت كافي ــام فقــط كان أربعــة أي

قدمــت فيهــا 14 شــهيًدا مــن خــرة قادتهــا ومجاهديهــا امليامــني، ودكــت حصــون املحتــل بـــ185 صاروًخــا وقذيفــة، مــن 

ــات  ــرشات اإلصاب ــت ع ــاون أوقع ــة ه ــدس، و24 صــاروخ 107، و31 قذيف ــراد، و39 صــاروخ ق ــا 91 صــاروخ ج ضمنه

املتوســطة والحرجــة يف صفــوف املغتصبــني الصهاينــة، كــام ألحقــت دمــاًرا هائــًا وجســياًم باملبــاين واملمتلــكات ومراكــز 

املــدن الصهيونيــة، وقذفــت الرعــب يف قلــوب العــدو.

الشــهيد املقــدام محمــد املغــاري مــن شــهداء تلــك املعركــة حيــث ارتقــى فجــر الســبت املوافــق 10 مــارس )آذار( 

2012م برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــود نجــم بعــد تأديتهــام واجبهــام الجهــادي بتلبيــة نــداء رسايــا القــدس القــايض 

ــاد  ــة مــن الجه ــة حافل ــخ الجــراد املباركــة لرتقــي إىل العــا بعــد رحل ــة بصواري ــات الصهيوني بقصــف املــدن واملغتصب

ــات. والتضحي

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن معركــة بشــائر االنتصــار اســتمرت أربعــة أيــام متتاليــة: التاســع، والعــارش والحــادي عــرش 

ــة  ــة برعاي ــع اتفــاق للتهدئ ــاين عــرش مــن مــارس )آذار( 2012م، انتهــت برضــوخ العــدو لــرشوط املقاومــة، وتوقي والث

الحكومــة املريــة.
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الشهيد املجاهد محمود إسامعيل مصطفى نجم

شهيد يف معركة بشائر االنتصار

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود إســامعيل نجــم يف 4 مــارس )آذار( 1990م مبخيــم جباليــا لاجئــني شــامل قطــاع غــزة. 

ــا اإلســامي الطاهــر.  ــم ومحافظــة عــى نهجه ــم اإلســام العظي نشــأ وترعــرع يف كنــف أرسة مجاهــدة ملتزمــة بتعالي

تعــود جذورهــا إىل قريــة »بيــت جرجــا« قضــاء غــزة.

درس شــهيدنا املجاهــد محمــود املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني، لكنــه 

ــة التــي  ــه يف ظــل الظــروف املعيشــية الصعب ــة أرست مل يكمــل تعليمــه فالتحــق مبجــال العمــل مبكــًرا ليســاعد يف إعال

ــة الفلســطينيني. يعيشــها غالبي

صفاته وأخالقه
ــاًرا  والــدة الشــهيد املجاهــد محمــود تتحــدث عــن أبــرز الصفــات التــي متيــز بهــا نجلهــا: »عــاش _رحمــه اللــه_ ب

ــا مــن كل مــن عرفــه«. ــا للخــر ومســاعدة اآلخريــن حتــى أصبــح محبوبً ــا عــى إخوتــه الصغــار، محًب بوالديــه، حنونً

ــأي يشء عــن نشــاطه  ــا ب ــة عــن املنــزل ومل يخرن ــاد أن يغيــب ســاعات طويل ــرة حديثهــا: »اعت وتابعــت األم الصاب

الجهــادي يف رسايــا القــدس متتــع بريــة تامــة. يف إحــدى املــرات قــال يل والــده إنــه ياحــظ أن محمــود يعمــل يف »رسايــا 

القــدس« ألنــه يتغيــب عــن البيــت فــرتات طويلــة، فقلــت لــه إن كان يعمــل يف صفــوف املقاومــة اللــه يســهل عليــه 

ويــرىض عنــه، مثلــه مثــل أي شــاب ليــس أفضــل مــن الذيــن يدافعــون عــن فلســطني ويستشــهدون مــن أجلهــا«.

 مــن جهتــه شــقيقه التــوأم أحمــد قــال: »أنــا وأخــي الشــهيد محمــود روحــان يف جســد واحــد ال يخفــي أمــًرا عــيل 

ويخــرين بــكل يشء إال عملــه العســكري مل أعــرف عنــه شــيًئا فقــد متتــع بالرية والكتــامن حتى عــيل أنا شــقيقه التوأم«.

عــن اســتقبال الخــر قالــت الوالــدة املحتســبة: »تلقيــت خــر استشــهاده بالزغاريــد والفــرح؛ ألنــه ســعى للشــهادة 

فنالهــا، والحمــد للــه تــزوج الحــور العــني قبــل أن يتــزوج بنســاء الدنيــا«.

(2012 - 1990)

ــة  ــدأ حكاي ــا تب ــال. وهن ــرج الرج ــدس يخ ــا الق ــاف رساي ــن أكن م

أحدهــم: عــى هــذه األرض مــا يســتحق الحيــاة، وال تنتهــي حياتهــم 

ــن صــروا  ــك هــم الشــهداء الذي ــة. أولئ ــوت هــو البداي ــوت؛ فامل بامل

وثابــروا وعملــوا بــا كلــل وال ملــل ليكــون لهــم بعــد رحيلهــم ذكــرى 

ــه  ــن الل ــوا م ــد  طلب ــول محم ــن الرس ــوا بزم ــال لحق ــرة. رج عط

الرضــوان وجنــة عرضهــا الســموات واألرض يف حيــاة أخــرى هــي 

ــاء. ــد وهن ــه يف رغ ــد الل ــود بوع الخل
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وتابعــت: »لســت نادمــة عــى شــهادته فهــو ملــك للــه تعــاىل وقــد أبدلــه اللــه تعــاىل بخــر مــن زوجــه يف الدنيــا 

بالحــور العــني«.

مشواره الجهادي
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد محمــود شــديد البــأس عــى أعــداء اللــه، محبوبًــا بــني إخوانــه املجاهديــن يــردد قــول اللــه 

عــز وجــل: »محمــد والذيــن معــه أشــداء عــى الكفــار رحــامء بينهــم«. متيــز بحبــه وعشــقه للجهــاد وفلســطني فأحــب 

الربــاط واملرابطــني.

ــاط والحراســة يف ســبيل  ــرز املهــامت والعمليــات العســكرية التــي شــارك بهــا الشــهيد املقــدام محمــد الرب مــن أب

اللــه عــى الحــدود الشــاملية لقطــاع غــزة، وبالتحديــد الثغــور الرشقيــة ملخيــم جباليــا كــام يعــد أحــد فرســان الوحــدة 

ــخ  ــم بالصواري ــات وأمطرته ــوين الوي ــدو الصهي ــت الع ــي أذاق ــدة الت ــك الوح ــدس تل ــا الق ــة لراي ــة التابع الصاروخي

ــة. القدســية والجــراد املبارك

ــر  ــدود، ب ــراد )أس ــخ الج ــة بصواري ــات الصهيوني ــف املغتصب ــاركة يف قص ــود املش ــد محم ــهيدنا املجاه ــجل لش يُس

ــة. ــتوطنني الصهاين ــن املس ــد م ــة العدي ــل وإصاب ــي أدت ملق ــقان( الت ــبع، عس الس

موعد مع الشهادة
ـــطني  ـــن فلس ـــاع ع ـــة الدف ـــوض معرك ـــطني تخ ـــامي يف فلس ـــاد اإلس ـــة الجه ـــكري لحرك ـــاح العس ـــدس الجن ـــا الق رساي

ـــدو  ـــرت الع ـــار( وأج ـــائر االنتص ـــة )بش ـــا البطولي ـــرت يف معركته ـــل، وانت ـــون املحت ـــت حص ـــات وزلزل ـــت التضحي قدم

ـــا. ـــوخ لرشوطه ـــى الرض ع

ــة،  ــوى ترســانة عســكرية يف املنطق ــرًا مــؤزًرا عــى أق ــا القــدس لتحقــق ن ــة لراي ــت كافي ــام فقــط كان أربعــة أي

قدمــت فيهــا 14 شــهيًدا مــن خــرة قادتهــا ومجاهديهــا امليامــني، ودكــت حصــون املحتــل بـــ185 صاروًخــا وقذيفــة، مــن 

ــات  ــرشات اإلصاب ــت ع ــاون أوقع ــة ه ــدس، و24 صــاروخ 107، و31 قذيف ــراد، و39 صــاروخ ق ــا 91 صــاروخ ج ضمنه

املتوســطة والحرجــة يف صفــوف املغتصبــني الصهاينــة، كــام ألحقــت دمــاًرا هائــًا وجســياًم باملبــاين واملمتلــكات ومراكــز 

املــدن الصهيونيــة، وقذفــت الرعــب يف قلــوب العــدو.

شـــهيدنا املجاهـــد محمـــود نجـــم مـــن شـــهداء تلـــك املعركـــة حيـــث ارتقـــى فجـــر الســـبت املوافـــق 10 مـــارس )آذار( 

2012م برفقـــة الشـــهيد املجاهـــد محمـــد املغـــاري بعـــد تأديتهـــام واجبهـــام الجهـــادي بتلبيـــة نـــداء رسايـــا القـــدس 

ـــة  ـــة حافل ـــد رحل ـــا بع ـــي إىل الع ـــة لرتق ـــراد املبارك ـــخ الج ـــة بصواري ـــات الصهيوني ـــدن واملغتصب ـــف امل ـــايض بقص الق

ـــات. ـــاد والتضحي ـــن الجه م

ـــادي  ـــارش والح ـــع، والع ـــة: التاس ـــام متتالي ـــة أي ـــتمرت أربع ـــار اس ـــائر االنتص ـــة بش ـــا إىل أن معرك ـــارة هن ـــدر اإلش تج

ـــة  ـــاق للتهدئ ـــع اتف ـــة، وتوقي ـــرشوط املقاوم ـــدو ل ـــوخ الع ـــت برض ـــارس )آذار( 2012م، انته ـــن م ـــرش م ـــاين ع ـــرش والث ع

ـــة. ـــة املري ـــة الحكوم برعاي
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الشهيد الطفل أيوب عامر محمد عسلية

صغر عشق الشهادة لينالها

الميالد والنشأة
يف 13 يوليــو )متــوز( 1999م خرجــت الرخــات األويل مــن فــم الشــهيد الطفــل أيــوب عامــر عســلية لتعلــن قدومــه 

إىل الدنيــا، ترعــرع وتــريب يف أحضــان عائلــة محافظــة ملتزمــة، تســكن يف منطقــة شــامل قطــاع غــزة بالقــرب مــن داخليــة 

جباليــا، ُعرفــت بحبهــا للوطــن والتضحيــة يف ســبيل اللــه.

تتكــون عائلتــه مــن تســعة مــن اإلخــوة وخمــس مــن األخــوات باإلضافــة إىل الوالديــن، تلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف 

مدرســة شــهداء جباليــا قبــل أن تــرق نــران االحتــال مســتقبله الــدرايس.

صفاته وأخالقه 
ــام  ــم، ك ــاس ولخدمته ــه للن ــه وحب ــم، وهدوئ ــه له ــره وطاعت ــداه ب ــه ووال ــت جدت ــام قال ــوب ك ــرف الشــهيد أي ُع

ــه. ــه وكام ــر مــن عمــره بســبب أفعال ــه أك ــه بأن يصفون

مشواره الجهادي 
ـــه الشـــهيد  ـــد وعم ـــم شـــقيقه الشـــهيد املجاهـــد محم ـــن الشـــهداء أوله ـــن ســـبقه م ـــوب مب ـــل أي ـــر الشـــهيد الطف تأث

ـــة  ـــة يف جمعي ـــدروس الديني ـــة ال ـــرآن ومتابع ـــظ الق ـــم. حـــرص عـــى حف ـــز نفســـه للحـــاق به ـــراح يجه املجاهـــد عـــامد ف

ـــا  ـــل رض ـــزًا لني ـــح جاه ـــى يصب ـــاح، حت ـــن رب ـــال ب ـــجد ب ـــاة يف مس ـــزم الص ـــم، والت ـــن منزله ـــة م ـــلية القريب وايف عس

ـــا.  ـــات قريًب ـــاء ب ـــوىل يف لق امل

موعد مع الشهادة
ـــوين،  ـــدو الصهي ـــدس ضـــد الع ـــا الق ـــا رساي ـــي خاضته ـــة بشـــائر االنتصـــار الت ـــارس )آذار( 2012م خـــال معرك يف 11 م

ــه  ــه بوطن ــا ل ــام ح ــى كيف ــل تغن ــه، بلب ــطني فأحبت ــب فلس أح

فرًحــا يشــدو بطــرب كلــامت خرجــت مــن أفــواه مــن كــروه عمــًرا، 

تأثــر مبــن ســبقوه إىل الجنــان مــن أفــراد عائلتــه، ومبــن زرعــوا لديــه 

حــب الوطــن والتضحيــة يف ســبيل اللــه، فعــاش طفولتــه كأنــه رجــل.

أطفــال فلســطني ليســوا كغرهــم مــن األطفــال بــل لــك أن 

ــاء  ــن دم ــت م ــرتاب أرض روي ــوا ب ــن جبل ــم م ــااًل؛ فه ــم رج تصفه

الشــهداء لتنــر عليهــم عبــق الجهــاد وتــزرع يف قلوبهــم حــب 

ــون ظــل  ــي عشــقوها مــن أجدادهــم، يتمن ــة الت ــك الحكاي ــاًم بالعــودة إىل فلســطني تل ــم ترقــب حل الشــهادة. عيونه

ــة. ــرى أليم ــح ذك ــا أصب ــة ومفتاًح ــدار القدمي ــاب ال ــت ب ــجرة تقدم ش

(2012 - 1999)
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ـــو يف  ـــوب وه ـــل أي ـــهيد الطف ـــاروخ الش ـــال بص ـــرات االحت ـــت طائ ـــا قصف ـــرشة صباًح ـــة ع ـــاعة الحادي ـــوايل الس ويف ح

ـــذا العـــدو  ـــدان؛ فه ـــا األب ـــه الطاهـــرة يف جرميـــة بشـــعة تقشـــعر له ـــره وأقامـــه بدمائ ـــه للمدرســـة لتتخضـــب دفات طريق

ـــه. ـــم رشاب لقادت ـــه أو كأن دمه ـــه أو متعت ـــا هوايت ـــال وكأنه ـــل األطف ـــاد قت ـــرم اعت املج

ــا يتســاءل: ملــاذا يقتلوننــا ويقصفوننــا؟ ملــاذا جــاءوا إىل فلســطني؟  مل يطلــق الشــهيد الطفــل أيــوب صاروًخــا ودامئً

مــاذا يريــدون منــا؟ ملــاذا يكرهوننــا؟

مل يعلــم شــهيدنا الطفــل أيــوب أو أحــد مــن أهلــه أن الــدرس الــذي ســيذهب إليــه ســيعيده لهــم شــهيًدا، ولكنهــا 

رضيبــة هــذا الوطــن والثبــات عــى املواقــف.
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الشهيد املجاهد عادل صالح فارس اإليس

فارس مغوار ضحي بدمه من أجل وطنه

الميالد والنشأة
ــح(،  ــو صال ــح اإلىس )أب ــادل صال ــد ع ــهيد املجاه ــد الش ــارس )آذار( 1953م، ول ــم ويف 16 م ــزة هاش ــة غ يف مدين

ومبيــاده أضــاء عتمــة الظلــم الــذي يعيشــه أبنــاء وطنــه واألمــة اإلســامية، نشــأ وترعــرع يف عائلــة مؤمنــة ومجاهــدة. 

تــزوج وعــاش مــع أرستــه املكونــة مــن اثنــني مــن الذكــور وخمــس مــن اإلنــاث، ســكنوا منطقــة الزرقــا املحاذيــة لبلــدة 

جباليــا شــامل القطــاع.

درس الشــهيد املجاهــد عــادل املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف إحــدى مــدارس جباليــا شــامل قطــاع غــزة، ومل يكمــل 

بعدهــا املراحــل األخــرى. عمــل ناطــوًرا يف بيــارة يف منطقــة النفــق، وللعائلــة شــهيد آخــر هــو أرشف اإلىس الــذي ارتقــى 

يف الحــرب األوىل عــى القطــاع عــام )2009/2008(.

صفاته وأخالقه
يتمتــع الشــهيد املجاهــد عــادل حســب زوجتــه بالصــر وعــزة النفــس والــروح وقــوة الشــخصية والكــرم والعطــاء 

وزيارتــه لألقــارب واألحبــاب، وبالتزامــه يف أداء الصلــوات الخمــس مبســجد الرحمــة وإقامــة الشــعائر الدينيــة كافــة، وعن 

صفــات أخــرى تتحــدث أم عــادل وهــي زوجــة ابنــه صالــح التــي عاشــت وتعاملــت معــه اثنتــي عــرشة ســنة، بأنــه طيــب 

وحنــون وكثــر املــزاح، يدافــع عــن الحــق ويرفــع الظلــم عــن املظلومــني.

وعــن مواقــف للشــهيد املجاهــد عــادل تذكــر زوجتــه أم صالــح بــأن زوجهــا مل يدعهــا تركــب الســيارة وتخــرج إىل أي 

مــكان قريــب أو بعيــد لوحدهــا، بــل يــر عــى توصيلهــا إىل املــكان الــذي تريــده، وكذلــك موقــف ثــان عندمــا تجتمــع 

وتــأيت جميــع بناتــه يف زيــارة ال يخــرج إيل أي مــكان، ويبقــي مازًمــا لهــن ولزوجتــه لتلبيــة طلباتهــن يف أرسع وقــت.

مشواره الجهادي 
تقــول زوجتــه: »مل نعلــم شــيًئا عــن مشــواره الجهــادي إال بعــد استشــهاده حــني كنــت أبحــث بــني أوراقــه ومقتنياتــه، 

وجــدت مــا يــدل عــى انتامئــه لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2005م«.

(2012 - 1953)

تـــراب وطننـــا يشـــهد أننـــا مـــا خذلنـــاه. كيـــف نكـــون خذلنـــاه 

ـــرة،  ـــرة كب ـــن املؤام ـــهدائنا؟! لك ـــاء ش ـــلت بدم ـــه اغتس ـــة من وكل حب

واملتآمـــرون مجرمـــون. 
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ويتحــدث ابنــه صالــح بــأن أمــر والــده كُشــف بعــد ارتقــاء الشــهيد املجاهــد عطيــة مقــاط ابــن رسايــا القــدس يف 24 

أغســطس )آب( 2011م، حيــث ســاعد املقاومــني يف إخفــاء الصواريــخ.

موعده مع الشهادة
يف 11 مــارس )آذار( 2012م خــال معركــة بشــائر االنتصــار التــي خاضتهــا رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 

الجهــاد اإلســامي ضــد العــدو الــذي أىب إال أن يعكــر صفــو القطــاع فــإذ برايــا القــدس تســطر أروع ماحــم البطولــة 

وتعيــد لســامء غــزة صفوهــا.

ــى  ــا ع ــة صواريخه ــرات الصهيوني ــت الطائ ــا أطلق ــارشة صباح ــاعة الع ــوايل الس ــزن ح ــول بالح ــوم املجب يف ذاك الي

الشــهيد املجاهــد عــادل أثنــاء تواجــده يف مــكان عملــه مبنطقــة النفــق، شــيع الشــهيد مــن مســجد إحيــاء الســنة القريــب 

مــن بيتــه يف جنــازة حافلــة بعــدد كبــر مــن محبيــه وأبنــاء شــعبه، خرجــت بأقــى رسعــه ليذهــب إىل مثــواه األخــر، 

عنــد ربــه يف جنــات النعيــم مــع عبــاده الصالحــني.

أكــدت زوجتــه وابنتــه هبــة إنهــام قررتــا ثالــث أيــام العــزاء تنظيــف البيــت وبالتحديــد الصالــون، ولكــن اســتوقفتهام 

رائحــة تشــبه رائحــة املســك والبخــور، وعنــد الرتكيــز وجدتــا بقعــة مــن دمائــه الطاهــرة ســقطت وعلقــت بالســجادة 

حينــام دخــل البيــت مكفًنــا لتوديعــه. 
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الشهيد املجاهد بسام سامل دياب العجلة

مجاهد شجاع من وحدة املدفعية

الميالد والنشأة
ــو أحمــد( النــور يف تاريــخ 29 أغســطس )آب( 1979م يف منطقــة  ــة )أب أبــر شــهيدنا املجاهــد بســام ســامل العجل

اجديــدة بحــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة الصمــود، وترعــرع يف أرسة مجاهــدة قدمــت الشــهداء وأنجبــت املجاهديــن 

ومل تتــوان عــن التضحيــة والجــود يف ســبيل اللــه بالدمــاء واألرواح. وصــل شــهيدنا حتــى املرحلــة اإلعداديــة يف الدراســة، 

ومل يكمــل بســبب الوضــع االقتصــادي املــرتدي لقطــاع غــزة املحــارص، وانتقــل ملجــال العمــل مبكــراً. وتــزوج ورزقــه اللــه 

ثاثــة أبنــاء هــم: أحمــد وشــهد ووعــد.

صفاته وأخالقه
ــم  ــوا أرواحه ــن قدم ــن الذي ــرة املجاهدي ــن خ ــام م ــهيد بس ــة: »الش ــام العجل ــد بس ــهيد املجاه ــدة الش ــول وال تق

ــه«. ــل إلي ــز وج ــه ع ــا الل ــذي دع ــب ال ــوا يف أداء الواج ــطني، ومل يبخل ــايل فلس ــم الغ ــم ووطنه ــدوا دينه ليف

وأضافــت: »بســام شــاب ملتــزم ذو خلــق وديــن وشــهامة وتواضــع وشــجاعة، أحبــه الجميــع لطيبتــه وصفــاء قلبــه 

الطاهــر الــذي تعلــق باملســاجد«. وأشــارت األم الصابــرة املحتســبة إىل أن نجلهــا الشــهيد بســام متيــز بالكتــامن يف عملــه 

الجهــادي حيــث مل يعــرف أحــد مــن أهلــه أنــه ينتمــي للمقاومــة.

ــت  ــث كن ــل، حي ــام النواف ــل وصي ــام اللي ــن قي ــراً م ــه مك ــه الل ــرى بســام رحم ــا ن ــول: »كن ــا بالق وتابعــت حديثه

ــكاء«. ــش بالب ــرآن فيجه ــرأ الق ــداً يق ــاً عاب ــده قامئ ــل وأج ــن اللي ــرة م ــاعات متأخ ــتيقظ يف س أس

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املجاهــد بســام ســامل العجلــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف عــام 2001م، والتحــق فيــام 

بعــد بالجنــاح العســكري »رسايــا القــدس« حتــى أصبــح مــن أبــرز مجاهديهــا بلــواء غــزة األبيــة.

ــا القــدس« بكتيبــة اجديــدة. وشــارك يف إطــاق قذائــف  ويعــد أحــد مجاهــدي الوحــدة املدفعيــة التابعــة لـ«رساي

ــة  ــائر املادي ــب والخس ــت الرع ــه، فأوقع ــوين ومدن ــدو الصهي ــدن الع ــات وم ــى مغتصب ــة ع ــا املختلف ــاون بعياراته اله

(2012 - 1979)

هــي الشــهادة ملتقــى األحبــة املخلصــني، ومحرابهــا يعــج بالرجــال 

الطاهريــن، وعبقهــا الــزايك يفــوح بالطيــب عــى املنتظرين واملتشــوقني 

للقيــا األحبــة والنبيــني. هي الشــهادة عطيــة رب الســامء واألرض. رشف 

ــا  ــاين لرجــال طلقــوا الدني ــاء. اصطفــاء رب ــاء األنقي ال يحــوزه إال األتقي

وركلــوا زيفهــا وركامهــا وحطامهــا وأقبلــوا نحــو جنــان الخلــد والنعيــم.
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ــزة. ويف  ــة غ ــة ملدين ــة للمناطــق الرشقي ــك شــارك يف صــد االجتياحــات الصهيوني ــال. كذل ــوف االحت ــة يف صف والبرشي

الرصــد واالســتطاع واملراقبــة الدامئــة لتحــركات آليــات العــدو عــى الحــدود الرشقيــة ملدينــة غــزة. ويف الربــاط يف ســبيل 

اللــه عــى الثغــور الرشقيــة لغــزة هاشــم.

موعد مع الشهادة
ارتقــى شــهيدنا الفــارس بســام العجلــة إىل العليــاء بتاريــخ 12 مــارس )آذار( 2012م خــال معركــة بشــائر االنتصــار 

البطوليــة التــي خاضتهــا الرايــا ضــد العــدو الصهيــوين حيــث هــم شــهيدنا بــدك مغتصبــات العــدو الصهيــوين بصواريــخ 

موجهــة مــن طــراز »107« فباغتتــه طائــرة االســتطاع الصهيونيــة بصــاروخ واحــد عــى األقــل مــام أدى الرتقائــه للعــا 

شــهيداً برفقــة الشــهيد القائــد محمــد ضاهــر لتصعــد روحــه لبارئهــا وينــال مــا متنــى مــن جنــان ونعيــم.

معركــة بشــائر االنتصــار مــارس )آذار( 2012م خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين. بــدأت حينــام قامــت 

قــوات العــدو باغتيــال األمــني العــام للجــان املقاومــة يف قطــاع غــزة، فــردت رسايــا القــدس عــى الجرميــة النكــراء بإطــاق 

ــد  ــد عبي ــهيد املجاه ــرارة، والش ــد ح ــد محم ــهد املجاه ــة فاستش ــى األرايض املحتل ــة ع ــا املبارك ــن صواريخه ــة م دفع

الغرابــيل، والشــهيد املجاهــد حــازم قريقــع فقامــت الرايــا بالــرد عــى استشــهاد أبنائهــا بدفعــة أخــرى مــن صواريــخ 

الجــراد، فاستشــهد الشــهيد املجاهــد أحمــد حجــاج والشــهيد املجاهــد معتصــم حجــاج والشــهيد املجاهــد فايــق ســعد.

الجديــر ذكــره هنــا أن املعركــة اســتمرت ألربعــة أيــام متتاليــة خاضتهــا رسايــا القــدس منفــردة ضــد الكيــان الصهيــوين 

وطائراتــه، وانتهــت بإعــادة اتفــاق التهدئــة يف جمهوريــة مــر الشــقيقة.
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الشهيد املجاهد حامدة سلامن أحمد أبو مطلق

ظل يردد »اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة«

الميالد والنشأة
ــو  ــق )أب ــو مطل ــاد الشــهيد املجاهــد حــامدة ســلامن أب ــر مي ــزغ فج ــا ب ــة بأهله ــرة الوادع ــدة عبســان الكب يف بل

ــن  ــد م ــت العدي ــدة، خرج ــطينية مجاه ــف أرسة فلس ــه يف كن ــش طفولت ــارس )آذار( 1992م ليعي ــد( يف 21 م مجاه

ــون أرسة  ــة، وتتك ــى املبارك ــة األق ــع انتفاض ــهد مطل ــذي استش ــروان ال ــقيقه م ــم ش ــن بينه ــهداء م ــن والش املجاهدي

ــا. ــة إخــوة وإحــدى عــرشة أخًت ــة ومثاني ــه الثاني ــه وزوجــة أبي ــن والدي شــهيدنا م

ــة العامــة مــن مدرســة  تلقــى شــهيدنا املجاهــد حــامدة تعليمــه يف مــدارس مدينــة خانيونــس حتــى أنهــى الثانوي

ــرة. ــي بعبســان الكب املتنب

صفاته وأخالقه
»اللهــم ال عيــش إال عيــش اآلخــرة« هــذا الدعــاء الزم شــهيدنا املجاهــد حــامدة، وكثــرًا مــا ردده عــى مســامع مــن 

ــى حــامدة  ــن: »متن ــه بصــوت شــاحب حزي ــاين، وتقــول والدت ــا الف ــا وزخرفه ــه يشء مــن الدني ــام عــرض علي ــه كل حول

ــا  ــا ملتزًم ــًدا طائًع ــا عاب ــا الحيــاة. عــاش حياتــه منــذ نعومــة أظافــره زاهــًدا يف الدني الشــهادة كــام متنــى عشــاق الدني

ــا عــى ثغــر مــن ثغــور الوطــن«. ــا مجاهــًدا، يقــي جــل وقتــه يف املســجد أو مرابطً داعًي

وتضيــف األم الصابــرة: »مل يكتــِف نجــيل برتبيــة نفســه الرتبيــة اإلميانيــة، بــل حــرص عــى أن ينقــل هــذه الرتبيــة 

وهــذه الخصــال إىل جميــع مــن حولــه، فأخــذ يشــجع إخوانــه وأهلــه وأقاربــه عــى الصــاة، كــام حــرص عــى إيقــاظ 

أهلــه وأصدقائــه لصــاة الفجــر«.

ــق  ــض املتدفـ ــا األبيـ ــام بحرهـ ــاء كـ ــا املعطـ ــي رسايانـ ــا هـ هـ

تقـــدم خـــرة مجاهديهـــا الذيـــن ســـالت دماؤهـــم الزكيـــة عـــى 

ـــق  ـــوا عش ـــباب ألف ـــة. ش ـــطني الحبيب ـــركات يف فلس ـــر وال أرض الطه

الشـــهادة يف ســـبيل اللـــه والدفـــاع عـــن األرض والعـــرض، أدركـــوا 

ـــوا  ـــًوا، ومض ـــا حب ـــوا إليه ـــا، فحب ـــوا كل خفاياه ـــة، وفهم رشف املهم

نحـــو وعـــد اللـــه.

ــل  ــم، بـ ــني مل تثنهـ ــوات املنهزمـ ــد وأصـ ــأر والحقـ ــات الثـ طلقـ

ـــريض  ـــة ت ـــهادة خالص ـــه أو ش ـــن الل ـــرًا م ـــون إال ن ـــهداء ال يبغ ـــق الش ـــار، طري ـــز والفخ ـــل بالع ـــم املكل ـــوا طريقه واصل

اللـــه ورســـوله، فكانـــت رضباتهـــم نقمـــة تتســـاقط عـــى املغتصبـــني الذيـــن مل يجـــدوا إال أنابيـــب الـــرف الصحـــي 

ليفـــروا إليهـــا هربًـــا وخوًفـــا مـــن صواريـــخ »أبابيـــل« التـــي قضـــت مضاجعهـــم إيذانـــا بقـــرب النـــر الكبـــر.

(2012 - 1992)
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وتتابــع األم قولهــا بحــرة: »كثــرًا مــا كنــت أشــفق عليــه، فكلــام ارتقــى شــهيد هنــا أو هنــاك أرى يف حركاتــه وكلامتــه 

وهمســاته ونظــرات عينيــه الحائــرة شــيًئا يتخطــى حــدود الشــوق، فكثــرًا مــا حدثنــي عــن الشــهادة وعظــم أجرهــا عنــد 

اللــه«، مشــرة إىل أنهــا كانــت تعــد األيــام والليــايل ألجــل إمتــام مراســم خطبتــه وزواجــه، ولكــن قــدر اللــه نفــذ فيــه أن 

رزقــه الشــهادة مقبــاً غــر مدبــر.

مــن جانبــه أكــد صديقــه إبراهيــم )أبــو أحمــد( أن الشــهيد املجاهــد حــامدة ذو خلــق حســن جعلــه محبوبًــا للجميــع 

كــام متيــز بالحيــاء والتديــن والرجولــة والشــجاعة املنقطعــة النظــر والســيام يف املواجهــات مــع االحتــال.

ويقــول أبــو إبراهيــم: »عرفــت حــامدة مــذ كّنــا أطفــاالً صغــاًرا فالشــهادة ظلــت حــارضة يف وجدانــه ال تغيــب عــن 

لســانه يف أي مجلــس، عقلــه مســافر فيــام وعــد اللــه عبــاده الصادقــني«، مشــرًا إىل عمــق العاقــة التــي ربطــت الشــهيد 

بوالدتــه، وبــره بوالديــه.

مشواره الجهادي
كــام كل أبنــاء فلســطني املحتلــة عــاش شــهيدنا املجاهــد حــامدة طفولتــه املعذبــة فشــاهد قســوة االحتــال، وظلمــه 

ألبنــاء شــعبه، وقتلــه املتعمــد لألطفــال والشــيوخ والنســاء والشــباب، فقــرر الشــهيد املجاهــد حــامدة أن يكــون مــن بــني 

الشــباب الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم لــواء تحريــر الوطــن، فــكان اختيــاره لفكــر »اإلميــان، والوعــي والثــورة«، عندمــا 

التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي، ثــم مــا لبــث أن التحــق بالجنــاح العســكري للحركــة رسايــا القــدس، حيــث 

تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي أهلتــه للمشــاركة يف العديــد مــن العمليــات العســكرية.

يســجل للشــهيد املجاهــد حــامدة العديــد مــن العمليــات البطوليــة منهــا زرع عبــوات ناســفة للدبابــات الصهيونيــة 

ــة عــى  ــور، والتصــّدي ملعظــم االجتياحــات الصهيوني ــاط عــى الثغ ــرة، والرب ــدة عبســان الكب ــاح بل ــت تجت ــي كان الت

منطقــة عبســان إىل جانــب العمــل ضمــن وحــدة املدفعيــة يف صفــوف رسايــا القــدس التــي يتحــى عنارصهــا باإلميــان 

ويتصفــون بالشــجاعة والجــرأة مثــل شــهيدنا الفــارس حــامدة غــر آبهــني لانتشــار املكثــف لطائــرات االســتطاع التــي مل 

تغــب عــن ســامء غــزة، يــردون عــى القتــل والتدمــر الــذي يحدثــه العــدو املتغطــرس.

موعد مع الشهادة
ــخ 12 مــارس )آذار( 2012م بعــد  ــوم االثنــني بتاري ــه شــهيًدا ي ــق إىل رب ــو مطل ارتقــى الشــهيد املجاهــد حــامدة أب

انتهائــه مــن قصــف املغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة ملدينــة خانيونــس بقذائــف الهــاون 120 حــني اســتهدفته طائــرات 

االســتطاع بصــاروخ أدى إىل استشــهاده عــى الفــور لتعانــق روحــه روح الشــهداء وتنــر الطريــق للجيــل القــادم. 
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الشهيد املجاهد رأفت جواد أديب أبو عيد

لفظ أنفاسه األخرة يف حضن والديه

الميالد والنشأة
ــدة القــرارة مبحافظــة خانيونــس عــى موعــد مــع  ــارات بل ــاين( 1987م كانــت كــروم وبي ــن الث يف 5 نوفمــر )ترشي

النــور، والخــر والركــة ببــزوغ فجــر ميــاد الشــهيد املجاهــد رأفــت جــواد أبــو عيــد )أبــو بــال(، وتعــود أصــول أرسة 

ــد أن  ــام 1948م بع ــة يف الع ــرام الصهيوني ــي واإلج ــات البغ ــا عصاب ــي اغتصبته ــبع« الت ــر الس ــة »ب ــهيدنا إىل مدين ش

ــرت أهلهــا وســاكنيها منهــا عــى وقــع املجــازر البشــعة. وشــهيدنا متــزوج ولديــه ثاثــة أطفــال أكرهــم بــال وجــواد،  َهجَّ

وأصغرهــم عاليــة التــي مل يتجــاوز عمرهــا ثاثــة شــهور ونصفــا وقــت استشــهاد والدهــا.

لقــد عــاش الشــهيد املجاهــد رأفــت وتــرىب يف كنــف أرسة كرميــة مجاهــدة متســكت باإلســام العظيــم منهًجــا ودســتور 

حيــاة، فمنــذ نعومــة أظافــره عــرف الشــهيد املجاهــد أبــو بــال طريــق املســاجد ومجالــس الذكــر والعلــم.

درس شــهيدنا املجاهــد أبــو بــال مراحــل التعليــم املختلفــة يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني، وتوجــه بعد 

ذلــك لســوق العمــل حيــث عمــل يف العديــد مــن الحــرف لتوفــر لقمــة عيــش كرميــة لعائلتــه.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا أبــو بــال بالعديــد مــن الصفــات النبيلــة؛ فقــد كان هــادئ الطبــع جميــل اللســان، ويحــرص عــى زيــارة 

. رحمــه، والــر بوالديــه ويعمــل بكتــاب اللــه وســنة نبيــه

كان شــديد الحــرص عــى إمتــام صاتــه يف وقتهــا وقــراءة القــرآن ومشــاركة إخوانــه يف كافــة املناســبات إضافــة إىل 

تفرغــه الكامــل للعمــل يف ســبيل اللــه.

مشواره الجهادي
تعــرف شــهيدنا املجاهــد رأفــت عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة حيــث عمــل ضمــن 

(2012 - 1987)

ـــاء  ـــدم الدم ـــام نق ـــايل حين ـــواح، ال نب ـــر الف ـــر الن دم الشـــهداء عب

يف ســـبيل اللـــه، ال نبـــايل إذا أضحـــت الشـــهادة مراثًـــا لألجيـــال 

ـــن  ـــوت م ـــة أو م ـــاة كرمي ـــا حي ـــوت. فإم ـــن امل ـــية م ـــة، ال خش القادم

ــتحقها،  ــن يسـ ــة ملـ ــة إلهيـ ــهادة هديـ ــلوبة. الّشـ ــة مسـ ــل حريـ أجـ

فلـــامذا نضطـــرب؟! ونحـــن نســـر يف طريـــق املـــوت ونفـــّك قيـــود 

الدنيـــا مـــن الـــروح ونصـــل إىل امللكـــوت األعـــى ويف جـــوار الحـــق 

املتعـــايل، فطـــوىب ألولئـــك الّذيـــن ارتحلـــوا شـــهداء، طـــوىب ألولئـــك 

الّذيـــن ضّحـــوا بأرواحهـــم يف قافلـــة الّنـــور.
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اإلطــار االجتامعــي لحركــة الجهــاد اإلســامي، وكان يشــارك يف كافــة فعالياتهــا وأنشــطتها، وارتبــط بعاقــات واســعة مــع 

العديــد مــن القــادة الشــهداء.

ويف عــام 2005م اختــار شــهيدنا الفــارس أبــو بــال االنتقــال إىل العمــل العســكري يف صفــوف رسايــا القــدس ضــد 

دولــة الكيــان بــكل اإلمكانــات املتاحــة، وعــدم الرتاخــي بحجــة عــدم تكافــؤ القــدرات العســكرية.

ــل  ــه املتواص ــلة، وتصدي ــجاعته الباس ــه وش ــه، وإقدام ــه لل ــه يف عمل ــت بإخاص ــدام رأف ــهيد املق ــرف الش ــد ُع وق

لاعتــداءات املتكــررة للقــوات الصهيونيــة عــى قرانــا ومدننــا ومخيامتنــا، فهــو ال يتــواىن عــن الخــروج ملواجهــة االحتــال 

املتوغــل نحــو منــازل وحقــول املواطنــني، فــكان حًقــا فارًســا مغامــًرا مســافًرا نحــو العــا فخــاض املعــارك تلــو املعــارك، 

ــا  وشــارك الشــهيد مــع إخوانــه املجاهديــن يف قصــف العديــد مــن املواقــع العســكرية واملســتوطنات املقامــة يف أرضن

ــة بوابــل مــن قذائــف املدفعيــة والصواريــخ القدســية. املحتل

موعد مع الشهادة 
ــه  ــه وأطفال ــه وزوجت ــد أن ودع والدي ــت بع ــد رأف ــهيد املجاه ــرج الش ــارس )آذار( 2012م خ ــوم 12 م ــاء ي يف مس

لينتقــل مــع رفاقــه إىل ســاحة املواجهــة وإطــاق صواريــخ الجــراد عــى املغتصبــات الصهيونيــة يف معركــة بشــائر االنتصــار 

ــام  ــد الع ــال الشــهيد القائ ــوين رًدا عــى اغتي ــا القــدس ضــد العــدو الصهي ــا رسي ــي خاضته ــارس )آذار( 2012م الت يف م

للجــان املقاومــة الشــعبية زهــر القيــي وكل الشــهداء غــر أن طائــرات االســتطاع باغتتهــم بصــاروخ أدى إىل استشــهاده 

وإصابــة رفاقــه بجــروح مختلفــة عــى بعــد عــرشة أمتــار مــن بيتــه، حيــث مكــث مــدة يســرة مــن الوقــت ينــزف يف 

حضــن والــده ووالدتــه وأمــام أعــني أطفالــه الصغــار قبــل أن تصــل ســيارة اإلســعاف، ولكــن روحــه ارتقــت إىل العليــاء 

واملجــد لتســكن مــع الشــهداء والصديقــني مقبــًا غــر مدبــر نحــو وعــد اللــه لعبــاده الصادقــني.
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الشهيد املجاهد محمد أمني أحمد ضاهر

شهيد معركة بشائر االنتصار

الميالد والنشأة
ــي  ــدة بح ــة اجدي ــار( 1988م يف منطق ــو )أي ــخ 18 ماي ــور بتاري ــر الن ــني ضاه ــد أم ــد محم ــهيد املجاه ــر الش أب

الشــجاعية، وتلقــى تعليمــه يف املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبدرســة حطــني، وتوقــف عــن الدراســة، وانتقــل ملجــال 

العمــل مبكــًرا لــي يكــون يــد العــون ألرستــه.

صفاته وأخالقه
ــار املطيــع  ــد الشــهيد املجاهــد محمــد بالقــول: »الشــهيد محمــد نعــم االبــن الب عــن صفاتــه وأخاقــه تحــدث وال

ــات األرسة األساســية. ــي كافــة متطلب ــا يلب ــم يقــر بحقهــم بتاتً ــه، فل ــون عــى إخوان ــه واألخ الحن لوالدي

وأضــاف: »واظــب الشــهيد محمــد عــى صــاة الجامعــة باملســجد والتــزم الصيــام والقيــام«. ودعــاؤه الدائــم: »اللهــم 

عجــل بشــهاديت«.

وأشــار والــد الشــهيد إىل أن الشــهيد املجاهــد محمــد كان يقــي جــل وقتــه يف الجهــاد يف ســبيل اللــه ومل يتــوان عــن 

أداء واجبــه الجهــادي، ومــن الســباقني دوًمــا للتصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة، وعــرف بشــجاعته وصابتــه.

مشواره الجهادي
انتمـــى الشـــهيد املجاهـــد محمـــد ضاهـــر لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي يف فلســـطني مـــع بدايـــة انتفاضـــة األقـــى 

املباركـــة، والتحـــق فيـــام بعـــد بالجنـــاح العســـكري رسايـــا القـــدس. مـــن املجاهديـــن النشـــيطني الذيـــن ال يعرفـــون 

ـــب.  ـــاد حبي ـــال العرعـــر وجه ـــد مـــن الشـــهداء ومنهـــم محمـــد مرشـــود وب ـــرًا بالعدي ـــر كث ـــل. وشـــهيدنا تأث ـــل واملل الكل

ويعـــد شـــهيدنا أحـــد القـــادة امليدانيـــني لرايـــا القـــدس بكتيبـــة »اجديـــدة«، وقـــد تـــوىل مســـئولية قيـــادة وحـــدة 

اإلســـناد النـــاري يف كتيبـــة »اجديـــدة«، وشـــارك يف دك مغتصبـــات العـــدو الصهيـــوين بصواريـــخ القـــدس وقذائـــف 

ـــا القـــدس  ـــن املســـتجدين يف رساي ـــز وتدريـــب املجاهدي ـــا. وشـــارك يف تجهي ـــة للراي الهـــاون، وعمـــل يف الوحـــدة املدفعي

(2012 - 1988)

ــه  ــي بأحبت ــان ليلتق ــل للجن ــر رح ــد ضاه ــد محم ــهيد املجاه الش

ــود يف  ــاء والج ــة بالعط ــة مكلل ــة جهادي ــد رحل ــم بع ــم برفقته وينع

ســبيل اللــه. مــى مبتســاًم يعــرف طريقــه وهدفــه، مســكونًا باإلميــان 

واليقــني بنــر اللــه، فكانــت رضباتــه قاســية وموجعــة لعدونــا الــذي 

ُهــزم مبعركــة بشــائر االنتصــار، وأيقــن أن غضــب الرايــا جعــل 

ــارات  ــوات صف ــوى أص ــا س ــمع فيه ــباح ال يس ــدن أش ــه كم مغتصبات

ــل. ــراخ والعوي ــذار وال اإلن
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ـــف  ـــه بقص ـــاء قيام ـــتهدفه أثن ـــادر اس ـــوين غ ـــف صهي ـــن قص ـــد م ـــد محم ـــهيدنا املجاه ـــا ش ـــدة«. ونج ـــة »اجدي بكتيب

موقـــع ناحـــل عـــوز العســـكري بقذائـــف الهـــاون برفقـــة الشـــهيدين بـــال العرعـــر وجهـــاد حبيـــب، وكل ذلـــك باإلضافـــة 

إىل العديـــد مـــن املهـــامت الجهاديـــة، ومـــن بينهـــا الربـــاط والحراســـة يف ســـبيل اللـــه، ومهـــامت رصـــد واســـتطاع 

ـــه. ـــإذن الل ـــل ب ـــل الزائ ـــط الفاص ـــى الخ ـــدو ع ـــات الع ـــركات آلي لتح

موعد مع الشهادة
ارتقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد ضاهــر يف 12 مــارس )آذار( 2012م خــال معركــة بشــائر االنتصــار البطوليــة )ربيــع 

2012( التــي خاضتهــا الرايــا ضــد العــدو الصهيــوين حيــث هــم شــهيدنا بــدك مغتصبــات العــدو الصهيــوين بصواريــخ 

موجهــة مــن طــراز »107« فباغتتــه طائــرة االســتطاع الصهيونيــة بصــاروخ واحــد عــى األقــل مــام أدى الرتقائــه للعــا 

شــهيًدا برفقــة الشــهيد املجاهــد بســام العجلــة لتصعــد روحــه لبارئهــا وينــال مــا متنــى مــن جنــان ونعيــم.
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الشهيد املجاهد عبيدة عطا صالح العرعر

ابتساماته مل تفارق محياه أبًدا

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عبيــدة عطــا العرعــر يف حــي الشــجاعية »منطقــة إجديــدة« رشق مدينــة غــزة بتاريــخ 28 

ــا  ــا نحــو دينه ــة مجاهــدة كرميــة تعــرف واجبه ــف أرسة مؤمن ــرىب وترعــرع يف كن ــون األول( 1996م، وت ديســمر )كان

ووطنهــا، فقدمــت عــى مذبــح الحريــة والفــداء العديــد مــن الشــهداء والجرحــى واألرسى. ومــن أفــراد عائلتــه الشــهداء 

ــز العرعــر، والشــهيد إســامعيل ســامة العرعــر، والشــهيد تيســر  ــد العزي ــان عب ــال محمــد العرعــر، والشــهيد عن ب

عــوض العرعــر والشــهيد ســامي العرعــر والشــهيد ظريــف العرعــر، وآخريــن.

تتكــون أرسة الشــهيد املجاهــد عبيــدة مــن والديــه وخمســة مــن األبنــاء أصغرهــم، وابنــة واحــدة. التحــق مبدرســة 

القســطل يف املرحلــة االبتدائيــة، ثــم مدرســة حطــني يف املرحلــة اإلعداديــة ليستشــهد وهــو بالصــف التاســع.

صفاته وأخالقه
تقــول والــدة الشــهيد أم محمــد العرعــر: »ُعــرف الشــهيد عبيــدة بدماثــة أخاقــه، وابتســامته التــي مل تفــارق وجهــه، 

ــا يحــب املــرح، وهــو ممــن يحبــون األطفــال وياعبوهــم، يوفــر  ــا مطيًع ــع بابتســامته املرحــة، خدوًم يســتقبل الجمي

مروفــه لــرشاء ألعــاب ألوالد إخوانــه«.

وتضيــف: »عبيــدة عــى عاقــات طيبــة مــع الجميــع، متيــز بحســن أدبــه والتزامــه، وصفاتــه الحميــدة، فبــدا مثــااًل 

للشــاب املتواضــع، الهــادئ الصبــور املتســامح، صاحــب االبتســامة الجميلــة التــي مل تفــارق محيــاه أبــًدا، وهــو الطفــل 

املدلــل إلينــا لكونــه الصغــر فــكل طلباتــه مجابــة«.

مشواره الجهادي
ــم  ــرآن الكري ــات الق ــث حلق ــة الشــجاعية، حي ــق مبنطق ــدة وترعــرع يف مســجد التوفي ــرىب الشــهيد املجاهــد عبي ت

ودروس الفقــه وتعاليــم أمــور الديــن مل تغــب عنــه، فصــار مــن أبنــاء الرابطــة اإلســامية آنــذاك، وعــرف عنــه أنــه ذو 

العمــل الــدؤوب والنشــاط، وممــن يشــاركون يف أي مســرة تدعــو لهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقتــه، وشــارك يف 

املهرجانــات، ووزع املنشــورات التــي تصدرهــا الحركــة.

(2012 - 1996)

عندمــا تغيــب الــروح املرحــة يف بيــت مــن البيــوت حتــاًم تــرتك أثــًرا 

ــا  ــي تعــّود عليه ــب االبتســامة الت ــا تغي ــت، وعندم ــرًا يف هــذا البي كب

الجميــع مــن الشــهيد عبيــدة عطــا صالــح العرعــر فحتــاًم لهــا أثرهــا 

عــى كل مــن قابلــه، هــي الــروح الطاهــرة الريئــة التــي غابــت بعدمــا 

غــاب عــن الحيــاة الدنيــا.
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موعد مع الشهادة
يــوم الخميــس املوافــق 15 مــارس )آذار( 2012م، بعــد صــاة العشــاء ذهــب شــهيدنا املجاهــد عبيــدة لحضــور حفــل 

تأبــني الشــهيد املجاهــد محمــد ضاهــر بالقــرب مــن منطقتــه التــي يقطــن حيــث ال يفــوت أي مهرجــان أو حفــل. وقــف 

ــوا  ــق بالشــهيد محمــد ضاهــر إال أن العســكريني املشــاركني يف هــذا العــرض قام ــو يتعل ــط فيدي ــه رشي مبتســاًم لرؤيت

ــاف ويشــيع  ــي شــهيًدا، ويحمــل عــى األكت ــان صــدره ورأســه بالخطــأ لرتق ــب رصاصت ــواء لتصي ــار يف اله بإطــاق الن

جثامنــه ظهــر يــوم الجمعــة املوافــق 16 مــارس )آذار( 2012م مــن الشــهر نفســه مــن أمــام مســجد التوفيــق بغــزة.
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الشهيد املجاهد أحمد أحمد نر أبو نر

منفذ عملية استدراج األغبياء 2

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد أحمــد أحمــد أبــو نــر النــور بتاريــخ 21 يوليــو )متــوز( 1993م يف بلــدة عبســان الكبــرة 

رشق محافظــة خانيونــس، وترعــرع بــني أحضــان أرسة مجاهــدة مؤمنــة بقــدر اللــه عــز وجــل تحفــز أبناءهــا عــى أن 

يســلكوا طريــق الجهــاد واملقاومــة ويســروا عــى نهــج الشــقاقي؛ فوالــده مــن املنتمــني األوائــل لحركــة الجهاد اإلســامي، 

وتعــرض للمطــاردة مــن جيــش االحتــال لعــدة ســنوات، واعتقــل وأمــى فــرتة يف ســجون االحتــال.

تتكـــون أرسة شـــهيدنا املقـــدام أحمـــد مـــن الوالديـــن وأحـــد عـــرش مـــن األبنـــاء ســـبعة مـــن األشـــقاء وأربـــع شـــقيقات، 

وترتيـــب شـــهيدنا الثالـــث مـــن حيـــث الســـن. تلقـــى تعليمـــه للمرحلـــة االبتدائيـــة يف مـــدارس خانيونـــس، ثم أنهـــى اإلعدادية 

والثانويـــة بتفـــوق، والتحـــق بجامعـــة األقـــى ليـــدرس املحاســـبة املاليـــة التـــي تفـــوق فيهـــا حيـــث حصـــل عى معـــدل 85 %.

صفاته وأخالقه
حــب اللــه وكتابــه والجهــاد يف ســبيله مــن أبــرز مميــزات الشــهيد املجاهــد أحمــد، باإلضافــة إىل التواضع وحــب الحق 

واألمانــة واملعاملــة الطيبــة لآلخريــن والتســامح، وكذلــك االلتــزام بصيــام االثنني والخميــس والصاة يف موعدهــا جامعة يف 

مســجد أبــو بكــر الصديق ببلدة عبســان الكبرة الذي قى فيه معظم وقته من صاة وقــراءة لكتاب الله ومحاولة حفظه.

أكــر األمــور التــي شــغلت بــال شــهيدنا املجاهــد أحمــد األرسى الذيــن يقبعــون داخــل ســجون االحتــال الصهيــوين 

وكيفيــة القيــام بعمــل جهــادي بطــويل ميكــن أن يســاعد يف تحريرهــم وإخراجهــم مــن خلــف القضبــان الحديديــة.

اعتــاد شــهيدنا املقــدام أحمــد القــراءة وخصوًصــا كتــاب »يــوم يف الجنــة« للشــيخ محمــود املــري أمــاً أن يرزقــه 

ــا للغايــة وخاصــة يف أمــور الجهــاد واملقاومــة. اللــه الجنــة ونعيمهــا. وكــام أنــه كان رسيً

مشواره الجهادي
تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد أحمــد مســتذكرة والدة فلــذة كبدهــا: »لقــد ســميته أحمــد عــى اســم والــده؛ ألن 

أبــاه طلــب منهــا ذلــك حينــام طــارده االحتــال وتوقــع استشــهاده يف أي وقــت. وبعــد والدتــه بثاثــة أيــام داهــم جيــش 

االحتــال املنــزل للبحــث عــن والــده، فخبأتــه يف الكفولــة بعيــًدا عــن عيــون الجنــود الصهاينــة خوًفــا عليــه«.

(2012 - 1993)

ــا  ــة عســكرية. دعــاؤك ي ــا خــارج لعملي ــك؛ فأن ــل يدي ــي أقب دعين

أمــي أن ميكننــي اللــه مــن أولئــك األوغــاد قتلــة األنبيــاء. أمــي كفكفــي 

دموعــك فأنــا شــهيد عنــد ريب يف جنــات النعيــم. تلــك كانــت كلــامت 

ــام  ــه القتح ــد نفس ــو يع ــرة وه ــر األخ ــد ن ــارس أحم ــهيد الف الش

ــن   ــوين م ــدو الصهي ــب الع ــا اغتص ــل م ــذي يفص ــائك ال ــلك الش الس

الوطــن الفلســطيني عــن قطــاع غــزة.
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عندمــا كــر شــهيدنا الفــارس أحمــد أخرتــه أمــه بحكايــة إخفائــه عــن املحتلــني فــرد عليهــا بقولــه: »أتخبئيننــي يــا 

أمــي وأنــا ســأكون البطــل الــذي ســرعبهم بــإذن اللــه؟!«.

عشــق شــهيدنا املقــدام أحمــد فلســطني وقــرر أن يوفيهــا حقهــا، فالتحق بصفــوف حركة الجهاد اإلســامي منــذ نعومة 

أظافره وشــارك يف العديد من األنشــطة التنظيمية، وحافظ عى حضور جلســات العلم وحلقات القرآن الكريم، ثم التحق 

بصفــوف رسايــا القــدس الجناح العســكري لحركة الجهاد اإلســامي رغبة منــه يف مواجهة العدو بالســاح وتوجيه الربات 

إليــه، وكان لــه مقولــة يرددها دامئًا: »أخلــص تُخلص« فكان قدوة يف اإلخاص لله يف العمل فكانت النتيجة النجاح والفاح.

مل يخــِف شــهيدنا الفــارس أحمــد عــن أمــه شــيًئا مــن أعاملــه الجهاديــة، واعتــاد عــى تجهيــز معداتــه القتاليــة يومًيــا 

خاصــة الســاطور الــذي ورثــه عــن جــده ويقــوم بتمضيتــه كثــرًا، وحينــام تســأله والدتــه عــن ســبب القيــام بذلــك يــرد 

عليهــا قائــًا إنــه يريــد أن يقطــع بهــا رأس جنــدي صهيــوين ويــأيت بــه حتــى يبــادل بــه أرسى فلســطينيني.

حــرص الشــهيد املقــدام أحمــد عــى املشــاركة باملســرة الســلمية التــي كانــت تنظــم بالقــرب مــن الســياج الحــدودي 

ــا، وبالفعــل متكــن مــن اكتشــاف ثغــرة يف الســلك الشــائك  ــي يقومــون به ــود واألعــامل الت ــي يرصــد تحــركات الجن ل

تســتخدمها القــوات الخاصــة للقيــام مبهامتهــا ضــد أبنــاء البلــدة. 

موعد مع الشهادة 
فجــر يــوم الجمعــة 1 يونيــو )حزيــران( 2012م خــرج الشــهيد الفــارس أحمــد أبــو نــر إىل صــاة الفجــر يف مســجد 

أبــو بكــر الصديــق وودع أصدقــاءه ومل يشــعر أحــد بأنــه ذاهــب إىل العمليــة الجهــادي.

أخـــر كلـــامت قالهـــا لوالدتـــه: »أمـــي أنـــا خـــارج يف عمليـــة جهاديـــة خطـــرة ودقيقـــة«، ثـــم قبـــل يدهـــا طالًبا منهـــا الدعاء 

لـــه بالتوفيـــق بهـــذه املهمـــة مـــن خـــال قتـــل أو خطـــف جنـــدي ميكـــن أن نبادلـــه ونخـــرج بـــه عـــدًدا مـــن أرسانـــا البواســـل.

بدمـــوع منهمـــرة تقـــول والدتـــه الصابـــرة: »دخلـــت الغرفـــة ألوقـــظ أحمـــد لصاة الفجـــر، فوجدتـــه يجهز نفســـه ويرتدي 

مابســـه العســـكرية ويحمـــل عتـــاده، ثـــم خـــرج وهـــو يحـــاول عـــدم النظـــر يف عينـــي حتـــى ال يضعـــف أمـــام حبـــه يل«.

ــه: أتعتقــد  ــا، وتقــول ل ــا صهيونًي تســتذكر الوالــدة أنهــا اعتــادت أن تضحــك حينــام يقــول لهــا إنــه ســيحر جنديً

أن الجنــدي زجاجــة مــاء لتــأيت بــه؟«. وتضيــف: »عــى الرغــم مــن صعوبــة الفــراق إال أن العمــل البطــويل الــذي قــام 

بــه ابنــي يرفــع الــرأس ويزيدنــا صمــوًدا وصــرًا عــى مــا أصابنــا«. ويف تفاصيــل العمليــة فقــد تحــرك الشــهيد املجاهــد 

أحمــد أبــو نــر يف فجــر يــوم الجمعــة 1 يونيــو )حزيــران( 2012م، ومتكــن مــن الوصــول إىل الســياج الحــدودي وفتــح 

ــة.  ــود الصهاين ــا ملواجهــة الجن ــار إىل الداخــل متهيًئ ــات األمت ــة، وتســلل مئ ــة عالي ــة أمني ــزه بتقني ــه رغــم متي ثغــرة في

بــدأت املعركــة ودوى صــوت الرصــاص وتحولــت املنطقــة بكاملهــا إىل منطقــة عســكرية تحلــق فيهــا الطائــرات املروحيــة 

واالســتطاع والجيبــات املصفحــة حتــى إن شــهود العيــان الذيــن يقطنــون قــرب الحــدود ظنــوا أن املعركــة تــدور بــني 

الجيــش الصهيــوين ومجموعــة كبــرة مــن املجاهديــن والحقيقــة أن االشــتباك كان يــدور مــع الفــارس أحمــد أبــو نــر 

الــذي أوقــع جنديـًـا صهيونًيــا قتيــًا مــن لــواء جــوالين، واثنــي عــرش جريًحــا يف املــكان قبــل أن يرتقــي إىل العــا شــهيًدا.
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الشهيد املجاهد إسامعيل محمد عبد الله أبو عودة

لبى نداء الجهاد فكانت الشهادة بانتظاره

الميالد والنشأة
أبــر الشــهيد املجاهــد إســامعيل محمــد أبــو عــودة النــور يف 27 يوليــو )متــوز( 1991م ببلــدة بيــت حانــون، ودرس 

املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس البلــدة، ومل يكمــل دراســته بســبب األوضــاع االجتامعيــة الصعبــة ليكــون 

معيــًا ألرستــه التــي تتكــون مــن ســتة مــن اإلخــوة وأربــع مــن األخــوات.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املجاهــد إســامعيل بحســن خلقــه وبــره بوالديــه ومعاملتــه الحســنة مــع كل مــن عرفــه حيــث يقــول 

والــده: »أحببــت إســامعيل كثــرًا فلــم يرفــض يل طلًبــا، يتمنــى منــي أن أطلــب منــه شــيًئا حتــى ينفــذه _رحمــه اللــه_«.

يضيــف والــده الصابــر عــى فراقــه: »لقــد ربيتــه عــى حــب الجهــاد واملقاومــة فســلكت مــن قبلــه هــذا الــدرب وهــا 

هــو اليــوم يكمــل املشــوار، وأســأل اللــه تعــاىل أن يجمعنــي بــه يف جنــات النعيــم مــع النبيــني والصديقــني والشــهداء 

وحســن أولئــك رفيقــا«.

واســتذكرت والــدة الشــهيد املجاهــد إســامعيل موقًفــا وقالــت إنهــا لــن تنســاه أبــًدا حيــث قالــت: »اتصــل عــى أحــد 

أصدقائــه مــن هاتــف البيــت فقلــت لــه: »مــني بتكلــم؟ فقــال: صديقــي فــان خــذي كلميــه! فكلمتــه وقــال يل زوجــي 

إســامعيل، فقلــت لــه يــا ريــت يــرىض يتــزوج أقنعــه يتــزوج هــو مــش رايض وبعــد انتهــاء املكاملــة قــال يل: »أنــا قلــت 

لــك مــا بــدي أتــزوج أنــا بــدي الحــور العــني إن شــاء اللــه، فهــذا موقــف لــن أنســاه يف حيــايت أبــًدا وأســأل اللــه تعــاىل 

أن يزوجــه الحــور العــني«.

مــن جانبــه عبــد الســام شــقيق الشــهيد يتحــدث عــن الشــهيد: »كثــرًا مــا طلــب منــي ومــن والدتــه الدعــاء لــه يف 

الســجود بــأن يرزقــه اللــه تعــاىل الشــهادة يف ســبيله، وأن تتناثــر أشــاؤه يف ســبيل اللــه حتــى ينعــم بالفــوز بالجنــان، 

فقــد أحــب الجهــاد واملقاومــة منــذ صغــره ومتنــى الشــهادة يف ســبيل اللــه فنالهــا«.

(2012 - 1991)

ــداء الواجــب، وأول  ــع تجــده أول امللبيــني لن ــواىن الجمي عندمــا يت

املقبلــني عــى العمــل الجهــادي كاألســد يف شــجاعته ال يهــاب املــوت. 

ــا  وعندمــا يتخــاذل البعــض عــن الدفــاع عــن هــذه األمــة تــراه جريًئ

ــاد واملقاومــة،  ــرىب عــى حــب الجه ــه تجــاه األمــة. ت ــام بواجب يف القي

ــد  ــودة مجاه ــو ع ــامعيل أب ــكوًرا. إس ــًدا ش ــه عب ــه وجعل ــه الل فأحب

صنديــد كــرس كل وقتــه للجهــاد يف ســبيل اللــه، صــدق اللــه فصدقــه، 

أحــب الجهــاد واملجاهديــن، فــكان لــه مــا متنــى بعــد رحلــة جهاديــة 

ــة. ــة بالعطــاء والتضحي ــة حافل مرشف
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مشواره الجهادي
ـــد  ـــامل وأح ـــواء الش ـــبع بل ـــه الس ـــد الل ـــهيد عب ـــة الش ـــدس بكتيب ـــا الق ـــني لراي ـــادة امليداني ـــد الق ـــر« أح ـــو جعف »أب

رفقـــاء درب الشـــهيد الفـــارس إســـامعيل أبـــو عـــودة تحـــدث عـــن الشـــهيد حيـــث قـــال: »الزم مســـجد التوحيـــد 

ـــجاعته  ـــز بش ـــجد، ومتي ـــة يف املس ـــات الدعوي ـــه الحلق ـــهد ل ـــر، تش ـــرآن والذك ـــاوة الق ـــى ت ـــظ ع ـــه، وحاف ـــاور ملنزل املج

ـــن الســـّباقني  ـــوف األوىل، وم ـــة، تجـــده يف الصف ـــه الجهادي ـــام مبهام ـــن القي ـــوان ع ـــم يت ـــه العســـكرية فل ـــه وحنكت وجرأت

ـــوين«. ـــدوان الصهي ـــد الع لص

وأشــار إىل أن الشــهيد إســامعيل التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ 

عــام 2008م، وذلــك بعــد إلحاحــه الشــديد عــى القيــادة العســكرية باالنخــراط يف صفــوف رسايــا القــدس والعمــل بهــا 

فــكان لــه مــا متنــى، وقــد أبــى بــاًء حســًنا يف أعــداء اللــه.

ــدة  ــة املتكــررة لبل ــد مــن االجتياحــات الصهيوني يُســجل لشــهيدنا املجاهــد إســامعيل مشــاركته يف التصــدي للعدي

بيــت حانــون شــامل قطــاع غــزة. كــام شــارك يف الربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه والعمــل يف وحــدة االســتطاع التابعــة 

لرايــا القــدس، حيــث إن لــه دوًرا فاعــًا يف رصــد العديــد مــن أهــداف العــدو عــى طــول الرشيــط الحــدودي لبلــدة 

بيــت حانــون. عمــل يف وحــدة القنــص وقــد أثبــت براعتــه يف هــذا املجــال وتشــهد لــه ســاحات النــزال.

القائــد امليــداين يف رسايــا القــدس »أبــو جعفــر« اســتذكر موقًفــا للشــهيد املقــاوم إســامعيل قبــل استشــهاده بلحظــات 

حيــث طلــب منــه مســئوله العســكري أخــذ املزيــد مــن الحيطــة والحــذر كونــه يف مهمــة جهاديــة أثنــاء توغــل صهيــوين 

لشــامل بلــدة بيــت حانــون برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــد شــبات، فقــال لــه شــهيدنا املقــدام إســامعيل عليــك بالدعــاء 

لنــا، وأن يوفقنــا ويســدد رضبتنــا، ونقتــل ونصيــب الجنــود الصهاينــة الجبنــاء. وبعــد مــي مــا يقــرب الســاعة وأثنــاء 

تأديتهــام مهمتهــام الجهاديــة الخاصــة باغتتهــام طائــرات الحقــد الصهيونيــة، وأطلقــت صاروخــني باتجاههــام مــام أدى 

إىل ارتقائهــام شــهيدين مقبلــني غــر مدبريــن.

موعد مع الشهادة
ــهيد  ــة الش ــران( 2012م برفق ــو )حزي ــني 18 يوني ــوم االثن ــر ي ــودة ظه ــو ع ــامعيل أب ــد إس ــهيدنا املجاه ــى ش ارتق

املجاهــد محمــد شــبات مــن رسايــا القــدس أثنــاء تصديهــام للتوغــل الصهيــوين بالقــرب مــن معــر بيــت حانــون شــامل 

القطــاع فــإىل جنــات الخلــد أيهــا املقــدام! نلــت مــا متنيــت بعــد رحلــة مــن الجهــاد والعطــاء والتضحيــة يف ســبيل اللــه.
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اختلط دمه بدماء من سبقه من الشهداء

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد رفيــق شــبات )أبــو ســاجد( يف تاريــخ 5 ينايــر )كانــون الثــاين( 1987م ببلــدة بيــت 

حانــون شــامل قطــاع غــزة، ونشــأ وترعــرع يف كنــف أرسة مجاهــدة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام العظيــم ومحافظــة عــى 

نهجهــا اإلســامي امللتــزم حيــث اعتقــل والــده عــام 1971م عــى يــد قــوات االحتــال بتهمــة مقاومــة العــدو الصهيــوين.

درس شـــهيدنا املجاهـــد محمـــد املرحلتـــني االبتدائيـــة واإلعداديـــة مبـــدارس وكالـــة الغـــوث وتشـــغيل الاجئـــني يف 

ـــق  ـــض والتح ـــوس التمري ـــى بكالوري ـــم أنه ـــد، ث ـــد الحمي ـــل عب ـــة هاي ـــة مبدرس ـــة العام ـــم الثانوي ـــون، ث ـــت حان ـــدة بي بل

ـــل. ـــال العم مبج

يُذكــر أن شــهيدنا املجاهــد محمــد تــزوج ورزق طفلــني هــام ســاجد وطــارق. عمــل الشــهيد املجاهــد محمــد ممرًضــا 

يف مستشــفى بيــت حانــون والهــال والشــفاء حيــث رأى تــأمل إخوانــه الجرحــى، فكــم تلــّون ثوبــه األبيــض بلــون الدمــاء 

وهــو يحــاول أن ينقــذ جريًحــا أو شــهيًدا!

صفاته وأخالقه
والــد الشــهيد املجاهــد محمــد تحــدث عــن أبــرز الســامت التــي متيــز بهــا نجلــه الشــهيد، فقــال: »عهدنــاه رحمــه 

اللــه بشــوش الوجــه ال تفــارق االبتســامة محيــاه، محبوبًــا مــن الجميــع، حنونـًـا عــى أطفالــه، أحبــه كل مــن عرفــه مــن 

أصدقائــه وجرانــه«.

وأضــاف: »التــزم نجــيل محمــد رحمــه اللــه يف صاتــه وصيامــه منــذ الصغــر، فصــار مــن رواد املســاجد، مطيًعــا يل 

ــا كثــرًا مــن بــني إخوتــه«. ــا واحــًدا لنــا. إنــه نعــم االبــن الــذي أحببتــه حًب ولوالدتــه ال يرفــض طلًب

تبقــى الشــهادة يف ســبيل اللــه وســاًما مينحــه اللــه ملــن اصطفــاه 

مــن خلقــه، وســاًما يســتحقه مــن كان مقداًمــا يف التضحيــة والعطــاء 

ــا  ــدر م ــاًما يســتحقه بق ــه، وس ــة قضيت ــه بعدال ــا من املتواصــل إميانً

اتصــف بــه مــن صــدق ووفــاء وطيــب خلــق ذلــك الشــهيد صاحــب 

ــدس  ــا الق ــد يف رساي ــة املجاه ــامة الرقيق ــوش واالبتس ــه البش الوج

الشــهيد املجاهــد محمــد شــبات الــذي اختلــط ليلــه بنهــاره حتــى 

غــدا فارًســا يف الليــل والنهــار يحــرس الوطــن مــن غــدر بنــي صهيون، 

وأخــذ عهــًدا عــى نفســه بــدك حصونهــم ففعــل اختلــط ثوبــه األبيــض بدمــاء مــن ســبقوه مــن إخوانــه الشــهداء، وظــل 

عــى قســمه وعهــده إىل أن امتزجــت دمــاؤه الزكيــة بثيابــه فكتــب اللــه لــه الشــهادة والعلــو إىل الجنــان.

(2012 - 1987)
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وعــن شــعوره لحظــة تلقيــه خــر استشــهاد نجلــه محمــد قــال والــده: »تلقيــت خــر استشــهاده بصــر واحتســاب. 

ــا القــدس  ــه يعمــل يف صفــوف رساي ــم أن ــت أعل ــه؛ ألين كن ــزًا عــى قلب ــا وعزي ــذي يفقــد غالًي شــعوري شــعور األب ال

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وأثنــاء جلــويس يف البيــت جــاء أخــي وأبلغنــي أن محمــد مصــاب فذهبــت 

إىل مستشــفى بيــت حانــون، وأثنــاء وصــويل للمستشــفى وجــدت العــرشات مــن أصدقائــه وأبنــاء العائلــة الذيــن كانــوا 

بانتظــاري لتقديــم واجــب العــزاء يل فعلمــت أنــه استشــهد«.

ـــه  ـــد مـــن أصدقائ ـــرًا بعـــد استشـــهاد العدي ـــر شـــقيقي محمـــد كث ـــد تأث ـــول: »لق ـــدوره محمـــود شـــقيق الشـــهيد يق ب

ـــا  ـــو عمشـــة مـــن رساي ـــا شـــديًدا. نذكـــر منهـــم الشـــهيد طـــارق أب ـــه يف العمـــل الجهـــادي وحـــزن عليهـــم حزنً ورفـــاق درب

ـــارق  ـــد ط ـــهيد املجاه ـــديد للش ـــه الش ـــن حب ـــة ع ـــارق كناي ـــامه ط ـــًا فس ـــهاده رزق طف ـــوم استش ـــذي يف ي ـــدس وال الق

ـــو عمشـــة«. أب

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد الفــارس محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، وشــارك يف األنشــطة واألرس والفعاليــات التــي 

كانــت تقيمهــا الحركــة يف بلــدة بيــت حانــون، ثــم تــدرج يف العمــل التنظيمــي. ونظــًرا لنشــاطه وإخاصــه وتفانيــه يف 

ــت  ــدة بي ــا مــن جنودهــا امليامــني فشــارك يف حراســة ثغــور بل ــا القــدس ليكــون جنديً ــاره اإلخــوة يف رساي ــه اخت عمل

حانــون، كــام شــارك يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة لبلــدة بيــت حانــون شــامل قطــاع غــزة.

يُســجل لشــهيدنا املجاهــد محمــد أيًضــا مشــاركته يف قصــف املــدن واملغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ القــدس املباركة 

.)R.B.G( وقذائــف الهــاون. كــام يُذكــر أنــه اســتهدف ناقلــة جنــد صهيونيــة يف منطقــة زراعة بيــت حانــون بقذيفــة

موعد مع الشهادة
ــة الشــهيد  ــران( 2012م برفق ــو )حزي ــق 18 يوني ــني املواف ــوم االثن ــر ي ــى شــهيدنا املجاهــد محمــد شــبات ظه ارتق

املجاهــد إســامعيل أبــو عــودة مــن رسايــا القــدس أثنــاء تصديهــم للتوغــل الصهيــوين بالقــرب مــن معــر بيــت حانــون 

شــامل القطــاع لرتقــي إىل العــا بعــد رحلــة حافلــة مــن الجهــاد والتضحيــات.
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الشهيد املجاهد جهاد إسامعيل أحمد قديح

برع يف إصابة األهداف فلقب بالقناص

الميالد والنشأة
يف 1 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1989م ولــد الشــهيد املجاهــد جهــاد إســامعيل قديــح يف بلــدة عبســان الكبــرة املجــاورة 

للســياج الحــدودي رشق مدينــة خانيونــس ألرسة فلســطينية بســيطة مكونــة مــن والديــه وثــاث أخــوات وأربعــة إخوة.

ــة األرسة المتاكهــا  ــة تعتمــد عــى املنتــج الزراعــي يف إعال ينتمــي شــهيدنا املجاهــد جهــاد ألرسة فلســطينية زراعي

أرايض زراعيــة بالقــرب مــن الحــدود الصهيونيــة، وتعتــر أرستــه مــن األرس التــي عاشــت ويــات االحتــال عــام 1967م 

مــن رضب واعتقــال وظلــم بحقهــم وحــق أبنــاء البلــدة.

عــاش شــهيدنا املجاهــد جهــاد طفولتــه ببســاطة وحرمــان مــن أبســط مقومــات الحيــاة التــي يتطلــع إليهــا األطفــال 

يف العــامل، وتفتحــت عينــاه عــى تجريــف ألراضيهــم وقتــل ألبنــاء وطنــه وتدمــر للمنــازل، فشــعر مبــرارة الحــزن التــي 

جعلــت منــه شــابًا شــجاًعا واعــًدا بأخــذ الثــأر لوطنــه وأهلــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد جهــاد مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بلــدة عبســان الكبــرة، ومتيــز خالهــا 

بتفوقــه وبســاطته، ثــم درس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة املتنبــي للبنــني، وبعــد تفوقــه باملرحلــة الثانويــة مل يلتحــق 

بالجامعــات الفلســطينية بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة باإلضافــة إىل ارتباطــه بالعمــل الجهــادي املقــدس لديــه.

صفاته وأخالقه
عــرف الشــهيد املجاهــد جهــاد طريــق االلتــزام يف املســاجد منــذ صغــره حيــث كان مــن رواد مســجد النــور ببلــدة 

عبســان، وكان مــن امللتزمــني بقيــام الليــل يف بيــت اللــه وصيــام النوافــل باســتمرار، ومتيــز شــهيدنا أيًضــا ببشاشــة الوجــه 

وحبــه للنــاس والصــدق يف أعاملــه وأقوالــه واألمانــة.

وتقــول أم الشــهيد: »كثــرًا مــا ســاعدين يف األعــامل املنزليــة الكثــرة رغــم رجوعــه مرهًقــا مــن عملــه الجهــادي، لكنــه 

ال يحــب أن يــرى أمــه تتعــب يف أي عمــل منــزيل، باإلضافــة إىل أنــه محــب جــًدا لألطفــال فياعــب بنــات أختــه التــي 

كانــت مــن أقــرب إخوانــه لديــه ويخرجهــن يف رحــات مــن وقــت آلخــر وتربطــه بهــن عاقــة قويــة، وعهــد متســامًحا 

وجريًئــا ومحبوبًــا لــدى الجميــع بــكل روح مرحــة محبــة لهــم«.

(2012 - 1989)

ــة ال  ــط الهدن ــمى خ ــام يس ــة م ــق القريب ــدات واملناط ــل البل أه

ــا  ــا وأوديته ــول الوطــن الســليب بتاله ــم تنظــر إىل حق ــك عيونه تنف

ــج  ــا، فيهي ــامالً متنوًع ــرة وج ــنة خ ــول الس ــع فص ــاوب م ــي تتج الت

الحــزن يف قلوبهــم الغتصــاب تلــك الحقــول، ورسعــان مــا يندفــع 

ــارق.  ــب الس ــرد الغاص ــاد لط ــاء للجه األبن
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ــة إىل  ــه الجهــادي، فحــني خــرج يف دورة تدريبي ــة والكتــامن خاصــة يف عمل ــاد بالري  عــرف شــهيدنا املجاهــد جه

إيــران مل يخــر بهــا أحــًدا حتــى أفــراد أرستــه، وقــال لهــم إنــه ســوف يذهــب إىل الجزائــر ليعمــل يف مطعــم لــي يســتطيع 

أن يــأيت مبصاريــف زواجــه، ولكــن بعــد عودتــه اكتشــف مــكان ســفره إليــران حيــث تلقــى تدريبــات جهاديــة ليحــارب 

بهــا االحتــال بأحــدث الوســائل التــي توصــل إليهــا املجاهــدون البواســل.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد جهــاد إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي أثنــاء دراســته املرحلــة 

اإلعداديــة، وتعــرف عــى بعــض إخوانــه املجاهديــن وســلك طريقهــم وواصــل درب األبطــال والشــهداء األوائــل، وصــار 

الشــهيد املجاهــد جهــاد أحــد فرســان وحــدة القنــص يف رسايــا القــدس خاصــة أنــه تابــع ورصــد التحــركات الصهيونيــة 

مــن خــال أرضــه املجــاورة للســياج الحــدودي التــي زرعهــا بالنجيــل ومــن ثــم أخــذ يهتــم بــه، وهدفــه األســمى مــن 

وراء هــذه األرض املتابعــة واملراقبــة للجنــود الصهاينــة عــن قــرب.

شــهد لــه أصدقــاؤه يف العمــل الجهــادي بأنــه قــام بقنــص مــزارع صهيــوين وقتلــه عــى الفــور مــام أغضــب الجنــود 

الصهاينــة؛ ألنهــم مل يكتشــفوا منفــذ هــذه العمليــة التــي نفــذت بدقــة وبتقنيــة عاليــة، ومل يتــم اإلعــان عــن ذلــك إال 

بعــد استشــهاده.

موعد مع الشهادة
يف 22 رمضــان عــام 2012م جهــز الشــهيد املقــدام جهــاد نفســه بعــد تنــاول طعــام اإلفطــار الجامعــي الــذي أعدتــه 

عائلتــه عزومــة ألخواتــه يف رمضــان، ومــن ثــم نظــر لعائلتــه بعيــون بريئــة كأنهــا تودعهــم وابتســامة خاطفــة وذهــب 

ألداء صــاة العشــاء يف مســجد النــور بالبلــدة.

 وعندمــا وصــل الشــهيد املجاهــد جهــاد إىل املســجد وجــد شــجاًرا عائليــا كبــرًا بــني عائلتــني واشــتد الشــجار إىل أن 

وصــل إلطــاق النــران مــن الطرفــني، وعندمــا حــاول الشــهيد أن يوقــف هــذه النــران التــي ال داعــي إلطاقهــا خرجــت 

رصاصــة مــن ســاح أحــد الذيــن يطلقــون النــران وأصابــت الشــهيد املجاهــد جهــاد، فنقــل عــى إثرهــا إىل مستشــفى 

األورويب ومكــث يف العنايــة املركــزة أســبوًعا كامــاً إىل أن استشــهد يف 16 أغســطس )آب( 2012م.

ــادات يف  ــت قي ــي ضم ــازات الت ــر الجن ــن أك ــا م ــاد بأنه ــد جه ــهيد املجاه ــازة الش ــارب جن ــران واألق ــف الج ووص

ــال شــيخ يف  ــه دهــن بزيــت، وق ــا كأن ــوًرا وشــعره براًق ــدا وجهــه يشــع ن ــاد اإلســامي باإلضافــة إىل أن الشــهيد ب الجه

ــة وعامــات الصــاح  ــدة يقــوم بغســل الشــهداء: »لقــد كان تغســيل الشــهيد املجاهــد جهــاد ســهاً ورائحتــه طيب البل

ــدو عــى جســده الطاهــر«. تب
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الشهيد املجاهد أحمد مصطفى خالد حرارة

قتلوه ألنه حاول إسعاف الجرحى

الميالد والنشأة
ــزة  ــاين( 1995م يف غ ــن الث ــق 7 نوفمــر )ترشي ــاء املواف ــوم الثاث ــى حــرارة ي ــد الشــهيد املجاهــد أحمــد مصطف ول

ــة.  ــا مــن كل بلي ــه وحرســها وأهله ــا الل هاشــم حفظه

ــة أشــقائه  ــه ولبقي ــه ل ــه والدي ــك بتوجي ــا يف ذل ــه، ملتزًم ــم وأهل نشــأ شــهيدنا أحمــد يف بيــت بســيط محــب للعل

وشــقيقتيه. درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز، واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة معــاذ بــن جبــل، 

والثانويــة يف مدرســة جــامل عبــد النــارص، ثــم التحــق كوالديــه وبقيــة إخوانــه مبدرســة آل البيــت عليهــم الســام التابعــة 

للمركــز الوطنــي للبحــوث والدراســات يف العــام 2006م ضمــن برامــج طائــع اإلميــان.

منــذ ذلــك التاريــخ إىل يــوم اغتيالــه حــرص عــى تلقــي العلــوم الرشعيــة وفــق املناهــج املعتــرة عنــد أهــل الســنة، 

ــدة  ــم، والعقي ــه والقــرآن الكري ــد والفق ــم التوحي ــادئ عل ــك: مب ــام الشــافعي، ومــن ذل ــد عــى مذهــب اإلم وبالتحدي

السنوســية املســامة بــأم الراهــني، ومــن العقيــدة الصاحيــة، ومــن املرشــد املعــني عــى الــروري مــن علــوم الديــن.

وقــد رشع شــهيدنا املجاهــد أحمــد خــال شــهر رمضــان املبــارك مــن عــام 2006م بتلقــي كتــاب )كفايــة األخيــار يف 

حــّل غايــة االختصــار، رشح مــن أيب الشــجاع(. ُعــرف بتميــزه يف تحصيــل العلــوم الرشعيــة والدنيويــة مــع التوفيــق بــني 

حاجــة بيتــه وأمــه وأبيــه وأصحابــه.

صفاته وأخالقه
ــاًرا  ــه، أم ــبحته ال تفارق ــى األذكار ومس ــا ع ــوله ، مداوًم ــاىل ولرس ــه تع ــا لل ــد محًب ــد أحم ــهيدنا املجاه ــد ش ُعه

ــا عــن سفاســف األمــور ناظــًرا إىل  ــا، مرتفًع ــاًم وتواضًع ــا وحل ــق، يقطــر أدبً ــا عــن املنكــر، دمــث الخل باملعــروف، ناهًي

ــاىل. ــه تع ــه، ال يغضــب إال لل ــا إلخوت ــا، محًب معاليه

تقــول والدتــه بقلــب منفطــر ودمــع عــى وجنتيهــا قــد انهمــر: »ولــدي تقــي جــًدا، متيــز يف كل يشء، يحــرتم الصغــر 

والكبــر، ومل يحمــل يف قلبــه ذرة حقــد ألي أحــد فعاقتــه مــع الجميــع جيــدة أساســها املحبــة يف اللــه«.

(2012 - 1995)

ــد،  ــي إىل الفــوز األكي ــا يرتقــي الشــهيد، يســر يف زفــاف مل عندم

ــه أو  ــا يشء لنفعل ــى لدين ــد، عندهــا ال يبق ــوع بالزغاري ــط الدم تختل

ــأ أنــت بفرحــة  ــة بابتســامته. اهن ــه قــد لخــص كل الحكاي ــه؛ ألن نقول

! دعنــا نحــن نلملــم جرحــك! دعنــا  عرســك! افــرح اســكن اضحــك غــنِّ

نحــن نثــور ملوتــك! دعنــا نحــر العــرس ونبــك! 
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مشواره الجهادي
ككل فلســطيني مفطــور عــى حــب اللــه وحــب الوطــن والبــذل يف ســبيل تطهــر ترابــه مــن دنــس االحتــال، عشــق 

شــهيدنا أرض فلســطني وأخلــص لهــا متأمــًا أن يراهــا مســتقلة حــرة وعلمهــا مرفــوع عــى مــآذن القــدس، واتخــذ مــن 

العلــم والفكــر ســاًحا للتصــدي للعــدو الصهيــوين.

بــدأ مشــواره الجهــادي عضــًوا يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مدرســة معــاذ بــن 

جبــل، ثــم يف مدرســة جــامل عبــد النــارص. 

موعد مع الشهادة 
جلســت بجانبهــا وقــد بــدت عامــات الحــزن والفــراق ســيدة املوقــف لديهــا وهــي تســتحر يــوم استشــهاد ابنهــا 

أحمــد حيــث قالــت يف بدايــة حديثهــا بعــد شــحنها مبزيــد مــن عبــارات الصــر والثبــات: »استشــهد قبــل يومــني مــن 

ذكــرى مولــده، ويف وقتهــا حــرص عــى الجــد يف الدراســة حتــى يحصــل عــى معــدل عــال يف الثانويــة«.

بــدأت تشــعر باالنهيــار مبجــرد أن نطقــت تلــك الكلــامت وبعــد دقيقــة صمــت مدفوعــة بدمــوع عــاودت الحديــث 

ــزل يتفقــد، أخــذت  ــا، ن ــه يــدرس لامتحــان، وفجــأة ســمع صــوت قصــف قريــب من مــرة أخــرى: »جلــس عــى مكتب

أنــادي: أحمــد! أحمــد! إىل أيــن تذهــب؟ عــد إىل دراســتك! وهــو يــرد: »ال تخــايف يــا أمــي فأنــا واقــف عنــد البــاب«.

ــد  ــت: »أحم ــت وقال ــتقرة، رصخ ــه مس ــه وحالت ــاب بقدم ــا مص ــاده أن ابنه ــر مف ــا خ ــدودة جاءه ــوان مع ــد ث بع

ــود. ــن يع ــهيًدا ول ــب ش ــد ذه ــا أن أحم ــرتى بعينيه ــفاء ل ــفى دار الش ــة إىل مش ــت مرع ــهد«، ذهب استش

شــاءت األقــدار أن يستشــهد الشــهيد الفــارس أحمــد يف نفــس املــكان والوقــت بعــد مثانيــة أشــهر مــن استشــهاد عمــه 

محمــد أحــد القــادة امليدانيــني لرايــا القدس.

اغتيــل شــهيدنا املجاهــد أحمــد رحمــه اللــه بعــد صــاة العــر مــن مســاء يــوم الســبت املوافــق 10 نوفمــر )ترشيــن 

الثــاين( 2012م، جــراء القصــف الصهيــوين الغاشــم الــذي اســتهدف بيــت عــزاء رشق حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة مــا 

دفــع شــهيدنا ملحاولــة إنقــاذ الجرحــى، لكنهــا قذيفــة حاقــدة اســتهدفته، ففاضــت روحــه إىل موالهــا راضيــة مرضيــة 

مؤديًــا مــا عليــه مــن واجبــات نحــو دينــه ووطنــه وأهلــه ومعلميــه ومحبيــه. وارتقــى معــه: أحمــد كامــل الدردســاوي، 

ومحمــد أســامة حــرارة، ومطــر أبــو العطــا، ومحمــد قنــوع. هنيًئــا ألهلــه الشــهادة وربــط اللــه عــى قلوبهــم!
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الشهيد املجاهد محمد سعيد محمد إشكوكاين

اتسم بدماثة الخلق

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد ســعيد إشــكوكاين )أبــو الســعيد( يف 20 يونيــو )حزيــران( 1994م يف مخيــم النصــرات 

وســط قطــاع غــزة، وانتقــل بعدهــا للســكن يف مخيــم الشــاطئ لاجئــني مبدينــة غــزة. نشــأ شــهيدنا املجاهــد محمــد يف 

أرسة ملتزمــة مل تتــوان عــن أداء الواجــب الــذي أكــرم اللــه عــز وجــل بــه شــعبنا املجاهــد ليكــون طليعــة هــذه األمــة يف 

الدفــاع عــن العقيــدة واإلســام وترتيــب شــهيدنا األول يف أرستــه.

درس شــهيدنا املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة أبوعــايص، واإلعداديــة مبدرســة الرمــال، والثانويــة مبدرســة الشــاطئ، ثــم 

التحــق بكليــة املجتمــع وتخصــص يف قســم االلكرتونيــات، وقــدر اللــه أن ينــال الشــهادة قبــل إمتامــه العــام األول مــن 

دراســته الجامعيــة.

صفاته وأخالقه
والــد الشــهيد املجاهــد محمــد إشــكوكاين يتحــدث عــن ولــده وقلبــه يعتــر أملـًـا: »محمــد نعــم الشــاب املجاهــد؛ 

فقــد ســبق ســنه بكثــر، فرغــم حداثــة ســنه إال أنــه كالرجــال يعتمــد عليــه يف كل مجــاالت الحيــاة«.

وأضــاف: »محمــد ُعــرف بابتســامته التــي تجــذب القلــوب وبتواضعــه وطيبــة قلبــه ونخوتــه، يســاعد الجميــع ومل 

يتــوان عــن فعــل الخــر ابتغــاء مرضــاة اللــه عــز وجــل كــام متيــز بخلقــه وذكائــه وشــخصيته القويــة«.

وتابــع قائــاً: »حافــظ محمــد عــى الصــاة يف مســجد عســقان والتــزم بحلقــات العلــم وبالجلســات الدعويــة التــي 

ــاح  ــال الشــهيد رم ــه أمث ــه وأصدقائ ــرًا باستشــهاد أحباب ــر كث ــة الشــاطئ، وتأث ــاد اإلســامي مبنطق ــة الجه ــا حرك تقيمه

الحســني وشــمس عمــر«.

وأشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد محمــد أمــى جــل وقتــه يف ســبيل اللــه حتــى حينــام تخصــص يف الجامعــة بقســم 

االلكرتونيــات، وكان يهــدف إىل اإلبــداع يف مجــال املقاومــة مــن خــال علمــه االلكــرتوين، وهــذا يدلــل عــى مــدى تعلقــه 

ومتســكه باملقاومــة.

(2012 - 1994)

»ســأبقى ذكــرى عابــرة فقــط، ســيبي مــن يحبنــي، ســيضحك 

ــا، فاذكــروين بدعــوة  ــأين أحبكــم جميًع مــن يكرهنــي، لكــن تأكــدوا ب

صادقــة مــن قلوبكــم« نــص رســالة بعــث بهــا الشــهيد املجاهــد محمــد 

شــكوكاين قبــل أســبوع مــن شــهادته ألصدقائــه ومحبيــه جميًعــا وكأنــه 

يودعهــم مرتحــاً للجنــان وكأنــه يعلــم أن املوعــد حــان فيــا لهــا مــن 

كرامــة يهبهــا اللــه للشــهداء!
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ولفــت أبــو محمــد إىل أنــه شــجع نجلــه عــى االنحيــاز لخيــار الجهــاد واملقاومــة؛ ألنــه الســبيل الوحيــد الــذي ســيحرر 

األرض ويعيــد الكرامــة والعــزة لشــعبنا وألمتنــا مؤكــًدا عــى أنــه يفتخــر ويتــرشف ويعتــز باستشــهاد نجلــه بالرغــم مــن 

مــرارة الفــراق؛ ألن العقيــدة والوطــن أغــى مــن كل يشء.

ومــى يقــول: »رحيــل محمــد أتعبنــي؛ ألنــه يعــد العمــود الفقــري لــألرسة، ومبثابــة اليــد اليمنــى يل وللعائلــة، ولكــن 

مــا يصرنــا أنــه رحــل شــهيًدا فــداء لدينــه ووطنــه، ورغــم صغــر ســنه لكنــه أثبــت أنــه الرجــل الشــجاع املقــدام يف ميــدان 

الجهــاد، قــدم الواجــب عــى اإلمــكان ومــى يــؤدي واجبــه الجهــادي بــكل ثقــة وثبــات وعــزة، مل ينظــر للحيــاة ومتاعهــا 

بــل تعلــق قلبــه بالجنــة وعمــل لهــا حتــى نالهــا شــهيًدا«.

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املقــاوم محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره وتــدرج يف العمــل الدعــوي والســيايس 

بالحركــة، وكان مــن امللتزمــني واملجتهديــن، وبعــد التدقيــق والتمحيــص مــن قبــل القيــادة يف شــخصية الشــهيد املجاهــد 

محمــد شــكوكاين التــي متيــزت بالغمــوض والريــة والكتــامن قــررت إلحاقــه بالعمــل العســكري يف رسايــا القــدس.

أكــر الشــهيد املجاهــد أبــو الســعيد مــن اإللحــاح واإلرصار عــى األخــوة يف العمــل الدعــوي بــأن يزكــوه ويدرجــوه 

للعمــل العســكري يف الرايــا وبعــد إمتامــه لعــدة اختبــارات أمنيــة وســلوكية بعــد فــرتة طويلــة مــن اإلعــداد والرتبيــة 

والتثقيــف تــم إدراجــه يف رسايــا القــدس. وأصبــح أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس يف كتيبــة الشــاطئ بلــواء غــزة، ولراعتــه 

يف مجــال اإلعــام تــم إلحاقــه فيــام بعــد بجهــاز اإلعــام الحــريب لرايــا القــدس ليصبــح أحــد كــوادره. كــام لشــهيدنا رشف 

الربــاط يف ســبيل اللــه عــى الثغــور والقيــام مبهــامت رصــد واســتطاع لتحــركات العــدو الصهيــوين عــى الخــط الزائــل 

بــإذن اللــه. وشــارك بالعديــد مــن املهــامت الجهاديــة التــي خاضتهــا الرايــا ضــد العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
ــني رشق  ــازل املواطن ــة من ــة الصهيوني ــت املدفعي ــاين( 2012م قصف ــن الث ــوم الســبت 10 نوفمــر )ترشي يف مســاء ي

مدينــة غــزة لتقتــل وتصيــب عــدًدا مــن األطفــال واملدنــني العــزل فــام كان مــن رسايــا القــدس إال أن أوعــزت ملقاتــيل 

ــرتاب  ــون يف ال ــي صهي ــف بن ــت أن ــت وأبدعــت ومرغ ــكل بســالة، فقصف ــدوان ب ــى الع ــرد ع ــا لل ــا وقذائفه صواريخه

ــل. ــل بالقت ــة الرعــب بالرعــب والقت ورســخت معادل

ـــه  ـــة مهام ـــا القـــدس لتأدي ـــارس اإلعـــام الحـــريب لراي ـــه هـــب شـــهيدنا املجاهـــد محمـــد ف ـــوم ذات وخـــال مســـاء الي

ـــخ  ـــدة صواري ـــة بع ـــد الصهيوني ـــخ الحق ـــم صواري ـــدس، لتباغته ـــا الق ـــدي رساي ـــة مجاه ـــة برفق ـــدان املعرك ـــة مبي اإلعامي

ـــى  ـــا متن ـــه م ـــتياقه بنوال ـــة اش ـــه ورحل ـــي ُغربت ـــهيًدا ويُنه ـــعيد ش ـــو الس ـــارس أب ـــهيدنا الف ـــي ش ـــاع لرتق ـــامل القط يف ش

ـــود. ـــم وخل ـــن نعي م
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الشهيد املجاهد محمد فؤاد محمد عبيد

الطواف بني ميادين الدعوة والجهاد

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد فــؤاد عبيــد )أبــو جعفــر( يف 18 ديســمر )كانــون األول( 1989م مبخيــم جباليــا، ونشــأ 

ــر أهلهــا عــام 1948م عــى يــد  وترعــرع يف عائلــة كرميــة مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل قريــة »بريــر« املحتلــة التــي ُهجِّ

العصابــات الصهيونيــة.

ــني يف  ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة الغ ــدارس وكال ــة يف م ــة واإلعدادي ــني االبتدائي ــد املرحلت ــد محم ــهيدنا املجاه درس ش

مخيــم جباليــا شــامل قطــاع غــزة، ولكــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة حالــت دون أن يكمــل دراســته ليلتحــق يف مجــال 

العمــل ليعيــل أرستــه التــي تتكــون مــن أربعــة أبنــاء وأربــع بنــات ترتيــب شــهيدنا محمــد الثــاين بينهــم.

ــر بالذكــر أن شــهيدنا املجاهــد محمــد مل يكــن الشــهيد األول لهــذه األرسة املجاهــدة؛ فقــد قدمــت شــقيقه  الجدي

أحمــد مــن قبلــه شــهيًدا عــى طريــق ذات الشــوكة.

صفاته وأخالقه
ملعرفــة التفاصيــل حــول حيــاة الشــهيد املقــدام محمــد ال بــد مــن الدخــول إىل أرستــه واالســتامع إىل حديثهــم حيــث 

يقــول الوالــد املحتســب: »محمــد رحمــه اللــه شــاب طيــب، مــن الشــباب امللتــزم يف املســجد، ال يغضــب أحــًدا منــه 

يحــب الجميــع والجميــع يحبــه، فبــدا نعــم االبــن املطيــع يل ولوالدتــه. واعتــاد أن يســاعدين يف البيــت ويف كل يشء، وال 

يرفــض يل طلًبــا حيــث عمــل يف إحــدى املطابــع، فلــم يقــر يوًمــا يف مــروف البيــت ومســاعدة أهلــه، يحــب الخــر 

للنــاس ويســاعدهم. ويعتــر مــن امللتزمــني بالصلــوات الخمــس خاصــة الفجــر منهــا يف جامعــة يف مســجد الشــهيد أنــور 

عزيــز، يحــث إخوانــه واألشــبال الذيــن تربــوا عــى يديــه داخــل املســجد عــى الصــاة، كــام أنــه مــن الصامئــني القامئــني 

العابديــن للــه عــز وجــل«.

ــده داخــل  ــاؤه عن ــا الشــهيد املجاهــد محمــد فقالــت: »كان أصدق ــني نجله ــا وب ــه آخــر لقــاء بينه اســتذكرت والدت

البيــت، وأراد الذهــاب للعمــل، فضحــك يومهــا كثــرًا وســلم عــيل، وقــال يل: »يــا أمــي ســامحيني نصف ســاعة وســأعود«، 

(2012 - 1989)

هــؤالء هــم أبطالنــا الذيــن نحتفــي بهــم، ونــدّون أســامءهم 

ومواقــف عزّهــم ورجولتهــم لنصنــع منهــا ســجل حيــاة األمــة، ووســام 

ــن مل  ــال الذي ــم الرج ــك ه ــا. أولئ ــا وبناته ــالة ألبنائه ــة والبس الكرام

يراودهــم الزمــن يف ليــل املحنــة، ومل يســاوموا عــى رشف األمــة، 

ــرة إىل أن  ــة الوع ــال الصعــب ودروب املواجه ــن القت ــوا ميادي واقتحم

ــة. ــد والتضحي ــّدة املج ــهادة وس ــى الش ــادهم مرتق ــوا بأجس بلغ
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وبقيــت أنتظــره فتأخــر كثــرًا عــن البيــت، إىل أن وصلــت الســاعة الرابعــة فجــًرا، ومل يــأت. ومــن شــدة التعــب واإلرهــاق 

أخــذت غفــوة صغــرًة، فقمــت وقلــت لبنــايت: »افرشــن الــدار؛ ألن محمــد استشــهد وعندمــا جــاء أصدقــاؤه إىل البيــت 

ليخرونــا قلــت لهــم محمــد استشــهد؟ فأخفــوا عــيل ذلــك، وقالــوا ال نعلــم وبعــد لحظــات تأكــد الخــر، فحمــدت اللــه 

عــز وجــل عــى شــهادته يف ســبيل اللــه«.

فهــد شــقيق الشــهيد املجاهــد محمــد تحــدث عــن آخــر لقــاء بينــه وبــني أخيــه قبــل استشــهاده حيــث قــال: »قبــل 

استشــهاده بســاعات كنــت جالًســا يف البيــت أنــا وصديقــي، فأحــر أخــي محمــد الشــاي، وذهــب إىل عملــه الجهــادي، 

ويف صبــاح اليــوم الثــاين عندمــا اســتيقظت مــن نومــي ســمعت صــوت بــكاء يف البيــت، فعرفــت أن شــيًئا قــد حــدث 

ملحمــد، فتوجهنــا إىل املستشــفى وقمنــا بتوديعــه وتوجهنــا إىل البيــت«.

مشواره الجهادي
ُعــرف الشــهيد املقــدام محمــد رحمــه اللــه بشــدة االلتــزام مبســجد الشــهيد أنــور عزيــز وحــرص عــى حضــور حلقــات 

العلــم املتواصلــة يف املســجد التــي جعلــت مــن محمــد داعيــة إىل اللــه ســبحانه وتعــاىل.

التحــق الشــهيد املجاهــد محمــد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مطلــع العــام 

2008م، فــكان املجاهــد العنيــد، املرابــط عــى الثغــور، الداعــي إىل اللــه عــز وجــل، واملجاهــد يف ســبيله، حيــث خضــع 

شــهيدنا للعديــد مــن الــدورات العســكرية التــي أهلتــه ألن يكــون مجاهــًدا يتقــدم الصفــوف األوىل يف الربــاط، ومــع 

زيــادة تفانيــه وعملــه الــدءوب ونشــاطه أصبــح عضــًوا بــارًزا يف ســاح املدفعيــة التابــع لرايــا القــدس. ومــع نشــاطه 

وإقدامــه املتزايــد تــم ترقيتــه ليكــون أمــرًا إلحــدى املجموعــات يف ســاح املدفعيــة بكتيبــة الشــهيد »حســام أبــو حبــل« 

ــدي  ــه، والتص ــبيل الل ــة يف س ــاط والحراس ــاركة يف الرب ــرشف املش ــد ب ــد محم ــهيدنا املجاه ــي ش ــامل، وحظ ــواء الش بل

لاجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة لشــامل غــزة، وقصــف املواقــع العســكرية الصهيونيــة املحاذيــة لشــامل غــزة بقذائــف 

الهــاون وصواريــخ الـــ 107.

موعد مع الشهادة
فجــر يــوم الســبت 11 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م أخــذ شــهيدنا املجاهــد محمــد ورفاقــه مــن فرســان رسايــا 

القــدس أمانــة الــرد عــى املجــازر الصهيونيــة بحــق الشــعب الفلســطيني، وأثنــاء قيــام شــهيدنا الفــارس محمــد بإطــاق 

قذائــف الهــاون رصدتــه طائــرات االســتطاع الصهيونيــة، واســتهدفته بصواريخهــا الحاقــدة لرتقــي شــهيًدا بــإذن اللــه 

وينــال مرتبــة العــزة والكرامــة بعــد بحــث طويــل عــن الشــهادة تــاركًا وصيتــه ألهلــه وشــعبه بالتمســك بنهــج الدعــوة 

إىل اللــه والجهــاد يف ســبيله.
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الشهيد املجاهد أمين رفيق حسن إسليم

صاغ بشجاعته ماحم العز واإلباء

الميالد والنشأة
ــة  ــارس )آذار( 1986م يف منطق ــخ 28 م ــور يف تاري ــدل( الن ــو جن ــليم )أب ــق إس ــن رفي ــد أمي ــهيدنا املجاه ــر ش أب

ــا. ــا ووطنه ــو دينه ــا نح ــرف واجبه ــيطة تع ــأ يف أرسة بس ــزة، ونش ــة غ ــجاعية رشق مدين ــي الش ــامن بح الرتك

درس شــهيدنا الفــارس أميــن املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة حطــني واإلعداديــة مبدرســة الفــرات والثانويــة مبدرســة جــامل 

عبــد النــارص، ومل يكمــل دراســته وانتقــل مليــدان العمــل مبكــًرا ليســاعد أرستــه.

 تــزوج شــهيدنا ورزقــه اللــه ثــاث بنــات ســامهن هنــادي نســبًة لاستشــهادية هنــادي جــرادات، وهبــة اللــه نســبة 

لاستشــهادية هبــة دراغمــة، وهاجــر، وقــد رحــل وزوجتــه حامــل بطفــل يف الشــهر الســابع التــي أنجبــت الحًقــا طفــًا 

أســمته )أميــن( ليحمــل اســم وصفــات أبيــه، وترتيــب شــهيدنا الثــاين بــني إخوتــه يف األرسة.

صفاته وأخالقه
للتعــرف عــى أبــرز الصفــات الشــخصية التــي اتســم بهــا الشــهيد املقــدام أميــن نــرتك الحديــث لوالدتــه حيــث قالــت: 

»كان أميــن بــاًرا بوالديــه وأهلــه ومحبوبًــا مــن الجميــع لطيبــة قلبــه ونقائــه وصفائــه وبســاطته وتواضعــه وعطائــه«.

 وأضافــت: »يُعــد أميــن مبثابــة اليــد اليمنــى ألرستــه. يخــدم والــده املريــض ويوفــر لــه الــدواء والعــاج الــازم، كــام 

اجتهــد كثــرًا يف توفــر املتطلبــات األساســية لنــا«.

وتابعــت القــول: »الزم أميــن رحمــه اللــه الجلســات الدعويــة واإلميانيــة يف املســجد وعــاش زاهــًدا عابــًدا ال يــكل وال 

ميــل. يقــوم الليــل ويقــرأ القــرآن فيجهــش بالبــكاء، ورغــم مشــقة العمــل إال أنــه اســتطاع أن يــؤدي واجبــه الجهــادي 

بــكل إخــاص وثبــات، ومنــذ طفولتــه انحــاز نجــيل أميــن لخيــار الجهــاد واملقاومــة وتأثــر بفكــر ومنهــج الشــهيد فتحــي 

الشــقاقي حتــى شــب وكــر وأصبــح نشــطًا وفعــااًل يف العمــل العســكري يف رسايــا القــدس وهــذا نفخــر ونتــرشف بــه«.

»ويــن بابــا يــا ســتي؟ ويــن راح؟ وقتيــش حييجــي؟ بابــا اتأخــر 

ــليم أي  ــن س ــة أم أمي ــد الحاج ــا ال تج ــئلة وغره ــذه األس ــر« ه كث

ــي استشــهد والدهــا  ــادي الت ــة هن ــا يشــفي صــدر الطفل جــواب له

القائــد امليــداين يف رسايــا القــدس خــال معركــة الســامء الزرقــاء بــني 

ــا القــدس. العــدو واملقاومــة بقيــادة رساي

 تلـك الطفلة وشـقيقاتها هبـة الله وهاجر حالهـا كحال الكثر من 

أطفال فلسطني الذين حرمهم العدو الصهيوين من حنان األب وعطفه ال 

ليشء سوى أن والدها ُمجاهد يدافع عن أرضه وعقيدته ويرد بحمم النار واللهب عى العدوان واإلجرام الصهيوين بحق شعبنا.

(2012 - 1986)
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ــة  ــك شــجعته باســتمرار عــى مواصل ــكل لحظــة، ورغــم ذل ــا توقعــت استشــهاده ب وأشــارت األم املحتســبة إىل أنه

الربــاط والجهــاد والقيــام بــأداء الواجــب املقــدس، وقالــت: »كنــت أعــرف جيــًدا أن الطريــق التــي ســلكها أميــن صعبــة 

ونهايتهــا إمــا النــر أو الشــهادة ورغــم مــرارة الفــراق إال أننــي شــجعته وحفزتــه عــى التمســك بهــذا النهــج األصيــل«.

وأضافــت: »دامئـًـا أودع أميــن قبــل خروجــه ألي مهمــة جهاديــة، وأجهــز لــه ســاحه وبدلتــه العســكرية، وكنــت أعــرف 

أنــه يعمــل بالوحــدة الصاروخيــة، وهــذا مــا أســعدين؛ ألنــه يذيــق العــدو الويــات ويــرد عــى جرامئــه الصــاع صاعــني«.

مشواره الجهادي
يف حديــث أليب عبــد اللــه أحــد رفــاق درب الشــهيد يف ميــدان الجهــاد قــال: »انتمــى شــهيدنا املجاهــد أميــن لحركــة 

الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره وزاد نشــاطه وفعاليتــه مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة«.

وأضــاف: »يف بدايــة انتامئــه للحركــة التــزم بالعمــل الدعــوي والســيايس وأثبــت جدارتــه ومتيــزه مــام دفــع اإلخــوة 

لرتشــيحه للعمــل العســكري يف رسايــا القــدس، وتــم إجــراء العديــد مــن االختبــارات ونجــح بهــا بجــدارة«.

وتابــع قائــًا: »تــدرج الشــهيد أميــن يف العمــل العســكري وامليــداين حتــى أصبــح أحــد أبــرز القــادة امليدانيــني بالوحدة 

الصاروخيــة التابعــة لرايــا القــدس بكتيبــة حطــني بلــواء غــزة، وكان لــه الــرشف يف إطــاق عــدد كبــر مــن صواريــخ 

الجــراد والقــدس والـــ 107 نحــو البلــدات واملغتصبــات واملواقــع الصهيونيــة«.

ـــه  ـــال تصدي ـــني: األوىل خ ـــة إلصابت ـــة املرشف ـــرته الجهادي ـــال مس ـــرض خ ـــن تع ـــد أمي ـــهيد املجاه ـــار إىل أن الش وأش

لاجتيـــاح الصهيـــوين عـــى حـــي الشـــجاعية يف 17 ديســـمر )كانـــون األول( 2004م، وأصيـــب املـــرة الثانيـــة خـــال 

تصديـــه لاجتيـــاح الصهيـــوين ملنطقـــة حـــي الزيتـــون، كـــام نجـــا مـــن القصـــف واالغتيـــال عـــدة مـــرات إحداهـــا يف 

الحـــرب األوىل عـــى غـــزة )2009/2008م(.

ــال: »يف إحــدى جــوالت  ــث ق ــدل عــى شــجاعة الشــهيد أميــن حي ــي ت ــف الت ــه أحــد املواق ــد الل ــو عب اســتذكر أب

التصعيــد مــع العــدو أوعــزت قيــادة الرايــا بالــرد عــى العــدوان وإطــاق الصواريــخ نحــو مــدن ومغتصبــات العــدو، 

وبســبب التحليــق املكثــف لطائــرات االســتطاع الصهيونيــة يف الليــل طلبنــا تأجيــل الــرد حتــى ســاعات الصبــاح حفاظًــا 

عــى املجاهديــن، فخاطــر الشــهيد املجاهــد أميــن بنفســه وزحــف مســافة طويلــة داخــل إحــدى أماكــن تربيــض صواريــخ 

الجــراد وقــام بتجهيــز دفعــة مــن الصواريــخ ومــن ثــم إطاقهــا، وســدد اللــه رميــه وبحمــد اللــه أوقعــت إصابــات وأرضاًرا 

يف صفــوف املغتصبــني الصهاينــة«.

موعد مع الشهادة
ــهيد  ــب الش ــاين( 2012م ه ــن الث ــر )ترشي ــق 16 نوفم ــاء املواف ــامء الزرق ــة الس ــن معرك ــع م ــوم الراب ــر الي يف فج

الفــارس أميــن لــدك املــدن الصهيونيــة بوابــل مــن صواريــخ الجــراد املباركــة، وبعــد االنتهــاء مــن مهمتــه باغتتــه طائــرات 

االســتطاع الصهيونيــة بصواريخهــا الحاقــدة فأصبــب بجــروح خطــرة استشــهد عــى إثرهــا بعــد ســاعات قليلــة لتصعــد 

روحــه إىل بارئهــا وينــال مــا متنــى بعــد رحلــة جهاديــة ناصعــة.
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الشهيد املجاهد يونس كامل يونس طافش

أقبل عى صاة الردين فأقبل الله عليه بالشهادة

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد يونــس كامــل طافــش )أبــو كامــل( نــور الحيــاة يف فجــر 28 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1956م 

يف حــي الزيتــون رشق مدينــة غــزة ألرسة كرميــة محافظــة تقيــة ال تعــرف غــر الــورع ومخافــة اللــه وطاعتــه يف بيــوت 

اللــه العامــرة بهــم، تــزوج وأكرمــه اللــه بتســعة أبنــاء ذكــور وأربــع فتيــات مصونــات عفيفــات.

ــي  ــني يف ح ــد للبن ــة صف ــة يف مدرس ــة واإلعدادي ــم االبتدائي ــة التعلي ــس مرحل ــد يون ــيخ العني ــهيدنا الش ــل ش واص

الزيتــون مســقط رأســه. ومل تســعفه صعوبــة وقهــر الحيــاة تحــت االحتــال الصهيــوين أن يكمــل طريــق العلــم والتعليــم 

مــع أنــه نجيــب ذيك يف دراســته فــرتك مقاعــد الدراســة ملســاندة أبيــه يف جلــب رزق العائلــة، فعمــل يف البنــاء.

صفاته وأخالقه
تقــول زوجتــه أم كامــل: »زوجــي الشــيخ ال يعــرف مــن الدنيــا إال الــورع والتقــوى ومخافــة اللــه. يحــب أن يقــدم كل 

يشء يل وألبنائــه، وال يرفــض لهــم طلًبــا حتــى لــو ذهــب واســتدان. عهــده النــاس شــجاًعا يف وجــه أعــداء اللــه، واســتلهم 

ذلــك مــن قــوة إميانــه منــذ صغــره«، وتكمــل زوجتــه الصابــرة املحتســبة: »عمــل خفيــة يف الجنــاح العســكري الســابق 

لحركــة الجهــاد اإلســامي )قســم( وبــرع يف مقارعــة االحتــال ورضبــه يف كل مــكان يتواجــد بــه«.

منــى صغــرى بناتــه تقــول: »أيب شــجاع ال يهــاب املــوت، حــرص عى مســاعدة كل محتــاج يف الحــي الســكني بالزيتون، 

وهــو طيــب الذكــر واللســان أمــام الجميــع يعرف بالشــيخ لورعــه وتقــواه ومازمته للمســجد«.

مشواره الجهادي
متيــز شــهيدنا املجاهــد يونــس بالريــة التامــة يف عملــه املقــاوم خاصــة عندمــا انضــم لصفــوف الجنــاح العســكري 

لحركــة الجهــاد اإلســامي )قســم(، ثــم أكمــل هــذا الــدرب مــن خــال مواصلــة حلقــات العلــم والديــن والقــرآن، ودعــم 

روح املجاهديــن بآيــات قرآنيــة مجيــدة حميــدة تحــث عــى قتــال املحتلــني، ومواصلــة طريــق ذات الشــوكة.

ـــل  ـــم واص ـــون، ث ـــي الزيت ـــط ح ـــمعة وس ـــجد الش ـــه يف مس ـــوة إىل الل ـــس بالدع ـــد يون ـــهيدنا املجاه ـــم ش ـــط اس ارتب

ـــاء  ـــدة يف لق ـــت الش ـــت وق ـــا يثب ـــا قويً ـــار مرابطً ـــدس. وص ـــا الق ـــه يف رساي ـــرة دين ـــه ون ـــو الل ـــم نح ـــق العظي الطري

(2012 - 1956)

ــن  ــا ع ــدة دفاًع ــن العقي ــا ع ــق دفاًع ــذي ينطل ــدم ال ــال ال إن ش

الكرامــة ال ينطفــئ، هــذا مــا ســار عليــه الشــهيد يونــس طافــش وهــو 

كهــل هــرم فلــم مينعــه ذلــك مــن دق حصــون العــدو فجــًرا وضحــى، 

فارتقــى مدبــًرا مــن صــاة العــر مقبــاً عــى اللــه بقلــب طاهــر.
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ـــخ القدســـية  ـــة والصواري ـــف املبارك ـــدو بالقذائ ـــع الع ـــن يف رضب مواق ـــم يســـاعد املجاهدي ـــاط، ث ـــاط الرب ـــداء يف نق األع

ـــة. املتين

أحب القرب إىل الله بالنوافل مثل صاة الردين امتثاالً للحديث الرشيف:« من صى الردين دخل الجنة«.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد يونــس العديــد مــن الــدورات العســكرية، وأرص عــى االستشــهاد يف عمليــة فدائيــة، ولكــن 

الحنكــة والدرايــة لــدى قيــادة رسايــا القــدس فضلــت أن يبقــى يف الــكادر الدعــوى لتعبئــة املجاهديــن.

موعد مع الشهادة
عــر يــوم مــن أيــام اللــه املباركــة هــو يــوم الجمعــة املوافــق 16 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م ذهــب شــهيدنا 

ــه خــال معركــة الســامء الزرقــاء نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م التــي  املجاهــد يونــس يجلــب بعــض حاجــات منزل

ابيضــت فيهــا ســامء العــدو مــن صواريــخ الرايــا املباركــة وقصفــت فيهــا تــل الربيــع املحتلــة ألول مــرة منــذ عرشيــن 

عاًمــا عــى يــد الوحــدة الصاروخيــة التابعــة للرايــا.

بعــد أن صــى عــى طفلــة شــهيدة قضــت بنــران العــدو الصهيــوين ليكســب أجــر صــاة الجنــازة؛ عــاد إىل املنــزل 

وطلــب مــن زوجتــه أن تنتبــه لألبنــاء، ثــم ذهــب وعــاد بعــد قليــل وشــد عــى ســاعدها أن تهتــم بأبنائهــام؛ ألنــه قــد ال 

يعــود، وذهــب ليصــى املغــرب يف مســجد حســن البنــا يف حــي الزيتــون، ويف عودتــه عــى دراجتــه الهوائيــة اســتهدفته 

طائــرة اســتطاع صهيونيــة، فارتقــى شــهيًدا عــى الفــور.

ــاض  ــرى مــن بي ــه ال ــاس وهــم يوارون ــاء والن ــا: »لقــد تعجــب األطب ــه ودمــوع الحــزن تغــرق وجنتيه تقــول زوجت

ــرزق«. ــا ي ــه حًي ــي تــرشق وكأن وجهــه وابتســامته الت
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الشهيد املجاهد تامر خالد أحمد الحمري

مجاهد ذو حنكة عسكرية فريدة

الميالد والنشأة
ـــني  ـــكان األكـــر ب ـــول( 1986م ف ـــخ 1 ســـبتمر )أيل ـــو ســـياف( بتاري ـــد الحمـــري )أب ـــد شـــهيدنا املجاهـــد تامـــر خال  ول

ـــعبنا  ـــاء ش ـــي أبن ـــدة كباق ـــان أرسة مجاه ـــرىب يف أحض ـــوة. ت ـــن اإلخ ـــة م ـــه ثاث ـــده لذوي ـــرك بع ـــه، وت ـــه وأخوات إخوان

ـــا. ـــا ووطنًي ـــة دينًي ملتزم

ــة  ــه االبتدائي ــح باملحافظــة الوســطى يف مرحلت ــر البل ــة دي ــد الكريــم العكلــوك مبدين احتضنتــه مدرســة الشــهيد عب

ــة. ــًدا، لينتقــل بعدهــا ملدرســة املنفلوطــي باملدين ــة التــي مل تعــرف حينهــا أنهــا ســتخرج مجاهــًدا عني واإلعدادي

لــن تنــى مدينــة ديــر البلــح املجاهــدة بطلهــا الشــهيد الفــارس تامــر الــذي لقــن العــدو دروًســا قاســية حيــث ولــد 

ــر منهــا أجــداده مدينــة »يافــا« املحتلــة. فيهــا مــع أهلــه وذويــه وتعــود أصولــه إىل بلدتــه التــي ُهجِّ

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املقــدام تامــر بــني إخوانــه بااللتــزام الكبــر واألخــاق الحميــدة واملواظبــة عــى الصلــوات يف املســجد، 

ــا بــني أرستــه وأقربائــه وجرانــه وأصدقائــه. متيــز بأخاقــه الرفيعــة والعاليــة كــام وصفــه  فــكان مطيًعــا لوالديــه محبوبً

الجميــع. ومــن شــدة التزامــه _رحمــه اللــه_ أوىص أهلــه وإخوانــه بااللتــزام بالطاعــات والتقــرب إىل اللــه عــز وجــل.

مل يتمــن شــهيدنا الفــارس تامــر مــن الدنيــا ســوى الشــهادة يف ســبيل اللــه والعمــل مــن أجــل اإلســام وفلســطني حتــى 

الــزواج مل يكــن يف قلبــه لتعلقــه بالجهــاد واملقاومــة. ولقضائــه جــل وقتــه يف العمــل يف ســبيله وإعــداد العــدة ملاقــاة 

العــدو وإيقــاع األذى يف صفوفهــم.

أحــب شــهيدنا املجاهــد تامــر الســاح وركــوب الخيــل منــذ صغــر ســنه وكــر ليصبــح رجــًا مخلًصــا يف عملــه وذا 

حنكــة عســكرية فريــدة.

ومــن املعلــوم أن شــهيدنا املجاهــد تامــر مــن عائلــة ثريــة حيــث والده رجــل أعامل فلســطيني، لكــن شــهيدنا الفارس 

تامــر تــرك املــال حًبــا يف الجهــاد، تــرك املــال حًبــا يف املقاومــة، تــرك املــال مرضــاة لوجــه اللــه تعــاىل ويف ســبيل جناتــه.

(2012 - 1986)

تفتحــت عينــاه عــى أعدائــه مــن الصهاينــة وهــم يصولــون 

ويجولــون يف وطنــه يذيقــون شــعبه صنــوف العــذاب، فأخــذ شــهيدنا 

يكــر ويكــر يف عيونــه حلــم فلســطني واالنتقــام مــن محتليهــا، فصنــع 

مــن نفســه رجــًا عزيــزًا قاســًيا عــى األعــداء ويف قلبــه النــور واإلميــان 

ــان. ــا طوف ــورة ال يطفئه ــب ث ووعــي بالقــرآن ولهي
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مشواره الجهادي
الشــهيد املجاهــد تامــر رحمــه اللــه مل يــكل أو ميــل مــن العمــل الجهــادي الــذي يقــي فيــه كل وقتــه مــع إخوانــه 

يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عشــق الجهــاد واملقاومــة فانضــم إىل صفــوف حركــة 

الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة العــام 2003م وعمــل بــني إخوانــه يف التنظيــم حيــث شــارك يف جميــع الفعاليــات التــي 

نظمتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف ذلــك الوقــت، وعينــاه ترنــوان إىل الجنــاح العســكري رسايــا القــدس املظفــرة حيــث 

ــن  ــني املجاهدي ــا وانخــرط ب ــه فيه ــت جدارت ــارات للشــهيد أثب ــام 2004م بعــد عــدة اختب ــا ع التحــق بصفــوف الراي

وشــاركهم يف الحراســة والربــاط يف ســبيل اللــه مــروًرا بالنــدوات الدينيــة والعســكرية التــي تنظمهــا الرايــا ملجاهديهــا. 

ومــع مــرور العــام تلــو العــام أصبــح مــن أبــرز مجاهــدي رسايــا القــدس بلــواء الوســطى لتمتعــه بالــذكاء العســكري 

بعــد أن أثبــت جدارتــه عــر عــدة عمليــات ومهــام جهاديــة شــارك فيهــا منهــا الرصــد واالســتطاع ملواقــع ومغتصبــات 

العــدو وإطــاق النــار عــى الدوريــات الصهيونيــة العســكرية قــرب الرشيــط الحــدودي الفاصــل بــني املحافظــة الوســطى 

ــك  ــابًقا. كذل ــار داروم س ــة كف ــرب مغتصب ــة ق ــوات الخاص ــع الق ــتباكات م ــوض اش ــة إىل خ ــة باإلضاف واألرايض املحتل

شــارك شــهيدنا الفــارس تامــر يف التصــدي عــدة مــرات لقــوات االحتــال التــي كانــت تتوغــل يف أراضينــا قبــل االنســحاب 

الصهيــوين مــن غــزة عــام 2005م.

يُســجل لشــهيدنا املقــدام تامــر أيًضــا زراعــة عــدة عبــوات ناســفة لقــوات االحتــال املتســللة إىل وســط قطــاع غــزة 

ــل إال  ــن، ورغــم هــذا املشــوار الحاف ــن خــال إســناد املجاهدي ــف الســاخن )كيســوفيم( م ــة الصي واملشــاركة يف عملي

أن شــهيدنا تامــر مل يــرتك إطــاق قذائــف الهــاون والصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة واملشــاركة بقــوة يف معركــة 

ــف  ــع العــدو بقذائ ــام بقصــف مواق ــث ق ــاين( 2012م حي ــن الث ــة منتصــف نوفمــر )ترشي ــاء الصاروخي الســامء الزرق

الهــاون وصواريــخ الـــ107.

موعد مع الشهادة
يف أواخــر حياتــه طلبــت منــه والدتــه أن تزوجــه، وبعــد إلحــاح شــديد منهــا وافــق عــى الــزواج، لكنــه تعمــد وضــع 

مواصفــات تعجيزيــة للفتــاة التــي ســيتزوجها، وكان هدفــه إرضــاء والدتــه وعــدم رفــض طلبهــا فقالــت لــه: »واللــه ميــا 

هــذه مواصفاتــك التــي وضعتهــا ال توجــد يف الدنيــا بــل إنهــا يف الجنــة فقــط )الحــور العــني(«.

الســبت املوافــق 17 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م اليــوم الرابــع يف معركــة الســامء الزرقــاء التــي خاضتهــا رسايــا 

القــدس وقــوى املقاومــة الفلســطينية ضــد املعتــدي الغاصــب وأمطــرت خالهــا الكثــر مــن الصواريــخ منهــا صواريــخ 

الفجــر التــي أصابــت عمــق أرضنــا املحتلــة تــل الربيــع للمــرة األوىل منــذ 20 عاًمــا.

يف اليــوم املذكــور ســابًقا وبالتحديــد قبيــل الســاعة الحاديــة عــرشة ليــًا ارتقــى الشــهيد املجاهــد تامــر أحــد القــادة 

امليدانيــني يف رسايــا القــدس بلــواء الوســطى يف قصــف صهيــوين مــن قبــل طائــرة اســتطاع بصــاروخ رشق مدينــة ديــر 

البلــح فرحــل نحــو عليــاء املجــد والخلــود شــهيًدا بعــد مســرة جهاديــة طويلــة ختمــت بشــهادة يف ســبيل اللــه.
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الشهيد املجاهد محمد محمود عمر ياسني

أذاق املغتصبني كأس املنون بحمم الجراد

الميالد والنشأة
ــون  ــل )نيســان( 1991م يف حــي الزيت ــخ 10 أبري ــو أميــن( بتاري ــد الشــهيد املجاهــد محمــد محمــود ياســني )أب ول

جنــوب رشق مدينــة غــزة، وترتيبــه الثامــن بــني إخوتــه. درس املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة الحريــة واإلعداديــة مبدرســة 

ــم  ــوان عــن تقدي ــل ملجــال العمــل. وترعــرع يف أرسة مجاهــدة مل تت ــي وانتق ــوم ميكاني ــم حصــل عــى دبل ــس، ث تون

ــزوج الشــهيد املجاهــد  ــه تعــاىل. ت ــاد واملقاومــة والشــهادة يف ســبيل الل الواجــب، وتلمــذت أبناءهــا عــى حــب الجه

محمــد فتــاة صالحــة.

صفاته وأخالقه
ــرز الصفــات التــي اتســم بهــا شــقيقه حيــث قــال:  أميــن ياســني شــقيق الشــهيد املجاهــد محمــد يتحــدث عــن أب

ــه«. ــه وعطائ ــه وتفاني ــة قلب ــه والتزامــه وتواضعــه وبســاطته وطيب ــه وأخاق »أخــي محمــد مــاك بصفات

ــل يف مجــال الوحــدة  ــه يعم ــه بأن ــن حول ــل بصمــت دون أن يشــعر م ــامن، وعم ــة والكت ــع بالري  وأضــاف: »متت

الصاروخيــة التابعــة لرايــا القــدس، وهــذه مــن صفــات املجاهــد الصــادق الــذي يُخلــص النيــة مــع اللــه عــز وجــل«.

وتابــع قائــاً: »متيــز محمــد بشــخصية اجتامعيــة جعلتــه محبوبًــا مــن الجميــع، كثــر الزيــارة لألقــارب وصلــة الرحــم 

والجــران وذوي الشــهداء واألرسى، كــام واظــب عــى الصلــوات والزم حلقــات العلــم يف املســجد«.

 ولفــت إىل أن جــل حديــث شــقيقه الشــهيد املجاهــد محمــد عــن فضــل املجاهديــن وكرامــة الشــهداء ومنزلتهــم 

ومناقبهــم عنــد اللــه عــز وجــل. ودعــاؤه الدائــم أن يرزقــه اللــه الشــهادة مقبــاً غر مدبــر يف ميــدان الجهاد واالستشــهاد.

وأكمــل حديثــه: »عــاش محمــد روحانًيــا يتقــرب إىل اللــه بالدعــاء والبــكاء وقــراءة القــرآن وصيــام النوافــل، ميتلــك 

قلًبــا خاشــًعا جعلــه أســًدا ال يهــاب املــوت يف أرض امليــدان، يتقــدم الصفــوف األوىل يف أي عمــل جهــادي يُكلــف بــه«.

 تعجــز الحــروف والكلــامت عــن وصــف أبطــال الصــاروخ 

واملدفــع. أولئــك الرجــال الذيــن يقذفــون الرعــب والهلــع يف قلــوب 

بنــي صهيــون. يعجــز القلــم أن يكتــب عن الذيــن يحملــون أرواحهم 

عــى أكفهــم ويخرجــون للشــهادة ليدكــوا عمــق الكيــان بــا رحمــة 

ــر  ــد غ ــعبهم املجاه ــاء ش ــن أبن ــني م ــتضعفني واملنكوب ــأًرا للمس ث

ــم  ــدث عنه ــم ونتح ــاذا نرثيه ــكرية. مب ــانة العس ــك الرتس ــني بتل آبه

وهــم مــن تحدثــوا بالصــاروخ واللهــب والنــار؟. مبــاذا نتحــدث عنهم 

وهــم مــن تحدثــوا بلغــة الــدم واألشــاء وبرهنــوا صدقهــم ببــذل أرواحهــم وأنفســهم يف ســبيل اللــه؟

(2012 - 1991)
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ـــل  ـــد رح ـــا أن محم ـــل، وعزاؤن ـــز وج ـــه ع ـــا لل ـــنوكل أمرن ـــنصر وس ـــا س ـــب، ولكنن ـــراق صع ـــم الف ـــاً: »نع وأردف قائ

ـــكل  ـــا ول ـــر لن ـــذا رشف وفخ ـــار، وه ـــني واألخي ـــني والتابع ـــار والصالح ـــب األطه ـــق برك ـــم ليلح ـــد والنعي ـــان الخل إىل جن

ـــد«. ـــعبنا املجاه ش

مشواره الجهادي
انتمـــى شـــهيدنا املجاهـــد محمـــد لحركـــة الجهـــاد االســـامي، وعمـــل يف البدايـــة بالنشـــاط الدعـــوي والســـيايس 

ـــارك  ـــي ش ـــة الت ـــامت الجهادي ـــن امله ـــدس. وم ـــا الق ـــوف رساي ـــكري يف صف ـــل العس ـــد للعم ـــام بع ـــل في ـــة، وانتق للحرك

ـــه. ورصـــد  ـــبيل الل ـــة يف س ـــزة والحراس ـــة غ ـــة ملدين ـــور الرشقي ـــى الثغ ـــاط ع ـــد ياســـني: الرب ـــد محم ـــا الشـــهيد املجاه به

ـــا  ـــزات واإلعـــدادات التـــي أجرتهـــا الراي ـــة لغـــزة. كـــام شـــارك شـــهيدنا يف التجهي تحـــركات العـــدو عـــى الحـــدود املحاذي

ـــزة. ـــد غ ـــري ض ـــدوان ب ـــد أي ع لص

كــام عمــل شــهيدنا الفــارس محمــد يف الوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس يف كتيبــة الزيتــون إضافــة إىل عملــه يف 

جهــاز األمــن والحاميــة التابــع لحركــة الجهــاد، وصــار أحــد عنــارصه الفاعلــني واملميزيــن.

 يشــار إىل أن شــهيدنا الفــارس محمــد يُعــد أحــد أســود معركــة الســامء الزرقــاء والتــي حدثــت يف نوفمــر )ترشيــن 

الثــاين( 2012م التــي خاضتهــا الرايــا ضــد العــدو الصهيــوين للــرد عــى حربــه الهمجيــة ضــد قطــاع غــزة حيــث شــارك 

شــهيدنا يف دك مغتصبــات العــدو بوابــل مــن حمــم ولهــب صواريــخ الجــراد املباركــة التــي أدت إىل مقتــل وإصابــة عــدد 

مــن املغتصبــني الصهاينــة داخــل املــدن واملغتصبــات الصهيونيــة.

موعد مع الشهادة
ـــاء،  ـــة الســـامء الزرق ـــن معرك ـــع م ـــوم الراب ـــود يف الي ـــاء املجـــد والخل ـــد ياســـني إىل علي ـــى شـــهيدنا املجاهـــد محم ارتق

الســـبت 17 نوفمـــر )ترشيـــن الثـــاين( 2012م حيـــث قـــام شـــهيدنا بـــدك مغتصبـــات العـــدو بصواريـــخ الجـــراد املباركـــة، 

ـــه  ـــم حيات ـــة ليخت ـــرة الزكي ـــه الطاه ـــا بدمائ ـــهيًدا مرًج ـــي ش ـــة لرتق ـــد الصهيوني ـــخ الحق ـــه صواري ـــه باغتت ـــد انتهائ وبع

ـــتياقه.  ـــه واش ـــة غربت ورحل
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الشهيد املجاهد رامز نجيب موىس حرب

دينمو الرايا

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد رامــز نجيــب حــرب )أبــو عبيــدة( يف 24 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1976م يف حــي الشــجاعية 

مبدينــة غــزة، وترعــرع يف كنــف أرسة ملتزمــة تلمــذت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقاومــة ليكــون ترتيبــه الرابــع مــن 

بــني إخوتــه الســتة مــن أبنــاء وبنــات، ودرس شــهيدنا املجاهــد رامــز املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة حطــني ثــم انتقــل إىل 

ــه مدرســوه  ــث يشــهد ل ــة مبدرســة معــني بسيســو حي ــة مبدرســة الهاشــمية والثانوي ــن، واإلعدادي مدرســة صــاح الدي

وزمــاؤه بتميــزه وتفوقــه يف املراحــل العديــدة وقبــل استشــهاده أنهــى عامــني مــن دراســته الجامعيــة بجامعــة األزهــر 

تخصــص إدارة األعــامل. 

ــة إىل  ــاء الذكــور هــم )عبيــدة، أحمــد، عمــر( وســلم األمان ــه 3 مــن األبن تــزوج شــهيدنا املجاهــد رامــز ورزقــه الل

ــه الذكــور. ــب أبنائ ــة إىل جان ــه يف أن يرزقــه طفل ــل أن تتحقــق أمنيت ــا قب بارئه

صفاته وأخالقه
شــهيدنا البــار رامــز رحمــه اللــه طيــب القلــب وذو أخــاق عاليــة ومتيــز بعطائــه ومســاعدته للفقــراء واملحتاجــني، 

وكان حنونــا ولينــا يحــب النقــاش والحــوار. وهــو ذو شــخصية حيويــة ومفعمــة بالعمــل والجــد واالجتهــاد، فلــم يكــن 

يعــرف الكلــل أو امللــل، ويواصــل الليــل بالنهــار مــن أجــل أن يدافــع عــن دينــه ووطنــه وشــعبه املســتضعف دون أن 

يرتاجــع أو يــكل، فوصــف بـــ »دينمــو الرايــا« مــن كــرة تحركاتــه ونشــاطه الامحــدود الــذي ُعــرف بــه حيــث امتلــك 

طاقــة كبــرة جــًدا مــام جعلــه متميــزًا عــن اآلخريــن.

مشواره الجهادي 
مشــاهد القتــل والدمــار التــي خلفهــا االحتــال الصهيــوين تركــت أثــًرا يف نفــس شــهيدنا الفــارس رامــز حــرب مــا دفعــه 

(2012 - 1976)

ــرى  ــدي ث ــه ويف ــبيل الل ــا يف س ــه كله ــرء حيات ــخر امل ــام يُس حين

أرضــه بدمائــه وروحــه ونفســه ومالــه وكل مــا ميلــك فهــو إنســاُن شــابه 

املائكــة بالتضحيــة والصــر والفــداء، وهــذا مــا نــراه يف ذلــك الرجــل 

الصنديــد الــذي أبــدع يف شــتى مياديــن الجهــاد واملقاومــة وبــذل كل 

ــي. أدرك  ــادي والوطن ــه الجه ــا واجب ــل مؤديً ــوان أو كل ــد دون ت جه

ــن يســلك  ــة مل ــة الحتمي ــرف النهاي ــًدا وع ــا جي ــرآن وتدبره ــات الق آي

طريــق ذات الشــوكة هــذا الطريــق الــذي كان حافــًا باالبتــاءات 

ــواك. ــر واألش ــب واملخاط واملصاع
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لانحيــاز الكامــل لخيــار الجهــاد واملقاومــة منــذ نعومــة أظافــره، فصــار منــذ صغــره مــن عنــارص حركــة الجهــاد اإلســامي 

الفاعلــة، وتــدرج حتــى أصبــح قائــًدا ومنوذًجــا للعمــل اإلســامي والجهادي. 

انتمــى شــهيدنا املجاهــد رامــز لحركــة الجهــاد اإلســامي، وشــارك يف بدايــة عملــه بالنشــاط الطــايب لحركــة الجهــاد 

اإلســامي، وأصبــح مــن املواظبــني عــى الجلســات الدعويــة والنشــاطات الجامهريــة للحركــة حيــث تخــرج مــن كنــف 

مســجد الســيد عــيل بحــي الشــجاعية.

ــح أحــد  ــدة يف العمــل الدعــوي والســيايس يف حركــة الجهــاد اإلســامي حتــى أصب ــو عبي ــدرج شــهيدنا املقــدام أب ت

ــاد اإلســامي. ــة الجه ــات يف حرك ــة للفعالي ــة العام ــزه، وهــو أحــد أعضــاء اللجن ــوزه وركائ رم

كــام شــارك شــهيدنا يف النشــاطات الفنيــة لحركــة الجهــاد اإلســامي وغــدا عضــًوا يف إحــدى الفــرق الفنيــة التابعــة 

للحركــة حيــث عمــل بهــا ممثــًا ومنشــًدا يف الحفــات اإلســامية.

ــا القــوى  وعــى الصعيــد العســكري وامليــداين، عمــل شــهيدنا الفــارس رامــز حــرب خــال االنتفاضــة األوىل يف خاي

االســامية املجاهــدة )قســم( الجنــاح العســكري الســابق لحركــة الجهــاد اإلســامي، ومــع بدايــة انتفاضــة األقــى أكمــل 

املشــوار واملســرة وتــدرج يف العمــل مــن )جنــدي – أمــر مجموعــة – أمــر فصيــل – أمــر رسيــة – أمــر كتيبــة – مســئول 

جهــاز االعــام الحــريب بلــواء غــزة(.

ــه يف مجــال اإلعــام كُلــف  ــواء غــزة. ولراعت ــة الرضــوان بل ــادة كتيب ــة كُلــف بقي ــة الطويل وخــال مســرته الجهادي

بقيــادة جهــاز اإلعــام الحــريب لرايــا القــدس بلــواء غــزة، وســجل شــهيدنا املجاهــد رامــز صفحــات ناصعــة مــن البطولــة 

والشــجاعة والعطــاء خــال رحلتــه الجهاديــة املرشفــة.

موعد مع الشهادة
استشــهد شــهيدنا املجاهــد رامــز يف 19 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م يف الحــرب الثانيــة عــى قطــاع غــزة )معركــة 

الســامء الزرقــاء( حــني قصفــت طائــرة صهيونيــة شــقة ســكنية يف بــرج الــرشوق حيــث كان الشــهيد املجاهــد رامــز برفقــة 

ثلــة مــن املجاهديــن أصيبــوا جميًعــا بجــروح متوســطة وارتقــى الشــهيد املجاهــد رامــز حــرب عــى إثــر القصــف الغــادر.
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الشهيد املجاهد سيف الدين محمود سليامن صادق

مياده بداية مشوار ورحيله تكلّل باالنتصار

الميالد والنشأة
الشــهيد املجاهــد ســيف الديــن محمــود صــادق، جــاء فجــر ميــاده بتاريــخ 19 ينايــر )كانــون الثــاين( 1985م ألرسة 

فلســطينية متواضعــة اتخــذت اإلســام منهًجــا وطريــق الحيــاة، وتعــود جذورهــا إىل جمهوريــة مــر العربيــة، وتتكــون 

مــن شــقيقني وثــاث أخــوات باإلضافــة إىل الوالديــن.

ــد  ــن بع ــاد ســيف الدي ــاً: »جــاء مي ــاد شــهيدنا قائ ــن لحظــة مي ــه ع ــده الحــاج محمــود حديث ــدأ وال ــدوره ب وب

خروجــي مــن ســجون االحتــال التــي تعرضــت فيهــا لشــتى ألــوان التعذيــب، ومــع بدايــة إرهاصــات انتفاضــة الحجــارة 

املباركــة التــي هبــت فيهــا جامهــر شــعبنا موحــدة ضــد عنجهيــة االحتــال، فاســتبرشت بقدومــه خــرًا، فأطلقــت عليــه 

اســم ســيف الديــن؛ ألن الســيف أول مقومــات بنــاء الدولــة التــي أحلــم بهــا، فتــوج استشــهاده يف أول معركــة تحقــق 

ــه عــى حــب  ــة أبنائ ــداد تربي ــم بإع ــًدا عــى حرصــه الدائ ــا عــى أرض فلســطني«. مؤك ــة انتصــاًرا حقيقًي ــا املقاوم فيه

طريــق الجهــاد واالستشــهاد رغــم مــا يكتنفهــا مــن صعوبــات ومخاطــر جمــة.

ولفــت أبــو ســيف إىل أن نجلــه مل يكــن يخفــي عنــه عملــه يف مقاومــة االحتــال منــذ اللحظــات األوىل التــي التحــق 

ــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، بــل كان يستشــره يف كل كبــرة وصغــرة،  ــا القــدس الجن فيهــا بصفــوف رساي

موضًحــا أن »ســيف الديــن شــارك يف عــدة عمليــات استشــهادية ضــد االحتــال كانــت أولهــا يف منطقــة املطاحــن شــامل 

محافظــة خانيونــس حيــث قــام بتجهيــزه وتوصيلــه إىل منطقــة العمليــة بنفســه ووداعــه هنــاك إال أنــه مل يكتــب لــه 

الشــهادة يف ســبيل اللــه وقتهــا رغــم اشــتباكه املبــارش مــع جنــود االحتــال«. 

ــه _ســبحانه_ أن اصطفــى نجلهــا شــهيًدا يف  ــه وفضل ــه عــى نعمت ــاء والحمــد لل ــه حديثهــا بالثن ــدأت والدت فيــام ب

ــم كــام كل أم أن يكــون  ــه كل معــاين األمومــة: »كنــت أحل ــًة بصــوت حمــل يف نرات ــه كــام كان يتمنــى قائل ســبيل الل

لنجــيل زوجــة وأطفــال يلعبــون ويلهــون حولــه، لكنــه كان دامئًــا يــرد عــيلَّ بحديثــه عــن الجنــة ومــا وعــد اللــه عبــاده 

املجاهديــن مــن أجــر عظيــم«.

 وتحدثــت أم ســيف عــن العديــد مــن املواقــف التــي تنــم عــن مــدى حــب الشــهيد املجاهــد ســيف الديــن ألرستــه 

(2012 - 1985)

ُولــد يف فجــر االنتفاضــة األوىل، فســامه والــده الــذي قــاىس أوجــاع 

االعتقــال »ســيف الديــن« ملــا للســيف مــن رمــز للقــوة التــي ال تعــود 

الحقــوق إال بهــا، فــكان للمســمى مــن اســمه نصيــب كبــر حــني قاتــل 

املحتــل الغاصــب حتــى فــاز بالشــهادة.
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الفتــة إىل أنــه تحمــل أعبــاء أرستــه مــن مصاريــف جامعــات ومــدارس وكافــة مســتلزمات البيــت بعــد إصابــة والــده 

بالشــلل النصفــي.

وذكــرت أم ســيف قصــة ســمعتها مــن أحــد النــاس الذيــن جــاؤوا ليهنئوهــا بعــرس ابنهــا الشــهيد أثلجــت صدرهــا، 

قائلــًة: »يف أحــد األيــام املاطــرة بينــام كان نجــيل يف مدينــة رفــح رأى رجــاً يبيــع مفــكات تحــت املطــر، فتقــدم نحــوه، 

واشــرتى منــه كافــة املفــكات بســعر أعــى مــن الســعر الــذي أراده، وطلــب منــه العــودة إىل البيــت ليســعد أطفالــه«.

وتطرقــت األم الصابــرة خــال حديثهــا إىل لحظــة تلقيهــا نبــأ استشــهاد فلــذة كبدهــا قائلــًة: »بينــام كنــت منهمكــة 

يف إصــاح فرشــة دخــل عــيلَّ نجــيل محــي والدمــوع متــأل عينــه ليخــرين أن شــقيقه استشــهد، فقلــت لــه ال حــول وال 

قــوة إال باللــه، إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، ثــم قمــت وصليــت أربًعــا للــه، قــرأت صفحــة مــن القــرآن، ودعــوت اللــه 

أن يأجــرين يف مصيبتــي ويخلفنــي خــرًا منهــا، قبــل أن ميتلــئ بيتــي باألهــل والجــران«.

مشواره الجهادي
ومــن جهتــه تحــدث رفيقــه أبــو حمــزة القيــادي يف رسايــا القــدس عــن حيــاة الشــهيد الجهاديــة وبطوالتــه العســكرية 

قائــًا: »متيــز الشــهيد ســيف منــذ الصغــر بالرجولــة والشــجاعة، فعــرف طريــق الجهــاد منــذ طفولتــه بحكــم أنــه ينتمــي 

ألرسة مجاهــدة، وأدرك الواقــع مــن حولــه فتقــدم للتضحيــة بنفســه مجاهــًدا يف اللــه حــق جهــاده«.

ومــع بدايــة تشــكيل النــواة األوىل للوحــدة الصاروخيــة كان الشــهيد املقــدام ســيف الديــن مــن أوائــل مــن التحقــوا 

بتلــك املجموعــة مبحافظــة خانيونــس حتــى أصبــح أحــد أبــرز جنودهــا امليدانيــني يف املحافظــة.

ــا القــدس يف محافظــة خانيونــس حيــث يســجل  ــرز مجاهــدي رساي ــن مــن أب ــر الشــهيد املقــاوم ســيف الدي ويعت

لــه مشــاركته يف عــدة عمليــات استشــهادية، كــام أنــه شــارك خــال عمــره القصــر يف عديــد املهــامت الجهاديــة التــي 

منهــا: التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة، وإطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون والصواريــخ القدســية عــى املغتصبــات 

الصهيونيــة.

موعد مع الشهادة 
بعــد رحلــة جهــاد طويلــة يف صفــوف رسايــا القــدس ارتقــى شــهيدنا املجاهــد ســيف الديــن إىل عليــاء املجــد والخلــود 

يــوم االثنــني املوافــق 19 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م، مبعركــة الســامء الزرقــاء حــني كان يف مهمــة جهاديــة فتعرضــت 

ســيارة األجــرة التــي كان فيهــا لقصــف صهيــوين اســتهدفه يف جنــوب قطــاع غــزة وهــو برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــود 

ســامي شــعت مــن رسايــا القــدس الــذي ارتقــى متأثــًرا بجراحــه بتاريــخ 28 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م.
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الشهيد املجاهد محمد رياض أسعد شملخ

لهذا يا أبتاه سلكت درب الجهاد ولن أحيد!

الميالد والنشأة
ــني غــرب  ــول( 1989م بحــي الشــيخ عجل ــور يف 16 ســبتمر )أيل ــاض شــملخ الن أبــر شــهيدنا املجاهــد محمــد ري

مدينــة غــزة، ودرس املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبدرســة أنــس بــن مالــك واملرحلــة الثانويــة مبدرســة الســوافر، ثــم 

أكمــل دراســته الجامعيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة يف قســم التجــارة »إدارة أعــامل« وتفــوق يف دراســته وقــارب عــى 

إنهائهــا حيــث مل يتبــق لــه ســوى فصــل درايس واحــد، ولكــن اللــه أكرمــه بالشــهادة. وشــهيدنا املجاهــد أبــا ريــاض أعــزب 

وترتيبــه الثالــث بــني إخوتــه يف األرسة.

صفاته وأخالقه
يقــول والــده األســتاذ ريــاض شــملخ: »نجــيل محمــد خلوًقــا للغايــة ومتيــز بابتســامة صادقــة وبقلبــه الطيــب الحنــون 

وبروحــه املرحــة، مــا جعلــه محبوبًــا مــن الجميــع، ليــس لــه أعــداء ســوى العــدو الصهيــوين«.

وأضــاف: »كثــرًا مــا ســاند محمــد أهلــه بتلبيــة طلباتهــم ومل يقــر بتاتًــا يف حقهــم، كــام حافــظ عــى صلــة رحمــه 

وأقاربــه باســتمرار ومتتــع بعاقــات اجتامعيــة كبــرة جــًدا، بســبب تواضعــه وخلقــه الحميــد وصفاتــه النبيلــة«.

وتابـــع قائـــاً: »التـــزم محمـــد بصـــاة الجامعـــة وحـــرص عـــى أداء الفرائـــض يف موعدهـــا، ويف اآلونة األخرة جهـــد يف توفر 

املـــال مـــن أجـــل أداء مناســـك العمـــرة يف الديـــار الحجازيـــة وبـــإذن اللـــه ســـأقوم بـــأداء العمرة والحـــج عن روحـــه الطاهرة«.

ـــام  ـــود، وحين ـــهداء النق ـــاء الش ـــال وأبن ـــي أطف ـــه كان يعط ـــا أن ـــر هن ـــد وأذك ـــت محم ـــع الزم ـــمة التواض ـــال: »س وق

ـــر  ـــا األج ـــم متمنًي ـــب محبته ـــل يكس ـــم، ب ـــرارة وال يجرحه ـــة وح ـــوه بلهف ـــال نح ـــض األطف ـــة يرك ـــه الناري ـــر بدراجت مي

ـــل«. ـــز وج ـــه ع ـــن الل م

ومــن عامــات حــب وحــرص شــهيدنا املقــدام محمــد عــى أبنــاء شــعبه مــا قالــه لســائق الســيارة قبــل استشــهاده 

بثــواٍن معــدودة: »ابتعــد عنــي ألننــي مطلــوب« فكانــت ســبًبا يف ســامة الســائق بعــد إرادة اللــه تعــاىل.

(2012 - 1989)

مــن رحــم الثــورة أرسج النــور ومــى حامــاً ســيفه املســلول يقــض 

ــًدا أن  ــدرك جي ــورة. يُ ــان والث ــل. مــى مســكونًا باإلمي مضاجــع املُحت

ــو رصاع  ــتكانة فه ــا وال اس ــة فيه ــواك. ال راح ــة باألش ــه محفوف طريق

الوجــود مــا بــني الحــق والباطــل. رصاع نهايتــه الحتميــة زوال الكيــان 

ــان النعيــم  ــا لرتحــل لجن الصهيــوين. غــاب عــن فلســطني قمــر الراي

بعدمــا خــاض جــوالت النــزال بــكل قــوٍة وثبــات عــى خطــا الســابقني 

مــن الصحابــة واألكرمــني.
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مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد الفــارس محمــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ثقــة بصحــة نهجهــا، وقــام بكثــر مــن املهــامت الجهاديــة، 

فشــارك يف دك مغتصبــات ومــدن العــدو بصواريــخ القــدس والجــراد املباركــة وخاصــة مبعركــة الســامء الزرقــاء. وهــو أحــد 

مجاهــدي الوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس البارزيــن بكتيبــة تــل الهــوا والصــرة. ولــه دور مــرشف يف الربــاط عــى 

الثغــور الغربيــة ملدينــة غــزة. وعمــل يف وحــدات الرصــد واالســتطاع واملراقبــة لتحــركات العــدو عــى الخــط الفاصــل. 

وقاتــل يف عمليــات صــد االجتياحــات الصهيونيــة عــى املناطــق املختلفــة مبدينــة غــزة.

موعد مع الشهادة
ـــل بالصواريـــخ  ـــوا ليدكـــوا عمـــق املحت ـــا واســـتنفروا هممهـــم وهب يف معركـــة الســـامء الزرقـــاء استبســـل أبطـــال الراي

والقذائـــف لرســـخوا معادلـــة الرعـــب بالرعـــب والقتـــل بالقتـــل. والشـــهيد املجاهـــد محمـــد شـــملخ مـــن أولئـــك الرجـــال 

ـــاح  ـــوة الس ـــه بق ـــدو الل ـــوا ع ـــديدة لرهب ـــة الش ـــب ويف املحن ـــت الصع ـــعبهم يف الوق ـــن ش ـــوا ع ـــن دافع ـــاء الذي األوفي

ـــخ.  ـــم الصواري وبحم

ــاين( 2012م  ــن الث ــة املوافــق 19 نوفمــر )ترشي ــاء الجهادي ــاح االثنــني _ الســادس مــن معركــة الســامء الزرق يف صب

متكــن شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن قصــف مــدن العــدو بصواريــخ الجــراد املباركــة، وبعــد أدائــه ملهمتــه بدقــة، وأثنــاء 

ــادرة بصــاروخ  ــرات العــدو الغ ــوين، اســتهدفته طائ ــدن العــود الصهي ــى يواصــل قصــف م ــكان آخــر حت ــه إىل م توجه

ــق،  ــا إىل منخفــض بجانــب الطري ــي كان يســتقلها، مــا أدى إىل انقــاب الســيارة وتدحرجه أصــاب مؤخــرة الســيارة الت

فتمكــن شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن القفــز وأرسع بعيــًدا عنهــا ليأخــذ ســاتًرا مــن األرض التــي أحبهــا حتــى يتــوارى 

عــن طائــرات العــدو التــي كانــت ترصــده، فأطلقــت عليــه الصــاروخ الثــاين الــذي أصــاب جســد شــهيدنا الفــارس محمــد 

لرتقــي شــهيًدا بعدمــا ســجل صفحــات عــز وبطولــة يف تاريخــه املــرشف.
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الشهيد املجاهد حسن يوسف حسن األستاذ

الجندي املجهول بالوحدة الصاروخية

الميالد والنشأة
مــن حيــاة اللجــوء بــني أزقــة املعانــاة يخــرج األبطــال لينضمــوا للــواء الجهــاد واملقاومــة. الشــهيد املجاهــد حســن 

ــر )شــباط( 1990م وتعــود  ــر البلــح لاجئــني وســط قطــاع غــزة يف 23 فراي ــزغ فجــره يف مخيــم دي يوســف األســتاذ ب

ــر منهــا أهلهــا عــى أيــدي العصابــات الصهيونيــة.  جــذوره إىل مدينــة »عســقان« التــي ُهجِّ

ترعــرع شــهيدنا الفــارس حســن يف أحضــان أرستــه املؤمنــة املجاهــدة عــى املعاين اإلســامية وحــب الجهــاد واملقاومة، 

وأخــذت خطواتــه األوىل تهتــدي إىل مســجد الرحمــن، ومــن ثــم مســجد الشــهداء ليســتقي يف رحابــه تعاليــم الديــن مــن 

آيــات اللــه وســرة النبــي املصطفــى  فــكان نعــم الشــاب ونعــم املجاهــد.

ــر  ــني بدي ــة الغــوث لتشــغيل الاجئ ــدارس وكال ــة يف م ــة واإلعدادي ــة االبتدائي درس شــهيدنا املجاهــد حســن املرحل

البلــح، ومــن ثــم أكمــل دراســته الثانويــة يف مدرســة املنفلوطــي ليلتحــق بعدهــا بجامعــة األزهــر حيــث تخصــص يف 

ــا. ــه دراســته؛ ألن شــهادة اآلخــرة ســبقت شــهادة الدني ــة اإلســامية، ومل ين الرتبي

صفاته وأخالقه
إن الحــب الكائــن يف قلــوب مــن خلفــت بعــدك يــا شــهيدنا املقــدام حســن ليهــدر باألنــني عــى رحيلــك! ســطرت 

أروع مشــاهد الــر واألخــوة والعطــاء. إنهــا أخــاق نْبُعهــا مدرســة اإلســام العظيــم التــي تعطــي الرجــال وزنهــم واألبطال 

قدرهــم، فكــم كان صمتــك وحيــاؤك يســلب األنظــار إال أنــه مل يكــن صمــت جــن، بــل صمــت وقــار وهــدوء يســبق 

ثــورة املقاتــل. متيــزت بابتســامة هادئــة وأخــاق عاليــة، فهنيًئــا لــك الــدار اآلخــرة.

ــم شــاهد نفســه مزفــوف يف  ــاق مــن حل ــه أف ــه بأن ــل استشــهاده بيومــني حــدث الشــهيد املقــاوم حســن والدت قب

الجنــة وهــا هــو ينــال مــا شــاهد ومتنــى وقبــل نقلــه للمستشــفى بعــد اســتهدافه بصــاروخ مــن طائــرة اســتطاع مــع 

ــه أســعفوا  ــا سأستشــهد إن شــاء الل ــو عيشــة نطــق الشــهادتني ألكــر مــن مــرة وقــال أن الشــهيد املقجاهــد محمــد أب

ــا للشــهداء. ــد وهنيًئ ــان الخل محمــد وكانــت مامــح وجهــه مشــعة بالنــور فرحــل إىل جن

(2012 - 1990)

شــهيدنا الفــارس حســن األســتاذ تتلمــذ يف صفــوف الرايــا فأصبــح 

أســتاًذا بــني إخوانــه املجاهديــن، فهــم أن الحــل عــر فوهــة البندقيــة 

ومعــاين الرجولــة والبطولــة تكــون وســط امليــدان. حســن أحســنت يف 

ــت  ــه وتعجل ــك لل ــت نفس ــة! وهب ــاك الجهادي ــك ورساي ــك ووطن دين

بالرحيــل إىل حيــث متنيــت، ســيفقدك مســجد الشــهداء األحيــاء الذيــن 

تركتهــم خلفــك يواصلــون طريقــك املعبــدة بالدمــاء.
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مشواره الجهادي
ــاد  ــة الجه ــي، فالتحــق بحرك ــرض اإلله ــن هــذا الف ــه يبحــث ع ــاء شــعبنا جعل ــي أبن ــة كباق ــاد واملقاوم ــه للجه حب

ــل  ــه للعم ــة. وحب ــدوات الديني ــة والن ــاطات التنظيمي ــًدا بالنش ــا ج ــد ملتزًم ــام 2007م َفُعِه ــطني ع ــامي يف فلس اإلس

الجهــادي جعلــه ضمــن املجاهديــن الذيــن يعملــون يف حركــة الجهــاد اإلســامي مبخيــم ديــر البلــح حيــث التــزم باإلطــار 

ــات التــي كانــت تقيمهــا الحركــة. وبعــد إلحاحــه عــى  ــات واملهرجان ــد مــن الفعالي الطــايب للحركــة، وشــارك يف العدي

إخوانــه يف رسايــا القــدس لحبــه الشــديد ورغبتــه يف العمــل العســكري التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري 

ــزام العســكري والطاعــة مــا دفــع  ــة والكتــامن وااللت ــز بالري ــة عــام 2008م فتمي لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بداي

اإلخــوة يف الرايــا أن يضعــوه آمــًرا ملجموعــة يف رسايــا القــدس لحســن خلقــة والتزامــه العســكري.

ســـطر الشـــهيد املقـــدام حســـن لوحـــة رشف وعـــزة يف مقارعـــة األعـــداء حيـــث شـــارك يف الحراســـة والربـــاط يف 

ـــة  ـــر مدين ـــن بح ـــوين م ـــلل صهي ـــدس ألي تس ـــا الق ـــا رساي ـــت تجهزه ـــي كان ـــن الت ـــارك يف الكامئ ـــك ش ـــه، كذل ـــبيل الل س

ـــه  ـــة أعامل ـــت خامت ـــاون. وكان ـــف اله ـــخ وقذائ ـــة بالصواري ـــات الصهيوني ـــف املغتصب ـــا يف قص ـــارك أيًض ـــح، وش ـــر البل دي

والتـــي تُوجـــت باالنتصـــار والشـــهادة مشـــاركته يف معركـــة الســـامء الزرقـــاء الصاروخيـــة ضـــد العـــدو الصهيـــوين يف 

منتصـــف نوفمـــر )ترشيـــن الثـــاين( 2012م.

موعد مع الشهادة
آن للجســـد أن يخلـــد إىل حيـــاة اآلخـــرة بعـــد مشـــوار جهـــادي كان طريقـــه للشـــهادة حيـــث كان ُمنـــاه األكـــر 

وأملـــه األســـمى أن يرتقـــي شـــهيًدا يف ســـبيل اللـــه حتـــى باغتتـــه طائـــرة اســـتطاع صهيونيـــة بصـــاروخ حينـــام كان 

ـــهاده.  ـــا أدى إىل استش ـــة م ـــو عيش ـــد أب ـــد محم ـــهيد املجاه ـــة الش ـــح برفق ـــر البل ـــة دي ـــة مبدين ـــق الرك ـــى طري ـــر ع يس

ـــاين( 2012م خـــال معركـــة الســـامء  ـــن الث ـــخ 20 نوفمـــر )ترشي ـــن رحـــل شـــهيًدا. اشـــتاق ملـــواله فرحـــل بتاري نعـــم حَس

الزرقـــاء التـــي خاضتهـــا رسايـــا القـــدس وقـــوى املقاومـــة الفلســـطينية ضـــد العـــدو الصهيـــوين بعـــد صـــاة العشـــاء 

ـــة مقاومتهـــا  مبـــارشة بأبهـــى رحيـــل ويف أطهـــر األماكـــن عـــى وجـــه األرض، يف فلســـطني التـــي ال يختلـــف عـــى مرشوعي

ـــة. ـــني الكرام ـــزة وط ـــي أرض الع ـــان. ه اثن

الجديــر بالذكــر هنــا أن شــهيدنا املجاهــد حســن وشــهيدنا املجهــاد محمــد أبــو عيشــة أطلقــا العديــد مــن الصورايــخ 

عــى البلــدات الصهيونيــة خــال معركــة الســامء الزرقــاء األمــر الــذي جعلهــام هدفــا لطائــرات الحقــد الصهيونيــة.
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الشهيد املجاهد محمد عبد ربه يوسف بدر

فارس الصورة والبندقية

الميالد والنشأة
ـــبتمر  ـــخ 21 س ـــني بتاري ـــح لاجئ ـــر البل ـــم دي ـــزة( يف مخي ـــو حم ـــدر )أب ـــه ب ـــد رب ـــد عب ـــد محم ـــهيد املجاه ـــد الش ول

ـــة  ـــراد خمس ـــعة أف ـــن تس ـــون م ـــة تتك ـــامية رفيع ـــم إس ـــاق وقي ـــة ذات أخ ـــة ومحافظ ـــول( 1988م يف أرسة متدين )أيل

ـــن.  ـــر الوالدي ـــاث غ ـــن اإلن ـــع م ـــور وأرب ـــن الذك م

عشــق شــهيدنا الفــارس محمــد القــرآن وقــرأ ســنة النبــي املختــار . تُعــرف عائلتــه املوقــرة بــاألدب وســتبقى عــى 

ــرت مــن قريتهــا »كرتيــا« املحتلــة عــام 1948م مــن قبــل االحتــال الصهيــوين مثلهــا  طريــق الوفــاء ســائرة. وكانــت ُهجِّ

مثــل اآلالف مــن األرس الفلســطينية املنكوبــة منــذ العــام 1948م.

ــا دراســته  ــح، أم ــر البل ــة الغــوث بدي ــة مبــدارس وكال ــة واإلعدادي ــدام محمــد دراســته االبتدائي ــى شــهيدنا املق أنه

الثانويــة فقــد أمتهــا يف مدرســة املنفلوطــي فحصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة، ثــم التحــق بكليــة التقنيــة »تخصــص 

تصميــم مواقــع انرتنــت« حتــى لحظــة استشــهاده.

صفاته وأخالقه
إن أردنــا حــر صفــات شــهيدنا الفــارس محمــد الكرميــة فنحــن ال نســتطيع إيفــاءه حقــه. إنــه مــرح الطبــع ملتــزم 

ــذي يعيشــه الفلســطينيون  ــة ترطــب الجــو الحــاد ال ــا فكاهي ــه ابتســامة وروًح ــا. مــرح يف البيــت يعطي ــا ودينًي أخاقًي

جــراء ويــات ونكبــات العيــش تحــت االحتــال. وعاقتــه طيبــة بأفــراد أرستــه وجرانــه وأقربائــه، وحــرص أيًضــا عــى 

ــا، ويواظــب عــى الصــاة وقــراءة القــرآن. التقــرب إىل اللــه دامئً

ُعـــرف الشـــهيد املجاهـــد أبـــو حمـــزة بقلـــة الـــكام أثنـــاء الجلـــوس والحديـــث مـــع النـــاس، وإذا حدثـــه أحـــد أو تحـــدث 

مـــع النـــاس يحمـــر وجهـــه لتواضعـــه وإخاصـــه وتعاونـــه واحرتامـــه للجميـــع. ورغم حيائـــه الكبـــر إال أن االبتســـامة مل تفارق 

شـــفتيه، وهـــو كتـــوم حريـــص عـــى مـــداراة أعاملـــه الجهاديـــة حيث متيـــز بالريـــة الشـــديدة يف العمـــل العســـكري والحريك.

(2012 - 1988)

القلــم والصــورة والبندقيــة حينــام يســتطيع شــخص واحــد أن 

يســتخدمها مجتمعــة يف آن واحــد يف مقاومــة عــدوه فهــو بحــق رجــل 

ــه املجاهــدة  ــه وبحركت ــة قضيت ــم بعدال ــه أوال، ث ذو إميــان راســخ برب

التــي عــودت أبناءهــا عــى بــذل أقــى طاقــات التضحيــة فــداء 

ــار  ــا أن ال خي ــوس أبنائه ــت يف نف ــي زرع ــة الت ــك الحرك ــطني تل لفلس

ــا لــك ســيدي الشــهيد وأنــت  لفلســطني ســوى الــدم والشــهادة. هنيًئ

ــرتاب فلســطني. ــك ب ــت دم ــد أن جبل ــل بع ترح
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مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا الفــارس محمــد للعمــل يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــن خــال التزامــه باملســجد 

حيــث لفــت األنظــار إليــه باهتاممــه الشــديد بــدروس ومجالــس الذكــر والعلــم يف املســجد، وكان انضاممــه إىل صفــوف 

الجهــاد أمــا يف إرضــاء املــوىل عــز وجــل مــن خــال الجهــاد يف ســبيله.

وُعــرف عــن الشــهيد الجهــادي محمــد حبــه الدائــم للعمــل يف ســبيل اللــه حيــث انضــم للرابطــة اإلســامية اإلطــار 

الطــايب التابــع لحركــة الجهــاد، ومتيــز بالنشــاط والحيويــة يف العمــل حتــى وقــع عليــه االختيــار ليكــون أمــر الرابطــة يف 

مدينــة ديــر البلــح.

التحــق شــهيدنا املقــاوم محمــد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد إلحــاح 

شــديد حيــث تــرىب وترعــرع بــني أحضــان أرسة متدينــة فأحــب الجهــاد واملقاومــة منــذ نعومــة أظافــره مــن كــرة مــا 

كان يســمع عــن فضــل الجهــاد يف ســبيل اللــه يف حلقــات الذكــر التــي كان يلتــزم بهــا يف املســاجد منــذ التحاقــه بالرايــا، 

فأصبــح متشــوًقا للعمــل العســكري ومل يكفــه ذلــك حيــث التحــق بجهــاز اإلعــام الحــريب التابــع لرايــا القــدس ليجاهــد 

ويقــاوم العــدو بالكلمــة والبندقيــة، ومــا زالــت لــه بصــامت جهاديــة يف جهــاز اإلعــام الحــريب بلــواء الوســطى.

ـــرع يف إطـــاق  ـــة الوســـطى كـــام ب ـــه وحراســـة ثغـــور املنطق ـــاط يف ســـبيل الل ـــارس محمـــد يف الرب شـــارك شـــهيدنا الف

ـــى  ـــررت ع ـــي تك ـــات الت ـــدي للتوغ ـــارك يف التص ـــك ش ـــة، كذل ـــات الصهيوني ـــى املغتصب ـــخ ع ـــاون والصواري ـــف اله قذائ

املنطقـــة الوســـطى وكذلـــك يف التصـــدي للقـــوات الخاصـــة التـــي حاولـــت التســـلل إىل شـــاطئ مخيـــم ديـــر البلـــح 

ـــاركة  ـــه باملش ـــم حيات ـــون األول( 2008م. وخت ـــمر )كان ـــزة يف ديس ـــى غ ـــعورة األوىل ع ـــة املس ـــرب الصهيوني ـــاء الح أثن

ـــة  ـــتمرت مثاني ـــاين( 2012م واس ـــن الث ـــر )ترشي ـــدأت يف 14 نوفم ـــي ب ـــة( الت ـــرب الثاني ـــاء )الح ـــامء الزرق ـــة الس يف معرك

ـــوايل. ـــى الت ـــام ع أي

موعد مع الشهادة
ــدام  ــة يف اإلعــام الحــريب ارتقــى شــهيدنا املق ــات والبطــوالت ومســرة حافل ــدة بالتضحي ــة معب ــة جهادي بعــد رحل

أبــو حمــزة يــوم الثاثــاء 20 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م يف قصــف صهيــوين غــادر اســتهدفه خــال معركــة الســامء 

الزرقــاء حيــث كان يــؤدي واجبــه اإلعامــي يف تصويــر عمليــة إطــاق صواريــخ يقــوم بهــا عــدد مــن مجاهــدي رسايــا 

القــدس وســط قطــاع غــزة.
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الشهيد املجاهد محمد موىس محمود أبو عيشة

قائد طايب إعامي وعسكري

الميالد والنشأة
ــد  ــو أح ــاين( 1988م، وه ــون الث ــر )كان ــامد( يف 9 يناي ــو ع ــة )أب ــو عيش ــوىس أب ــد م ــد محم ــهيد املجاه ــد الش ول

ــدة  ــه إيل بل ــود جــذور عائلت ــاد اإلســامي يف فلســطني، وتع ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــدس الجن ــا الق مجاهــدي رساي

ــام 1948م. ــدة يف الع ــة الحاق ــات الصهيوني ــد العصاب ــى ي ــوة ع ــا عن ــا منه ــر أهله ــي ُهجِّ ــس« الت »جول

 درس شــهيدنا املقــدام محمــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني مبدينــة ديــر 

البلــح، ثــم انتقــل للمرحلــة الثانويــة مبدرســة الصناعيــة باملدينــة، ومتيــز بتفوقــه بدراســته حيــث تخــرج مــن املرحلــة 

الثانويــة العامــة والتحــق بكليــة املجتمــع التابعــة للجامعــة اإلســامية، ودرس تصميــم مواقــع إنرتنــت وأنهــى دراســته 

ــه شــقيقه الشــهيد املجاهــد  ــر أن أرسة شــهيدنا قدمــت مــن قبل ــل استشــهاده بشــهرين. يذك ــزوج عــام 2012م قب وت

عــامد يف عمليــة استشــهادية يف العــام 2002م.

صفاته وأخالقه
متيـــز شـــهيدنا املجاهـــد أبـــو عـــامد بالـــذكاء واالعتـــزاز بالنفـــس، وااللتـــزام األخاقـــي والدينـــي حيـــث نشـــأ يف 

ـــس  ـــعبه فأح ـــاء ش ـــي أبن ـــل لباق ـــط مامث ـــرتىب يف وس ـــدة ف ـــاق الحمي ـــن واألخ ـــكة بالدي ـــة متمس ـــة ملتزم ـــة محافظ بيئ

ـــه بوعـــده  ـــرف بوفائ ـــزام، وُع بهمومهـــم ومعاناتهـــم وطموحاتهـــم العريضـــة. اتصـــف الشـــهيد بالهـــدوء والصمـــت وااللت

ـــك  ـــواء أكان ذل ـــادي س ـــة الجه ـــداع يف شـــتى مجـــاالت عمل ـــوح وحـــب اإلب ـــه وبالشـــجاعة والطم ـــى كلمت واملحافظـــة ع

ـــا. ـــكريًا أم حركًي عس

مشواره الجهادي
تأثــر الشــهيد املجاهــد محمــد باستشــهاد أخيــه الشــهيد املقــاوم عــامد أبــو عيشــة أحــد مجاهــدي الرايــا يف عمليــة 

استشــهادية بطوليــة عــام 2002م حيــث قــرر بعدهــا الســر عــى خطــاه، فعمــل يف اإلطــار الطــايب التابــع لحركــة الجهــاد 

اإلســامي الرابطــة اإلســامية مــع بدايــة عــام 2003م فشــارك يف املســرات والنــدوات واملهرجانــات التــي كانــت تنظمهــا 

(2012 - 1988)

حكايــة شــهادة تشــعر أن فيهــا تضحيــة األطفــال ووعــي الرجــال؛ 

فرغــم صغــر ســنه حمــل األمانــة الثقيلــة وســار عجــل الخطــا فــكان 

القائــد الطــايب واإلعامــي والعســكري. ازدواجيــة يف العمــل ال يجمــع 

ــل  ــن أج ــم م ــون حياته ــأن تك ــموا ب ــن أقس ــامء الذي ــا إال العظ بينه

فلســطني فكانــت ختــام تلــك الحيــاة شــهادة، فهنيئــا لــك الجنــة التــي 

وعــد اللــه بهــا الصادقــني.
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الحركــة إضافــة إىل مشــاركته يف تنظيــم املســرات التــي تخــرج مــن املســجد واملشــاركة يف أعــراس الشــهادة، وبعــد وقــت 

أثبــت جدارتــه وإنجازاتــه رغــم صغــر ســنه حيــث تلقــى عــدة مناصــب يف الرابطــة مــن أمــر مدينــة ديــر البلــح حتــى 

وصــل إىل مســئول الرابطــة باملحافظــة الوســطى ومــع الزمــن أثبــت بجهــده الــدءوب واملميــز أنــه عــى قــدر مســؤولية 

عاليــة وبعدهــا انتقــل إىل العمــل يف إذاعــة القــدس التعليميــة التابعــة للرابطــة ليكــون املديــر اإلداري لهــا.

ــك  ــامي وذل ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــد إىل صف ــد محم ــهيد املجاه ــم الش انض

عــن طريــق تعلقــه بالشــهداء واملســاجد وحــب الجهــاد يف ســبيل اللــه ونشــاطه الــدءوب واملتواصــل يف حركــة الجهــاد 

اإلســامي حيــث متيــز بالكتــامن يف العمــل العســكري، فــكان يشــارك إخوانــه يف الربــاط، وقــد شــارك يف العديــد مــن 

األعــامل الجهاديــة ضــد العــدو الصهيــوين.

وشــارك شــهيدنا الفــارس أبــا عــامد يف عــدة كامئــن للعــدو الصهيــوين رشق مدينــة ديــر البلــح ويف إطــاق الصواريــخ 

وقذائــف الهــاون عــى موقعــي »ميغــن« و«كيســوفيم« العســكريني والرصــد واالســتطاع لحركــة اآلليــات رشق املحافظــة 

الوســطى، وشــارك يف إطــاق قذائــف مضــادة للــدروع عــى ثكنــات العــدو والتصــدي للعديــد مــن التوغــات الصهيونية، 

ــة  ــدن الصهيوني ــرب امل ــام 2012م ب ــة( يف الع ــرب الثاني ــاء )الح ــامء الزرق ــة الس ــر يف عملي ــد كب ــارك بجه ــك ش كذل

بصواريــخ الجــراد والقــدس وصواريــخ فجــر 3 وفجــر 5.

 الجديــر ذكــره هنــا أن رسايــا القــدس خــال معركــة الســامء الزرقــاء قصفــت مــا يســمى بتــل أبيــب بصواريــخ فجــر 

5 كــام نفــذت عمليــة نوعيــة يف نفــس املدينــة مــا أركــب أمــن الكيــان وجعلتــه يتخبــط ويســارع إىل طلــب التهدئــة.

موعد مع الشهادة
بعــد صــاة العشــاء مبــارشة يــوم الثاثــاء 20 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م _أحــد أيــام معركــة الســامء الزرقــاء 

نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012_ خــرج الشــهيد املقــدام أبــو عــامد مــن منزلــه برفقــة الشــهيد املجاهــد حســن األســتاذ 

ــى  ــران ع ــام يس ــام وه ــا باتجاهه ــت صاروًخ ــة أطلق ــتطاع صهيوني ــرة اس ــام طائ ــى باغتته ــًا حت ــدا قلي ــا أن ابتع وم

األقــدام يف شــارع الركــة مبدينــة ديــر البلــح وســط القطــاع مــا أدى الرتقائهــام شــهيدين إىل عليــاء املجــد والخلــود بعــد 

مســرة طويلــة مــن التضحيــة والفــداء، وبعــد أن أصيــب شــهيدنا الفــارس محمــد بشــظايا الصــاروخ الحاقــد ونزفــت 

دمــاؤه مــن جميــع أنحــاء جســده نطــق الشــهادتني بــكل هــدوء بعــد أن لقنــه إياهــا والــده الصابــر املحتســب والــذي 

وصــل إليــه بعــد اســتهدافه مبــارشة لقربــه للمــكان.
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الشهيد املجاهد إبراهيم محيسن محمد شحادة

زُف إىل الحور العني بعد زواجه بشهر

الميالد والنشأة
يف 6 ينايــر )كانــون الثــاين( 1990م، ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم محيســن شــحادة )أبــو تحســني( يف مخيــم جباليــا 

رهــا االحتــال مــن قريــة »بريــر« يف العــام 1948م. نشــأ وترعــرع يف كنــف أرسة  لاجئــني شــامل قطــاع غــزة لعائلــة َهجَّ

ــن عــى  ــن الشــهداء واملجاهدي ــد م ــة العدي ــث قدمــت هــذه العائل ــم، حي ــم اإلســام العظي ــة بتعالي مجاهــدة ملتزم

طريــق ذات الشــوكة، والــذي كان مــن بينهــم شــقيقه الشــهيد املجاهــد أحمــد محيســن شــحادة.

درس شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالة الغوث وتشــغيل الاجئــني، ثم املرحلة 

الثانويــة يف مدرســة الشــهيد أحمــد الشــقري، وواصــل تعليمــه حتــى التحــق بالكليــة الجامعيــة فتخصــص إدارة أعــامل.

صفاته و أخالقه
ــث  ــا الشــهيد حي ــا نجله ــز به ــي متي ــات والســامت الت ــرز الصف ــت عــن أب ــم تحدث ــدة الشــهيد املجاهــد إبراهي وال

قالــت: »إبراهيــم رحمــه اللــه شــاب محبــوب مــن الجميــع حتــى مــن الجــران الذيــن مل يشــتكوا منــه منــذ صغــره حتــى 

استشــهاده، فقــد تــرىب تربيــة صالحــة طيبــة والحمــد للــه، وأذكــر عندمــا جــاء ليعقــد قرانــه عــى زوجتــه، قــام أهــل 

زوجتــه بالســؤال عنــه وعــن صفاتــه كعــادة النــاس وفوجئــوا بجــواب الجميــع أن إبراهيــم مــن أفضــل الشــباب وأطيبهم، 

ولكنــه يعمــل يف الوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس، فوافقــت الزوجــة وأهلهــا واختارتــه رشيــكًا لحياتهــا، فكانــت نعــم 

املــرأة الصابــرة املحتســبة.

مــن جهتهــا زوجــة الشــهيد املقــدام إبراهيــم شــحادة تحدثــت عــن بدايــة زواجهــام حيــث قالــت: »عمــل بريــة 

ــة،  ــدة الصاروخي ــل يف الوح ــه يعم ــه أن ــن حركات ــرف م ــت أع ــل، فكن ــاده إال القلي ــن جه ــم ع ــة أين مل أعل ــة لدرج تام

ــه يف عمــل«. ــرد، أعــرف أن وحينــام أتصــل عــى هاتفــه بالليــل وال ي

ــه مل  ــة زواج ــا، فحداث ــني يوًم ــوى أربع ــه س ــى زواج ــض ع مل مي

ــرز  ــد أب ــد وأح ــارس صندي ــون، ف ــي صهي ــة بن ــن مقارع ــه م متنع

املجاهديــن الذيــن أذاقــوا العــدو الصهيــوين الويــات مبعركــة الســامء 

الزرقــاء يف 14 نوفمــر )ترشيــن األول( 2012م بالصواريــخ املباركــة. 

أبــو تحســني أســد الوحــدة الصاروخيــة بلــواء الشــامل، زف عريًســا 

قبــل أن يــزف شــهيًدا إىل الجنــان بــإذن اللــه، فــارس الثــأر واالنتقــام 

لدمــاء أبنــاء شــعبنا، أحــب الجهــاد واملقاومــة منــذ نعومــة أظافــره، 

قــدم نفســه رخيصــة ابتغــاء مرضــاة اللــه، أبــا تحســني أنــت مل ترحــل عنــا فأنــت يف القلــب بــاٍق، فالشــهداء أحيــاء عنــد 

اللــه، فكيــف ال يكونــون أحيــاء يف قلوبنــا؟!

(2012 - 1990)
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مشواره الجهادي
أبــو عبــد اللــه أحــد مجاهــدي الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرايــا القــدس بكتيبــة الشــهيد املجاهــد حســام أبــو 

حبــل بلــواء الشــامل وأحــد رفقــاء درب الشــهيد تحــدث عــن أبــرز املحطــات الجهاديــة للشــهيد حيــث قــال: »التحــق 

ــم انتقــل للعمــل يف  ــات الحركــة، ث ــة فعالي ــه، وشــارك يف كاف ــاد اإلســامي يف منطقت ــا تحســني بحركــة الجه الشــهيد أب

ــزم مبســجد الرحمــة، ونظــًرا اللتزامــه الشــديد  ــا، والت ــي انتقــل للســكن به ــل الزعــرت الت صفــوف الحركــة يف منطقــة ت

وإلحاحــه عــى قيادتــه تــم اختيــاره ليكــون مجاهــًدا بالرايــا، ومــن ثــم انتقــل للعمــل يف الوحــدة الصاروخيــة لرايــا 

القــدس عــام 2009م، ولنشــاطه وإقدامــه وحرصــه عــى العمــل، تنقــل يف الرتــب العســكرية داخــل الوحــدة حتــى أصبــح 

مســئواًل للوحــدة الصاروخيــة يف كتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل«.

اســتذكر املجاهــد أبــو عبــد اللــه موقًفــا يــدل عــى شــجاعته وإخاصــه يف العمــل حيــث قــال: »يف إحــدى املهــامت 

الجهاديــة يف إحــدى املناطــق املتواجديــن فيهــا كان هنــاك خطــر شــديد عــى املجاهديــن، فقــال لهــم ارجعــوا للخلــف 

أنــا ســأذهب ومل يقــم بأخــذي معــه، وقــال يل ســأذهب لوحــدي وبعــد خروجــه مــن املــكان، قلــت لــه ملــاذا ذهبــت 

لوحــدك، فقــال أنــا ال أريــد أن أخاطــر عــى جميــع الشــباب، أستشــهد أنــا وال يصيبكــم أي يش، فــكان شــديد الحــرص 

عــى اإلخــوة املجاهديــن ومحًبــا لهــم«.

ــاء شــعبنا مــن  ــة أبن ــاط عــى الثغــور لحامي ــم بحــروف مــن دم مشــاركته يف الرب يُســجل لشــهيدنا املقــاوم إبراهي

اجتياحــات الصهاينــة وغدرهــم، إضافــة إىل التصــدي للعديــد مــن التوغــات الصهيونيــة املتكــررة لــرشق جباليــا شــامل 

قطــاع غــزة، ومشــاركته الفاعلــة يف املحرقــة الصهيونيــة رشق بلــدة جباليــا عــام 2008م.

الجديــر ذكــره أن شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم قــام بتجهيــز وإطــاق صواريــخ القــدس والجــراد عــى املــدن واملغتصبات 

الصهيونيــة كــام شــهد لــه مبشــاركته الفاعلــة يف معركــة الســامء الزرقــاء الجهاديــة يف 14 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م، 

ــررة  ــوين مبح ــكري صهي ــب عس ــتهداف جي ــن اس ــدا ع ــراد، ع ــخ الج ــة بصواري ــدات الصهيوني ــدن والبل ــف امل ــر قص ع

»دوغيــت« غــرب بلــدة بيــت الهيــا بعبــوة ناســفة، واالشــتباك مع قــوة صهيونية خاصــة رشق بلــدة جباليا شــامل القطاع.

موعد مع الشهادة
بعــد هــذه الرحلــة الجهاديــة التــي عبــدت بالتضحيــات الجســام يف ســبيل اللــه تعــاىل، ويف ســبيل عــزة هــذا الوطــن 

ولينعــم أبنــاء شــعبنا بالكرامــة والحريــة وليحققــوا انتصــارات عظيمــة عــى الكيــان الصهيــوين كالتــي حققوهــا يف معركــة 

ــداء  ــاين( 2012م ن ــن الث ــم مســاء األربعــاء 21 نوفمــر )ترشي ــى شــهيدنا املجاهــد إبراهي ــة، لب ــاء املرشف الســامء الزرق

الجهــاد بعــد أن قــام باســتهداف املــدن الصهيونيــة بصواريــخ الجــراد حــني أقدمــت طائــرات الغــدر الصهيونيــة عــى 

اغتيالــه بالقــرب مــن منزلــه يف منطقــة تــل الزعــرت رشق جباليــا شــامل قطــاع غــزة، فرحــل الشــهيد الفــارس أبــو تحســني 

إىل عليــاء املجــد والخلــود بعــد مســرة حافلــة بالجهــاد واملقاومــة يف صفــوف رسايــا القــدس ليلحــق بركــب مــن أحبهــم 

بالدنيــا ورحلــوا إىل الجنــان مقبلــني غــر مدبريــن.
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املجاهد الشهيد محمود سامي عبيد شعت

رجل عشق البندقية ألجل فلسطني

الميالد والنشأة
ــرارة مبحافظــة  ــدة الق ــارس )آذار( 1991م يف بل ــاد شــهيدنا املجاهــد محمــود ســامي شــعت يف 1 م جــاء فجــر مي

خانيونــس املدينــة العريقــة بتاريخهــا وتراثهــا الحضــاري، ومكانتهــا يف التاريــخ العــريب اإلســامي وحضورهــا التجــاري 

ــن. ــة إىل الوالدي ــا الســتة باإلضاف ــة وإعــداد أبنائه ــة حملــت عــبء رعاي ألرسة فلســطينية مري

ــة؛  ــد جذورهــا إىل مــر العربي ــه والوطــن متت ــة مجاهــدة يف ســبيل الل ينتمــي شــهيدنا املجاهــد محمــود إىل عائل

فقــد استشــهد شــقيقه الشــهيد املجاهــد ُعبيــد قبــل نحــو خمــس ســنوات خــال تصديــه الجتيــاح صهيــوين عــى منطقــة 

القــرارة، كــام قدمــت العائلــة العديــد مــن أبنائهــا الذيــن ســقطوا عــى مذبــح الحريــة والفــداء، وال زالــت هــذه العائلــة 

املرابطــة تقــدم فلــذات أكبادهــا دفاًعــا عــن اإلســام وفلســطني.

صفاته وأخالقه
ــذي عــر عــن فخــره  ــو رامــي( ال ــده الحــاج ســامي شــعت )أب ــث عــن الشــهيد الفــارس محمــود لوال ــرتك الحدي ن

واعتــزازه بتقديــم اثنــني مــن أبنائــه إلعــاء كلمــة اللــه، مؤكــًدا أنــه مل يكــن ليمنــع ابنــه مــن مواصلــة جهــاده للقــوات 

الصهيونيــة الغازيــة رغــم أنــه قــدم يف عــام 2007م شــقيقه ُعبيــد شــهيًدا خــال تصديــه لاجتيــاح الصهيــوين.

 وقــال أبــو رامــي: »إنــه رغــم األمل الــذي يكتنــف صــدره لفــراق ابنــه محمــود ومــن قبلــه عبيــد، راض كل الرضــا عــن 

اصطفــاء اللــه اثنــني مــن أبنائــه إلعــاء كلمــة اللــه والدفــاع عــن أطفــال فلســطني الذيــن قتلهــم االحتــال الصهيــوين بــدٍم 

بــارد وهــم يف بيوتهــم«. 

وتابــع حديثــه بصــوت امتزجــت فيــه حــرارة الشــوق ومــرارة الفــراق واصًفــا نجلــه بالشــاب املتديــن الخلــوق املطيــع 

ــاه وكل  ــه وإي ــه أن يجمع ــن الل ــى م ــه، ومتن ــدر الل ــه ق ــة، ولكن ــة وفاجع ــه صدم ــًدا أن فراق ــع مؤك ــه املحــب للجمي ل

(2012 - 1991)

مــا أروعــك يــا محمــود وأنــت تــركل الدنيــا الفانيــة بكلتــا قدميــك 

ــى  ــن معن ــم اآلخري ــت تعل ــك وأن ــا أروع ــًة! وم ــك طائع ــد أن أتت بع

العطــاء واإليثــار ونكــران الــذات ليبقــى فكــرك نديًــا رطًبــا عصيًّــا عــى 

تقلبــات الفصــول! محمــود شــعت! انعقــد اللســان وعجــز عــن التبيــان 

ــا  ــا، ولكنه ــا مــن حقــك األخاقــي علين ــك بعًض ونحــن نحــاول أن نفي

املحاولــة علّهــا تشــفع لنــا عنــدك وملــن ســار عــى دربكــم نحــن نواصل 

االنشــغال بذواتنــا »الدنيــا« عــن الغايــات »العليــا« التــي مــن أجلهــا 

غادرتنــا عــى عجــل ولســان حالــك يقــول »وعجلــت إليــك ريب لرتىض«.
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املســلمني يف جنــة الرحمــن التــي وعــد بهــا عبــاده الصابريــن، وأضــاف أبــو رامــي مؤكــًدا أن الشــهيد املجاهــد محمــود ال 

يتــواىن عــن مســاعدته يف كافــة األمــور الحياتيــة رغــم انشــغاله الدائــم يف العمــل الجهــادي.

أمــا جــده )أبــو صــاح( الــذي أرص عــى الحديــث عــن الشــهيد املجاهــد محمــود فقــد غلبــت دموعــه كلامتــه قائــاً 

بصــوت خافــت مخنــوق: »الشــهيد محمــود هــو الونيــس يل يف وحــديت بعــد وفــاة جدتــه، أمــا اآلن فلــم يعــد هنــاك مــن 

ميــأل عــيل وقتــي وفراغــي بعــد فراقــه« مؤكــًدا رغــم األمل فخــره واعتــزازه بنيــل حفيــده رشف الشــهادة يف ســبيل اللــه. 

مشواره الجهادي
عشــق الشــهيد املجاهــد محمــود فلســطني منــذ نعومــة أظافــره، وعشــق الجهــاد حتــى باتــت فلســطني وتحريرهــا 

كل أمانيــه وكل مطلبــه يف الحيــاة. وشــارك يف فعاليــات االنتفاضــة األقــى، فــكان رغــم صغــره يقــذف العــدو بالحجــارة 

والقنابــل اليدويــة عنــد مفــرتق محفوظــة البائــد حتــى وجــد شــهيدنا ضالتــه التــي يبحــث عنهــا ليلتحــق بصفــوف حركــة 

الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف عــام 2002م حيــث الجهــاد واالستشــهاد وتفجــر الطاقــات والعطــاء الامتناهــي يف خــط 

املواجهــة األوىل.

وواصــل شــهيدنا املجاهــد محمــود مشــواره الجهــادي بعــد استشــهاد شــقيقه عبيــد خــال تصديــه الجتيــاح القــرارة 

مــع الشــهيد املجاهــد شــادي الســقا، فلــم تنكــر إرادتــه وعزميتــه ومــى يف طريــق الجهــاد أكــر عنفوانًــا. 

ومــع تطــور وتصاعــد وتــرة االنتفاضــة والتحــوالت يف آليــات ووســائل املقاومــة التحــق الشــهيد املجاهــد محمــود 

ــا يدافــع عــن طهــارة أرض فلســطني  بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون جنديً

املقدســة، وذلــك يف عــام 2006م. حيــث التحــق بالعمــل امليــداين، ثــم تلقــى عديــد الــدورات يف مجــال القنــص حتــى 

بــات أبــرز قنــايص رسايــا القــدس مبنطقــة القــرارة.

ويُســجل للشــهيد املجاهــد محمــود إســهاماته يف العديــد مــن األنشــطة الجهاديــة خاصــة زرع عبــوات ناســفة عــى 

ــا مــن موقــع »كيســوفيم« الصهيــوين باإلضافــة إىل  ــه يســكن قريًب ــة خانيونــس لكون محــور الخــط الفاصــل رشق مدين

مشــاركته يف العديــد مــن عمليــات القنــص.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم 28 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م خــال الحــرب الثانيــة عــى قطــاع غــزة )معركــة الســامء الزرقــاء( 

ــن  ــارس م ــا لف ــامء أبوابه ــح الس ــه لتفت ــاء رب ــع لق ــد م ــى موع ــون ع ــعت أن يك ــود ش ــد محم ــهيدنا املجاه ــدر لش ق

حــراس الوطــن حــني صعــدت روحــه إىل بارئهــا أثنــاء عاجــه داخــل جمهوريــة مــر العربيــة عــى إثــر إصابتــه البالغــة 

التــي تعــرض لهــا خــال العــدوان الصهيــوين حــني تــم اســتهدافه ورفيقــه الشــهيد املجاهــد ســيف الديــن صــادق، أثنــاء 

تأديتهــم ملهمــة جهاديــة مبدينــة رفــح.
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الشهيد املجاهد مصطفى رمضان حسن أبو حسنني

عاش لحظات االنتصار، ثم ارتحل

الميالد والنشأة
يف يــوم أرشقــت فيــه الشــمس كعادتهــا عــى أرض فلســطني الطاهــرة ضاحكــة مســتبرشة تــزف لرمــل األرض ومائهــا 

بــرشى ميــاد فــارس مــن فرســان الجهــاد وأســد مــن أســود الجهــاد والرايــا. نعــم هــو فارســنا مصطفــى رمضــان أبــو 

حســنني )أبــو عمــر( كان يف اليــوم 27 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1988م.

عــاش شــهيدنا الفــارس مصطفــى يف أرسة طيبــة كرميــة آمنــت باللــه ربــا ومبحمــد  نبًيــا ورســواًل تحــب فلســطني 

ــرت مــن أراضيهــا ببلــدة »يبنــا« كباقــي العائــات واألرس  وتعشــق املقاومــة وتدافــع عــن كرامتهــا بــكل مــا متلــك. ُهجِّ

الفلســطينية عــام 1948م بعــد أن تغطــرس املحتــل عليهــم بجروتــه العســكري. 

ــج  ــم الري ــني مبخي ــة الغــوث لتشــغيل الاجئ ــة مبــدارس وكال ــة واإلعدادي ــى االبتدائي ــدام مصطف درس شــهيدنا املق

ــة العامــة،  ــًا شــهادة الثانوي ــا حام ــم ليتخــرج منه ــة باملخي ــم التحــق مبدرســة البلعــاوي الثانوي وســط قطــاع غــزة، ث

وبعدهــا شــاء القــدر ومل يتمكــن مــن مواصلــة دراســته لبحثــه عــن العمــل ملســاعدة أرستــه يف الوضــع املعيــيش، وقــد 

ــده متوشــًحا  ــاه عن ــة، فاصطف ــا الفاني ــاة الدني ــه عــز وجــل بعدهــا بشــهادة أعظــم مــن كل شــهادات الحي ــه الل أكرم

ــداء. ــة والف بوشــاح الشــهادة والبطول

الجديــر بالذكــر أن االحتــال الغاشــم قــد هــدم منــزل أرسة شــهيدنا املجاهــد مصطفــى يف انتفاضــة األقــى فجــر 

ــارس )آذار(2003م. ــوم 3 م ي

أخالقه وصفاته
متتــع شــهيدنا الفــارس مصطفــى بأخــاق اإلســام العظيــم، كيــف ال وهــو أحــد أركان ورواد مســجد الرحمــن وأحــد 

املســاعدين يف جمــع الترعــات لبنــاء هــذا املســجد الــذي دمــره االحتــال يف حربــه الثانيــة عــى غــزة يف العــام 2012م 

فــكان رحمــه اللــه تعــاىل مثــااًل للشــباب املســلم مــن شــدة التزامــه وحبــه لآلخريــن، فــكان محبوبـًـا لــدى الجميــع مطيًعا 

(2012 - 1988)

عظيمــة هــي اللحظــات التــي تنــزف فيهــا دمــاء املجاهديــن عــى 

أرض فلســطني العطــى للعــزة والكرامــة. عظيمة تضحيــات املجاهدين 

الذيــن باعــوا للــه أرواحهــم رخيصــة يف ســبيله وابتغــاء مرضاتــه 

وطمًعــا يف جناتــه.  وعظيــم صمــود هــؤالء األطهــار املجاهديــن وهــم 

يبنــون لألمــة مســتقبًا وفخــًرا وعــزًة، صدقــوا اللــه فصدقهــم  وواصلــوا 

درب الجهــاد. اســتعدوا وأعــدوا فارتقــوا يف ســبيله ومــن أجلــه وأجــل 

فلســطني املقدســة.



موسوعة شهداء من فلسطين140

لوالديــه وإخوانــه وأخواتــه حيــث كان شــديد الــر بأمــه إذ كان شــديد الحنــان عطوًفــا كرميًا يحســن لهــا ويحــاول إكرامها 

وإراحتهــا وخدمتهــا بكافــة الوســائل وبأقــى مــا يســتطيع عمــًا بقولــه تعــاىل: حجسمس حصجحس [البقــرة: 83].

مشواره الجهادي
أخــد الشــهيد املجاهــد مصطفــى بالبحــث عــن العمــل يف صفــوف املقاومــة منــذ صغــر ســنه حيــث انتمــى للرابطــة 

اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي فــكان نشــيطًا جــًدا بــني إخوانــه حيــث متيــز باســتقطاب الطــاب 

للرابطــة بشــكل قــوي وكبــر فبــدأ يف البحــث عــن الصعــود والتــدرج مــن أجــل الوصــول ملا يريــد وهــو العمل العســكري. 

بعدهــا بــدأ الشــهيد املقــاوم مصطفــى يف العمــل بــني اإلخــوة يف حركــة الجهــاد اإلســامي عــر النشــاطات التنظيميــة 

واملشــاركة يف املســرات وتشــييع الشــهداء وحلقــات الذكــر والجلســات التنظيميــة حيــث أصبــح بعدهــا متشــبًعا بفكــر 

ــاح  ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــم يف صف ــأن ينظ ــوة ب ــى اإلخ ــاح ع ــدأ يف اإللح ــا ب ــن هن ــني، وم ــقاقي األم ــام والش اإلس

العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي فالتحــق بصفــوف مجاهــدي رسايــا القــدس، فأثبــت قدرتــه وحنكتــه العســكرية بــني 

املجاهديــن عــر عمليــات الرصــد للعــدو رشق الريــج والتزامــه مبواعيــد الربــاط والســهر عــى راحــة إخوانــه فــكان يف 

مقدمــة الصفــوف يف جميــع املهــام الجهاديــة، وأدى هــذا النشــاط العلنــي والرفيــع وااللتــزام الشــديد الــدور األكــر يف 

جعــل الشــهيد أمــر مجموعــة، ثــم فصيــل يف صفــوف مجاهــدي رسايــا القــدس باملخيــم ومل يتوقــف جهــد هــذا املجاهــد 

ــم الريــج واملغــازي، فأتقــن العمــل يف  يف الســعي للعمــل والتصــدي لقــوات االحتــال التــي كانــت تتوغــل رشق مخي

صفــوف وحــدة املدفعيــة بكتيبــة الريــج لــواء الوســطى حيــث شــارك يف عمليــات رضب املغتصبــات الصهيونيــة بقذائــف 

الهــاون والصواريــخ الجهاديــة. وحظــي الشــهيد املقــدام أبــو عمــر بالــرشف والعــزة يف مشــاركة إخوانــه املجاهديــن يف 

رسايــا القــدس مبعركــة الســامء الزرقــاء منتصــف نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م التــي كانــت دفاًعــا عــن أبنــاء شــعبنا 

يف الحــرب الصهيونيــة األخــرة عــى غــزة  فلــم يشــأ القــدر بــأن يرتقــي يف هــذه املعركــة فكانــت مشــيئة اللــه أن يفــرح 

شــهيدنا باالنتصــار الــذي حققتــه رسايــا القــدس وفصائــل املقاومــة عــى العــدو املجــرم ويرتقــي بعدهــا بأيــام قليلــة إىل 

جنــان الخلــد بــإذن اللــه.

موعد مع الشهادة
قــدر املجاهديــن يف فلســطني ثاثــة إمــا نــر أو اعتقــال أو شــهادة يف ســبيله، فقوافــل الشــهداء تتــواىل  ومجاهــدي 

ــر فلســطني كل فلســطني؛  ــى تحري ــه حت ــال ومقاومت ــون جهادهــم واســتعداداتهم ملواجــه االحت ــا القــدس يواصل رساي

ففــي فجــر يــوم الســبت املوافــق 1 ديســمر )كانــون األول( 2012م وبعــد جهــاد طويــل وتضحيــات ونــر  لــه فيــه 

بصــامت ال تنــى مــن وجداننــا ارتقــى الشــهيد املجاهــد مصطفــى أحــد مجاهــدي وحــدة املدفعيــة بكتيبــة الريــج لــواء 

الوســطى متأثــًرا بجراحــه التــي أصيــب بهــا أثنــاء اإلعــداد والتدريــب وســط قطــاع عــزة لتغلــق حينهــا صفحــة مجاهــد 

ــو عمــر  ــات شــهيدنا املقــدام أب ــه وتبقــى ذكري ــإذن الل ــة ويبقــى األجــر والكرامــة يف اآلخــرة ب ــا الفاني مــن عــى الدني

الجهاديــة حــارضة يف قلوبنــا.
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الشهيد املجاهد إبراهيم جميل يوسف الحرازين

كتب املجد بالدم عى صفحات التاريخ الناصع

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم جميــل الحرازيــن يف 1 يونيــو )حزيــران( 1989م لعائلــة مجاهــدة قدمــت العديــد 

مــن أبنائهــا شــهداء منهــم الشــهيد: ماجــد الحرازيــن قائــد رسايــا القــدس والشــهيد أدهــم الحرازيــن والشــهيد جابــر 

الحرازيــن ومحمــد الحرازيــن وأســامة الحرازيــن.

عــاش الشــهيد املجاهــد إبراهيــم طفولتــه وشــبابه يف كنــف أرسة فلســطينية اتخــذت اإلســام منهًجــا وســبيل حيــاة 

تقطــن يف منطقــة »الرتكــامن« بحــي الشــجاعية رشق غــزة، وشــهيدنا الفــارس إبراهيــم هــو االبــن الثــاين يف أرستــه التــي 

تتكــون باإلضافــة إىل والديــه مــن أربعــة مــن األشــقاء وشــقيقتني عــاش معهــم أجمــل لحظــات الحيــاة التــي غمرتهــا 

املحبــة واأللفــة. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي، ثــم أنهــى املرحلــة الثانويــة بنجــاح والتحــق بالجامعــة اإلســامية 

ليحصــل منهــا عــى شــهادة البكالوريــوس يف الرياضيــات.

صفاته وأخالقه
ــا مرســومة عــى  ــة دامئً ــرى االبتســامة الجميل ــه، ت ــا إلخوان ــه ومحًب ــا لوالدي ــم مطيًع ــرف شــهيدنا الفــارس إبراهي ُع

ــرور. ــزل باملــرح والفرحــة وال ــن املن ــاه البشــوش، يزي محي

ــم  ــق أخاقــه صــوب املســجد العظي ــا بري ــق منه ــي انطل ــواة األوىل الت ــم الن شــكلّت أرسة شــهيدنا املجاهــد إبراهي

بســرته ورســالته، مســجد الفضيلــة، ليتفاعــل بهــم مــع أقــدس قضايــا الكــون قضيــة فلســطني وليلتقــي فيــه بالشــهداء 

الذيــن رافقهــم يف مشــوارهم الجهــادي أمثــال ماجــد الحرازيــن وعبيــد الغرابــيل، وأحمــد حجــاج ومعتصــم حجــاج.

مشواره الجهادي
انضـــم الشـــهيد الفـــارس إبراهيـــم إىل صفـــوف حركـــة الجهـــاد اإلســـامي، ومتيـــز مبشـــاركته الفعالـــة يف حضـــور 

مجالـــس العلـــم للتعـــرف عـــى أدبيـــات حركـــة الجهـــاد اإلســـامي، واملشـــاركة يف حلقـــات تحفيـــظ القـــرآن الكريـــم 

ألبنـــاء منطقتـــه. والتحـــق يف صفـــوف الرابطـــة اإلســـامية اإلطـــار الطـــايب لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي حيـــث كان مســـئواًل 

(2013 - 1989)

هنــا حكايــة شــهيد صنــع محبتــه وتــرك يف قلــوب مــن عرفــوه غصة 

عــى فراقــه. إنهــا حكايــة بطــل أىب الركــوع مــردًدا: أنــا ال أستســيغ الذَل 

أو الــردى فاملــوت يف زمــن الهــوان مــرادي. أنــا مبــديئ أن الهــواَن لغرنــا 

ــن  ــم الحرازي ــارس إبراهي ــة الف ــا حكاي ــادي. إنه ــي وب والعــز يل وألمت

كلمــة الــّر يف زمــن الضعــف والهــوان والصــاروخ الــذي قــض مضاجــع 

العــدو الصهيــوين يف معركتــي بشــائر االنتصــار والســامء الزرقــاء.
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ـــر  ـــني الكث ـــات تأب ـــاء مهرجان ـــة وإحي ـــه يف الخطاب ـــاز مبهارت ـــام امت ـــات يف الرابطـــة اإلســـامية. وك ـــن امللف ـــد م ـــن العدي ع

ـــزة. ـــة غ ـــهداء يف مدين ـــن الش م

ــد أن تشــكلت  ــاد اإلســامي بع ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــام 2007م انضــم إىل صف يف ع

روحــه كأجمــل مــا ميكــن أن تكــون روح املجاهــد. وفــور التحاقــه بصفــوف رسايــا القــدس اجتــاز شــهيدنا عــدة دورات 

ــااًل  ــه مث ــه الل ــكان رحم ــن، ف ــه املجاهدي ــع إخوان ــة م ــاد واملقاوم ــن الجه ــارك يف ميادي ــوض املع ــه لخ ــكرية أهلت عس

للجنــدي املجهــول دائــم الحديــث عــن الشــهادة والجنــة حاثًــا إخوانــه عــى الربــاط ومواجهــة األعــداء والحفــاظ عــى 

ــادات والطاعــات. العب

ــًدا مــن نوعــه، شــارك  ــا فري ــة يصــف الشــهيد: »كان مجاهــًدا ميدانًي ــو حذيف ــا القــدس أب ــداين يف رساي ــد املي القائ

إخوانــه معظــم عمليــات التصــدي لاجتياحــات التــي شــهدها رشق غــزة، وتعــرض خــال عملــه يف الوحــدة الصاروخيــة 

لعمليــة اغتيــال أثنــاء تنفيــذه ملهمــة إطــاق دفعــة مــن الصواريــخ املباركــة، لكــن اللــه كتــب لــه النجــاة هــو ورفاقــه«، 

وأشــاد القائــد امليــداين بتواضــع الشــهيد املقــدام إبراهيــم وحبــه للوقــوف إىل جانــب إخوانــه يف الوحــدة الصاروخيــة يف 

كافــة مراحــل العمــل، رغــم أنــه اختــص يف اإلحداثيــات والوضعيــة.

يعتــر الشــهيد الفــارس إبراهيــم أحــد أفــراد الوحــدة الصاروخيــة يف كتيبــة حطــني حيــث شــارك يف معركــة بشــائر 

االنتصــار والســامء الزرقــاء.

الجديــر بالذكــر أن الشــهيد املجاهــد إبراهيــم هــو ابــن شــقيق الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن أحــد أبــرز قــادة 

رسايــا القــدس الــذي اعتــره كلمــة الــر ومســاعده الشــخيص.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم الثاثــاء املوافــق 15 ينايــر )كانــون الثــاين( 2013م، انتظــر شــهيدنا الفــارس إبراهيــم موعــده القــادم 

بفــارغ الصــر لالتحــاق بعمــه الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن ورفــاق دربــه وكل الشــهداء العظــام، حيــث استشــهد 

أثنــاء قيامــه بإعــداد وتجهيــز ســاحه فخرجــت رصاصــة عــن طريــق الخطــأ أدت إىل استشــهاده.
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الشهيد املجاهد جهاد يوسف أحمد الصوص

االبتسامة مل تفارق ثغره الباسم

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا الفــارس جهــاد يوســف الصــوص نــور الحيــاة يف مخيــم الريــج بتاريــخ 19 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 

رة مــن قرية »بيت  1991م، ثــم انتقلــت أرستــه للعيــش يف مخيــم النصــرات وكأن الرحيــل بــات ســمة لتلــك العائلــة املُهجَّ

طيــام« املحتلــة منــذ عــام 1948م ليعيــش طفولتــه بــني أزقة املخيــامت وبيــوت الكرميد يف كنف أرسة فلســطينية بســيطة 

عشــقت تــراب فلســطني ملتزمــة بتعاليــم اإلســام منهًجــا ودســتوًرا، فــكان الشــهيد املجاهــد جهــاد االبــن البكــر ألرستــه.

ــة  ــاء املخيــامت الفلســطينية درس شــهيدنا الفــارس جهــاد مراحــل تعليمــه األساســية يف مــدارس وكال وكــام كل أبن

الغــوث وتشــغيل الاجئــني األونــروا، ثــم أنهــى تعليمــه الثانــوي مبدرســة خالــد بــن الوليــد بالنصــرات ليلتحــق بكليــة 

ــًا يف صــدره هــام  ــرة حام ــا بعــد عامــني مــن الجــد واملثاب ــوم منه ــى الدبل ــي أنه اإلعــام يف جامعــة األزهــر بغــزة الت

اســمه الوطــن الجريــح ورغبــة فياضــة للعمــل وخدمــة قضيتــه بالصــورة والبندقيــة والقلــم. وحصــل عــى عــدة دورات 

يف التصويــر الفوتوغــرايف والتلفزيــوين مــن مركــز األقــى للتدريــب والتطويــر ومــن مركــز العلــم والثقافــة ومــن جمعيــة 

أبــرار الخريــة يف إدارة العاقــات العامــة، وتــدرب يف فضائيــة فلســطني اليــوم بوظيفــة مصــور.

صفاته وأخالقه
 شــهيدنا املقــدام جهــاد هــو ذلــك الشــاب الرائــع يف أخاقــه واملهــذب مــع الجميــع مثــال للتواضــع واللــني يحمــل 

يف صــدره قلًبــا شــجاًعا يصــدح بالحــق ال يخــاف مــن قولــه، ُعــرف صادًقــا أميًنــا متســامًحا مل يتأخــر يوًمــا عــن مســاعدة 

اآلخريــن بــاًرا بوالديــه كثــرًا مــا يســاعدهام ويقــدم لهــام كل مــا يطلبانــه. ويكمــل والــده أبــو جهــاد حديثــه املفعــم 

ــا لــدى الجميــع  كثــر العطــاء للمحتاجــني، ذا وجــه بشــوش ال تفــارق  بــكل مشــاعر الحــب لنجلــه: »كان شــابًا محبوبً

االبتســامة ثغــره الباســم«.

ــى  ــة الصــر ع ــروءة والنجــدة، رجول ــف وامل ــة املواق ــة، رجول ــروا بالرجول ــن بك ــن الشــباب الذي ــف: »كان م ويضي

ــام«. ــئوليات الجس ــات واملس التبع

(2013 - 1991)

ــد  ــا العه ــاىل شــهداء يف ســبيله ونحــن أخذن ــه تع ــا الل ــد اختارن لق

عــى أنفســنا إمــا تحريــر أرضنــا أو االستشــهاد يف ســبيله. تلــك بضــع 

كلــامت كانــت خامتــة وصيــة جهــاد العابــد الزاهــد ذاك الشــاب الــذي 

خطــت قدمــاه وهــو يعلــم أنــه ســيموت شــهيًدا. 
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مشواره الجهادي
كــام هــي فلســطني قلــب العروبــة النابــض فــإن املقاومــة الفلســطينية هــي الشــمعة التــي تحــرتق لتــيء عتمــة 

الطريــق إىل تحريــر فلســطني والقــدس وهــي مدرســة املجاهديــن عــى درب رســول اللــه صلــوات اللــه عليــه وســامه، 

ــر يف  ــة األم ــث عمــل بداي ــاد اإلســامي حي ــة الجه ــاد إىل صفــوف حرك ــدام جه ــام 2007م انضــم شــهيدنا املق ــي ع فف

الرابطــة اإلســامية _اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي_، وشــارك يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة التــي نظمتهــا 

الرابطــة آنــذاك، إال أن عشــقه لفلســطني دفعــه للمــي عــى طريــق ذات الشــوكة، الطريــق إىل تحريــر فلســطني مــن 

دنــس املغتصبــني الصهاينــة.

ــاد اإلســامي عــام 2008م  ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــا القــدس الجن ــاد لصفــوف رساي ــارس جه انضــم شــهيدنا الف

ــى  ــور ع ــر يف وحــدة مرابطــي الثغ ــة األم ــل بداي ــث عم ــال حي ــود االحت ــع جن ــارشة م ــة املب ــدان املواجه ليدخــل مي

الحــدود الرشقيــة والســاحل الغــريب ملخيــم النصــرات. ُعــرف عنــه خــال فــرتة عملــه التزامــه بتنفيــذ كل مــا يطلــب منــه 

دون تــردد ووجــل، جنديًــا يف كل مياديــن املواجهــة يقــدم الغــايل والنفيــس مــن أجــل ذلــك حيــث كان مشــحونًا بالنشــاط 

والعزميــة لانتقــام لدمــاء الشــهداء، فشــارك يف بعــض العمليــات التــي كانــت تنفذهــا الرايــا باملنطقــة الوســطى الســيام 

ــه  ــد التحاق ــاون بع ــدودي باله ــط الح ــة للرشي ــة املحاذي ــع الصهيوني ــذف املواق ــة وق ــات الصهيوني ــدي لاجتياح التص

بوحــدة املدفعيــة.

وأظهــر شــهيدنا املقــاوم جهــاد شــجاعة وبســالة يف معركتــي بشــائر االنتصــار مــارس )آذار( 2012م والســامء الزرقــاء 

نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م وفــق مــا أكــده أحــد القــادة امليدانيــني يف رسايــا القــدس بلــواء الوســطى قائــًا: »جهــاد 

ــذ أوامــر  ــوراء وينف ــون ال يرتاجــع إىل ال ــل كان كشــجرة الزيت ــه ب ــا عــى الثغــور ال ينزعــه أحــد مــن مكان كان متمرتًس

القيــادة بالدفــاع عــن ثــرى فلســطني حتــى املــوت دون تراجــع«.

الحــدث األصعــب يف حيــاة شــهيدنا املقــدام جهــاد الــذي حــول مســار حياتــه وصبــغ بعشــق الشــهادة كل ترفاتــه 

وهــو استشــهاد رفيقــه الشــهيد املجاهــد تامــر الحمــري يف معركــة الســامء الزرقــاء فباتــت ترفاتــه كلهــا وفــق مــا أكدتــه 

عائلتــه إرهاصــات للشــهادة يف ســبيل اللــه وجــل حديثــه عــن اآلخــرة وعظيــم األجــر الــذي ينتظــر الشــهيد وأهلــه إذا 

مــا صــروا عــى رحيلــه.

ويقــول والــده يف هــذا الصــدد: »بدأنــا يف األرسة نتقبــل رويــًدا رويــًدا عملــه الجهــادي رغــم مخاطــره الجّمــة، وكنــا 

نهيــئ أنفســنا الســتقبال نبــأ استشــهاده يف أي لحظــة«، مؤكــًدا أن خــر استشــهاده شــكل صدمــة كبــرة لــألرسة رغــم 

توقعهــم نبــأه.

موعد مع الشهادة
الشــهادة أمنيــة طاملــا حلــم بهــا شــهيدنا الفــارس جهــاد، وأعــد لهــا العــدة، فــكان لــه مــا متنــى فجــر يــوم الجمعــة 

املوافــق 25 ينايــر )كانــون الثــاين( 2013م، خــال تواجــده يف إحــدى مهــامت التدريــب عــى التصنيــع فانفجــرت فيــه 

إحــدى الصواعــق أدت إىل ارتقائــه شــهيًدا. رحمــك اللــه يــا أيهــا الفــارس العنيــد وأســكنك فســيح جناتــه!
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الشهيد املجاهد محمود عادل فارس طيطي

عنيد يف املقاومة وفارس للحرية

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود عــادل طيطــي يف مخيــم الفــوار يف 2 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1990م ألرسة بســيطة 

الحــال، فنعــم االبــن املطيــع لوالديــه والحريــص عــى برهــام وإرضائهــام مثلــام يقــول والــده عــادل طيطــي.

ترعــرع الشــهيد املجاهــد محمــود يف األرسة مثــل باقــي أبنــاء املخيــم يف جــو يطغــى عليــه البــؤس بحكــم االضطهــاد 

الصهيــوين يف األرايض الفلســطينية، فهــو مــن عائلــة هجــرت مــن بلدتهــا األصليــة عــراق املنشــية الواقعــة قضــاء غــزة يف 

العــام 1948م، فنشــأ عــى حكايــا البــاد وتولــدت يف قلبــه رغبــة باالنتقــام.

تلقــى شــهيدنا املقــدام محمــد تعليمــه املــدريس يف مــدارس املخيــم، ثــم التحــق فيــام بعــد بجامعــة الخليــل، لكــن 

ــن  ــه م ــه ومنع ــوين ل ــدو الصهي ــة الع ــبب ماحق ــة بس ــدس املفتوح ــة الق ــاق بجامع ــه لالتح ــه دفع ــده علي إرصار وال

ــدوام املتواصــل. االســتمرار بال

ــى  ــول ع ــى الحص ــرص ع ــام، وح ــة واإلع ــة الصحاف ــب دراس ــه: »أح ــراق ابن ــى ف ــزون ع ــو مح ــد وه ــول الوال يق

ــا«. ــراج وغره ــن اإلخ ــك ف ــر، وكذل ــدورة التصوي ــال ك ــذا املج ــل يف ه ــه للعم ــي تؤهل ــة الت ــدورات التدريبي ال

صفاته وأخالقه 
عــرف عــن الشــهيد املجاهــد محمــود تواضعــه الشــديد وحبــه للعلــم والتعلــم، وحســن التعامــل مــع أقرانــه وجرانــه، 

بيــد أن والــده قــال إنــه مثــال يف األخــاق الحســنة والســلوك املعتــدل.

ــة  ــل، ومســجد الصحاب ــن جب ــا مســجد معــاذ ب  الشــهيد املجاهــد محمــود مــن أعمــدة املســاجد يف مخيمــه ومنه

حيــث مل يرحهــا قــط إال للمشــاركة يف الجنائــز ثــم يعــود مرًعــا لتأديــة الصــاة والقيــام مثلــام يقــول مقربــون منــه.

مشواره الجهادي 
ـــة  ـــو طعيم ـــامل أب ـــهيد ك ـــع الش ـــم م ـــل دائ ـــى تواص ـــل ع ـــه ظ ـــود إىل أن ـــارس محم ـــهيد الف ـــاق درب الش ـــر رف يش

ـــه. ـــبيل الل ـــاد يف س ـــه للجه ـــن حب ـــة مؤكدي ـــخصيته الجهادي ـــل ش ـــاعد يف صق ـــرًا وس ـــه كث ـــر في ـــذي أث ـــياف( ال ـــو س )أب

(2013 - 1990)

شــب عــى نزيــف الــدم، فصــار الجهــاد عنوانــه واملقاومــة مشــواره. 

حمــل رايــة املقاومــة وراح يدافــع عــن فلســطني الحبيبيــة، مقبــًا غــر 

مدبــر. إنــه منــارص الحريــة واملدافــع األول عــن قضايــا األرسى، أســس 

الحــراك الشــبايب لنــرة قضيــة املربــني عــن الطعــام خلــف القضبــان. 

إنــه الشــهيد الفــارس محمــود طيطــي. 



موسوعة شهداء من فلسطين146

اندلعــت انتفاضــة األقــى يف العــام 2000م يف الوقــت الــذي الزال فيــه شــهيدنا الفــارس محمــود فتــى صغــرًا ال يدرك 

حجــم االضطهــاد الصهيــوين والدنــس الــذي فعلــه املجــرم )شــارون( باملســجد األقــى آنــذاك، لكنــه عندمــا كــر وترعــرع 

ــرًا. ــه كث ــر في ــذي أث ــر ال ــة األم ــرى فلســطني الحبيب ــم ث ــروون بدمه ــن ي ــوم حجــم الشــهداء الذي ــا بعــد ي لحــظ يوًم

ــاد  ــة الجه ــوف حرك ــق بصف ــة، فالتح ــاد واملقاوم ــخصية الجه ــل ش ــود يصق ــارس محم ــهيد الف ــدأ الش ــا ب تدريجي

ــة  ــى املشــاركة يف كاف ــاذل أو تراجــع، وحــرص ع ــذي ال يشــوبه تخ ــو االنتصــار ال ــق نح ــه الطري ــه أن اإلســامي، لعلم

ــة. ــا الحرك ــي نظمته ــات الت الفعالي

بعــد التحــاق الشــهيد املقــدام محمــود بجامعــة الخليــل الــذي مل يــدم طويــًا ســجن عــى يــد االحتــال إثــر مشــاركته 

يف مواجهــات اندلعــت يف الحــرم اإلبراهيمــي، وحوكــم ملــدة عامــني، خــرج بعدهــا مولًعــا بنــرة قضايــا األرسى ملعايشــته 

املأســاة التــي يعيشــونها خلــف قضبــان االحتــال. 

ــن  ــلم م ــه مل يس ــة، لكن ــدس املفتوح ــة الق ــود بجامع ــد محم ــهيد املجاه ــق الش ــجن التح ــن الس ــروج م ــد الخ بع

املاحقــة عــى يــد أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية لنشــاطه املتواصــل يف خدمــة األرسى وقضيتهــم العادلــة حتــى إنــه 

اعتقــل يف ســجونها لعــدة أشــهر، وآخــر اعتقــال لــه كان قبــل استشــهاده بأربــع أيــام.

كل هــذه التحديــات مل تقــف عائًقــا أمــام الشــهيد الفــارس محمــود الــذي عــرف عنــه أنــه أســس الحــراك الشــبايب 

لنــرة قضايــا األرسى واملحرريــن الفلســطينيني يف ســجون االحتــال خصوًصــا أولئــك الذيــن يدخلــون يف إرضاب مفتــوح 

عــن الطعــام لتلبيــة مطالبهــم مــن قبــل مصلحــة الســجون.

موعد مع الشهادة 
يف مســاء يــوم الثاثــاء 12 مــارس )آذار( 2013م قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين باقتحــام مخيــم الفــوار والشــهيد 

ــباب  ــام الش ــا أدى إىل قي ــم م ــبان املخي ــن ش ــدد م ــه وع ــع أصدقائ ــم م ــد يف املخي ــي متواج ــود طيط ــد محم املجاه

باالشــتباك مــع قــوات االحتــال بإلقــاء الزجاجــات الحارقــة والحجــارة عليهــم، حينهــا قــام جنــود االحتــال بإطــاق النــار 

عــى الشــباب مبــارشة فأصيــب شــهيدنا الفــارس محمــود برصاصــة متفجــرة يف الــرأس أدت إىل استشــهاده عــى الفــور.

حـــاول أصدقـــاء الشـــهيد املجاهـــد محمـــود أن يصلـــوا إليـــه ليقومـــوا بإســـعافه ونقلـــه إىل املستشـــفى، حينهـــا 

قامـــت قـــوات االحتـــال بتوقيـــف الســـيارة التـــي تنقلـــه لتعيـــق إســـعافه إىل أن وصـــل إىل مستشـــفى يطـــا وقـــد 

صعـــدت روحـــه إىل بارئهـــا.

ــم يكــن  ــه، فل ــه ولعائلت ــة فاجعــة بالنســبة ل ــه مبثاب ــد الشــهيد املجاهــد محمــود إن وعــن ذلــك املشــهد يقــول وال

يتوقــع أن يــزف إليــه ابنــه شــهيًدا خصوًصــا أنــه كان يســعى إىل تزويجــه، ولكــن إنهــا ريــح الجنــة أبــت إال أن تحمــل 

محمــود إليهــا ليــزف إىل الحــور العــني، فنعمــت الشــهادة ونعــم االستشــهاد. 
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الشهيد املجاهد رائد قاسم حسن جندية

مسئول الوحدة الصاروخية بلواء غزة

الميالد والنشأة
إىل الــرشق مــن حــي الشــجاعية وبالتحديــد شــارع املنطــار ولــد شــهيدنا املجاهــد رائــد قاســم جنديــة )أبــو قاســم( يف 

4 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1983م. نشــأ وســط أرسة مجاهــدة مكونــة مــن الوالديــن وخمســة أبنــاء وســت مــن البنــات 

رحــل منهــم شــقيقه عــارف يف 12 ســبتمر )أيلــول( 2002م إثــر قصــف صهيــوين عــى موقــع تدريــب للمقاومــة رشق 

حــي الشــعف بالشــجاعية.

درس شـــهيدنا املجاهـــد رائـــد املرحلـــة االبتدائيـــة، ثـــم انتقـــل إىل اإلعداديـــة يف مـــدارس الشـــجاعية، لكنـــه تـــرك 

ـــل  ـــات رح ـــن البن ـــني م ـــة أوالد واثنت ـــب أربع ـــزوج وأنج ـــه فت ـــل دين ـــاء. أراد أن يكم ـــل يف البن ـــه للعم ـــة واتج الدراس

ـــه. ـــد الل ـــة عن ـــم أمان وتركه

الجديــر ذكــره أن عائلــة جنديــة قدمــت العديــد مــن أبنائهــا شــهداء يفــوق عددهــم الثاثــني شــهيًدا أولهــم جــد 

شــهيدنا رائــد، وعمــه اللــذان استشــهدا خــال نكســة يونيــو )حزيــران( 1967م، ثــم لحــق بهــام عمــه خــر عــام 1976م، 

وعمــه رزق عــام 1988م، ومنهــم عثــامن وشــقيقه عــادل مــن رسايــا القــدس.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املجاهــد رائــد بأخاقــه الحميــدة ومواقفــه الرجوليــة كــام يصفــه شــقيقه أبــو محمــد الــذي أكــد عــى 

عمــق العاقــة بينــه وبــني شــقيقه رائــد إضافــة إىل العاقــة املمتــازة بــني شــهيدنا وأهلــه وعائلتــه وإخوانــه.

ـــد  ـــب رائ ـــرات ذه ـــدى امل ـــد: »يف إح ـــو محم ـــال أب ـــزة ق ـــد املمي ـــف رائ ـــا مواق ـــتذكر فيه ـــت اس ـــات صم ـــد لحظ بع

إلطـــاق دفعـــة مـــن الصواريـــخ عـــى أراضينـــا املحتلـــة، فحدثـــت مشـــادة بينـــه وبـــني أهـــل املنطقـــة املجـــاورة للصواريـــخ، 

ـــه  ـــى حيات ـــر ع ـــقة وخط ـــن مش ـــه م ـــا في ـــل مل ـــذا العم ـــرتك ه ـــه أن ي ـــت من ـــدث، فطلب ـــا نتح ـــه، وبدأن ـــت مع فجلس

ـــا  ـــي رست فيه ـــق الت ـــرك الطري ـــي أن أت ـــد من ـــكاء: أتري ـــش بالب ـــو يجه ـــيل وه ـــرد ع ـــه، ف ـــن حول ـــاة م ـــى حي ـــى ع وحت

ـــهداء؟!«. ـــوا ش ـــن رحل ـــايب الذي ـــع أصح م

(2013 - 1983)

ــن  ــث عــن رجــال ليســوا كغرهــم م ــة يف الحدي ال تســعفنا الباغ

الرجــال؛ فهــم مــن وضعــوا فلســطني وهمهــا نصــب أعينهــم، ومل 

يكرتثــوا بالدنيــا ومــا بهــا، ومضــوا يشــقون طريقهــم حتــى القــوا ربهــم 

ــور أن  ــا تص ــن من ــاوة األمل؛ فم ــم قس ــك رغ ــبهم كذل ــهداء. نحتس ش

يقتــل قائــد الوحــدة الصاروخيــة بلــواء غــزة عــى أيــدي مــن يفــرتض 

ــاح؟! ــم والس ــم رشكاء يف اله أنه
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مشواره الجهادي
ــا القــدس يف العــام  ــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي، ورسعــان مــا التحــق بصفــوف رساي انتمــى شــهيدنا الفــارس رائ

ــة لحــي الشــجاعية. ــاط عــى الثغــور الرشقي ــة يف الرب 2003م، وعمــل بداي

ــو عزيــز ويكمــل:  ــا أب ــه يف الراي لشــهيدنا املجاهــد رائــد مشــوار حافــل بالعمــل الجهــادي كــام يقــول رفيــق درب

»عمــل مــع رفــاق دربــه: أدهــم الحرازيــن، ومعتــز قريقــع، وعــادل جنديــة، ومــريض حجــاج الذيــن عملــوا مــع الشــهيد 

القائــد ماجــد الحرازيــن عضــو املجلــس العســكري لرايــا القــدس«.

وأضــاف: »عمــل يف الوحــدة الصاروخيــة، وخــاض العديــد مــن االشــتباكات مــع الوحــدات الخاصــة التــي حاولــت 

التســلل مــراًرا إيل حــي الشــجاعية. أضــف إىل ذلــك مشــاركته يف صــد العديــد مــن التوغــات الصهيونيــة ملدينــة غــزة«.

يُســـجل لشـــهيدنا املجاهـــد رائـــد الكثـــر مـــن مهـــامت إطـــاق الصواريـــخ عـــى األرايض الفلســـطينية املحتلة، وبـــرز دوره 

جلًيـــا خـــال معركتـــي بشـــائر االنتصـــار يف مـــارس )آذار( 2012م ومعركـــة الســـامء الزرقـــاء يف نوفمر )ترشين الثـــاين( 2012م 

حيـــث أطلـــق خـــال تلـــك املعـــارك الكثـــر مـــن الصواريـــخ املباركـــة عـــدا كونه املســـئول عـــن الوحـــدة الصاروخية بلـــواء غزة.

ــات إطــاق قذائــف  ــد مــن عملي ــا؛ فقــد شــارك يف العدي ــد عــى مــا ذكــر آنًف مل يقتــر دور شــهيدنا املجاهــد رائ

الهــاون عــى املواقــع العســكرية املتاخمــة لقطــاع غــزة وذلــك قبــل االنســحاب الصهيــوين األحــادي الجانــب مــن القطــاع 

يف العــام 2005م. كــام شــارك أيًضــا يف عمليــة الصيــف الســاخن التــي نفذهــا االستشــهادي محمــد الجعــري ابــن رسايــا 

القــدس بتاريــخ 10 يونيــو )حزيــران( 2006م واســتهدفت موقــع كيســوفيم العســكري حيــث إن شــهيدنا املجاهــد رائــد 

كان مــن بــني وحــدة اإلســناد التــي غطــت عــى الشــهيد املجاهــد محمــد الجعــري.

يذكــر أن شــهيدنا املقــاوم رائــد خــاض مع رفاق دربه يف رسايا القدس اشــتباكا مســلًحا رشق حي الشــجاعية مع القوات 

الخاصــة خــال الحــرب األوىل عى غزة )2009/2008(، وانســحب مع مجموعته بأمان، كــام أطلق خال ذات الحرب دفعة 

مــن الصواريــخ عــى أراضينــا املحتلــة برفقة الشــهيدين: فايق ســعد، ومعتز قريقــع، وتعرضوا خال تلــك املهمة إىل قصف 

صهيــوين مــن قبــل الطائــرات الحربيــة، لكــن إرادة الله شــاءت أن ينجو الفرســان بعــد إصابتهــم برضوض نتيجــة االنفجار.

ويف مــرة تاليــة تعــرض ملحاولــة اغتيــال مــن قبــل قــوات االحتــال يف مدينــة خانيونــس جنــوب القطــاع، ونجــا منهــا 

ــز قريقــع  بإصابــات طفيفــة، ومــرة أخــرى بتاريــخ 19 أغســطس )آب( 2011م استشــهد خالهــا الشــهيد الفــارس معت

ــذي اســتقل الدراجــة  ــة ال ــد جندي ــة أن املســتهدف هــو الشــهيد املجاهــد رائ ــة صهيوني حيــث ذكــرت مصــادر إعامي

الناريــة مــع الشــهيد معتــز، وقبــل االســتهداف بقليــل نــزل عنهــا، وأخــد شــهيدنا معتــز ابنــه وشــقيقه إىل املستشــفى 

فظنــت قــوات االحتــال أن الشــهيد املجاهــد رائــد مــا زال عــى الدراجــة.

يشار إىل أن شهيدنا املجاهد رائد هو املسئول عن الراجمة التي أعلنت عنها رسايا القدس خال معركة السامء الزرقاء التي 

فاجأت بها العدو الصهيوين وتحمل ستة صواريخ تخرج من األرض وتنطلق منها الصواريخ، وتعود ثانية دون أن يحدد مكانها.

يقــول شــقيقه أبــو محمــد: »عمــل شــقيقي املجاهــد رائد يف تهريــب األســلحة والصواريخ عــر األنفاق _أســفل الحدود 
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مــع مــر_ لدرجــة أنــه تــرك فــرح ابنتــي وذهــب إىل ســيناء؛ فقــد أعطــى عملــه العســكري اهتامًمــا يفــوق املعتــاد«.

مــن جانبــه تحــدث األخ أبــو أحمــد الناطــق باســم رسايــا القــدس عــن الشــهيد خــال توديعــه يف املســجد العمــري 

بغــزة، وأكــد أنــه مــن أول املطلقــني للصواريــخ رًدا عــى جرميــة اغتيــال الشــهيد أحمــد الجعــري القائــد العــام لكتائــب 

القســام التــي عقبتهــا معركــة الســامء الزرقــاء يف 14 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م.

موعد مع الشهادة
قبيـل شـهر مـن استشـهاده تعرضـت صواريـخ املقاومة التي رويـت بقطرات عرق شـهيدنا رائد للرقة مـن قبل بعض 

العابثني، فقام شهيدنا بخطف من ثبت تورطه يف عملية الرقة والتحقيق معه حيث استطاع استعادة الصواريخ املروقة.

حدثــت إشــكالية نتيجــة ذلــك، فتشــكلت لجنــة مــن قــادة حركــة الجهــاد وقــادة حــامس ومســئولني يف حكومــة غــزة 

واتفقــوا عــى إنهــاء الخــاف الناجــم عــن خطــف العابثــني.

ليلــة 23 يونيــو )حزيــران( 2013م مكــث شــهيدنا املجاهــد رائــد يف مركــز رشطــة الشــجاعية برفقــة مســئول التنســيق 

عــن حركــة الجهــاد بلــواء غــزة لحــل بعــض األمــور العالقــة بخصــوص العمــل وذهــب إىل املنــزل قبيــل الفجــر.

ويف عــر ذات اليــوم الســبت وصلــت ســيارة إىل منــزل الشــهيد املجاهــد رائــد فيهــا ثاثــة مــن عنــارص الرشطــة دقــوا 

البــاب، ففتــح لهــم والــد شــهيدنا، فأخــروه أن معهــم أمــر قبــض عــى الشــهيد املجاهــد رائــد.

ــار يف  ــارص الرشطــة الن ــق أحــد عن ــداد الجــدال أطل ــاء احت ــارص الرشطــة وأثن ــد وعن ــني املجاهــد رائ ودار جــدال ب

الهــواء، ورد شــهيدنا بعياريــن مــن مسدســه يف الهــواء وتدخــل ابــن عــم الشــهيد وأمســك بيــده، وتفاجــأ بأنهــا كانــت 

ــا ثــم ســقط رائــد بعــد أن أصيــب بعيــار نــاري يف رأســه مــن قبــل الرشطــة فاستشــهد عــى الفــور. تنــزف دًم
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الشهيد املجاهد إسام حسام سعيد طوبايس

شهيًدا عى درب الشقاقي

الميالد والنشأة
ـــرع  ـــأ وترع ـــني، ونش ـــم جن ـــباط( 1993م يف مخي ـــر )ش ـــايس يف 2 فراي ـــام طوب ـــام حس ـــد إس ـــهيد املجاه ـــد الش ول

ـــه  ـــبيل الل ـــا يف س ـــن أبنائه ـــد م ـــت األرسة العدي ـــه، قدم ـــاد يف قلب ـــطني والجه ـــب فلس ـــت ح ـــيطة غرس ـــة بس ـــط عائل وس

ـــر فلســـطني مـــن بينهـــم شـــقيقه الشـــهيد أحمـــد، وشـــقيقه األســـر ســـعيد، وغرهـــام مـــن الشـــهداء  ـــق تحري وعـــى طري

ـــايس. ـــة طوب ـــاء عائل ـــن أبن واألرسى م

ـــدر  ـــوات. وق ـــن األخ ـــني م ـــوة واثنت ـــن اإلخ ـــبعة م ـــة، وس ـــه الكرمي ـــن والدت ـــام م ـــد إس ـــهيد املجاه ـــون أرسة الش تتك

ـــم. ـــه وأصغره ـــر إخوت ـــام آخ ـــد إس ـــهيد املجاه ـــون الش ـــه أن يك الل

ـــاث  ـــاوز ث ـــل أن يتج ـــده قب ـــويف وال ـــث ت ـــان حي ـــر والحرم ـــاة القه ـــره حي ـــذ صغ ـــام من ـــارس إس ـــهيدنا الف ـــاش ش ع

ـــااًل  ـــهد اغتي ـــذي استش ـــعدي ال ـــدس أرشف الس ـــا الق ـــد يف رساي ـــهيد القائ ـــام بالش ـــدام إس ـــهيدنا املق ـــر ش ـــنوات. تأث س

ـــباط( 2007م. ـــر )ش ـــني يف 28 فراي ـــم جن ـــى أرض مخي ـــن ع ـــن املجاهدي ـــة م ـــه مجموع ومع

درس شـــهيدنا املجاهـــد إســـام املرحلـــة االبتدائيـــة واإلعداديـــة يف مـــدارس وكالـــة الغـــوث وتشـــغيل الاجئـــني مبخيـــم 

جنـــني، ثـــم التحـــق مبدرســـة العـــروب الثانويـــة )دراســـة خاصـــة( يف جنـــني وحصـــل عـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة منهـــا. 

ـــه يف  ـــه وإخوان ـــاعد أهل ـــل يك يس ـــوق العم ـــق بس ـــة ليلتح ـــروف االقتصادي ـــش والظ ـــق العي ـــة بســـبب ضي ـــرك الدراس وت

ـــني. ـــة يف جن ـــات الرشعي ـــث عمـــل يف محكمـــة الجناي ـــاة حي ـــف الحي تكالي

صفاته وأخالقه 
ــا جــًدا لــدى األهــل والجــران، ودوًدا واجتامعًيــا، حــارًضا يف جميــع  ُعهــد عــن شــهيدنا البــار إســام أنــه كان محبوبً

املناســبات، يشــارك جرانــه وأهــل املخيــم أفراحهــم وأتراحهــم حتــى صــاروا ينادونــه بـــ )أبــو الســعيد(، وهــو رحيــم 

باألطفــال عطــوف عليهــم.

ــني  ــايل جن ــاءه وأه ــارك أصدق ــيارات وش ــياقة الس ــة وس ــات الناري ــوب الدراج ــام برك ــد إس ــهيدنا املجاه ــع ش أول

ــة. ــات الناري ــة بالدراج ــابقات الخاص باملس

(2013 - 1993)

ــن قدمــت الشــهداء  ــة مجاهدي ــن عائل الشــهيد إســام مجاهــد م

واألرسى فــداء الوطــن، وهــي مثــال لعائــات فلســطينية كثــرة نبتــت 

ــذا  ــوة ه ــن ق ــرت ع ــطني، وع ــب فلس ــار ح ــة أزه ــا الطيب يف تربته

الحــب باالستشــهاد ومقاســاة مــآيس األرس دون أن تضعــف أو تتخــى 

ــر. ــاد والتحري عــن الســر الشــاق عــى درب الجه
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مشواره الجهادي
بــدأ شــهيدنا املجاهــد إســام مشــواره يف مدرســة الجهــاد اإلســامي يف مقتبــل عمــره وشــارك يف املناســبات والفعاليات 

التــي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف مخيــم جنني.

تعلــق شــهيدنا املجاهــد إســام بالعمــل الجهــادي، والتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي وخــاض العديــد مــن املهــام العســكرية امللفوفــة بالريــة والكتــامن وذلــك دفاًعــا عــن أبنــاء مخيمــه الذيــن 

يتعرضــون الجتياحــات واعتــداءات صهيونيــة متكــررة. 

موعد مع الشهادة
ـــة  ـــن آلي ـــن عرشي ـــر م ـــام أك ـــني باقتح ـــم جن ـــا يف مخي ـــأ أهلن ـــول( 2013م تفاج ـــبتمر )أيل ـــاء 17 س ـــوم الثاث ـــر ي فج

ـــار وإرهـــاب  ـــة شـــهيدنا املجاهـــد إســـام وســـط إطـــاق الن ـــزل عائل ـــم محـــارصة من ـــم وت ـــال املخي ـــوات االحت تابعـــة لق

النامئـــني اآلمنـــني يف بيوتهـــم. وقامـــت القـــوات الخاصـــة الصهيونيـــة بتفجـــر البـــاب الخارجـــي للمنـــزل واقتحامـــه 

ـــى،  ـــه مصطف ـــة أخي ـــزل برفق ـــطح املن ـــى س ـــم ع ـــه نائ ـــادف أن ـــذي ص ـــام ال ـــد إس ـــهيد املجاه ـــن الش ـــا ع ـــه بحًث وتفتيش

فقامـــت قـــوات االحتـــال الصهيـــوين بإطـــاق النـــار عـــى الشـــهيد الفـــارس إســـام فـــور التعـــرف عليـــه مســـتهدفة 

ـــزل. ـــارج املن ـــاب إىل خ ـــي مص ـــو ح ـــود وه ـــحبه الجن ـــم س ـــة، ث ـــة وعنري ـــورة همجي ـــه يف ص قدمي

قامــت قــوات االحتــال بعــد التأكــد مــن شــخصية شــهيدنا املجاهــد إســام بإطــاق عــدة طلقــات ناريــة متفجــرة 

ــم انســحبت بعــد تنفيذهــا لهــذه الجرميــة ومعهــا  ــة حرجــة جــًدا، ث ــه إصاب ــه مــا أدى إىل إصابت ــه وبطن باتجــاه قدمي

الشــهيد املجاهــد إســام.

بعــد عــدة ســاعات مــن تنفيــذ جرميــة قــوات االحتــال الصهيــوين بحــق الشــهيد املجاهــد إســام وعائلتــه؛ أعلنــت 

أن الشــهيد الفــارس إســام قــى نحبــه متأثــًرا بالجــراح التــي أصيــب بهــا لتعانــق روحــه الطاهــرة روح شــقيقه الشــهيد 

أحمــد وقدوتــه الشــهيد املجاهــد أرشف الســعدي وكل الشــهداء األبــرار مــن أبنــاء مخيــم جنــني الطوالبــة.

ــبتمر  ــخ 18 س ــهاده بتاري ــوم استش ــر ي ــام ع ــد إس ــهيد املجاه ــامن الش ــوين جث ــال الصهي ــوات االحت ــلمت ق س

)أيلــول( 2013م ليشــيع جثامنــه الطاهــر وســط جمــوع محبيــه وأهليــه مــن مخيــم جنــني الذيــن طالبــوا رسايــا القــدس 

وفصائــل املقاومــة بالــرد الفــوري عــى جرائــم االحتــال الصهيــوين بحــق أبنائنــا وأرضنــا ومخيامتنــا ومقدســاتنا.

مــن جهتهــا قالــت والــدة الشــهيد الحاجــة أم كــامل: »واضــح أنهــا عمليــة انتقاميــة وليســت عمليــة اعتقــال؛ فقــد 

أرادوا القتــل. طريقــة لبســهم كانــت مختلفــة عــن لبــاس الجنــود العاديــني الذيــن اعتدنــا عــى اقتحاماتهــم للمخيــم. 

اقتحمــوا املنــزل واعتــدوا عــيّل بالــرب، واعتــدوا عــى كل مــن وجــدوه داخــل املنــزل. حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل«.
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الشهيد املجاهد محمد رباح شكري عايص

منفذ عملية تل الربيع أثناء معركة السامء الزرقاء

الميالد والنشأة
ـــن  ـــر )ترشي ـــه يف 16 نوفم ـــة رام الل ـــن محافظ ـــا م ـــت لقي ـــدة بي ـــايص يف بل ـــاح ع ـــد رب ـــد محم ـــهيد املجاه ـــد الش ول

ـــه عـــى خطـــا الشـــهداء  ـــا يف ســـبيل الل ـــد مـــن أبنائه ـــرة قدمـــت العدي ـــة مجاهـــدة صاب ـــاين( 1985م. ينتمـــي إىل عائل الث

ـــوب  ـــايص، مهي ـــامل ع ـــايص، ج ـــدي ع ـــهداء: ع ـــام 2005م، الش ـــذ ع ـــهدوا من ـــن استش ـــه الذي ـــم أقارب ـــن منه واملجاهدي

ـــح. ـــة فت ـــن حرك ـــم م ـــايص، وجميعه ع

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن والديــه الكرميــني، واثنــني مــن اإلخــوة وخمــس مــن األخــوات. وقــدر اللــه 

أن يكــون الشــهيد املجاهــد محمــد الخامــس بــني إخوتــه مــع شــقيقه التــوأم األســر املجاهــد فــؤاد.

درس شــهيدنا الفــارس محمــد يف مــدارس قريــة بيــت لقيــا وحصــل عــى االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة منهــا. ومل 

يتمكــن مــن اســتكامل دراســته الجامعيــة بســبب اعتقاالتــه املتكــررة يف ســجون االحتــال الصهيــوين.

صفاته وأخالقه
ـــاس،  ـــكل الن ـــرشة ل ـــن ع ـــن، وحس ـــة للوالدي ـــر، وطاع ـــب للخ ـــا: ح ـــات كرامئه ـــن الصف ـــد م ـــد محم ـــهيد املجاه للش

ـــد  ـــب عن ـــرأة قل ـــاة، وج ـــوم وص ـــن ص ـــادات م ـــى العب ـــاظ ع ـــوى، وحف ـــر والتق ـــادئ ال ـــن مب ـــام م ـــا يف اإلس ـــل مب وعم

ـــاة  ـــًا يف نج ـــدو أم ـــام للع ـــض االستس ـــهاده ورف ـــة استش ـــوض معرك ـــه لخ ـــة ودفعت ـــه الجهادي ـــت يف مواقف ـــر تجل الخط

ـــوان. ـــذل واله ـــأة ال ـــت وط تح

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املقــاوم محمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صغــره، وهــو مــن النشــطاء يف قريتــه بيــت 

ــا، قلبــه ال يعــرف الخــوف، يتقــدم الصفــوف األوىل يف العمــل  لقيــا، وبــدا منــذ انتامئــه نشــيطًا، مخلًصــا، مثابــًرا، جريًئ

الجهــادي. وعــى خلفيــة نشــاطاته يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي اعتقــل يف ســجون االحتــال أربع مــرات، مجموعه 

أربــع ســنوات ونصــف. وكان آخــر اعتقــال لــه يف 16 ينايــر )كانــون الثــاين( 2012م وأفــرج عنــه يف 24 ســبتمر )أيلــول( 

2012م. وهــو مــن كــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي يف محافظــة رام اللــه.

(2013 - 1985)

ــار طريــق الجهــاد  مواقــف خطــر كثــرة عســرة تعــرتض مــن يخت

ليقــاوم مغتصــب الحــق يف الحيــاة والكرامــة والحريــة. املجاهــد القــوي 

اإلميــان بربــه وعدالــة قضيتــه يثبــت وال يهتــز يف مواقــف الخطــر مؤثًرا 

ــذل واالســتعباد. الشــهيد املجاهــد محمــد عــايص  االستشــهاد عــى ال

واجــه الخطــر بقلــب املؤمــن الشــجاع ، فاحتضنــه االستشــهاد.
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مثــل كل املناضلــني الرشفــاء واملجاهديــن األبطــال اعتقــل شــهيدنا الفــارس محمــد عــى أيــدي أجهــزة أمــن الســلطة 

الفلســطينية، وآخــر اعتقــال لــه جــرى يف العــام 2012م بعــد تحــرره مــن ســجون االحتــال الصهيــوين وذلــك عــى خلفيــة 

مســاعدته يف إدخــال أمــوال كانتينــا لــألرسى يف ســجون االحتــال.

تــوىل شــهيدنا املجاهــد محمــد الــرد األول لرايــا القــدس يف قلــب العــدو الصهيــوين عــى جرامئــه بحــق أهلنــا وشــعبنا 

يف معركــة الســامء الزرقــاء يف نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م، وذلــك مــن خــال تفجــر بــاص صهيــوين يف قلــب مدينــة 

تــل الربيــع املحتلــة يف 21 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م التــي أســفرت عــن إصابــة العــرشات مــن الصهاينــة يف هــذه 

العمليــة رًدا يف العمــق الصهيــوين عــى العــدوان عــى قطــاع غــزة.

يف أعقــاب العمليــة البطوليــة يف مدينــة تــل الربيــع متكنــت قــوات االحتــال الصهيــوين مــن اعتقــال مجموعــة مــن 

اإلخــوة املجاهديــن ممــن تربطهــم عاقــة بالعمليــة البطوليــة باإلضافــة إىل العديــد مــن أبنــاء وأنصــار حركــة الجهــاد 

اإلســامي يف بلــدة بيــت لقيــا، وأعلنــت عــن الشــهيد القائــد محمــد عــايص املطلــوب األول لهــا عــى مســتوى الضفــة 

الغربيــة ملســئوليته املبــارشة عــن العمليــة البطوليــة يف تــل الربيــع.

يذكــر أن قــوات االحتــال اعتقلــت شــقيقه األســر املجاهــد فــؤاد بتاريــخ 22 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م بهــدف 

الضغــط عــى شــهيدنا القائــد محمــد لتســليم نفســه.

موعد مع الشهادة
فجــر يــوم الثاثــاء 22 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2013م حــارصت قــوات االحتــال الصهيــوين الشــهيد املقــدام محمــد يف 

إحــدى املغــارات بالقــرب مــن بلــدة كفــر نعمــة وطلبــت منــه تســليم نفســه، ولكــن شــهيدنا رفــض االستســام وخــاض 

اشــتباكًا مســلًحا ملــدة تزيــد عــن أربــع ســاعات حتــى آخــر رصاصــة يف بندقيتــه لرتقــي شــهيًدا مقبــًا غر مدبــر ويف نفس 

املغــارة التــي استشــهد فيهــا قائــد رسايــا القــدس ملحافظــة رام اللــه يف انتفاضــة األقــى الشــهيد القائــد ريــاض خليفــة.

مــن جهتهــا رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني زفــت إىل الحــور العــني شــهيدها 

املجاهــد القائــد محمــد ربــاح عــايص مــن بلــدة بيــت لقيــا رام اللــه. وأكــدت الرايــا يف بيــان لهــا أن الشــهيد املجاهــد 

محمــد عــايص هــو املســئول األول واملبــارش عــن عمليــة تفجــر بــاص صهيــوين يف تــل الربيــع )تــل أبيــب( التــي وقعــت 

بتاريــخ 21 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م أثنــاء معركــة الســامء الزرقــاء وأســفرت عــن إصابــة العــرشات مــن الصهاينــة 

كــرد أويل عــى العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة. وأوضحــت رسايــا القــدس تكتمهــا عــن اإلعــان رســمًيا عــن العمليــة 

البطوليــة يف تــل الربيــع يف ذلــك الحــني لــدواع أمنيــة.
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الشهيد املجاهد حسن عبد الحليم عبد القادر ترايب

شاهد عى وحشية االحتال

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد حســن عبــد الحليــم تــرايب يف بلــدة رصة مــن محافظــة نابلــس يف 21 ينايــر )كانــون الثــاين( 

1990م. تتكــون أرستــه مــن والديــه الكرميــني، وثاثــة مــن اإلخــوة وشــقيقتني. وقــدر اللــه أن يكــون الشــهيد املجاهــد 

حســن الثــاين بــني إخوتــه، وهــو أعــزب.

ينتمــي شــهيدنا املجاهــد حســن إىل عائلــة مجاهــدة صابــرة قدمــت العديــد مــن أبنائهــا يف ســبيل اللــه وعــى خطــا 

الشــهداء واملجاهديــن يف تحريــر فلســطني. ومــن األرسى املجاهديــن مــن أبنــاء قريتــه وأقاربــه: عــاء تــرايب، مصطفــى 

تــرايب، جعفــر تــرايب، عبيــدة أبــو حســني، عــيل أبــو حســني.

ــا. ودرس  ــة منه ــة والثانوي ــة واإلعدادي ــة رصة وحصــل عــى االبتدائي درس شــهيدنا املجاهــد حســن يف مــدارس قري

تخصــص التكييــف والتريــد يف كليــة هشــام حجــاوي التابعــة لجامعــة النجــاح الوطنيــة. وعمــل يف أعــامل حــرة، وقطــف 

الزيتــون بشــكل موســمي مــع أرستــه يف قريتــه.

صفاته وأخالقه
 مل يعــرف النــاس مــن أهــل وجــران وأصدقــاء ومعــارف عــن الشــهيد املقــدام حســن إال أحســن الصفــات، ويبــدو 

ــا وافــًرا؛ فهــو البــار بالوالديــن، املطيــع لهــام يف وجــوه الخــر واإلحســان، وهــو املحافــظ عــى  أن لــه مــن اســمه نصيًب

صاتــه يف املســجد، واتصــف بالتواضــع وحــب األرض حيــث اعتــاد قطــف الزيتــون مــع أرستــه. ومل يتخلــف يف قريتــه عــن 

املشــاركة يف أي عمــل فيــه مصلحــة عامــة النــاس.

مشواره الجهادي
التحــق الشــهيد املجاهــد حســن بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي، وأصبــح مــن النشــطاء يف قريتــه رصة، وبــدا منــذ 

انتامئــه نشــيطًا، مخلًصــا، يتقــدم الصفــوف األوىل يف مواجهــة قطعــان املســتوطنني وجنــود االحتــال الصهيــوين.

ـــر مـــن  ـــذي يعت ـــو بكـــر ال ـــه وهـــو الشـــهيد املجاهـــد رامـــي أب ـــر شـــهيدنا املجاهـــد حســـن باستشـــهاد أحـــد أقارب تأث

(2013 - 1990)

مجاهــد دفــع حريتــه مثًنــا لكرامــة فلســطني ليقبــع خلــف القضبــان 

ــي  ــة جــراء سياســة اإلهــامل الطب ــه الصحي ــم تتدهــور حالت أســرًا، ث

ــال الشــهادة، فمــن  ــة اإلرهــاب الصهيــوين حتــى ن التــي تنتهجهــا دول

األرس إىل القــر هــذا هــو عيــش العظــامء.
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ـــر  ـــس واستشـــهد يف 13 يناي ـــاد اإلســـامي يف محافظـــة نابل ـــة الجه ـــاح العســـكري لحرك ـــدس الجن ـــا الق ـــوادر رساي ـــرز ك أب

ـــس. ـــة نابل ـــوين يف مدين ـــش الصهي ـــادة الجي ـــر قي ـــه بقصـــف مق ـــاء قيام ـــاين( 2003م أثن ـــون الث )كان

ــاد اإلســـامي ومقاومتـــه لاحتـــال  عـــى خلفيـــة نشـــاطات شـــهيدنا الفـــارس حســـن يف صفـــوف حركـــة الجهـ

ـــة  ـــم الئح ـــت بتقدي ـــاين( 2013م، وقام ـــون الث ـــر )كان ـــه يف 7 يناي ـــوين باعتقال ـــال الصهي ـــوات االحت ـــت ق ـــوين قام الصهي

ـــة  ـــا: العضوي ـــود، أهمه ـــة بن ـــن مثاني ـــي م ـــن وه ـــد حس ـــهيدنا املجاه ـــزاز لش ـــر واالعت ـــجل الفخ ـــب يف س ـــام« لُتكت »اته

يف صفـــوف حركـــة الجهـــاد اإلســـامي، وإلقـــاء الحجـــارة مبشـــاركة مجموعـــة مـــن الشـــباب عـــى قـــوات االحتـــال 

ـــام  ـــزة يف الع ـــاع غ ـــى قط ـــرب ع ـــاء الح ـــه رصة أثن ـــوين يف قريت ـــكري صهي ـــب عس ـــرق جي ـــاركة يف ح ـــوين، واملش الصهي

2012م )الســـامء الزرقـــاء(. واالنضـــامم لخليـــة عســـكرية لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي يف محافظـــة نابلـــس والقيـــام 

بسلســـلة مـــن العمليـــات الجهاديـــة املقاومـــة.

موعد مع الشهادة
بالرغـــم مـــن تدهـــور الحالـــة الصحيـــة للشـــهيد املجاهـــد حســـن تـــرايب يف ســـجون االحتـــال الصهيـــوين بســـبب 

إصابتـــه مبـــرض رسطـــان الـــدم إال أن قـــوات االحتـــال الصهيـــوين رفضـــت اإلفـــراج عنـــه بهـــدف العـــاج، وكذلـــك منعـــت 

ـــن  ـــه م ـــراج عن ـــة باإلف ـــا املؤسســـات الحقوقي ـــي أطلقته ـــن املناشـــدات الت ـــم م ـــه بالرغ ـــازم ل ـــي ال ـــاج الطب ـــم الع تقدي

ـــال. ـــجون االحت س

ـــن شـــهيدنا األســـر حســـن يف  ـــراج ع ـــوين باإلف ـــدو الصهي بشـــكل مفاجـــئ وعاجـــل قامـــت إدارة مصلحـــة ســـجون الع

16 أكتوبـــر )ترشيـــن األول( 2013م ونقلـــه إىل مشـــفى العفولـــة الصهيـــوين بســـبب التدهـــور الخطـــر يف وضعـــه الصحـــي 

ـــه  ـــراج عن ـــه واإلف ـــة ل ـــام املوجه ـــة االته ـــاء الئح ـــي بإلغ ـــراًرا يق ـــتصدرت ق ـــه، واس ـــذي أصاب ـــاد ال ـــف الح ـــراء النزي ج

ـــه  ـــورة وضع ـــه وخط ـــم مبرض ـــت تعل ـــا كان ـــاًم بأنه ـــه عل ـــة تجاه ـــئولية القانوني ـــن املس ـــرب م ـــى تته ـــوم حت ـــس الي يف نف

ـــًدا. ويف  ـــرة ج ـــة خط ـــي يف مرحل ـــه الصح ـــات وضع ـــى ب ـــه حت ـــازم ل ـــاج ال ـــدم الع ـــا مل تق ـــة، لكنه ـــن البداي ـــي م الصح

ـــان  ـــن لجن ـــد حس ـــر املجاه ـــهيد األس ـــل الش ـــأ رحي ـــى نب ـــطني ع ـــتيقظت فلس ـــاين( 2013م اس ـــن الث ـــر )ترشي 5 نوفم

ـــهيدا. ـــد ش الخل
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الشهيد املجاهد نافع جميل نافع السعدي 

وزع حلوى استشهاده قبل لحظات من رحيله

الميالد والنشأة
ــدة  ــني ألرسة مجاه ــم جن ــران( 1990م يف مخي ــو )حزي ــوم 9 يوني ــعدي ي ــل الس ــع جمي ــد ناف ــهيد املجاه ــد الش ول

ــى  ــام 1948م. درس حت ــذ الع ــة من ــزار« املحتل ــة »امل ــا إىل قري ــود جذوره ــن الشــهداء واألرسى، تع ــد م ــت العدي قدم

ــة. ــة يف مدرســة حشــاد الثانوي ــة الثانوي ــم، واملرحل ــوث يف املخي ــة الغ ــدارس وكال ــارش يف م الصــف الع

تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد نافــع مــن خمســة أبنــاء وخمــس بنــات غــر الوالديــن. ابــن عمــه الشــهيد املجاهــد 

ــني مــن  ــدم اثن ــذي ق ــاد اإلســامي بســام الســعدي ال ــادي يف الجه ــاء الشــيخ القي ــه أبن ــاء عمومت أرشف الســعدي وأبن

أبنائــه شــهيدين وهــام الشــهيد املجاهــد إبراهيــم والشــهيد املجاهــد عبــد الكريــم.

صفاته وأخالقه
يصفــه أحــد أصدقائــه بأنــه محبــوب للجميــع، ويحــب مســاعدة النــاس، ويصفــه بقولــه »ومــا بــني يديــه ليــس لــه«، 

أمــا والــده فيقــول: »التــزم بصاتــه وبقــراءة القــرآن الكريــم، واتصــف بأنــه كتــوم، وهــو صديــق البــن عمــه الشــهيد 

أرشف الســعدي وكثــرًا مــا ســاعده أثنــاء مطاردتــه، فهــو الــذي رشبــه فكــر الجهــاد اإلســامي«.

مشواره الجهادي
لــكل بدايــة نهايــة، ولكــن ليســت بنهايــة عاديــة، بــل هــي نهايــة األبطــال، نهايــة فــارس مــن فرســان املخيــم بــدأ 

مشــواره إىل جانــب الشــهيد املجاهــد أرشف الســعدي يســاعده أثنــاء مطاردتــه، فاعتنــق عى يــده فكر الجهاد اإلســامي.

شــهيدنا الفــارس نافــع نشــيط متيــز يف حركــة الجهــاد اإلســامي، وعمــل مرافًقــا لبعــض كــوادر حركــة الجهاد اإلســامي 

ورسايــا القــدس يف جنــني، ويضيــف والــده: »عمــل يف تصنيــع العبــوات الناســفة، وكثــرًا مــا رأيتــه يلبــس القنــاع ووشــاح 

رسايــا القــدس ويحمــل الســاح ويشــارك يف املســرات، كــام أنــه اعتــاد رشاء مــواد التصنيــع مــن مالــه الخــاص«.

تعــرض الشــهيد املجاهــد نافــع للماحقــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة للســلطة يف محافظــة جنــني عــى خلفيــة حيازتــه 

الســاح، ودوهــم بيتــه أكــر مــن مــرة دون أن يكــون متواجــًدا فيــه.

(2013 - 1990)

هنــأ مبيــاد مولــود جديــد ووزع الحلــوى يف املخيــم. مل يعلــم 

ــم  ــاد تقدي ــة الشــهداء واعت ــاد رفق ــد اعت ــوى استشــهاده؛ فق ــا حل أنه

اآلخريــن عــى نفســه. صعــد ســطح املنــزل، فأصيــب برصاصــة. قــال: 

ــى  ــه ع ــب صديق ــل إىل جان ــرة. نق ــرة األخ ــا امل ــم أنه ــي، ومل يعل أم

ــد. ــب دون وداع أح ــدة. ذه ــٍة واح حامل
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موعد مع الشهادة
بوحشية وهمجية داهمت قوات االحتال مخيم جنني العتقال الشهيد املجاهد حمزة أبو الهيجاء من كتائب القسام يف 

مخيم جنني، والذي كان مطارًدا لألجهزة األمنية وقوات االحتال يف آن واحد. أما تفاصيل القصة الحقيقية فلم تكن إال عى لسان 

الشاهد الوحيد عى جرمية االغتيال الجريح عيل السعدي من مخيم جنني ورفيق درب الشهيد والذي كان معه لحظة االستشهاد.

بــأمل شــديد يتحــدث الشــاب عــيل عــن تفاصيــل عمليــة استشــهاد الشــهيد املجاهــد نافــع ويقــول: »كنــا متواجدين يف 

ســاحة املخيــم قبــل صــاة الظهــر يــوم 18 ديســمر )كانــون األول( 2013م وتوجهنــا ألحــد املحــات وقمنــا بــرشاء بعــض 

التســايل، وجلســنا بالحــارة ملــدة نصــف ســاعة، فنــادى علينــا شــاب يدعــى محمــود ورشبنــا فنجــان قهــوة وتركــت نافــع 

قبيــل صــاة العــر لقضــاء بعــض األعــامل، وعندمــا أنهيــت عمــيل اتصلــت بنافــع، فقــال يل: لحظــات وأكــون عنــدك. 

وعدنــا والتقينــا بســاحة املخيــم. ونحــن نتمــى جاءنــا أحــد األصدقــاء يدعــى فرحــان الســعدي، وأخرنــا أن عبــد الســام 

ــا  ــا إىل بيــت الشــيخ جــامل أبــو الهيجــاء وصعدن أبــو الهيجــاء نجــل األســر جــامل أبــو الهيجــاء رزق مولــوًدا، فتوجهن

للطابــق الثــاين وتناولنــا الحلويــات، وهنــاك كنــا متواجديــن مــع نافــع وفرحــان الســعدي، وأحمــد الســعدي، وعاصــم أبــو 

الهيجــاء شــقيق األســر عبــد الســام، ونجيــب حويــل، والشــهيد حمــزة أبو الهيجــاء الــذي اغتالته قــوات االحتــال الحًقا«.

يتــأمل مــن جرحــه ويصمــت، وميــي يف حديثه: »غادر الشــباب وبقــي فرحان الســعدي وأحمد ونافع وحمــزة، وبعدها 

حمــل نافــع الكنافــة وتوجــه لســاحة املخيــم لتوزيــع الحلــوى عى شــباب املخيم يف الســاحة وعــاد للبيت. وبعــد لحظات 

ســمعنا صــوت إطــاق نــار يف منطقــة الجابريــات بجنــني فــإذا بصــوت ســيارات تثــر ضجة كبــرة، فطلــب حمزة مــن نافع 

أن يفتــح الشــباك وينظــر، وبالفعــل عــاد يــرخ: الجيــش يحــارص البيت يا شــباب! فخرج حمــزة والبقية ولحقنــا بهم أنا 

ونافــع. ولحظــة وصولنــا درج البيــت املــؤدي لســطح املنــزل إذ بنافــع يــرخ: أصبــت برصاصة ببطنــي! فحاولــت الهروب 

للــدرج، وأطلقــوا عــيل النــار، وزحفــت وقعدت عى األرض بعد إصابتي، وبدأت أشــعر أن قدمي ســتقطع من شــدة األمل«.

ويضيـف: »فقـدت نافـع، وحاولـت أن أرصخ، ولكنـي مل أسـتطع، وإذ بالجيـش يقتحـم البيـت بعد تفجر البـاب، وأنا 

ملقـى عـى األرض، ونافـع يـرخ عـى سـطح املنـزل وال أحد ينقـذه، فاقرتب منـي أحد الجنود وسـألني مـن يتواجد عى 

سـطح املنـزل؟ وأجبتـه نافـع. وبرعـة الـرق توجـه الجنـود لسـطح املنـزل إلحضار نافع وسـحبوه مـن أعى املنـزل وهو 

ينزف بشـدة وأجلسـوه بجانبـي وبـدؤوا بتخريب البيت وتفتيشـه«.

تسقط دموع عيل ويجمع كلامته من شدة أمله عى فراق ابن عمه وصديقه نافع وميي يف حديثه: »اقرتب منا أحد 

الجنود وقال لنافع: أنا دكتور. وبدأ بعاجه ووضعوا له الشاش وأعطوه حقنة، وبعد قليل أحروا بطانية ووضعوها عى 

نافع وأخرجونا من البيت، ويف هذه اللحظات بدأ نافع ينادي عى أمه ووضعونا عى باب املنزل وفتشونا وغطونا بالحرامات، 

ثم وضعوا نافع بالسيارة العسكرية وأنا يف سيارة أخرى ونقلونا للمستشفى بعد انسحابهم من املخيم. وأثناء تواجدي يف 

قسم الطوارئ مبستشفى العفولة سألت عن نافع وأخرتني إحدى املمرضات العربيات أن الجيش مل يحر أحًدا معك«.

ــم  ــم. افتقــده أطفــال املخي ــه أزقــة املخي ــع وافتقدت ــذار. حــزن الجمي رحــل الشــهيد املجاهــد نافــع دون ســابق إن

ــه. ــه وأحباب ــاد عليهــا أهل ــة التــي مــألت أرجــاءه واعت وشــيوخه. غابــت تلــك البســمة الريئ
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الشهيد املجاهد محمد سامة دياب العجلة

أسر خارج حدود األرس

الميالد والنشأة
ــَر أرجــاء الشــجاعية إذ شــهد ميــاد الشــهيد املجاهــد محمــد ســامة  ــا َعطَّ كان 9 مــارس )آذار( 1983م يوًمــا ربيعًي

العجلــة )أبــو ســامة( الــذي أحــب الوطــن فلــم تشــغله زينــة الحيــاة الدنيــا.

ويف حــي إجديــدة القريبــة مــن الخــط الرشقــي تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة حطــني 

وتعليمــه اإلعــدادي يف مدرســة الفــرات أمــا تعليمــه الثانــوي فتــم يف مدرســة جــامل عبــد النــارص. ومــا أن تخــرج منهــا 

حتــى التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة.

حــاول شــهيدنا املجاهــد محمــد أن يجمــع بــني الدراســة الجامعيــة والعمــل العســكري، وكاهــام جهــاد ورشف، لكــن 

العمــل العســكري اســتحوذ عــى وقتــه لــذا تــرك الدراســة يف الجامعــة، لكــن الحنــني إىل الدراســة ظــل يازمــه؛ فقــرر 

قبــل استشــهاده بفــرتة العــودة إىل مقاعــد الجامعــة إال أن الشــهادة يف ســبيل اللــه كانــت أقــرب. تــزوج شــهيدنا الفــارس 

محمــد يف 25 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2008م وبهــذا أكمــل نصــف دينــه ورزقــه اللــه ثاثًــا مــن البنــات )رزان، ورؤى، 

وفاطمــة الزهــراء( وقــد ســّمى األخــرة فاطمــة تيمًنــا بفاطمــة الزهــراء بنــت رســول اللــه . عشــق شــهيدنا املجاهــد 

محمــد منــذ صغــره الجهــاد فلــم يتــوان عــن الذهــاب للحــدود الرشقيــة لرجــم األعــداء. ومل يرهبــه يوًمــا بطــش العــدو 

الــذي اقتــاده ذات مــرة إىل أحــد املواقــع ليثــر بهــذا مشــاعر النســوة الــايت خرجــن لتخليصــه مــن بــني أيديهــم. ويكــر 

شــهيدنا املجاهــد محمــد وتكــر معــه مشــاعر الجهــاد حتــى إنــه صــار يُخــرج الطــاب مــن املدرســة ليذهبــوا إىل رجــم 

العــدو يف معــر املنطــار.

عــاش شــهيدنا املقــدام محمــد يف بيــت بســيط يحــب الوطــن. وقــد نــال ابــن عمــه الشــهيد املجاهــد بســام العجلــة 

رشف الشــهادة يف معركــة بشــائر االنتصــار بتاريــخ 12 مــارس )آذار( 2012م التــي ظهــر لرايــا القــدس الدور البــارز فيها.

صفاته وأخالقه
متتــع شــهيدنا املجاهــد محمــد بصفــات محمــودة؛ فهــو مــرح ذو ابتســامة تدخــل الــرور عــى جالســيه. جــريء ال 

يخــى يف اللــه لومــة الئــم. يواظــب عــى صاتــه وال ســيام صــاة الفجــر. ومــن أبهــى ســامته أنــه يكتــم رسه ويخفــي 

عملــه ويــزرع ويفجــر األلغــام بنفســه.

(2014 - 1983)

ــبَّ  ــاءه، فأح ــت لق ــه! ومتني ــك إلرضائ ــت إىل رب ــد! عجل ــا محم أي

لقــاَءك. للرجــال ســامت، وخرهــا إخــاص النّيــة والثبــات، فكنــت مثااًل 

للصــدق يف صغــرك ويف شــبابك. وكان مــن كرمــه أن رزقــك املــوىل ثاثـًـا 

مــن البنــات هــن أجمــل الــوردات يف حياتك وبعد الشــهادة. يا لســرتك 

ــدك. ــن بع ــدرب مل ــف ال ــور يكش ــا ن ــة! إنه ــك الزكي ــرة وصفات العط
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أدرك أن الشــهادة آتيــة لــذا مل يكــن قلًقــا عــى بناتــه فهــنَّ يف رعايــة اللــه، وكيــف يكــون قلًقــا وهــو يؤمــن بقــدر 

اللــه وأن هــذه الدنيــا إىل زوال. وكفــاه فخــًرا شــهادة قائــد كتائــب عــز الديــن القســام الشــهيد أحمــد الجعــري بــأن 

محمــًدا بألــف رجــل.

مشواره الجهادي
إنــه مبــدأ الوعــي واإلميــان والثــورة. جوهــر الصــدق الــذي ملــع يف حيــاة شــهيدنا املجاهــد محمــد فســارع إىل االنتــامء 

ــل  ــيام العم ــل وال س ــع العم ــاطه يف كل مواق ــة نش ــدأ مبامرس ــام 1999م ب ــع ع ــذ مطل ــامي؛ فمن ــاد اإلس ــة الجه لحرك

الطــايب املوســوم باســم الرابطــة اإلســامية.

ــه  ــاد اإلســامي، وميزت ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــا القــدس الجن ــارس محمــد يف صفــوف رساي انخــرط شــهيدنا الف

ــع  ــاط م ــن الرب ــف ع ــكرية، ومل يتخل ــدورات العس ــن ال ــد م ــى العدي ــل دؤوب. تلق ــب عم ــدي صاح ــة كجن االنتفاض

املجاهديــن. ويذكــر أبــو مجاهــد )أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس( أنــه شــارك يف اشــتباك مســلح مــع الوحــدة الهندســية 

التابعــة للعــدو، وغــدا مــع أترابــه املجاهديــن لوحــدة الهندســة باملرصــاد. وهــو العقــل املدبــر لعمليــة كــر الحصــار 

ــارًزا. خصوًصــا مــع اإلخــوة يف كتائــب املجاهديــن وألويــة النــارص صــاح الديــن، وتجــى دوره ب

أطلــق شــهيدنا املجاهــد محمــد العديــد مــن الصواريــخ بأنواعهــا، ويشــهد لــه ذلــك عــى جرأتــه وإطــاق صــاروخ 

مضــاد لســاح الطــران وشــهدت بذلــك إذاعــة العــدو. ربطتــه عاقــة قويــة بالشــهيد املجاهــد عــامد حــامد القيــادي 

البــارز يف صفــوف ألويــة النــارص صــاح الديــن، وكذلــك بالشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس ماجــد الحرازيــن.

يذكــر صديقــه األســر املحــرر رامــز الحلبــي أن الشــهيد الفــارس محمــد متيــز مبحبتــه الامتناهيــة لــألرسى. يحفــظ 

ــة مــن  ــه منظومــة متكامل ــه هاجــس تحريرهــم. إن ــط بقضاياهــم وأحكامهــم، ومل يغــب عــن وجدان أســامَءهم ويحي

ــع  ــكل وال ميــل يف رصــد املواق ــه! ال ي ــار ديدن ــدا اإليث ــم ب ــني! وك ــرح عــى املحزون ــم أدخــل الف ــم؛ فك األخــاق والقي

العســكرية الصهيونيــة وتحــركات االحتــال مــن املنطقــة الوســطى حتــى شــامل القطــاع حيــث يجلــس ويرصــد عــى 

الحــدود أكــر مــام يجلــس يف بيتــه.

يُســجل للشــهيد املقــدام محمــد قيامــه بحفــر نفــق طويــل مــع رفاقــه املجاهديــن مــن رسايــا القــدس بالقــرب مــن 

الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة القريبــة مــن مســتوطنة »نحــال عــوز« وقــد اخــرتق النفــق الحــدود ووصــل إىل الداخــل 

املحتــل بعــرشات األمتــار واســتهدف مــن ذلــك القيــام بعمليــات فدائيــة لخطــف جنــود. وقــد تــم تدمــر دبابــة وجرافــة 

صهيونيــة مــن خــال هــذا النفــق يف أثنــاء حــرب غــزة 2008م.

موعده مع الشهادة
وللشــهادة موعــد، ووعــد اللــه آت ال محالــة. توقــع والــده شــهادته يف كل لحظــة. ويف صبــاح يــوم األربعــاء 8 ينايــر 

)كانــون الثــاين( مــن العــام 2014م صــى شــهيدنا املقــاوم محمــد الفجــر يف مســجد التوفيــق ومــازح شــيوخ املســجد 

ــة،  ــرب الحــدود الرشقي ــة ق ــة جهادي ــاز مهم ــة للقطــاع يف الســاعة 9:40 إلنج ــم توجــه إىل الحــدود الرشقي ــه، ث كعادت

وانفجــر صــارخ مــن نــوع ســام كان يرغــب يف إطاقــه أو تجربتــه لــروي دمــه أرض الوطــن وتتــوزع أشــاؤه عــى ربوعه.
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الشهيد املجاهد زيدان محمد زيدان فطاير

استغل شبابه يف طاعة الله والجهاد يف سبيله

الميالد والنشأة
يف 12 فرايــر )شــباط( 1990م ولــد الشــهيد املجاهــد زيــدان محمــد فطايــر الــذي زيــن بنــوره محافظــة ديــر البلــح 

ــاء وتســع  ــني مــن األبن ــن واثن وســط قطــاع غــزة الصامــد لينشــأ ويرتعــرع وســط أرسة محافظــة تتكــون مــن الوالدي

بنــات، شــهيدنا املجاهــد زيــدان أكرهــم ســًنا.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد زيــدان تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس ديــر البلــح، ومل يكمــل دراســته 

بســبب ظــروف األرسة الصعبــة واتجــه لســوق العمــل الحــر ليســاعد والــده يف مصاريــف األرسة الكبــرة.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد زيــدان بفتــاة صالحــة ليكمــل بهــا حياتــه ويبنــي معهــا أرستــه الخاصــة، لكنــه رحــل قبــل أن 

يــرزق املولــود الــذي طاملــا متنــى قدومــه.

صفاته وأخالقه
»حنــون جــًدا معــي ومــع أمــه وأخــوه وأخواتــه حتــى مــع أطفــال الحــي الذيــن حينــام يجدهــم يقبــل رؤؤســهم 

لحبــه لهــم« بهــذه الكلــامت بــدأ والــده الصابــر الحديــث عــن صفــات ابنــه، ثــم تابــع: »التــزم الشــهيد زيــدان بالصــاة 

يف املســجد خصوًصــا صــاة الفجــر التصافــه بالتديــن وحرصــه عــى إرضــاء ربــه. أحــب مســاعدة املحتاجــني فلــم يتــوان 

عــن مــد يــد العــون لــكل مــن يطلبهــا«.

ُعهــد شــهيدنا املقــدام زيــدان بــاًرا بوالديــه مطيًعــا لهــام وحريًصــا عــى أال يغضــب منــه أحــد. يقــول الوالــد: »كيــف 

ميكــن أن تكــون عاقــة أب بابنــه البكــر وســنده؟! لــك أن تتخيلهــا«.

مشواره الجهادي
ــه  ــه تجــاه دين هــي فلســطني هــمُّ شــهيدنا املقــدام زيــدان وكل مجاهــد أيب رفــض أن ميــوت قبــل أن يــؤدي واجب

ــق  ــث أن التح ــا لب ــام 2007م، وم ــامي يف الع ــاد اإلس ــة الجه ــدان لحرك ــارس زي ــهيدنا الف ــى ش ــه. انتم ــعبه وأمت وش

بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليخــط بدمــه طريقــه إلرضــاء ربــه والدفــاع عــن 

ــه. شــعبه ووطن

(2014 - 1990)

هــي الشــهادة تطلــب رجالهــا أولئــك الفرســان الذيــن يحيــون مــن 

أجــل دينهــم ووطنهــم، شــهيدنا الفــارس زيــدان فطايــر شــهيد اإلعــداد 

ــل  ــاءوا لي ــن أض ــاد الذي ــامر الجه ــن أق ــد م ــة واح ــة القادم للمواجه

فلســطني الحالــك.
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ــر البلــح لصــد التوغــات املتكــررة مــن قبــل  ــاط عــى الثغــور الرشقيــة لدي شــارك شــهيدنا املقــاوم زيــدان يف الرب

قــوات االحتــال، ثــم تنقــل يف العمــل، وشــارك يف صــد العديــد مــن التوغــات إضافــة إىل مشــاركته يف إطــاق عــدد مــن 

الصواريــخ عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة.

موعد مع الشهادة
ــه  ــاء تأديت ــا أثن ــدان إىل الع ــارس زي ــى شــهيدنا الف ــر )شــباط( 2014م ارتق ــق 22 فراي ــوم الســبت املواف مســاء ي

واجبــه الجهــادي املتمثــل باإلعــداد ملرحلــة املواجهــة مــع العــدو الصهيــوين مــن خــال حفــر األنفــاق والقيــام بالعمليــات 

الجهاديــة املميــزة ضــد جيشــه املهــزوم بــإذن اللــه.

ظهــر يــوم األحــد شــيعت جامهــر ديــر البلــح جثــامن الشــهيد مــن مستشــفى شــهداء األقــى وســط القطــاع إىل 

بيــت عائلتــه مبنطقــة الحكــر بديــر البلــح إللقــاء نظــرة الــوداع عليــه قبــل أن يــوارى جثامنــه الطاهــر الــرى يف مقــرة 

الشــهداء بديــر البلــح.
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الشهيد املجاهد إسامعيل حامد عبد أبو جودة

كر الصمت فكان للنر عنوان

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد إســامعيل حامــد أبــو جــودة )أبــو الــراء( مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة بتاريــخ 10 ديســمر 

)كانــون األول( 1991م، درس مرحلتــي االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث باملدينــة وأكمــل الثانويــة العامــة 

يف مدرســة غســان كنفــاين برفــح.

ــزم  ــيط ملت ــت بس ــف يف بي ــام الحني ــم اإلس ــى تعالي ــامعيل ع ــد إس ــهيدنا املجاه ــرىب ش ــره ت ــة أظاف ــذ نعوم  من

ــر منهــا أجــداده قــًرا وظلــاًم عــام 1948م لتهاجــر العائلــة يف رحلــة  تعــود أصولــه إىل بلــدة »بــر الســبع« التــي ُهجِّ

مــن العــذاب إىل مدينــة رفــح، وتســتقر بعدهــا يف منطقــة البيــوك شــاميل رشق املدينــة، عــى أمــل العــودة إىل قراهــم 

ــم. وأراضيه

صفاته وأخالقه
 متيــز الشــهيد الفــارس إســامعيل بقــوة الشــخصية ونشــاط الحركــة وشــجاعة القلــب وجــرأة النفــس، صفــات ميــزت 

الفتــى الناشــئ منــذ صغــره وكأنهــا رعايــة اللــه تصقلــه ألمانــة كبــرة تنتظــره. حافــظ عــى صلواتــه الخمــس يف املســجد، 

وهــو محبوبـًـا مــن النــاس، ويُشــهد لــه بالخــر واإلصــاح بــني النــاس.

 مشواره الجهادي
ــال شــهيدنا املقــاوم إســامعيل رشف االنتــامء لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2007م، ومــن ثــم التحــق بصفــوف  ن

ــا القــدس عــام 2008م وســعى دامئــا إىل تقديــم أغــى مــا ميكــن يف ســبيل اللــه، وعــى طريــق تحريــر فلســطني. رساي

(2014 - 1991)

أيهــا الشــهيد تعاليــت بروحــك عــى األحقــاد، ورصعــت الهــوى 

ــك  ــك، همت ــك، وال الخــوف يثني ــال يغري ــا امل ــة، ف ــوى ملحم يف أق

ــا يف  ــة، وإخاًص ــة تســامت شــعوًرا باملســؤولية، وحمــًا لألمان العالي

العمــل، وجــرأًة يف الحــق، وإقداًمــا يف مياديــن الخــر. يــا مــن عاندت 

الظلــم وجابهــت القهــر، كنــت ألعــداء دينــك ووطنــك شــوكة غصــت 

ــاح  ــيد الس ــف، وس ــل املوق ــت رج ــم، فأن ــت ليله ــم، وأرق حلوقه

حملــت يف أعامقــك أســمى آيــات الرحمــة، وأرقــى معــاين الشــعور 

والحــس النبيــل، فغــدوت بلســاًم يــداوي الجــراح، ونســمة تبعــث األفــراح، يعيــش الشــهداء حياتهــم بجســد يف الدنيــا 

وروح تحلــق يف الجنــان، وإذا مــا ذكــرت الشــهادة والشــهداء فإنــه لزاًمــا علينــا أن نذكــر أهــل البطولــة والفــداء وشــهيد 

الحــق والواجــب الشــهيد املجاهــد إســامعيل أبــو جــودة.
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حــرص الشــهيد املقــدام إســامعيل عــى االلتــزام بالعمــل العســكري الــذي كُلــف بــه، فقــد ُعهــد ملتزًمــا أشــد االلتــزام 

مبهــامت الربــاط عــى الثغــور، حريًصــا عــى بــذل الجهــد باإلعــداد ملواجهــة االحتــال الصهيــوين.

 مــن أبــرز األعــامل الجهاديــة التــي نفذهــا شــهيدنا الفــارس إســامعيل هــي الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة 

رفــح والعمــل ضمــن وحــدة املدفعيــة والصاروخيــة بالكتيبــة الشــاملية واملشــاركة يف العديــد مــن املهــامت العســكرية، 

التــي آخرهــا اســتهداف العــدو بقذائــف الهــاون.

موعد مع الشهادة
إنهــا لحظــات وتــودع فيهــا النفــس أحبابهــا، تكــون حينهــا فلتــات اللســان وصايــا، وتغــدو املواقــف لألحبــة ذكــرى، 

تبرشهــم بقــرب األفــراح ودنــو املكانــة يف الجنــان.

ــن  ــي ع ــه، يح ــر جبين ــه، من ــرشق وجه ــا، م ــجاًعا مقداًم ــًدا ش ــل أس ــارس )آذار( 2014م رح ــاء 11 م ــاح الثاث صب

مكانتــه وكرامتــه ويســافر إىل منــازل الشــهداء بجــوار ربهــم. ارتقــى شــهيدنا املقــاوم إســامعيل إىل عليــاء املجــد والخلــود 

خــال تصديــه لتوغــل قــوة صهيونيــة رشق خانيونــس جنــوب القطــاع، مســتهدًفا إياهــا بقذائــف الهــاون هــو ورفيقيــه 

الشــهيدين املجاهديــن عبــد الشــايف صالــح معمــر وشــاهر حمــودة أبــو شــنب.

 ســام لروحــك أبــا الــراء يف الخالديــن، نحســبك وال نزكيــك، فنعــم أجــر املجاهديــن، ونعــم أجــر املرابطــني، ونعــم 

أجــر العاملــني.

ــا القــدس ردت عــى استشــهاد ثاثــة مــن مجاهديهــا بعمليــة ســمتها كــر الصمــت يف 12  الجديــر ذكــره أن رساي

مــارس )آذار( 2014م أطلقــت خالهــا قرابــة الـــ 130 صاروًخــا عــى املغتصبــات املحيطــة بقطــاع غــزة عــى مســافة 8 كم 

واعــرتف العــدو بوقــوع إصابــات وأرضار ماديــة فادحــة يف املبــاين واملمتلــكات جــراء ســقوط الصواريــخ.

ــي بلغــت 1600  ــة املتكــرر والت ــأيت رًدا عــى الخروقــات الصهيوني ــة ت ــا القــدس أكــدت أن العملي مــن جهتهــا رساي

ــاين( 2012م. ــن الث ــاء يف نوفمــر )ترشي ــة يف القاهــرة عقــب معركــة الســامء الزرق ــع اتفــاق التهدئ ــذ توقي خــرق من
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الشهيد املجاهد شاهر حمودة محمود أبو شنب

املقاتل يف كل امليادين، وفاتحة الخر ملعركة كر الصمت

الميالد والنشأة
يف 6 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1990م ولــد فــارس مــن فرســان هــذه األمــة، وبطــل مــن أبطــال اإلســام العظيــم حيــث 

أرشقــت شــمس الشــهيد املجاهــد شــاهر حمــودة أبــو شــنب )أبــو خالــد( مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة.

 ترعــرع شــهيدنا املجاهــد شــاهر يف أحضــان أرسة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف تتكــون مــن والديــه الكرميــني 

وثاثــة أشــقاء وشــقيقة واحــدة، تجــرع كــام باقــي الفلســطينيون مــرارة وظلــم االحتــال الصهيــوين، ليبقــى فكــره راســًخا 

متشــّبًعا باملقاومــة وقتــال أعــداء اللــه.

ــة رفــح، وبعــد أن أنهــى   تلقــى شــهيدنا املجاهــد شــاهر تعليمــه األســايس مبدرســة غســان كنفــاين لاجئــني مبدين

املرحلــة الثانويــة بنجــاح، التحــق بجامعــة األقــى بقســم إدارة األعــامل وكان يف املســتوى الرابــع حتى تاريخ استشــهاده.

صفاته وأخالقه
 متيــز الشــهيد املقــدام شــاهر بأخاقــه الحســنة، وبــر الوالديــن وحــب الديــن والوطــن، والدفــاع عــن ثــرى أرضنــا 

ــني، شــديًدا عــى  ــه املؤمن ــاًم عــى إخوان ــم، رحي ــه لومــة الئ ــاب يف الل ــا ال يه ــة فلســطني، فنشــأ شــجاًعا مقداًم الحبيب

ــني. ــن واملنافق الكافري

مشواره الجهادي
أكــرم اللــه تعــاىل الشــهيد الفــارس شــاهر بنعمــة الجهــاد يف ســبيل اللــه ملتحًقــا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف 

العــام 2007م، مكمــًا مشــواره الجهــادي ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف 

العــام 2009م وأصبــح مثــااًل للمجاهــد الصــادق الــذي يتحــى بالســمع والطاعــة وااللتــزام بــكل مــا يُطلــب منــه، وحــب 

املجاهديــن لــه وثقتهــم بــه، وتعلقــه الكبــر بالقــرآن الكريــم وأخاقــه.

(2014 - 1990)

اليــوم وكل يــوم نحــن عــى موعــد مــع بيعــة الــدم والشــهادة، 

وهــا نحــن نــودع اليــوم شــهيًدا وقمــًرا مــن األقــامر الذيــن ضحــوا 

بــكل مــا ميلكــون يف ســبيل اللــه، فهنيًئــا لكــم أيهــا الشــهداء، هنيًئــا 

ــأمل  ــدري أنت ــا ن ــوة واالنتصــار ف ــا رجــاالت الق ــادتنا، ي ــا س ــم ي لك

حزنـًـا لفراقكــم، أم نبــي دًمــا عــى رحيلكــم، أم نبتســم فرًحــا ألنكــم 

نلتــم شــهادة العــزة والكرامــة. الشــهيد الفــارس شــاهر أبــو شــنب، 

املقاتــل يف كل املياديــن، رحلــت ورزقــك اللــه الشــهادة كــام متنيــت 

يف أرض املعركــة مقبــًا غــر مدبــر.
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عمــل الشــهيد املقــاوم شــاهر كأحــد الجنــود البارزيــن يف وحــدة املدفعيــة لرايــا القــدس يف منطقــة البيــوك رشق 

رفــح، كــام شــارك بفاعليــة يف الربــاط عــى الثغــور وحــرص بشــدة عــى عــدم التغيــب عــن هــذا العمــل الــذي أخلصــه 

لوجــه اللــه عــز وجــل، فلــم يتــوان للحظــة يف التجهيــز واإلعــداد ملواجهــة االحتــال.

ــه املســئول املبــارش عــن املجموعــة التــي يعمــل يف صفوفهــا الشــهيد املجاهــد  ــد الل ــو عب تحــدث األخ املجاهــد أب

شــاهر، قائــًا: »متيــز الشــهيد شــاهر يف أدائــه أثنــاء معركــة الســامء الزرقــاء يف نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2012م عــن غــره 

ــا تجــاه أراضينــا املحتلــة عــدًدا مــن قذائــف  مــن إخوانــه املجاهديــن، ومــا ميــزه فعــًا هــو قدرتــه عــى الرمــي يومًي

الهــاون عــى مــدار 8 أيــام متواصلــة دون أن يتــم رصــده«.

 وأضــاف: »يُعــد الشــهيد الهــامم شــاهر مــن النخبــة يف وحــدة املدفعيــة، وهــذا ما أظهــره أثنــاء التدريبــات والدورات 

التــي تلقاهــا خــال الفرتات الســابقة«.

 وأشــار إىل موقــف تدمــع ألجلــه العيــون، موضًحــا أن الشــهيد الفــارس شــاهر كتــب وصيتــه مبــكان استشــهاده متاًمــا، 

فهــذا يحمــل يف طياتــه معــاين الصــدق يف طلبــه الشــهادة، فصــدق اللــه فصدقــه اللــه.

 موعد مع الشهادة
ــا عــن املقدســات،  لطاملــا حلــم الجســد الــذي عمــل للــه، وتعــب يف ســبيله، وجاهــد إلعــاء كلمتــه، وتقــدم دفاًع

ــم بالشــهادة والســكينة يف جــوار الرســول الحبيــب. ورابــط عــى ثغــور املســلمني، لطاملــا حل

 ففــي ظهــر يــوم الثاثــاء 11 مــارس )آذار( 2014م فاضــت روحــه إىل بارئهــا أثنــاء تصديــه لقــوة صهيونيــة متوغلــة 

رشق مدينــة رفــح حيــث أمطــر القــوة بقذائــف الهــاون املباركــة وأثنــاء انســحابه اســتهدفته طائــرة اســتطاع بصــاروخ 

ــو جــودة، ليســرتيح الجســد  ــو معمــر وإســامعيل أب ــد الشــايف أب ــن عب ــه الشــهيدين املجاهدي عــى األقــل هــو ورفيقي

بجــوار ربــه، ولرتقــد الــروح يف مســتقر رحمتــه، وليــرتك املهمــة لجنــوده، وليحمــل األمانــة رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا 

اللــه عليــه فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا.

ــا القــدس ردت عــى استشــهاد ثاثــة مــن مجاهديهــا بعمليــة ســمتها كــر الصمــت يف 12  الجديــر ذكــره أن رساي

ــات املحيطــة بقطــاع غــزة عــى مســافة  ــا عــى املغتصب ــة الـــ 130 صاروًخ ــا قراب مــارس )آذار( 2014م أطلقــت خاله

8 كــم واعــرتف العــدو بوقــوع إصابــات وأرضار ماديــة فادحــة يف املبــاين واملمتلــكات جــراء ســقوط الصواريــخ.

ــي بلغــت 1600  ــة املتكــرر والت ــأيت رًدا عــى الخروقــات الصهيوني ــة ت ــا القــدس أكــدت أن العملي مــن جهتهــا رساي

ــاين( 2012م. ــن الث ــر )ترشي ــاء يف نوفم ــامء الزرق ــة الس ــب معرك ــرة عق ــة يف القاه ــاق التهدئ ــع اتف ــذ توقي ــرق من خ
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الشهيد املجاهد عبد الشايف صالح محمود أبو معمر

 أمر الوحدة املدفعية، كر الصمت بقذائفه

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد عبــد الشــايف صالــح أبــو معمــر )أبــو صالــح( يف 6 ينايــر )كانــون الثــاين( 1981م يف مدينــة 

ــا قدمــت التضحيــات الجســام بــدًءا مــن تهجــر أجــداده مــن بلــدة »بــر الســبع« املحتلــة  رفــح لعائلــة ملتزمــة دينًي

عــام 1948م ومــروًرا مبرحلــة االنتفاضــة األوىل 1987م والتــي تعرضــت فيهــا العتــداءات متكــررة مــن قــوات الجيــش 

الصهيــوين. تتكــون أرستــه مــن والديــه الكرميــني وثاثــة أشــقاء وأربــع شــقيقات.

درس شــهيدنا املجاهــد املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني يف مدينــة رفــح، وحصــل عى 

الثانويــة العامــة مــن مدرســة طــه حســني برفــح، واتجــه الحًقــا للعمــل الحــر ملســاعدة أرستــه يف شــئون الحيــاة الصعبــة. 

تــزوج شــهيدنا املجاهــد عبــد الشــايف بفتــاة مصــون، وُرزق باثنــني مــن الذكــور واثنتــني مــن اإلنــاث. 

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن شــهيدنا الفــارس أبــو صالــح الكثر مــن الصفات واملناقــب الحميــدة واملميزة، فتمتــع رحمه الله بالشــجاعة 

والجــرأة الكبــرة، كذلــك يعتــر مــن أكــر النــاس تواضًعــا وخدمــة إلخوانــه، حتــى إن هــذه امليــزة كانــت شــعاًرا يعتــز بــه 

أمــام أصدقائــه وأقرانــه. مل تكــد االبتســامة تفــارق وجهــه الطاهــر، محــب لــروح الفكاهــة والنكتــة واملامزحــة الخفيفــة 

حتــى يف أحلــك الظــروف، يتفقــد املجاهديــن ويتحســس احتياجاتهــم، فــكل مــن عمــل معــه عــرف مــدى حنانــه وعطفه.

مشواره الجهادي
التــزم شــهيدنا الفــارس عبــد الشــايف يف مســجد طــارق أبــو الحصــني جنــوب القطــاع وحافــظ عــى حضــور حلقــات 

ــاد اإلســامي يف  ــة الجه ــدأ مشــواره الدعــوي يف حرك ــزام. ب ــااًل للطاعــة وااللت ــدوات والجلســات، فصــار مث القــرآن والن

ــه فتــدرج حتــى  ــرز دورهــم يف العمــل الحــريك يف منطقت ــل الشــباب الذيــن ب فلســطني عــام 2003م وأصبــح مــن أوائ

(2014 - 1981)

يحتــل العظــام مكانـًـا بــارًزا يف صفحــات التاريــخ بعد أن يســطروا 

أروع املاحــم فــداًء لديــن اللــه ثــم لقضيتهــم التــي يعيشــونها ومــا 

ــبيل  ــاد يف س ــن وجه ــة وط ــة قضي ــذه القضي ــون ه ــمى أن تك أس

اللــه وميوتــون يف ســبيلها، فــوق أرضيــة صلبــة مــن الفهــم العميــق 

ــة التعامــل مــع العــدو. الشــهيد املجاهــد  لطبيعــة القضيــة ومعادل

عبــد الشــايف صاحــب الشــخصية املتميــزة يف عطائهــا وقدرتهــا عــى 

املبــادرة والتجديــد، شــخصية تســتحق أن نقــف عندهــا وقفــة 

متأملــة، فاحصــة نســتطلع حياتهــا ومكامــن الروعــة يف فيهــا، ونقــّوم تجربتهــا الرائــدة ونســتخلص العــر مــن مســرة 

ــة بالتضحيــات يف ســبيل الرســالة التــي آمنــت بهــا ونــذرت نفســها وحياتهــا لتحقيقهــا. ــه الحافل عطائ
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ــه املتواصــل، إىل أن التحــق بصفــوف  ــه الامحــدود وعمل ــه نظــًرا لنشــاطه وانتامئ ــرز القــادة يف منطقت ــح أحــد أب أصب

ــع العــام 2004م. ــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مطل ــا القــدس الجن رساي

شــارك شــهيدنا املقــاوم أبــو صالــح يف العديــد مــن العمليــات العســكرية ضــد العــدو الصهيــوين مــن تفجــر عبــوات 

ناســفة وإطــاق صواريــخ وقذائــف هــاون باإلضافــة إىل تعليمــه جيــًا كامــًا مــن اإلخــوة املجاهديــن بتخصــص املدفعية.

ــن بأنفســهم وأموالهــم وأهليهــم يف  ــح كاألبطــال القابضــني عــى دينهــم واملجاهدي ــو صال غــدا الشــهيد املقــدام أب

ــا يف كتيبتــه  ــًدا ميدانًي ســبيل اللــه، والقــادة الفاهمــني لدورهــم فتــدرج عملــه مــن منصــب إىل آخــر حتــى أصبــح قائ

ــا القــدس يف منطقــة البيــوك. وأمــرًا لوحــدة اإلســناد املدفعــي لراي

 موعد مع الشهادة
صبــاح الثاثــاء 11 مــارس )آذار( 2014م رحــل الشــهيد الفــارس عبــد الشــايف خــال تصديــه للتوغــل الصهيــوين رشق 

خانيونــس جنــوب القطــاع، مســتهدًفا قــوات العــدو بقذائــف الهــاون هــو ورفيقيــه الشــهيدين املجاهديــن إســامعيل أبــو 

جــودة وشــاهر حمــودة أبــو شــنب. 

يف ســياق متصــل رسد أبــو أنــس صديــق الشــهيد املجاهــد عبــد الشــايف اللحظــات األخــرة قبيــل استشــهاد الشــهداء 

الثاثــة قائــًا: »أعطــى جهــاز الرصــد واملتابعــة إشــارة إىل قيــادة الكتيبــة بتوغــل عدد مــن اآلليــات والجرافــات الصهيونية 

ــه بالتصــدي للتوغــل عــر إطــاق  ــة رحمهــم الل ــة، فتــم تكليــف الشــهداء الثاث داخــل أرايض املواطنــني رشقــي املدين

قذائــف الهــاون تجــاه تجمــع اآلليــات«.

وأضــاف: »تــم تحديــد الهــدف وأخــذ اإلحداثيــات الدقيقــة لــرب القــوة وبالفعــل تــم إعطــاء األوامــر باســتهداف 

تجمــع اآلليــات وإطــاق قذائــف هــاون عيــار 120 ملــم«.

 وأشــار إىل أن املجموعــة متكنــت مــن إصابــة منطقــة التوغــل إصابــة دقيقــة أبهــرت العــدو الصهيــوين مــن شــدة 

ــة. ــة العري ــة يف الصحاف دقتهــا حســب التحليــات العســكرية واألمني

 وأوضــح بــأن طائــرة اســتطاع غــادرة كانــت تحلــق يف املــكان رصــدت املجموعــة أثنــاء انســحابها يف حقــل زراعــي 

فباغتتهــم بإطــاق صــاروخ واحــد مــا أدى إىل استشــهادهم عــى الفــور قبــل نقلهــم إىل املشــفى. 

ــا القــدس ردت عــى استشــهاد ثاثــة مــن مجاهديهــا بعمليــة ســمتها كــر الصمــت يف 12  الجديــر ذكــره أن رساي

مــارس )آذار( 2014م أطلقــت خالهــا قرابــة الـــ 130 صاروًخــا عــى املغتصبــات املحيطــة بقطــاع غــزة عــى مســافة 8 كم 

واعــرتف العــدو بوقــوع إصابــات وأرضار ماديــة فادحــة يف املبــاين واملمتلــكات جــراء ســقوط الصواريــخ.

ــي بلغــت 1600  ــة املتكــرر والت ــأيت رًدا عــى الخروقــات الصهيوني ــة ت ــا القــدس أكــدت أن العملي مــن جهتهــا رساي

ــاين( 2012م. ــن الث ــاء يف نوفمــر )ترشي ــة يف القاهــرة عقــب معركــة الســامء الزرق ــع اتفــاق التهدئ ــذ توقي خــرق من



موسوعة شهداء من فلسطين168

الشهيد املجاهد محمد عمر صالح أبو زينة

ثاثة رفقاء بدمائهم سطروا لوحة للوحدة الوطنية

الميالد والنشأة
ــة بتاريــخ 5 أغســطس )آب( 1989م  ــد الشــهيد املجاهــد محمــد عمــر أبــو زينــة وترعــرع مبخيــم جنــني البطول ول

حيــث تفتحــت عينــاه عــى غطرســة االحتــال وتجــره عــى أبنــاء شــعبنا الصابــر.

ــو  ــة )أب ــو زين ــد أب ــن شــقيق الحــاج املجاهــد خال  نشــأ الشــهيد الفــارس محمــد يف بيــت مؤمــن مجاهــد؛ فهــو اب

صالــح( الــذي تعــرض العتقــاالت متكــررة مــن العــدو الصهيــوين ومــن كــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي يف محافظــة جنــني.

 أكمـــل الشـــهيد املجاهـــد محمـــد عمـــر أبـــو زينـــة دراســـته االبتدائيـــة واإلعداديـــة والثانويـــة مبـــدارس املخيـــم 

ــة  ــة العربيـ ــة يف الجامعـ ــا. انتقـــل للدراسـ ــم التاريـــخ والجغرافيـ ليتعلـــم حـــب الوطـــن وعشـــق األرض كـــام يتعلـ

ـــوادر الرابطـــة اإلســـامية اإلطـــار  ـــح أحـــد ك ـــزًا كـــام أصب ـــًدا ممي ـــر خـــال دراســـته جه ـــة وأظه ـــة املحتل ـــة بالضف األمريكي

الطـــايب لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي.

صفاته وأخالقه
نـــادر الشـــجاعة، كريـــم النفـــس، شـــغله هـــم الوطـــن، يحـــب مســـاعدة الجميـــع، وحســـن العاقـــات مـــع كل 

النـــاس. تعلـــق قلبـــه بالقـــرآن وباملســـجد. ال يفـــرق بـــني انتـــامء وانتـــامء إال مبقـــدار القـــرب أو البعـــد عـــن حـــب 

ـــة  ـــه ســـبحانه وتعـــاىل مـــا متنـــى يف معركـــة بطولي ـــه، فبلغـــه الل ـــى الشـــهادة مـــن قلب ـــة فـــداء لهـــا. متن فلســـطني والتضحي

ـــة. ـــاد املضيئ ـــات الجه ـــروى يف صفح ت

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة، والفضــل يف ذلــك لعمــه املجاهــد خالــد 

بعــد اللــه تعــاىل إثــر معركــة جنــني البطوليــة يف أبريــل )نيســان( 2002م التــي خاضتهــا رسايــا القــدس بقيــادة الشــهيد 

الشــيخ القائــد محمــود طوالبــة، فــزاد إعجــاب الشــهيد الفــارس محمــد بالحركــة وفكرهــا املقــاوم، وقــرر أن يصبــح أحــد 

فرســان رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.

(2014 - 1989)

إىل الذيـــن امتطـــوا صهـــوة زماننـــا الزائـــف ليصنعـــوا لألمـــة 

ـــوا  ـــدود واقتحم ـــود والس ـــوا القي ـــن حطم ـــب. إىل الذي ـــاًدا ال تغي أمج

ـــا  ـــوغ كلامتن ـــم نص ـــاح. إليك ـــاء الصب ـــو ضي ـــوا نح ـــك ليمض ـــا الحال ليلن

ــس  ــم ونلتمـ ــج ضيائكـ ــن وهـ ــس مـ ــم ونقتبـ ــرتب منكـ ــا نقـ لعلنـ

ـــق العـــزة  ـــا اىل طري ـــا يهدين ـــا لن دربكـــم. نخـــط ســـرتكم لتكـــون نراًس

والكرامـــة والنـــر بـــإذن اللـــه.
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ــال  ــوات االحت ــٍد لق ــن تص ــكرية م ــامت العس ــن امله ــر م ــارك يف كث ــدس وش ــا الق ــوف رساي ــهيدنا بصف ــق ش التح

ــه. ــني وخارج ــم جن ــل مخي ــة داخ ــال املختلف ــح االحت ــتهداف مصال واس

ــع للســلطة الفلســطينية أكــر مــن مــرة أبرزهــا   اعتقــل الشــهيد املجاهــد محمــد عنــد جهــاز األمــن الوقــايئ التاب

بتاريــخ 12 أكتوبــر )ترشيــن األول( 2010م ملــدة 25 يوًمــا عــى خلفيــة نشــاطه يف حركــة الجهــاد اإلســامي وانتامئــه لهــا.

بعــد اإلفــراج عنــه مــن ســجون الســلطة الفلســطينية قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين باعتقالــه بتاريــخ 27 ديســمر 

)كانــون األول( 2010م وأفــرج عنــه بتاريــخ 29 أبريــل )نيســان( 2012 بعدمــا أظهــر بســالة منقطعــة النظــر يف الصــر 

والتحمــل وتحــدي جــروت االحتــال.

 بعــد أقــل مــن عــام عــادت قــوات التنســيق األمنــي التابعــة ألجهــزة الســلطة الفلســطينية ملاحقــة الشــهيد املجاهــد 

محمــد عــى خلفيــة نشــاطه الكبــر يف الحركــة، وطاردتــه خــال أحــداث مخيــم جنــني يف عــام 2013م.

 دأب الشــهيد املقــدام محمــد عــى املشــاركة يف فعاليــات ونشــاطات حركــة الجهــاد اإلســامي يف مخيــم جنــني وخــارج 

ــي  ــة األرسى ه ــام أن معرك ــاده الت ــم، العتق ــام منه ــن الطع ــني ع ــناد األرسى واملرب ــاطات إس ــا نش ــم، وخصوًص املخي

املعركــة األســمى واألرشف يف وجــه الســجان، وهــم بحاجــة ملــن يســاندهم ويســاعدهم. ناهيــك عــن مشــاركته الفاعلــة 

يف فعاليــات اســتقبال األرسى املحرريــن مــن ســجون االحتــال أو ســجون الســلطة.

رافــق الشــهيد املجاهــد محمــد خــال حياتــه العديــد مــن الشــهداء القــادة واألبطــال منهــم رفــاق دربــه الشــهيد 

املجاهــد خالــد أبــو ســاري والشــهيد املجاهــد نافــع الســعدي، وتأثــر باستشــهادهم كثــرًا باإلضافــة ملرافقتــه لعــدد آخــر 

مــن الشــهداء األبطــال. كــام متتــع بعاقــة طيبــة مــع كثــر مــن أبنــاء الفصائــل األخــرى.

موعد مع الشهادة
ــود  ــزاًل يع ــارس )آذار( 2014م وحــارصت من ــق 22 م ــني فجــر الســبت املواف ــم جن ــال مخي ــوات االحت اقتحمــت ق

للمواطــن عزمــي أبــو إيــاد بالقــرب مــن مستشــفى خليــل ســليامن الحكومــي، واشــتبكت مــع مجموعــة مقاومــني مــا 

أســفر عــن استشــهاد ثاثــة منهــم وهــم: الشــهيد حمــزة أبــو الهيجــا مــن كتائــب القســام، والشــهيد الفــارس محمــد أبــو 

زينــة مــن رسايــا القــدس، والشــهيد يــزن باســم جباريــن مــن حركــة فتــح.

وأفــاد شــهود عيــان أن تبــاداًل إلطــاق النــار ســمع خــال محاولــة جنــود االحتــال اقتحــام املنــزل العتقــال املقاومــني، 

فيــام أصيــب ســبعة مواطنــني بالرصــاص حينــام حاولــوا منــع قــوات االحتــال مــن اقتحــام املنــزل.

وقالــت اإلذاعــة العريــة الرســمية إن قــوات مشــرتكة مــن الشــاباك والجيــش ومــا يســمى بوحــدة مكافحــة اإلرهــاب 

)ميــام( قامــت مبحــارصة البيــت الــذي تحصــن فيــه الشــهيد املجاهــد حمــزة أبــو الهيجــا. كــام قالــت مصــادر صهيونيــة 

إن جنديــني مــن وحــدة ميــام الخاصــة باالغتيــاالت أصيبــا بجــروح خــال االشــتباك مــع املقاومــني يف مخيــم جنــني.
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الشهيد املجاهد أحمد حيدر محمد فحجان

متنى الشهادة فنالها

الميالد والنشأة
يف فجــر يــوم 6 أغســطس )آب( 1983م كانــت أرسة الشــهيد املجاهــد أحمــد حيــدر فحجــان )أبــو حيــدر(، تســتقبل 

ــه منــذ نعومــة أظافــره عــى تربيتــه وأشــقائه  نبــأ ميــاد مهجــة قلبهــا فعمــت الفرحــة ديارهــم بقدومــه وعمــل والديّ

االثنــني وشــقيقته الوحيــدة تربيــة إســامية، فنشــأ وترعــرع يف بيــت عائلتــه البســيطة مبخيــم خانيونــس حيــث اســتقرت 

عائلتــه بعدمــا اضطــرت لــرتك قريتهــا »يبنــا« قهــًرا وظلــاًم عــام 1948م كــام غرهــم الكثــر مــن العوائــل الفلســطينية 

بســبب املجــازر الصهيونيــة التــي ارتكبــت بحــق شــعبنا.

ــة  ــني مبدين ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة الغ ــدارس وكال ــايس يف م ــه األس ــل تعليم ــد مراح ــد أحم ــهيد املجاه درس الش

ــه ملشــواره التعليمــي  ــة حالــت دون إكامل ــة بنجــاح، ولكــن الظــروف االقتصادي ــة الثانوي ــم أنهــى املرحل خانيونــس، ث

ــاء،  ــاع البن ــل يف قط ــا للعم ــه بعده ــا، ليتج ــد فيه ــل واح ــته لفص ــد دراس ــة بع ــة الجامعي ــد الدراس ــرك مقاع ــث ت حي

ليســاعد والــده الريــر يف إعالــة العائلــة. شــهيدنا املجاهــد أحمــد متــزوج ولديــه ثاثــة أطفــال وطفلــة، ومل مينعــه مــن 

ــاد واالستشــهاد. ــق الجه ــة طري مواصل

صفاته وأخالقه
ــه فلــذة كبــده  ــه ومنتــه واصطفائ ــه عــى فضل ــاء لل ــه بعــد الحمــد والثن ــدأ حديث ــد الشــهيد املجاهــد أحمــد ب وال

شــهيًدا، قائــًا: »أحمــد متنــى الشــهادة وســعى لنيلهــا وهــو طفــل صغــر، فكثــرًا مــا كنــت أســمعه يبــي ويبتهــل، قائــًا: 

لقــد استشــهد جميــع أصدقــايئ مــن دوين فمتــى ســتلحقني بهــم يــا رب؟«. 

وأكمــل الوالــد أبــو محمــد الــذي يعــاين مــن فقــدان نعمــة البــر حديثه بصــوت امتزجــت فيه حــرارة الشــوق ومرارة 

الفــراق قائــًا: »أحمــد مهــذب، هــادئ، طيــب، شــجاع، شــهم، وملتــزم«، مؤكــًدا أن فراقه شــكل صدمــة وفاجعــة للجميع، 

ولكنــه قــدر اللــه متمنًيــا مــن اللــه أن يجمعــه وإيــاه وكل املســلمني يف جنــة الرحمــن التــي وعــد بهــا عبــاده الصابريــن.

(2014 - 1983)

ــد مســارنا نحــو  ــة التــي تعي دمكــم أيهــا الشــهداء ســيظل البوصل

فلســطني والقــدس واألرسى وكل الثوابــت، مهــام بلغــت أمــواج الحيــاة 

ــم شــمس  ــاك، فدمك ــا وهن ــا هن ــي تعصــف بن ــا الت ــة وتقلباته العاتي

تســطع بالحقيقــة، تــرشق كل يــوم لتذيــب الظلــم والظلــامت، وتُعطــى 

األمــل بــأن يوًمــا جديــًدا قــد بــدأ، وأن عهــد الحريــة واالســتقال قــد 

ــكل  ــرتق، ف ــة أال تف ــع، والوصي ــة وتجتم ــم تتوحــد األم ــرتب، بدمك اق

متــاع الدنيــا زائــل، ال ُملــك يبقــى وال مــال وال ولــد، بــل عمــل صالــح 

بــه إىل اللــه نقــرتب.
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ُعــرف شــهيدنا الفــارس أحمــد بالخلــق املميــز، فكانــت عاقتــه حســنة مــع جرانــه يســودها روح التعــاون واإليثــار 

عــى النفــس. وهــو محــب لحركتــه متفــاٍن يف خدمتهــا، يبــذل الغــايل والنفيــس يف ســبيل تحقيــق أهدافهــا لغــرس حــب 

ــو  ــه أب ــق درب ــال صدي ــام ق ــف، ك ــه يف كل موق ــه وصدق ــز برجاحــة عقل ــد. متي ــل الصاع ــدى الجي ــة ل ــاد واملقاوم الجه

إســامعيل: »الشــهيد أحمــد مهــذب ألبعــد مــا ميكــن أن تتصــور، لقــد خــرت أًخــا عزيــزًا يصعــب نســيانه، لكــن عــزايئ 

أنــه نــال رشف الشــهادة يف ســبيل اللــه«. وأضــاف بصــوت شــاحب حزيــن: »الشــهادة يف ســبيل اللــه كانــت حــارضة دوًمــا 

يف كل أحاديثنــا، مل تغــب حتــى لحظــة استشــهاده«، ســائًا املــوىل عــز وجــل أن يتقبلــه يف الفــردوس األعــى، وأن يلحقنــا 

بــه مقبلــني غــر مدبريــن.

مشواره الجهادي
ــاة،  عشــق الشــهيد املقــدام أحمــد فلســطني، وعشــق الجهــاد حتــى باتــت فلســطني وتحريرهــا كل مطلبــه يف الحي

ــدو  ــذف الع ــذ يق ــذ أخ ــنه وقتئ ــر س ــم صغ ــى، رغ ــة األوىل واألق ــات االنتفاض ــعبه يف فعالي ــاء ش ــام كل أبن ــارك ك ش

بالحجــارة واملولوتــوف، لكــن ذلــك مل يكــن يشــفي غليلــه، الــذي كان يــرى ظلــم بنــي يهــود وقتلهــم ألبنــاء شــعبه بــدم 

بــارد، فأخــذ يبحــث عــن طريــق ميكــن مــن خالهــا أن يشــفي صــدور األرامــل واألمهــات الثــكى حتــى وجــد ضالتــه 

التــي يبحــث عنهــا، فالتحــق بأحــد التنظيــامت الفلســطينية التــي تقــدم إليهــا كاستشــهادي، لكــن ظــروف حالــت دون 

تحقيــق حلمــه، فقــرر بعــد رحلــة بحــث وقــراءة مســتفيضة االلتحــاق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني 

يف العــام 2006م حيــث الجهــاد واالستشــهاد والعطــاء املتناهــي يف خــط املواجهــة األوىل، والعمــل العســكري النوعــي 

ــاد  ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــق بصف ــام 2007م التح ــون. ويف الع ــي صهي ــد بن ــز ض واملتمي

اإلســامي، وتلقــى العديــد مــن الــدورات اإلعداديــة والتدريبيــة يف مختلــف النواحــي العقائديــة اإلميانيــة والعســكرية. 

وعمــل يف بدايــة مشــواره الجهــادي يف وحــدة املرابطــني عــى الثغــور، ثــم انتقــل للعمــل يف عــدة مجــاالت عســكرية، 

قبــل أن يلتحــق بوحــدة التصنيــع.

موعد مع الشهادة
بينــام العــدو الصهيــوين يواصــل عدوانــه عــى قطــاع غــزة الصامــد لكــر إرادة الجهــاد واملقاومــة، يف صبــاح يــوم 

الســبت 24 مايــو )أيــار( 2014م خــرج الشــهيد املجاهــد أحمــد ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد عبــد الســام دحــان 

لتنفيــذ مهمــة جهاديــة متثلــت يف تجهيــز وإعــداد العبــوات الناســفة للمجاهديــن، لكنــه القــدر شــاء أن تنفجــر إحــدى 

العبــوات الناســفة ارتقيــا عــى أثرهــا شــهيدين يف ســبيل اللــه نحتســبهام كذلــك وال نــزيك عــى اللــه أحــًدا.
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الشهيد املجاهد عبد السام يوسف محمد دحان

صدق الله فصدقه

الميالد والنشأة
نشــأ شــهيدنا املجاهــد عبــد الســام يوســف دحــان )أبــو الــراء( يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام 

ــباط(  ــر )ش ــاده يف 6 فراي ــاء مي ــام 1948م، ج ــة ع ــة« املحتل ــة »حامم ــا إىل قري ــود جذوره ــاة تع ــبيل حي ــا وس منهًج

1983م يــوم فــرح ورسور لعائلتــه التــي اســتقبلت قدومــه إىل الحيــاة بســعادة غامــرة، لينضــم إىل أرستــه املكونــة مــن 

والديــه وســبعة أشــقاء وأخــت واحــدة.

ــة الغــوث وتشــغيل  ــة يف مــدارس وكال ــة واإلعدادي ــد الســام مراحــل تعليمــه االبتدائي تلقــى شــهيدنا املجاهــد عب

ــة بنــت  ــزوج ولدي ــد الســام مت ــة يف مدرســة هــارون الرشــيد. الشــهيد املجاهــد عب الاجئــني، وأكمــل دراســته الثانوي

ــراء«. ــا«، وطفــل اســمه »ب اســمها »الن

صفاته وأخالقه
يف الحــي الــذي ترعــرع فيــه شــهيدنا الفــارس أبــو الــراء وعــاش ســنوات طفولتــه وشــبابه أشــاد العديــد مــن ســكان 

ــاًرا بهــام، يســاعدهم ويخفــف عنهــم أحزانهــم مــن خــال  ــا لوالديــه، ب منطقتــه بدماثــة أخاقــه وتدينــه، فهــو مطيًع

إدخــال البهجــة والــرور إىل نفوســهم وإضفــاء جــو املــرح داخــل بيــت عائلتــه.

يقــول والــده أبــو أرشف الــذي بــدا صابــًرا محتســًبا: »لقــد منــح اللــه ابنــي عبــد الســام الكثــر مــن صفــات النبــل 

واألمانــة واالحــرتام والشــجاعة والصــر واإلميــان باللــه والرضــا مبــا قســمه اللــه مــن رزق«. ومل يخــِف أبــو أرشف حزنــه 

الشــديد عــى فقــدان نجلــه الــذي كان فاجعــة لهــم، لكنــه اســتدرك قائــًا: »عــزايئ أنــه صــدق اللــه يف طلبهــا وصدقــه 

اللــه بإعطائــه إياهــا«.

(2014 - 1983)

ــخ  ــّر التاري ــا قاهــرة لألعــداء عــى م هكــذا هــي فلســطني دوًم

ــوم  ــي كل ي ــا، فف ــواعد أبنائه ــم بس ــم وأوهامه ــة ألحامه ومحطم

تــرشق فيــه شــمس أو تغــرب تــودع فــارس أشــم مــن فوارســها عــى 

مذبــح الحريــة والفــداء مــن أجــل أن تنعــم هــي بالحريــة وأمتهــا 

ــا لــك يــا  بالكرامــة وتطهــر مقدســاتها مــن دنــس املغتصبــني. فهنيًئ

ــة  ــن األم ــة ع ــاد نياب ــرشف الجه ــهداء ب ــا كل الش ــام وي ــد الس عب

ــام  ــا مه ــتعود األرض ألصحابه ــزاة وس ــيندحر الغ ــم س ــاء. نع جمع

ــة كــام أوىص الشــهيد  ــة األمــة املركزي ــني فلســطني، وســتبقى فلســطني قضي ــاج جب ــة ت طــال الزمــن، وســتبقى املقاوم

ــة حــدود الوطــن، وقاهــرة  ــور املفكــر فتحــي الشــقاقي، ســينتر الحــق عــى الباطــل، وســتبقى املقاومــة حامي الدكت

ــه. ــإذن الل األعــداء ب
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 وتابــع قولــه: »ابنــي عبــد الســام متنــى الشــهادة وكنــت أقرأهــا يف عيونــه وإين فخــور باستشــهاده، وهــذا فضــل مــن 

اللــه ســبحانه وتعــاىل أن اصطفــاه شــهيًدا عــى أرض امليعــاد، أرض الرســاالت الســاموية«. 

ـــذي انعكـــس عـــى شـــخصيته وحـــب  ـــن ال ـــه لآلخري ـــد الســـام بالتفاعـــل االجتامعـــي وحب ـــارس عب ـــز الشـــهيد الف متي

اآلخريـــن لـــه، وأشـــاد أصدقـــاءه بحســـن خلقـــه وأدبـــه وعطفـــه عـــى الصغـــر والكبـــر فـــرتى دوًمـــا االبتســـامة ال 

تفـــارق شـــفتاه، أشـــاروا إىل حـــب الشـــهيد لهوايـــة صيـــد األســـامك بالصنـــارة حيـــث اكتســـب منهـــا العديـــد مـــن 

ـــر.  ـــا الص ـــارات أهمه امله

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املجاهــد عبــد الســام إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي خــال انتفاضــة األقــى يف العــام 2001م، 

ومتيــز وقتهــا مبشــاركته الفعالــة يف كافــة الفعاليــات التــي تدعــو إليهــا الحركــة. ثــم انضــم لصفــوف رسايــا القــدس يف 

العــام 2004م.

ويُســجل للشــهيد املقــدام عبــد الســام مشــاركته الفعالــة يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات يف منطقــة املعســكر 

والســطر الغــريب بخانيونــس حيــث ُعــرف عــن الشــهيد حبــه للربــاط عــى الثغــور، وعمــل يف بدايــة حياتــه الجهاديــة مــع 

الشــهيد القائــد محمــد الســعافني )أبــو رجــب( أحــد قــادة رسايــا القــدس يف املنطقــة الوســطى، ويُســجل لــه مشــاركته 

ضمــن مجموعاتــه يف تنفيــذ عــدة مهــامت جهاديــة مــع الشــهداء ســليامن مقــداد ومحمــد الدســوقي.

ويف ذات الســياق تطــرق صديقــه يف رسايــا القدس أبــو النور عن صفاته التي متيز بها خال مســرة جهاده قائًا: »حرص 

الشــهيد عبــد الســام عــى التحــيل مبــا يجــب أن يتحــى بــه املجاهدين مــن الرية الشــديدة والكتــامن إىل درجــة أنه قام 

بتنفيــذ بعــض املهــامت الجهاديــة بنفســه دون أن يعلــم أحــد بهــا«، مؤكــًدا أن الشــهيد اختار املهــامت الصعبــة لتنفيذها.

 واســتعرض أبــو النــور العمليــات التــي نفذهــا الشــهيد املقــاوم عبــد الســام والتــي منهــا عمليــات تفجــر عبــوات 

ناســفة يف آليــات وجرافــات صهيونيــة مــع الشــهيد املجاهــد محمــد الدســوقي، كــام شــارك يف رصــد املــكان الــذي نفــذ 

ــف  ــن القذائ ــد م ــر العدي ــة وتطوي ــة إىل مشــاركته يف صناع ــه، باإلضاف ــو عــودة عمليت ــه أب ــد الل ــه االستشــهادي عب في

 .)P2( الصاروخيــة والعبــوات الناســفة والـــ

موعد مع الشهادة
ــة  ــاء األم ــن أبن ــن م ــاء مجاهدي ــدرة الصطف ــه وق ــاء الل ــاء قض ــار( 2014م ج ــو )أي ــد 24 ماي ــوم األح ــاح ي يف صب

اإلســامية، الشــهيد املجاهــد عبــد الســام دحــان ورفيقــه الشــهيد املجاهــد أحمــد فحجــان عــى موعــد مــع الشــهادة، 

فبينــام العــدو الصهيــوين يواصــل عدوانــه عــى قطــاع غــزة الصامــد لكــر إرادة الجهــاد واملقاومــة، كان الشــهيد عبــد 

واْ لَُهــم  الســام ورفاقــه يعــدون العبــوات الناســفة للدفــاع عــن شــعبهم ولدحــض عدوانــه عمــًا بقولــه تعــاىل: »َوأَِعــدُّ

بَــاِط الَْخْيــِل تُرِْهُبــوَن ِبــِه َعــْدوَّ اللّــِه َوَعُدوَّكُــْم«، فجــاء قــدر اللــه وإرادتــه عــز وجــل أن  ٍة َوِمــن رِّ ــن ُقــوَّ ــا اْســَتطَْعُتم مِّ مَّ

يرتقــي الشــهيد املجاهــد عبــد الســام ورفيقــه الشــهيد املجاهــد أحمــد فحجــان إىل العــا أثنــاء تأديــة الواجــب الجهادي.
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الميالد والنشأة
ــة البــرة  ــو أحمــد( بتاريــخ 20 مــارس )آذار( 1983م يف مدين ــد الشــهيد املجاهــد محمــد محمــود إســامعيل )أب ول

ــا يف  ــا منه ــر أهله ــي ُهجِّ ــد الت ــر طريــف« قضــاء الل ــة »دي ــا إىل قري ــه ألرسة فلســطينية تعــود أصوله مبحافظــة رام الل

العــام 1948م عــيل أيــدي عصابــات االحتــال الصهيــوين. منــا وترعــرع وســط أرسة بســيطة مكونــة مــن والديــه الكرميــني 

ومثانيــة أشــقاء، ترتيبــه الخامــس بينهــم.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة البــرة األساســية، ومل يكمــل تعليمــه الثانــوي 

والتحــق مبعهــد التدريــب املهنــي بأريحــا وحصــل عــى دبلــوم مــن قســم الكهربــاء، وقــرر مســاعدة أرستــه يف مصاريــف 

املعيشــة الصعبــة فعمــل كهربــايئ. تــزوج مــن رفيقــة حياتــه ورزقــه اللــه طفــًا أســامه )أحمــد(.

لشــهيدنا املجاهــد محمــد شــقيق اســمه )إيــاد( قــى شــهيًدا يف أحــداث هبــة النفــق يف العــام 1996م، وقــد تــرك 

استشــهاد الشــقيق أثــًرا كبــرًا عــى حيــاة ومســرة شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن غضــب وحقــد عــى قــوات االحتــال 

الصهيــوين املجــرم.

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد محمــد أنــه صابــر محتســب؛ هــادئ متــزن شــديد الكتــامن، وبأنــه مــن امللتزمــني يف 

ــة البــرة، يعطــف عــى  ــة القرعــان مبدين املســاجد واملحافظــني عــى الصــاة يف مســجد الحســن والحســني يف حــي خل

الصغــر ويحــرتم الكبــر ويحــرص عــى رضــا الوالديــن«.

تتحــدث زوجــة الشــهيد املجاهــد محمــد قائلــة: »زوجــي الشــهيد محمــد خلــوق، محــب للحيــاة والحريــة، اهتــم 

بأرستــه وبطفلنــا الصغــر أحمــد، مل يعــرف قلبــه الحقــد تجــاه أحــد، رحــل عنــا رسيًعــا واللــه يرحمــه فقــد لبــى نــداء 

الواجــب والشــهادة«.

مشواره الجهادي
ــام 2000م،  ــى يف الع ــة األق ــع انتفاض ــامي مطل ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــد إىل صف ــدام محم ــهيد املق ــى الش انتم

(2014 - 1983)

ــم  ــن. ه ــا ســامء الوط ــروا لن ــون لين ــن يرتفع ــهداء الذي ــم الش ه

الذيــن جعلــوا اللــه والقــدس أمــام أعينهم. هــم الذين زرعــت العقيدة 

يف قلوبهــم. هــم الذيــن أحبــوا اللــه ورســوله والجهــاد يف ســبيله. أنــت 

إن شــاء اللــه مــن هــؤالء يــا شــهيدنا الفــارس محمــد! فطــوىب لروحــك 

الطاهــرة يف عليــني، والســام عــى الشــهداء والصديقــني.

الشهيد املجاهد محمد محمود عطا الله إسامعيل )الطريفي(

شهيد االنتامء والفكرة
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ليصبــح أحــد كــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي يف محافظــة رام اللــه، وهــو منــذ انتامئــه نشــيط، مخلــص، يتقــدم الصفــوف 

األوىل يف مواجهــة قطعــان املســتوطنني وجنــود االحتــال الصهيــوين.

عــى خلفيــة نشــاطات شــهيدنا الفــارس محمــد يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ومقاومتــه لاحتــال الصهيــوين 

قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين باعتقالــه 4 مــرات، كان آخرهــا بتاريــخ 30 أكتوبــر )ترشيــن أول( 2009م حيــث قــى 

13 شــهر إداري، ومجمــوع اعتقاالتــه الســابقة عامــان و6 شــهور.

ــرات  ــه املخاب ــث اعتقلت ــه، حي ــرام الل ــلطة ب ــن الس ــجون أم ــال يف س ــد إىل االعتق ــد محم ــهيدنا املجاه ــرض ش تع

ــوين  ــال الصهي ــه األرسى يف ســجون االحت ــم خدمــات إلخوان ــة تقدي ــا يف العــام 2012م عــى خلفي الفلســطينية 17 يوًم

ومشــاركته يف فعاليــات األرسى املربــني عــن الطعــام التــي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف الضفــة الغربيــة.

موعد مع الشهادة
فجــر يــوم األحــد املوافــق 22 يونيــو )حزيــران( 2014م هــو موعــد شــهيدنا الفــارس محمــد مــع الشــهادة حيــث 

ارتقــى خــال املواجهــات العنيفــة التــي اندلعــت وســط مدينــة رام اللــه؛ فقــد أصيــب بعيــار نــاري متفجــر أطلقــه عليــه 

قنــاص صهيــوين حاقــد مــن عــى ســطح إحــدى البنايــات التجاريــة وبقــي شــهيدنا املجاهــد محمــد ينــزف حتــى فــارق 

الحيــاة متأثــًرا بإصابتــه.

ــد  ــوين نعــت شــهيدها األســر املحــرر محم ــال الصهي ــة يف ســجون االحت ــة القيادي ــاد اإلســامي والهيئ ــة الجه حرك

وطالبــت الســلطة الفلســطينية بوقــف التنســيق األمنــي مــع العــدو الصهيــوين ومعاهــدة الشــهيد عــى مواصلــة طريــق 

الجهــاد واالستشــهاد.
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الشهيد املجاهد إبراهيم محمد أحمد حمد

تعلق قلبه باملجاهدين فأنزله الله منازلهم

الميالد والنشأة
ــاين(  ــون الث ــر )كان ــون يف 2 يناي ــت حان ــة بي ــد( يف مدين ــو أحم ــد )أب ــد حم ــم محم ــد إبراهي ــهيدنا املجاه ــد ش ول

ــدة  ــة مجاه ــان أرسة مؤمن ــرع يف أحض ــر وترع ــزة. ك ــهامة والع ــى الش ــه ع ــرىب في ــر ت ــيط صغ ــت بس 1979م، يف بي

ــهاد. ــهادة واالستش ــب الش ــاد وح ــن الجه ــا ل ــت أبناءه أرضع

ــم  ــدايئ واإلعــدادي، ث ــون ليكمــل تعليمــه االبت ــت حان ــة يف بي ــم باملدرســة الغربي التحــق الشــهيد املجاهــد إبراهي

انتقــل إىل مدرســة هايــل عبــد الحميــد، لينهــي دراســة الثانويــة العامــة بنجــاح بعــد أن حصــد درجــات عاليــة، ثــم أكمــل 

تعليمــه الجامعــي يف جامعــة األزهــر وحصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف اإلحصــاء، ليعمــل بعدهــا يف الجهــاز املركــزي 

لإلحصــاء مبدينــة غــزة.

تزوج شهيدنا املقدام إبراهيم وأنجب طفلني هام أحمد وتيم الله.

صفاته وأخالقه
ُعــرف شــهيدنا الفــارس إبراهيــم بأخاقــه الطيبــة العاليــة وابتســامته التــي ال تغيــب عــن وجهــه حتى يوم استشــهاده، 

كــام متيــز بعاقتــه الطيبــة مــع اآلخريــن، فــكان مثــااًل للرجــل الصــادق املخلــص واملحــب للــه عــز وجــل، بــر الوالديــن 

ــه أم أحمــد، وهــو مــن املحافظــني عــى الطاعــات وإقامــة  ــه كــام تقــول زوجت ــه مــن أكــر مــا يشــغل بال وطاعــة الل

الصلــوات، ومســجد العجمــي بيتــه الثــاين.

املــرح وحــب أبنائــه، تلــك الصفــات التــي متيــز بهــا شــهيدنا املقــدام أبــو أحمــد يف بيتــه؛ فقــد حــرص عــى ســعادة 

أبنائــه وزوجتــه كــام أنــه كثــر الصمــت قليــل الــكام، رجــل املواقــف الصعبــة املحــب لعائلتــه. 

مشواره الجهادي
حب الجهاد واملجاهدين أكر ما كان مييز شهيدنا الفارس إبراهيم وكرة الدعاء لهم.

ــايل عــى راحتهــم. وبحكــم أن  ــن فقــد ســهر اللي ــاد واملجاهدي ــرًا بحــب الجه ــق كث ــه تعل ــه أن قلب وتضيــف زوجت

(2014 - 1979)

كالقمــر الامــع يف الســامء املعتمــة ييء بنــوره الطريق للســائرين 

عــى الــدرب؛ ففــي حرتــه تســكن الكلــامت وبالحديــث عــن ســرته 

يعجــز الوصــف، مل يرتــض حيــاة الدنيــا واختــار حيــاة الخلــد والبقــاء، 

إنــه الشــهيد الفــارس إبراهيــم حمــد الــذي ســطر بدمائــه أروع ماحــم 

البطولــة واإلبــاء، لرحــل شــهيًدا بعــد أن عمــل بصمــت، فاســتحق أن 

يكــون مــن الشــهداء.
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ــض  ــام وبع ــات الطع ــم وجب ــال تقدي ــن خ ــني م ــرام املرابط ــوم بإك ــا يق ــة كان دامئً ــة حدودي ــى منطق ــع ع ــه يق منزل

ــي. ــكل يوم ــات بش املرشوب

موعد مع الشهادة 
ــان املرصــوص(،  ــوم األول للعــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البني يف مســاء الي

ومــع اشــتداد نــران القصــف تــرك شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم منزلــه وتوجــه إىل منــزل عائلتــه مــن أجــل االطمئنــان عــى 

والديــه اللذيــن تعلــق قلبــه بهــام، ومــع ســاعات املســاء اجتمعــت عائلــة الشــهيد الفــارس إبراهيــم للجلــوس يف حديقــة 

املنــزل بعــد اإلفطــار يتجاذبــون أطــراف الحديــث ويتســامرون. ومل يعلمــوا أن طائــرات الغــدر كانــت لهــم باملرصــاد، 

ــا عــى  ــرات حمــم صواريخه ــك الطائ ــو )متــوز( 2014م؛ فقــد ألقــت تل ــوم 8 يولي وكان املوعــد مــع الشــهادة مســاء ي

الشــهيد املجاهــد إبراهيــم وعائلتــه لرتقــي شــهيًدا مــع والدتــه وشــقيقه الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس حافــظ حمــد 

وزوجــة شــقيقه ســهى حمــد وشــقيقه الشــهيد املجاهــد مهــدي وابنــة شــقيقه دينــا، ويرتكــوا خلفهــم أمل الفــراق يتجرعــه 

مــن أحبهــم، وتضــاف أســامؤهم إىل لوحــة الــرشف مــع الشــهداء والصديقــني، وحســن أولئــك رفيقــا.
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الشهيد املجاهد حافظ محمد أحمد حمد

قائد عنيد عمل بصمت وأوجع املحتل

الميالد والنشأة
ــت  ــدة بي ــر )شــباط( 1977م يف بل ــخ 24 فراي ــر( بتاري ــو أم ــد )أب ــد حم ــظ محم ــور شــهيدنا املجاهــد حاف شــع ن

حانــون شــامل قطــاع غــزة، ونشــأ وترعــرع يف كنــف أرسة مجاهــدة ومحافظــة تعــرف واجبهــا الوطنــي والجهــادي. درس 

يف مــدارس بيــت حانــون، ثــم التحــق بجامعــة األزهــر تخصــص جغرافيــا.

شهيدنا املجاهد حافظ متزوج وله خمسة من األبناء وهم: )أمر، محمد، نور الدين، آدم، مليس(.

صفاته وأخالقه
والــد الشــهيد املجاهــد حافــظ حمــد تحــدث عــن أبــرز الصفــات والســامت التــي متيــز بهــا نجلــه، قائــًا: »حافــظ 

شــخص محــرتم ومحبــوب مــن الجميــع، عطــوف عــى إخوتــه وأخواتــه، قريــب جــًدا مــن والدتــه ولشــدة حبــه لوالدتــه 

ــن أن تحــب مــن  ــر الوالدي ــه، قريــب جــًدا منهــم، كيــف ال وهــو مــن يقــول مــن ب انعكــس هــذا الحــب عــى أخوال

يحبــون وتصــل مــن يصلــون«.

وأضــاف: »حافــظ صاحــب وجهــة نظــر وكنــت أســمع أصحابــه وهــم يستشــرونه، وكيــف ينصحهــم فهــذه الصفــات 

ــن والوطــن  ــة عــى حــب الدي ــة صالحــة طيب ــرىب تربي ــه ت ــه؛ ألن ــع، وكل هــذا بفضــل الل ــن الجمي ــا م ــه محبوبً جعلت

ــا: العمــر واحــد  ــال دامئً ــة، وق ــاد واملقاوم ــرتك مســرة الجه ــة عــى أن ي ــر مــن اإلغــراءات املادي ــاد، رفــض الكث والجه

والــرب واحــد«.

ـــديد  ـــه الش ـــًرا لحب ـــديًدا؛ نظ ـــا ش ـــزن حزنً ـــه يح ـــى قلب ـــاٍل ع ـــق غ ـــه صدي ـــهد ل ـــا يستش ـــظ عندم ـــع: »كان حاف وتاب

ملـــن فقـــده وتركـــه للحيـــاة الدنيـــا ورحـــل للجنـــان، ونذكـــر منهـــم الشـــهيد القائـــد عبـــد اللـــه الســـبع والشـــهيد املجاهـــد 

(2014 - 1977)

عندمــا تشــتد املاحــم ويشــتد الوطيــس ال يــرز إال الرجــال 

الرجــال الذيــن صدقــوا اللــه وأخلصــوا النيــة لــه يف جهادهــم 

ــه  ــة الل ــاء كلم ــن أجــل إع ــس م ــايل والنفي ــوا بالغ ــم وضح وحياته

ــم  ــرون خلفه ــن يس ــل للذي ــور ورسابي ــادهم ن ــن أجس ــوا م وجعل

ليعــروا الطريــق الشــائك. صعبــة تلــك اللحظــات التــي نقــف 

ــه  ــة وزوجت ــاءه الثاث ــد أبن ــب فق ــر ومحتس ــل صاب ــام رج ــا أم فيه

وحفيدتــه. نقــف اليــوم عــى ضفــة مجــد الشــهيد املجاهــد حافــظ 

حمــد، قائــد كتيبــة الشــهيد عبــد اللــه الســبع يف لــواء الشــامل، الــذي مل يتــوان لحظــة عــن مقارعــة االحتــال للدفــاع 

ــهداء. ــن الش ــون م ــتحق أن يك ــت فاس ــل بصم ــذي عم ــد ال ــد الصندي ــو القائ ــف ال وه ــعبه، كي ــاء ش ــن أبن ع
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ـــر مـــن الشـــهداء  ـــم نصـــر، وغرهـــم الكث ـــو عـــودة والشـــهيد املجاهـــد حات محمـــد شـــبات والشـــهيد املجاهـــد حامـــد أب

ـــه«. ـــم الل تقبله

مشواره الجهادي
أبــو جهــاد أحــد كــوادر رسايــا القــدس وأحــد رفــاق درب الشــهيد القائــد حافــظ تحــدث عــن أبــرز املحطــات الجهادية 

ــاد اإلســامي  ــة الجه ــوف حرك ــظ بصف ــدالع انتفاضــة األقــى التحــق شــهيدنا املجاهــد حاف ــد ان ــًا: »بع للشــهيد، قائ

ــا القــدس عــام 2001م  ليكــون أحــد أفرادهــا املخلصــني ونظــًرا لعزميتــه وفكــره الواســع تــم تنظيمــه يف صفــوف رساي

وعمــل بقــوة يف الفعــل الجهــادي مــام أســفر عــن إصابتــه يف عــدة أماكــن بجســده، ولنشــاطه وإقدامــه تنقــل يف الرتــب 

التنظيميــة؛ فقــد كُلــف بوحــدة اإلمــداد والتخزيــن لرايــا القــدس بلــواء الشــامل، ومــن ثــم قيــادة كتيبــة الشــهيد عبــد 

ــا  ــارز يف رساي ــن، ونظــًرا لنشــاطه العســكري الب ــز صفــوف املجاهدي ــه الســبع مــام دفعــه إىل إعــادة ترتيــب وتجهي الل

القــدس قــام العــدو الصهيــوين بقصــف منزلــه يف بدايــة انتفاضــة األقــى ودمــره بشــكل كيل يف معركــة الســامء الزرقــاء 

عــام 2012م«.

وأوضــح أبــو جهــاد أن الشــهيد املقــدام حافــظ أثبــت جدارتــه يف عملــه العســكري؛ فــكان أنيًســا للمرابطــني يقــوم 

بالتواصــل معهــم وإحضــار مــا يلزمهــم، ومبثابــة األب الحنــون للمجاهديــن يف كتيبــة الشــهيد عبــد اللــه الســبع، تواًقــا 

للشــهادة ويبحــث عنهــا، وأكــر دليــل عــى ذلــك أنــه ال يتــواىن عــن العمــل يف أي مهمــة توكلهــا القيــادة لــه«.

وعــن أبــرز العمليــات واملهــامت الجهاديــة التــي تــرشف شــهيدنا الفــارس حافــظ باملشــاركة بهــا التصــدي لاجتياحات 

ــا  ــام 2006م عندم ــاح يف الع ــون شــامل قطــاع غــزة والســيام خــال االجتي ــت حان ــدة بي ــي شــهدتها بل ــة الت الصهيوني

حــارص العــدو الصهيــوين مســجد النــر مبدينــة بيــت حانــون، وكذلــك مشــاركته الفاعلــة يف قصــف املــدن واملغتصبــات 

الصهيونيــة بالصواريــخ وقذائــف الهــاون. كــام لــه دور بــارز يف عمليــة تفجــر الــزورق البحــري بعــرض بحــر غــزة بتاريــخ 

22 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 2002م يف عمليــة بــدر الكــرى التــي أرشف عليهــا الشــهيد القائــد عمــر الخطيــب املعروفــة 

ــون التــي  ــة معــر بيــت حان ــة. باإلضافــة للمشــاركة يف عملي ــة الصهيوني ــة عــدد مــن جنــود ســاح البحري وأدت إلصاب

نفذهــا االستشــهادي املجاهــد مصعــب الســبع نجــل الشــهيد القائــد عبد اللــه الســبع بتاريــخ 21 فراير )شــباط( 2003م.

تعــرض الشــهيد القائــد حافــظ ملحــاوالت اغتيــال مــن العــدو الصهيــوين ومنهــا اســتهداف ســيارته أمــام منزلــه يف أحــد 

االجتياحــات ملدينــة بيــت حانون.

موعد مع الشهادة
ــوين عــى  ــي شــنها العــدو الصهي ــام الحــرب الت ــن أي ــو )متــوز( 2014م وهــي الســاعات األوىل م ــوم 8 يولي فجــر ي

ــن  ــام م ــوين باالنتق ــدو الصهي ــرات الع ــت طائ ــوص( قام ــان املرص ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة يف صي ــاع غ قط

الشــهيد املجاهــد حافــظ وأرستــه حيــث تــم قصــف املنــزل الــذي تواجــد فيــه بصواريــخ حاقــدة مــن طائــرات االســتطاع 

الصهيونيــة، وارتقــى شــهيدنا الفــارس حافــظ شــهيًدا برفقــة 5 مــن أفــراد عائلتــه وهــم: والدتــه الشــهيدة فوزيــة حمــد، 

وزوجتــه الشــهيدة ســها حمــد، وشــقيقه الشــهيد مهــدي حمــد، وابنتــه الشــهيدة دينــا، وشــقيقه الشــهيد إبراهيــم حمــد.
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الشهيد املجاهد سلامن سامة سليامن أبو صواوين

اختار األرض مهًرا لحياته فأُكرم بالشهادة عليها

الميالد والنشأة
ــلقا  ــة وادي الس ــح مبنطق ــر البل ــة دي ــامة( يف مدين ــو س ــن )أب ــو صواوي ــامة أب ــلامن س ــد س ــهيد املجاه ــد الش ول

املحــاذي ملوقــع كيســوفيم العســكري يف 9 يونيــو )حزيــران( 1984م ألرسة وبيــت مكــوَّن مــن ســبعة أشــقاء وشــقيقتني.

درس الشــهيد املجاهــد ســلامن املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديَّــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني ونظــًرا 

لقســوة الحيــاة وخطــر الحيــاة يف املنطقــة التــي يعيشــونها انقطــع عــن الدراســة يف الصــف التاســع لينتقــل للعمــل مــع 

والــده وأقربائــه يف األرايض الزراعيــة املجــاورة لهــم.

تــزوج الشــهيد املجاهــد ســلامن يف عــام 2005م لينجــب ولديــن وابنتــني ويــرتك األمانــة والعهــد لزوجتــه بــأن يســروا 

عــى النهــج اإلســامي املقــاوم.

صفاته وأخالقه
تبتســم والدتــه الحاجــة أم ســلامن وهــي تســتذكر صــورة الشــهيد البــدر ســلامن حيــث تقــول: »منــذ صغــره تــرىبَّ 

بالفطــرة عــى الديــن واألخــاق وتعلــق باملســاجد وواظــب عــى صــاة الجامعــة يف مســاجد املنطقــة حيــث ارتباطــه 

مبســجد عبــاد الرحمــن ورفاقــه هنــاك«.

وتكمــل: »ســليامن البكــر ورغــم تحملــه أعبــاء الحيــاة منــذ صغــره وعملــه إال أنــه كان يبحــث عــن ســاعة ليامزحنــي 

ــل رأيس عنــد املــرض. بشــوش يضحــك للجميــع وال يعــرف الحقــد لدرجــة أنــه يكــره املتخاصمــني ويُصلــح  فيهــا ويُقبِّ

بينهــم وبشــهادة جرانــه واألصدقــاء«.

مشواره الجهادي
كانــت الحيــاة شــبه مشــتعلة يف الحــي الــذي يعيشــه ونظــًرا لقــرب منزلــه مــن موقــع كيســوفيم العســكري فلقــد 

(2014 - 1984)

رجــال لحقــوا بزمــن الرســول  وصحابتــه بصرهــم وعملهــم طلًبــا 

لرضــوان اللــه يف دنيــا وجنــة عرضهــا األرض والســموات يف حيــاة أخــرى 

هــي الخلــود بوعــد اللــه يف رغــد وهنــاء، متنَّــوا لقــاء اللــه فاصطفاهــم 

ــة  ــتقبلهم الجّن ــام لتس ي ــهِر الصِّ ــل بش ــتعجلوا الرحي ــه فاس ــر أيَّام بخ

ــد  ــلامن ول ــد س ــهيدنا املجاه ــم. ش ــد ربِّه ــاء عن ــقيا لألحي ــدٍة وُس مبائ

واألرض فــأدرك قيمــة املــوِت ألجلهــا، عمــل ســاعات بداخلها واســتفتى 

ــا  ــا ومائه ــرق بطينه ــه ليغ ــن نفس ــر م ــه أك ــا فأحبَّت ــى حبِّه ــه ع قلب

ويرحــل كــام يرحــل الشــهداء لربِّهــم.
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عــاش تفاصيــل الوجــع واملعانــاة حالــة حــال أبنــاء الشــعب الفلســطيني منــذ الصغــر، حيــث شــارك األطفــال يف رشــق 

حافــات املســتوطنني وجيبــات الجنــود بالحجــارة وهــو يف الصــف الخامــس كــام شــارك يف إشــعال اإلطــارات وإغــاق 

الطرقــات يف أيــام حظــر التجــول ملنــع قــوات االحتــال مــن املــرور مــن أمــام بيتــه.

ـــجد  ـــة مبس ـــة باملنطق ـــة الدعوي ـــزم باللجن ـــامي فالت ـــاد االس ـــة الجه ـــوف حرك ـــلامن بصف ـــارس س ـــهيد الف ـــق الش التح

عبـــاد الرحمـــن املجـــاور ملنزلـــه، ونظـــًرا القـــرتاب مزرعتـــه التـــي يعمـــل بهـــا مـــن الحـــدود كان مُيكِّـــن رفاقـــه مـــن 

ـــة. ـــد املنطق ـــة ورص متابع

موعد مع الشهادة
مل يكــن متــوز الــدم ســوى الشــاهد الوحيــد عــى رحلــة حياتــه وغيابــه ففــي 8 يوليــو )متــوز( 2014م وهــو أحــد أيــام 

الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان الشــهيد املجاهد 

، ثــم خــرج مــن منزلــه  ســلامن عــى موعــد مــع الشــهادة والغيــاب حيــث عــاد مــن جمــع الكوســا، فاغتســل وصــىَّ

ليغلــق شــر املــاء يف األرض، فرصدتــه دبابــة حدوديــة وأطلقــت عليــه قذيفــة غــادرة قذفــت جســده ألمتــار بعيــدة مــن 

ة الربــة ليستشــهد عــى الفــور. قــوَّ

وتقــول والدتــه عــن كراماتــه بأنهــا رأت جنازتــه وكأنَّهــا تطــر مــن فــرِط الرعــة فاســتبرشت صــدق وعــد اللــه عــزَّ 

وجــل لطالبــي الشــهادة والجنَّــة، فهنيًئــا ملــن اختــاره اللــه حامًيــا لــألرض وشــهيًدا.
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الشهيد املجاهد محمد عاهد محمد حبيب

خرج يطلب الرزق، فعاد إىل أهله شهيًدا

الميالد والنشأة
يف رحــاب بيــت صغــر بســيط بحــي الشــجاعية ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد عاهــد حبيــب يف 10 أكتوبــر )ترشيــن 

األول( 1993م، وبــني أحضــان أرسة بســيطة الحــال تــرىب وترعــرع ليكــون االبــن الثالــث لعائلتــه، درس مرحلــة االبتدائيــة 

يف مدرســة حطــني، ثــم أكمــل تعليمــه اإلعــدادي يف مدرســة معــاذ بــن جبــل وتوقــف عنــد تعليمــه الثانــوي مــن أجــل أن 

يعمــل مــع والــده يف بيــع البوظــة والــراد.

قبــل عــام مــن استشــهاده تــزوج الشــهيد املجاهــد محمــد وبــدأ حيــاة زوجيــة ســعيدة، لكــن تلــك الحيــاة كانــت 

ــهداء  ــع الش ــرة م ــاة اآلخ ــش حي ــه ليعي ــاه الل ــهيًدا واصطف ــى ش ــد أن ارتق ــة بع ــه طفل ــت زوجت ــد أنجب ــرة؛ فق قص

ــا. ــك رفيق ــن أولئ ــني، وحُس والصديق

صفاته وأخالقه
ــو األخ  ــع؛ فه ــه للجمي ــه الحســنة وحب ــه وأخاق ــرف بالتزام ــه البشــوش، ُع ــب الوج ــد صاح ــارس محم الشــهيد الف

الحنــون الرحيــم بــني إخوتــه، وتقــول والدتــه إن نجلهــا الشــهيد صاحــب شــخصية هادئــة ومتواضعــة عــاش لنيــل بــر 

والديــه ودامئـًـا يطلــب رضاهــام، كــام ومتيــز بصدقــه وإخاصــه للــه عــز وجــل، فحافــظ عــى صلواتــه وصيامــه وداوم عــى 

حلقــات الذكــر يف مســجد معمــر املجــاور ملنزلــه.

ويضيــف شــقيق الشــهيد املجاهــد محمــد بكلــامت مــن الحــزن عــى فــراق شــقيقه: »كانــت عاقتــه مــع الجــران 

ــا وكذلــك مــع جميــع أبنــاء الحــي وأبنــاء شــعبه، ال يســكت عــى الخطــأ ويواجــه اإلنســان  بــكل أدب واحــرتام، محبوبً

املخطــئ بــكل جــرأة وشــجاعة، وكثــر الغــرة عــى دينــه، الجــران يحبونــه؛ ألنــه املطيــع لهــم ومنــذ صغــره يقــي حاجــة 

املحتاجــني مــن جرانــه وميــد يــد العــون واملســاعدة إليهــم«.

مشواره الجهادي
ــا بأفكارهــا  عــاش شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى حــب املقاومــة والجهــاد، وانضــم لحركــة الجهــاد اإلســامي ملتزًم

ــا  ــي تنظمه ــع النشــاطات الت ــذي يشــارك يف جمي ــد الشــاب النشــيط ال ــوين، وُعه ــال الصهي ــة االحت ــا يف مقاوم ونهجه

(2014 - 1993)

حيــا والديــه صباًحــا وتجهــز ليــوم جديــد من أجــل أن يجلــب قوت 

عائلتــه فخــرج لطلــب الــرزق، ومل يعلــم أن صواريــخ الغــدر ســتكون 

ــب  ــد حبي ــاب محم ــهيد الش ــه الش ــاد، إن ــف باملرص ــده الضعي لجس

ــهادة  ــه بالش ــه الل ــه فأكرم ــب رىض رب ــه وكس ــر والدي ــال ب ــذي ن ال

ــازل الشــهداء. ــه من وأنزل
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الحركــة، ومتيــز بالعمــل املتواصــل يف حقــل الدعــوة إىل جانــب مشــاركته يف الفعاليــات التــي تقــام يف منطقتــه، وعــى 

الرغــم مــن حبــه للجهــاد واملجاهديــن إال أن عملــه اليومــي مل يســمح لــه بااللتحــاق بركبهــم، ودامئـًـا يدعــو لهــم بالنــر 

ويدعــو اللــه أن ينزلــه منازلهــم.

موعد مع الشهادة
كعادتــه كل يــوم يخــرج الشــهيد املجاهــد محمــد منــذ ســاعات الصبــاح طالًبــا للــرزق، فيعمــل عــى توزيــع البوظــة 

والــراد عــى املحــات التجاريــة مــن خــال التكتــك الخــاص بــه، ويف اليــوم األول للحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين 

ــو )متــوز( 2014م خــرج شــهيدنا املجاهــد  ــان املرصــوص(، ويف 8 يولي عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البني

محمــد للعمــل، وأثنــاء ســره يف شــارع البلتاجــي بحــي الشــجاعية اســتهدفته طائــرات الغــدر الصهيونيــة بصواريخهــا، 

فارتقــى شــهيًدا روى بدمائــه الزكيــة ثــرى الوطــن ومعــه الشــهيد املجاهــد أحمــد مــوىس حبيــب.
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الشهيد املجاهد أمجد زاهر موىس حمدان

ضابط ساح اإلشارة يف كتيبة الشهيد عبد الله السبع

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد أمجــد زاهــر حمــدان )أبــو حذيفــة( بتاريــخ 21 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1990م يف بلــدة بيــت 

حانــون شــامل قطــاع غــزة، التحــق مبــدارس بيــت حانــون، وهــو مــن املميزيــن يف دراســته حتــى أنهــى تعليمــه الثانــوي 

مــن مدرســة هايــل عبــد الحميــد الثانويــة، ونظــًرا للظــروف الحياتيــة الصعبــة مل يتمكــن مــن إكــامل دراســته الجامعيــة. 

تــزوج مــن رفيقــة حياتــه وأنجــب منهــا طفلــني )حذيفــة، أكــرم( تــرك لهــام الوصيــة مبواصلــة طريــق الجهــاد واملقاومــة.

صفاته وأخالقه
عــن الصفــات التــي تحــى بهــا نجلهــا الشــهيد املجاهــد أمجــد قالــت والدتــه: »ولــدي أمجــد محبــوب مــن الجميــع، 

أصحابــه متعلقــون بــه كثــرًا ويــرتددون عــى بيتنــا بشــكل شــبه يومــي، ودوًمــا يخلــق جــو مــرح داخــل البيــت«.

وتابعــت حديثهــا قائلــًة: »أمجــد مــن املداومــني عــى الصــاة يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر، حنــون عــى إخوتــه 

وأهــل بيتــه وأصحابــه، يف الحــق يجهــر بكلمــة الحــق يف وجــه الجميــع ال يخــاف يف اللــه لومــة الئــم«.

مــن جانبــه تحــدث والــد الشــهيد الفــارس أمجــد، قائــًا: »أمجــد رحمــه اللــه نشــيط جــًدا، قــوي الشــخصية منــذ 

ــًدا عنــي،  ــأن يكــون بعي ــوم ب ــه بجانبــي يف كل األوقــات، مل أتصــور يف ي ــه وشــجاعته وأن ــه كنــت أشــعر برجولت طفولت

ولكــن قــدر اللــه نافــذ، أمجــد يقــدم عملــه الجهــادي عــى أي يشء آخــر؛ ففــي ســاعات عملــه عنــدي يف ورشــة دهــان 

ــا ال يعــود إال يف وقــت متأخــر مــن الليــل«. الســيارات يأتينــي ليطلــب منــي بــأن يخــرج ســاعة فيخــرج، وأحيانً

اســتذكر والــد الشــهيد املقــدام أمجــد آخــر موقــف لــه قبــل رحيلــه نحــو الجنــان قائــًا: »آخــر موقــف لنجــيل أمجــد 

والــذي لــن أنســاه عندمــا كان ياعــب ابنــه الصغــر حذيفــة، وقبــل استشــهاده بنصــف ســاعة قــال لــه: »خــاص يــا بابــا 

أنــا ألي وقــت بــدي أظــل أخدمــك الزم تعتمــد عــى نفســك«. هــذه الكلــامت التــي قالهــا البنــه الصغــر كان يشــعر 

(2014 - 1990)

ــارود  ــزف الب ــم وع ــزف جرحه ــل بن ــجوا األم ــباب نس ــا ش خطه

الــذي اســتوغل يف أجســادهم املتعبــة بوجــع الفقــر املســتقر يف أيــام 

ــا تنشــده عيونهــم الســاهرة  عمرهــم، صمــدوا فــكان الصمــود لحًن

فــوق ركام بيوتهــم املدمــرة، تســتأنس بالنــور املنبعــث مــن ذاكــرة 

ــواب  ــت أب ــابقاتها، أغلق ــت كس ــم وأصبح ــت أيامه ــهداء، توال الش

تتلوهــا أبــواب وأنهكــت جوارحهــم مــن تكــرار املحاولــة فقــروا أن 

ــًا وإن  ــزغ أم ــعاًعا يب ــون ش ــم يصنع ــم عله ــرة أيامه ــروا بزه يغام

ــًا. شــق طريقــه عــر زرقائهــا التــي ال تعــرف الرحمــة مبــن اســتوحش بحلكتهــا لي
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بأنــه ســوف يرحــل رسيًعــا، ومل نكــن نعلــم بأنــه ســوف يرحــل عنــا بعــد دقائــق معــدودة. كــام أنــه كتــب وصيتــه أمــام 

والدتــه وزوجتــه قبــل استشــهاده بأســبوعني وأخرهــام بأنــه يشــعر بقــرب أجلــه لرحــل عــن هــذه الدنيــا الزائلــة«.

مــن جانبهــا تحدثــت زوجــة الشــهيد الفــارس أمجــد عــن بعــض الصفــات التــي تحــى بهــا زوجهــا، قائلــًة: »أمجــد كان 

حنونـًـا وكنــت أشــعر بأنــه دامئـًـا معــي، متعــاون يف كل يشء حتــى يف تربيــة أبنــايئ، ومل أشــعر بأنــه قــر بــيشء بالعكــس 

كنــت دامئـًـا اســتمد منــه الحنــان وبجــواره أجــد األمــن واألمــان«.

وأضافــت الزوجــة الصابــرة: »أمجــد يحمــل نجلــه حذيفــة، وبعــد إطــاق طائــرات االحتــال الصــاروخ األول الــذي 

ســقط بجــوار خالتــه وأبنائهــا خــرج أمجــد مرًعــا إلنقاذهــم فأعطــاين حذيفــة وقــال يل ابعــدي مــن املــكان ومبجــرد مــا 

رست إىل الــوراء بضعــة أمتــار ســمعت إطــاق الصــاروخ الثــاين، كنــت خائفــة جــًدا ومل ألتفــت ورايئ، ولكــن بعــد وقــت 

قليــل رجعــت وشــاهدت بعــض املصابــني يطلبــون املســاعدة، ولكــن مل يكــن أحــد وبــدا املصابــون يحاولــون الوقــوف، 

شــاهدت بعضهــم إال أننــي مل أر أمجــد؛ فقــد استشــهد عــى الفــور وعندمــا علمــت بــأن أمجــد استشــهد تلقيــت خــر 

استشــهاده بالصــر واالحتســاب«.

مشواره الجهادي
أبــو عمــر أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس بكتيبــة الشــهيد عبــد اللــه الســبع وأحــد رفقــاء درب الشــهيد املجاهــد أمجد 

تحــدث عــن أبــرز املحطــات الجهاديــة للشــهيد حيــث قــال: »التحــق الشــهيد أبــو حذيفــة بحركــة الجهــاد اإلســامي يف 

العــام 2008م، وشــارك يف كافــة فعاليــات الحركــة الجهاديــة، ونظــًرا اللتزامــه الشــديد وإلحاحــه عــى قيادتــه تــم اختيــاره 

ليكــون مجاهــًدا برايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2009م، ومــن ثــم انتقــل للعمــل يف 

ســاح اإلشــارة التابــع لرايــا القــدس ليكــون ضابــط اإلشــارة يف كتيبــة الشــهيد عبــد اللــه الســبع، ولقــد أثبــت جدارتــه 

يف عملــه، فــكان مرابطًــا ال يتــواىن لحظــة واحــدة عــن البــذل والجــود يف ســبيل اللــه«.

ــة التــي شــهدتها بلــدة  ــو عمــر حديثــه: »أمجــد شــارك يف التصــدي لعمليــات التوغــل الصهيوني ــع املجاهــد أب وتاب

بيــت حانــون، وشــارك كذلــك يف الربــاط عــى الثغــور، وعمــل مؤخــًرا يف ســاح اإلشــارة التابــع لرايــا القــدس يف لــواء 

الشــامل، وكان نعــم املجاهــد الفاعــل يف هــذا املجــال«.

موعد مع الشهادة
ــل  ــت فصائ ــوص(، ووجه ــان املرص ــة البني ــام 2014م )معرك ــزة يف الع ــاع غ ــى قط ــه ع ــوين حرب ــدو الصهي ــن الع ش

املقاومــة رضباتهــا الصاروخيــة نحــو املــدن الفلســطينية املحتلــة، وأصبــح العــدو يتخبــط ويقــذف بحمــم صواريخــه يف 

كل مــكان. وبعــد أن شــاهد شــهيدنا الفــارس أمجــد الطائــرات الصهيونيــة تطلــق صاروًخــا بالقــرب مــن منزله لتســتهدف 

خالتــه واثنــني مــن أبنائهــا هــب مرًعــا ليســعفهم، وعنــد وصولــه ملــكان االســتهداف أطلقــت الطائــرات صاروًخــا آخــر 

أصــاب شــهيدنا املجاهــد أمجــد مبــارشة لرتقــي شــهيًدا بتاريــخ 9 أيلــول )متــوز( 2014م لتلتقــي روحــه الطاهــرة بــروح 

قائــده الــذي ســبقه الشــهيد القائــد حافــظ حمــد الــذي ســبقه بيــوم ولتعانــق روحاهــام الجنــان.
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الشهيد املجاهد بهاء محمد زكريا جر أبو الليل

التقي الخفي، أسد التصنيع الحريب

الميالد والنشأة
ــة  ــطس )آب( 1976م يف منطق ــام( 6 أغس ــو هش ــل )أب ــو اللي ــا أب ــد زكري ــاء محم ــد به ــهيد املجاه ــر الش ــزغ فج ب

الزرقــاء مبحافظــة غــزة وســط أرسة محافظــة ملتزمــة تعــرف واجبهــا الدينــي واألخاقــي، وهــو االبــن الثــاين لوالديــه. 

درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة جباليــا ودرس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة فلســطني حتــى نــال شــهادة 

الثانويــة العامــة. ونتيجــة للظــروف املاديــة الصعبــة مل يكمــل الدراســة ولجــأ للعمــل يف مهنــة الخياطــة. تــزوج شــهيدنا 

املجاهــد بهــاء يف العــام 1995م وأنجــب مــن زوجتــه الصابــرة طفلتــه الصغــرة مــرام.

صفاته وأخالقه
أبــو عدنــان والــد الشــهيد املجاهــد بهــاء تحــدث قائــًا: »مــن يعــرف بهــاء رحمــه اللــه يتأثــر بهــذه الشــخصية التــي 

متيــزت باملــرح والعفويــة وطيبــة القلــب، لــذا تجــد أهــايل الحــي يحبونــه، الصغــر قبــل الكبــر، والــكل يحرتمــه ملــا ميلكــه 

مــن صــدق وأمانــة وعــدم التكــر والتعــايل عــى اآلخريــن، وهــو بــار يب وبوالدتــه ويلبــي كل مــا نطلبــه منــه دون تــردد، 

ــا بــيشء، كــام أنــه عابــد زاهــد ويســاعد املحتاجــني ويتصــدق عليهــم وال يدخــر جهــًدا يف مســاعدتهم،  ال يبخــل علين

ومتواضــع جــًدا«

تحدثــت أم عدنــان والــدة الشــهيد املقــاوم بهــاء، فقالــت: »بهــاء رحمــه اللــه ال يبخــل عــى أحــد، بــار بنــا، يحــب 

إخوانــه ويعزمهــم بــني فــرتة وأخــرى وينظــم الرحــات العائليــة، ويأخــذ كل مــن يف املنــزل إىل البحــر أو للماهــي أو 

حديقــة الحيوانــات وهــو يتكلــف باملصاريــف«.

مــن جهتهــا تحدثــت زوجــة الشــهيد الفــارس بهــاء، فقالــت: »نعــم الــزوج الحنــون جــًدا وخاصــة عــيل وعــى ابنتــه 

الوحيــدة مــرام التــي أنجبناهــا بعــد ســنوات طويلــة مــن الــزواج، حنانــه وحبــه غــر عــادي، بــار يلبــي جميــع مــا نطلبــه 

منــه وخاصــة مــرام يحبهــا حًبــا غــر طبيعــي، يقــول يل: »ال تغــاري منهــا« فــكان يحبنــا وال مييــز وال يفــرق بيننــا«.

(2014 - 1976)

ــاىش  ــطني ويت ــرى فلس ــى ث ــرس ع ــق دم الشــهداء لينغ ــام أري كل

ــو  ــام الشــهادة، وتصح ــى أنغ ــجر ع ــل أغصــان الش يف أحشــائها تتامي

الطيــور يف أعشاشــها لتعــزف لحــن الحيــاة والخلــود، وميــأل عبــق 

الهزميــة  معنــى  يعرفــون  ال  وحدهــم  الشــهداء  األرض.  الشــهداء 

واالنكســار، الشــهداء وحدهــم تبقــى هاماتهــم تعانــق قمــم الســامء، 

وحدهــم مــن يوزعــون زهــرات الربيــع وينرونهــا فــوق هاماتنــا، 

ــرار. ــق األح ــق طري ــف نش ــا كي ليعلمون
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ــة صالحــة«  ــا تربي ــرام وربيه ــى م ــك ع ــري بال ــا: »دي ــول له ــه كان يق ــاء أن ــدام به ــة الشــهيد املق وأوضحــت زوج

ــه. ــا لل ــرة محتســبة أمره ــا صاب ــن، وأراده ــي النســاء عــى أزواجه ــام تب ــه ك ــي علي ــأال تب ــا ب ويوصيه

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املقــدام بهــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي بدايــة عــام 2005م ملتحًقــا بركــب املجاهديــن، وملتزًمــا يف 

مســجد العزيــز الــذي أعــاد بنــاءه وجعلــه قلعــة مــن قــاع اإلســام العظيــم لُيخــّرج الشــهداء واملجاهديــن، وتكلــف 

بإعــادة إعــامر املســجد القديــم وجلــب لــه الترعــات، ورىب جيــًا قرآنًيــا فريــًدا، يجمــع الشــباب حــول حلقــات الذكــر 

والقــرآن الكريــم وينظــم الرحــات الرتفيهيــة ويقيــم الجلســات الدينيــة.

انضــم شــهيدنا الفــارس بهــاء إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2006م 

ليكــون أحــد املجاهديــن البارزيــن يف العمــل العســكري، وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية الخاصــة واختــاره 

اإلخــوة يف القيــادة العســكرية للعمــل ضمــن وحــدة التصنيــع الحــريب وســجل بصــامت واضحــة يف صناعــة الصواريــخ 

والعبــوات الناســفة.

موعد مع الشهادة
ــام  ــف الع ــوين عــى قطــاع غــزة صي ــي شــنها العــدو الصهي ــة والهجمــة الرشســة يف الحــرب الت مــع اشــتداد املعرك

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، ذاك العــدوان الهمجــي الــذي طــال كل يشء ومل يســلم منــه ال حجــر وال شــجر وال 

إنســان، قــرر شــهيدنا املقاتــل بهــاء أن يكــون لــه بصمــة واضحــة ومميــزة وأن يــرد العــدوان فخــرج يف ســاعة مبكــرة 

ــوين،  ــان الصهي ــخ عــى الكي ــن الصواري ــدة م ــز إلطــاق دفعــة جدي ــداد والتجهي ــو )متــوز( 2014م لإلع ــاح 10 يولي صب

ولكــن طائــرات االســتطاع الصهيونيــة قامــت بقصــف الســيارة التــي يســتقلها يف شــارع النفــق وســط مدينــة غــزة برفقــة 

الشــهيدين املجاهديــن عامــر الفيومــي وســامل قنديــل، لرتقــي شــهيدنا املجاهــد بهــاء شــهيًدا كــام متنــى ليلحــق بركــب 

مــن ســبقوه مــن إخوانــه املجاهديــن لــروي بدمــه تــراب فلســطني الغــايل.
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الشهيد املجاهد سامل حسن عيل قنديل

فارس التصنيع الحريب

الميالد والنشأة
بــزغ فجــر الشــهيد املجاهــد ســامل حســن قنديــل )أبــو نســيم( يف 6 ينايــر )كانــون الثــاين( 1983م يف حــي االشــجاعية 

مبدينــة غــزة وســط أرسة محافظــة ملتزمــة تعــرف واجبهــا الدينــي والوطنــي، وهــو الرابــع بــني األوالد الذكــور.

درس شــهيدنا املجاهــد ســامل مراحلــه االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة حطــني بحــي الشــجاعية، ومل يكمــل الدراســة 

بســبب الظــروف الصعبــة، وعمــل يف مهنــة البــاط وأصبــح ماهــًرا يف هــذه املهنــة. تــزوج يف العــام 2004م مــن فتــاة 

مؤمنــة صابــرة رزق منهــا 3 أبنــاء هــم )روعــة، نســيم، لــني(.

صفاته وأخالقه
متيـــز الشـــهيد الفـــارس ســـامل بابتســـامة ســـاحرة تـــأرس القلـــوب، وكل مـــن يقابلـــه يحبـــه؛ ألنـــه إنســـان طيـــب 

ـــن  ـــزل، م ـــده يف املن ـــن عن ـــه املجاهدي ـــزم إخوان ـــوم إال ويع ـــر ي ـــرم وال مي ـــز بالك ـــة، متي ـــاق رفيع ـــب أخ ـــع صاح متواض

ـــادي  ـــه الجه ـــل عمل ـــبيل، يفض ـــًدا يف س ـــه مجاه ـــا لل ـــه كله ـــذر حيات ـــه، ن ـــبيل الل ـــاق يف س ـــباقني لإلنف ـــني والس املخلص

ـــة  ـــدة ملواجه ـــد الع ـــت األرض ويع ـــل تح ـــو يعم ـــت وه ـــام يف البي ـــام ال ين ـــه أي ـــأيت علي ـــاط، ت ـــة الب ـــه يف مهن ـــى عمل ع

ـــب. ـــدو الغاص الع

ــده،  ــع يل ولوال ــار مطي ــن ب ــه اب ــه الل ــامل رحم ــي س ــًة: »ابن ــت قائل ــامل، تحدث ــدام س ــهيد املق ــدة الش ــؤاد وال أم ف

ومواظــب عــى الصــاة يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر، وهــو أقــرب األبنــاء يل وكل يشء أطلبــه منــه يقــوم بتنفيــذه، 

ــاس باحــرتام ال ينزعــج مــن أحــد وال يغضــب، وصاحــب روح مرحــة جــًدا«. ــون القلــب ويعامــل الن حن

ــه الحــرام واملدينــة  وأضافــت: »خــرج ســامل إىل العمــرة قبــل شــهر مــن نشــوب الحــرب عــى غــزة فــزار بيــت الل

املنــورة وقــر الرســول محمــد  وســأل اللــه تعــاىل أن يرزقــه الشــهادة وبالفعــل مــا هــي إال أســابيع قليلــة مــن عودتــه 

ــه  ــه لعمل ــاء ذهاب ــر، أثن ــاة الفج ــه ص ــد أدائ ــم بع ــو صائ ــا وه ــهادة يف أول أيامه ــال الش ــرب لين ــت الح ــى حدث حت

الجهــادي فرحمــه اللــه، ونــال مــا متنــى وأحــب«.

(2014 - 1983)

ـــرته  ـــن س ـــل م ـــد لننه ـــهيد جدي ـــة ش ـــى ضف ـــد ع ـــن جدي ـــف م نق

ــه الامحـــدود، الحديـــث عـــن  ــر عطائـ العطـــرة، ونغـــرف مـــن بحـ

ــامل  ــارس سـ ــهيد الفـ ــن الشـ ــوم عـ ــول، فالحديـــث اليـ ــهداء يطـ الشـ

ـــى  ـــوين ع ـــدوان الصهي ـــل الع ـــرام قب ـــه الح ـــت الل ـــذي زار بي ـــل ال قندي

ـــه  ـــه الل ـــاؤه أن يرزق ـــيطة، وكان دع ـــرتة بس ـــام 2014م بف ـــزة يف الع غ

الشـــهادة، وكان مـــا أراد فنـــال مـــا متنـــى.
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مشواره الجهادي
ــطة  ــات وأنش ــع فعالي ــارك يف جمي ــام 2004م وش ــامي يف الع ــاد اإلس ــة الجه ــامل لحرك ــد س ــهيد املجاه ــى الش انتم

العمــل الجامهــري والتنظيمــي، وكان بدايــة التزامــه يف مســجد الخلفــاء الراشــدين مبنطقــة اجديــدة بالشــجاعية، حافــظ 

عــى الجلســات الدعويــة والتنظيميــة ومــن شــدة التزامــه والدرجــة العاليــة مــن الريــة والكتــامن تــم اختيــاره ليكــون 

ــاد اإلســامي يف عــام 2005م ليتلقــى  ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــا القــدس الجن ــن ضمــن صفــوف رساي مــن املجاهدي

العديــد مــن الــدورات العســكرية واألمنيــة، شــارك إخوانــه املجاهديــن يف إطــاق الصواريــخ، وألنــه معــروف بكتامنــه 

ــة  ــدة البني ــك يف وح ــل كذل ــريب، وعم ــع الح ــديس التصني ــد مهن ــون أح ــا ليك ــادة الراي ــه قي ــه اختارت ــه وخرت ورسيت

ــامن يف  ــة والكت ــا الري ــني يف الوحــدة املعــروف عنه ــادة امليداني ــح أحــد الق ــاق العســكرية وأصب ــاء األنف الخاصــة ببن

العمــل، واملجاهــدون فيهــا ال يعرفــون بعضهــم بعًضــا إال بالكنيــة العســكرية«.

موعد مع الشهادة
قبــل يــوم مــن استشــهاد شــهيدنا الفــارس ســامل توفيــت زوجــة أخيــه خــال عمليــة والدة، فجلــس وجهــز مراســم 

ــان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة صي ــوين عــى قطــاع غ ــدو الصهي ــي شــنها الع ــا وســط أجــواء الحــرب الت دفنه

املرصــوص(، وتكفــل بعمــل الطعــام وجهــز نفســه مــع أخيــه ليحرهــا مــن املستشــفى لدفنهــا، ويف تلــك الليلــة رأى 

ــم  ــا ذاهــب يف مشــوار مه ــا: »أن ــال له ــًرا، فصــى الفجــر، وق ــه أن توقظــه مبك ــد استشــهد وأخــر زوجت ــه ق نفســه أن

وقصــر«، وبالفعــل خــرج يف ســاعة مبكــرة صبــاح 10 يوليــو )متــوز( 2014م حيــث املوعــد مــع الشــهادة بعــد قصــف 

ــة الشــهيدين  ــزة برفق ــة غ ــق وســط مدين ــي كان يســتقلها يف شــارع النف ــة الســيارة الت ــرات االســتطاع الصهيوني طائ

املجاهديــن: عامــر الفيومــي وبهــاء أبــو الليــل، لرتقــي شــهيدنا املقــدام أبــو نســيم شــهيًدا كــام متنــى ليلحــق بركــب مــن 

ســبقوه مــن إخوانــه املجاهديــن ويــروي بدمــه تــراب فلســطني الغــايل.
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الشهيد املجاهد عامر سعيد سامة الفيومي

السباق دوًما ملرضاة الله

الميالد والنشأة
بــزغ فجــر الشــهيد املجاهــد عامــر ســعيد الفيومــي )أبــو ســعيد( يف 27 ينايــر )كانــون الثــاين( 1975م يف حــي التفــاح 

مبدينــة غــزة، وهــو االبــن البكــر ألرستــه التــي تتكــون مــن والديــه وخمســة إخــوة وســت أخــوات.

درس شـــهيدنا املجاهـــد عامـــر مراحلـــه االبتدائيـــة واإلعداديـــة يف مدرســـة حطـــني يف حـــي الشـــجاعية بغـــزة، ومل 

ـــي  ـــن الوطن ـــوات األم ـــم لق ـــة انض ـــلطة الوطني ـــدوم الس ـــع ق ـــة، وم ـــروف املادي ـــبب الظ ـــة بس ـــته الثانوي ـــل دراس يكم

ـــرة  ـــاة صاب ـــن فت ـــزوج م ـــهاده. ت ـــخ استش ـــى تاري ـــي حت ـــن الوطن ـــى يف األم ـــا، وبق ـــره 17 عاًم ـــرة وكان عم ـــن مبك يف س

ـــاء. ـــبعة أبن ـــا س ـــب منه وأنج

صفاته وأخالقه
ــار،  ــو الســعيد متميــز منــذ صغــره فهــو ابــن ب ــًا: »أب ــد الشــهيد املجاهــد عامــر تحــدث قائ ــو عامــر وال الســيد أب

ــه  ــه من ــاء يل، كل يشء أطلب ــه يواظــب عــى الصــاة يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر، هــو أقــرب األبن ــع لوالدي مطي

ينفــذه دون تــردد أو تأفــف، وخــرج برفقتــي ووالدتــه ألداء العمــرة قبــل عامــني وزار الكعبــة واملدينــة املنــورة وقــر 

الرســول محمــد ، خــال الطريــق إىل الديــار الحجازيــة كان يعطــي الــدروس الدينيــة للــركاب ويســاعد كل مــن يحتــاج 

املســاعدة، وبعــد أن أدى العمــرة أراد أن يحــج، ولكــن شــاءت األقــدار أن يستشــهد، وبفضــل اللــه وبعــد استشــهاد نجــيل 

عامــر قــام شــاب مــن الســعودية بــأداء فريضــة الحــج عنــه«.

ـــي عامـــر يطـــول  ـــث عـــن ابن ـــت: »الحدي ـــا فقال ـــه له ـــت عـــن معاملت ـــدة الشـــهيد املجاهـــد عامـــر تحدث أم عامـــر وال

ـــس أي يشء  ـــل بالعك ـــي، ال ب ـــاء األدب مع ـــه أس ـــي أو أن ـــة تغضبن ـــه كلم ـــمع من ـــع مل أس ـــار ومطي ـــن ب ـــو اب ـــول فه ويط

ـــه  ـــأ يف حق ـــد أخط ـــي«، وإن أح ـــا أم ـــاك ي ـــول يل: »رض ـــه ويق ـــي أن أرىض عن ـــب من ـــا يطل ـــذه، ودوًم ـــه ينف ـــه من أطلب

(2014 - 1975)

نحتفــي بالشــهداء ونصنــع مــن أســامئهم إكليــل غــار نتــوج بــه 

هامــة األمــة؛ فالشــهداء قادتنــا وســادتنا والســباقون دامئـًـا إىل مرضاة 

اللــه ومجــد األمــة وكرامــة األجيــال، نحتفــي بالشــهداء ونصــوغ مــن 

مواقفهــم أبجديــة الحــارض واملســتقبل. فليقــرأ العــامل ســرهم ســطًرا 

ســطًرا ليعــرف هــذا العــامل أننــا نســتطيع كتابــة التاريــخ واملســتقبل 

مبــداد الــدم القــاين، نقــف عــى ضفــة شــهيد جديــد لننهل من ســرته 

العطــرة التــي شــهد لهــا الجميــع بطيبــة أخاقــه وبســالته وشــجاعته 

يف مواجهــة العــدو املجــرم الغاصــب، فأذاقهــم الويــات بصواريخــه املباركــة التــي دكــت مدينــة »تــل الربيــع« املحتلــة، 

إنــه الشــهيد املجاهــد عامــر الفيومــي.
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يصافحـــه ويكظـــم غيظـــه«. وتضيـــف أن نجلهـــا الشـــهيد املقـــدام عامـــر طلـــب الشـــهادة ونالهـــا، وأنهـــا تفاجـــأت 

ـــهاده«. ـــد استش ـــك إال عن ـــم بذل ـــدس، ومل تعل ـــا الق ـــوف رساي ـــه يف صف بعمل

ــة  ــه الرفيع ــو الســعيد أخاق ــز شــقيقي أب ــا ميي ــرز م ــر: »إن أب ــارس عام ــو يوســف شــقيق الشــهيد الف وتحــدث أب

ومعاملتــه الحســنة بــني أهلــه وجرانــه، يفــرض احرتامــه عــى الجميــع، كــام أنــه رىب أجيــااًل تحــت يديــه، يُحفــظ القــرآن 

الكريــم ويعطــى الــدروس اإلميانيــة لهــؤالء األشــبال، فتجــد هــؤالء األطفــال والصغــار يــزورون قــره ويفتقدونــه، وهــو 

مــن أشــد الحريصــني عــى صــاة الفجــر ال يقطعهــا ألي ظــرف مــن الظــروف، يصــيل الفجــر ويبقــى يف املســجد يقــرأ 

ــع قــراءات يف القــرآن الكريــم،  القــرآن ويصــيل صــاة الضحــى ويخــرج مــن املســجد، وحصــل عــى الســند ومعــه أرب

ومتيــز أخــي أبــو الســعيد بأنــه رجــل اســتثنايئ وكل وقتــه وهبــه يف ســبيل اللــه ويف ســبيل الوطــن«.

مشواره الجهادي
ــة  ــر التنظيمي ــل األط ــزم داخ ــعينات، والت ــة التس ــامي يف بداي ــاد اإلس ــة الجه ــر لحرك ــدام عام ــهيد املق ــى الش انتم

ــة  ــزم يف مســجد الرحمــن يف منطق ــات العمــل الجامهــري والتنظيمــي، والت ــع فعالي ــة، وشــارك يف جمي التابعــة للحرك

التفــاح، وحــرص عــى أن يجمــع األشــبال يف حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم والجلســات الدعويــة والتنظيميــة، وشــارك 

يف إنشــاء وبنــاء مســجد جعفــر بــن أيب طالــب، وأصبــح أمــر املســجد وتتــدرج يف الســلم التنظيمــي ليكــون أحــد مســئويل 

منطقــة التفــاح منــذ بدايــة انتفاضــة األقــى الثانيــة، وأصبــح بعدهــا أحــد املرشفــني عــى متابعــة املســاجد داخــل لجنــة 

املتابعــة يف املنطقــة، يعطــي الــدروس الدعويــة والحركيــة.

بدايــة انتفاضــة األقــى كان الشــهيد الفــارس أبــو الســعيد مــن أوائــل امللتحقــني بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح 

العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية، ونظــًرا لخرتــه يف التدريــب العســكري 

اختــاره اإلخــوة ليكــون أحــد املدربــني يف رسايــا القــدس، وقــام بتدريــب املجاهديــن وتعليمهــم فنــون القتــال املختلفــة. 

وبســبب شــدة كتامنــه ورسيتــه العاليــة وخراتــه العاليــة يف املجــال التقنــي اختارتــه قيــادة رسايــا القــدس ليكــون أحــد 

مهنــديس التصنيــع الحــريب، وشــارك إخوانــه املجاهديــن يف تصنيــع الصواريــخ والعبــوات.

موعد مع الشهادة
مــع اشــتداد وطيــس الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان 

املرصــوص(، قــرر شــهيدنا املجاهــد عامــر أن يكــون لــه بصمــة مميــزة يف الــرد عــى العــدوان، فأطلقــت رسايــا القــدس 

ــدام  ــهيدنا املق ــة. ولش ــع املحتل ــل الربي ــة ت ــف مدين ــدأت بقص ــدوان، وب ــى الع ــرد ع ــان لل ــا الفرس ــان ملجاهديه العن

عامــر بصمــة يف ذلــك، ويف صبــاح 10 يوليــو )متــوز( 2014م جــاء موعــده مــع الشــهادة بعــد قصــف طائــرات االســتطاع 

الصهيونيــة الســيارة التــي كان يســتقلها يف شــارع النفــق وســط مدينــة غــزة برفقــة الشــهيدين املجاهديــن: ســامل قنديــل 

وبهــاء أبــو الليــل، ويرتقــي شــهيدنا الفــارس أبــو الســعيد كــام متنــى ملتحًقــا بركــب مــن ســبقوه مــن إخوانــه املجاهديــن.
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الشهيد املجاهد محمود طليع سعدي ولود

إرصار ويقني وعزمية ال تلني

الميالد والنشأة
والــدة الشــهيد املجاهــد محمــود طليــع ولــود )أبــو مهنــد( تحدثــت عــن نشــأة ولحظــة بــزوغ فجــر نجلهــا الشــهيد، 

فقالــت: »رزقنــي اللــه محمــود رحمــه اللــه يف 27 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1987م حيــث كان الثالــث بــني إخوتــه، ودرس 

يف املــدارس القريبــة مــن منطقتــه وأنهــى تعليمــه الثانــوي مــن مدرســة عثــامن بــن عفــان مبنطقــة التــوام شــامل غــزة، 

ثــم واصــل تعليمــه ليلتحــق بجامعــة األزهــر قســم الصحافــة واإلعــام وليعتمــد عــى نفســه، فــكان يعمــل ويــدرس يف 

نفــس الوقــت لــي يتمكــن مــن دفــع رســوم الجامعــة وإعالــة أرستــه، وهــو متــزوج ولــه ولــد أســامه مهنــد، وبنــت 

اســمها آالء أســامها تيمًنــا بابنتــه آالء التــي توفيــت قبــل 3 أعــوام تقريًبــا مــن استشــهاده وحــزن عليهــا حزنًــا شــديًدا، 

كــام أن اللــه رزقــه الطفلــة لــني التــي أنجبتهــا زوجتــه بعــد استشــهاده.

صفاته وأخالقه
عــن الصفــات التــي تحــى بهــا الشــهيد املجاهــد محمــود، قالــت والدتــه: »محمــود مميــز بهدوئــه ونبوغــه، يفــرض 

حبــه عــى أقاربــه بالهــدوء واالحــرتام الــذي يوليــه لهــم أو مــن هــو أكــر منــه ســًنا، ال يعــرف التكلــف واملجاملــة، شــجاع 

ومتواضــع يحــرتم ويقــدر الكبــر ويعطــف عــى الصغــر، محــب لألطفــال الصغــار«.

واســتذكرت والدتــه الصابــرة آخــر رحلــة ترفيهيــة لنجلهــا الشــهيد الفــارس محمــود أرشف عليهــا واصطحبهــم فيهــا 

عــى شــاطئ البحــر، حيــث أوضحــت أنــه كان يوًمــا رائًعــا جــًدا وأبســطهم فيهــا، والفــرح والــرور عــم جميــع أفــراد 

العائلــة يف ذلــك اليــوم.

مــن جانبــه أوضــح شــقيق الشــهيد الفــارس محمــود أنــه عــرف الصــاة وااللتــزام الدينــي عــى يديــه، وهــو ســبب 

التزامــه بالصلــوات يف املســجد بعــد اللــه عــز وجــل؛ فهــو صاحــب أســلوب دعــوي يؤثر به عــى كل مــن يقابلــه أو يعرفه.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املقــدام محمــود بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2003م، فــكان مخلًصــا يف انتامئــه، يحمــل 

ــا الحركــة يف  ــي تقيمه ــات الت ــة الفعالي ــدة، وشــارك يف كاف ــه هــي الرائ ــذل كل جهــده لتكــون حركت ــه ويب الهــم يف قلب

(2014 - 1987)

شــهداء ميضــون عــى درب ذات الشــوكة، ينتــرشون يف األفــق 

ليعــم الفــرح واألمــل يف كل أرجــاء األرض، عــى خطــا الدكتــور املعلــم 

ــم  ــدون، بأيديه ــد يجاه ــراش يعب ــام يف أح ــة القس ــون، وببندقي ميض

وليقفــوا  أنفســهم  ليعــدوا  املباركــة  الصواريــخ  املتوضئــة صنعــوا 

ــدو  ــه ع ــاء ب ــذي ج ــد ال ــرف الصام ــه الج ــوص يف وج ــان املرص كالبني

ــم. ــه وعدوه الل
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شــامل غــزة وعــى مســتوى القطــاع، ومــن أول املشــاركني فيهــا، ولــه الــدور األبــرز يف نــرش فكــر ونهــج الحركــة الجهاديــة 

يف منطقــة بــر النعجــة مبــكان ســكناه ومتابعــة األفــراد واألشــبال، إضافــة إىل الــدور الفعــال يف بنــاء مســجد الشــهيد 

ــه إال أن استشــهاده حــال دون أن  ــني يف الســطر األول في ــواق ألن يكــون مــن املصل ــه، ت ناهــض كتكــت ومتابعــة بنائ

يحقــق أمنيتــه، وهــو ملتــزم ومحافــظ عــى صــاة الجامعــة يف مســجد الصالحــني القريــب مــن منزلــه.

ــرز املهــامت  ــواء شــامل قطــاع غــزة تحــدث عــن أب ــا القــدس بل ــو مالــك أحــد قــادة الوحــدة الصاروخيــة لراي أب

ــذي يجــد ويجتهــد يف ســبيل  ــة للشــهيد الفــارس محمــود، قــال: »شــهيدنا املجاهــد محمــود نعــم املجاهــد ال الجهادي

اللــه، وهــو مــن الجنــود املميزيــن واملخلصــني يف رسايــا القــدس، ويف كل مهمــة توكلهــا القيــادة لــه يقــوم بإنجازهــا يف 

أرسع وقــت ممكــن، وهــو محبــوب بــني إخوانــه املجاهديــن واملرابطــني، مــازم لهــم طــوال فــرتات الليــل، وهــو مــن 

املجاهديــن املميزيــن يف عملهــم الجهــادي، وشــارك يف العديــد مــن املهــامت الجهاديــة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع 

العــدو الصهيــوين، ولــه رشف املشــاركة يف قصــف املــدن واملغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ القــدس والجــراد والــراق 70، 

ــاء، كــر  ــة خــال معــارك )الســامء الزرق ــات الصهيوني ــارز يف إطــاق الصواريــخ صــوب املغتصب باإلضافــة إىل دوره الب

الصمــت، البنيــان املرصــوص( الســابقة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين«.

موعد مع الشهادة
خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

وبتاريــخ 10 يوليــو )متــوز( 2014م كان شــهيدنا املجاهــد محمــود عــى موعــد مــع الرحيــل إىل الجنــان، بعــد أن قصفــت 

طائــرات االســتطاع الصهيونيــة الســيارة التــي يســتقلها بالقــرب مــن الدفــاع املــدين شــامل غــزة، وارتقــى برفقتــه اثنــان 

مــن املواطنــني هــام: الشــهيد حــازم بعلوشــة، والشــهيد عــدي الســلطان. فرحــم اللــه شــهداءنا وأســكنهم فســيح جناتــه.
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الشهيد املجاهد حسني محمد حسن اململوك

صائم ارتقى للسامء شهيًدا، وأفطر يف الجنة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد حســني محمــد اململــوك يف 5 يوليــو )متــوز( 1967م، بــني عائلــة مكونة من تســعة أنفــار، يف حي 

الشــجاعية مبدينــة غــزة، وتــرىب يف أرسة محافظــة عــى تعاليــم دينهــا، فنشــأ منــذ طفولتــه عــى حــب الجهــاد وكــره أعداء 

اللــه مــن الصهاينــة الــذي علــم عنهــم مــدى حقدهــم عــى شــعبه وطــرد اآلالف منهــم مــن أراضينــا املحتلة عــام 1948م، 

ومتيــز منــذ صغــره بالرجولــة والشــجاعة، فشــخصيته أكــر مــن العمــر الــذي يحملــه وتتعامــل معــه برجولــة وشــجاعة.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد حســني تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة حطــني، ثــم مــا لبــث أن تــرك الدراســة والتحــق بعمــل 

»الطوبــار« وحصــل بعــد ســنوات عــى دورة يف الرســم املعــامري حتــى أصبــح مقــاواًل مشــهوًرا.

ــال  ــون القت ــم فن ــاٍد لتعلي ــاح ن ــني إىل افتت ــد حس ــهيدنا املجاه ــأ ش ــل لج ــل املحت ــل يف الداخ ــف العم ــد توق وبع

)الكاراتيــه( أســفل منزلــه، وهــو مــن املحرتفــني لهــذه الفنــون، وبعــد زواجــه بعــرشات الســنوات مل يرزقــه اللــه األطفــال 

ــاءه ويكــن لهــم كل االحــرتام والتقديــر. فــكان يعتــر أطفــال مســجده أبن

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن شــهيدنا املجاهــد حســني الســرة الطيبــة واألخــاق الحميــدة، املحــب لعائلتــه وألصدقائــه وأقاربــه، وعمــل 

عــى تدريــس دورات التــاوة والتجويــد طيلــة حياتــه يف مســجد القــرآن والرحمــن الــذي اتخــذ منــه بيتــه الثــاين، شــديد 

الحــرص عــى صــاة الفجــر يف الصــف األول. رحيــم يف أبنــاء منزلــه ومســجده يتعامــل معهــم كأنهــم أبنائــه ويســتعني 

بهــم ويعينهــم يف كل أمــور حياتــه.

ــرآن  ــم الق ــم عــى تعالي ــا يحثه ــت، ودامئً ــون والعطــوف يف نفــس الوق ــع أشــقائه: هــو األخ الحن ــه م ــن عاقات وع

الكريــم والســنة النبويــة. ويقــول شــقيق الشــهيد: »دامئـًـا يوقظنــا جميًعــا لصــاة الفجــر يعلمنــا أمــور ديننــا واملحافظــة 

عــى الصــاة يف املســجد والتمســك بســنة حبيبنــا محمــد والناصــح األمــني، يحبنــا حًبــا كثــرًا ويعطــف علينــا مل يغضــب 

أحــًدا قــط، حنــون جــًدا، يجمعنــا يف حلقــات يف املنــزل يناقــش معنــا أمــور الحيــاة، هــادئ وكثــر املــزاح مل أره عصبًيــا 

يف يــوم مــن األيــام«.

(2014 - 1967)

ــة  ــكان مدرس ــه، ف ــه لل ــا، وســخر حيات ــاع الدني ــن مت مل يبحــث ع

تُخــرج األجيــال، ورجــًا يف زمــن عــز فيــه الرجــال، إنــه الشــهيد 

ــد  ــذي خــرج العدي ــن حــي الشــجاعية ال ــوك اب ــارس حســني اململ الف

ــر  ــاء الشــهداء وتطه ــأروا لدم ــن أقســموا أن يث ــن الذي مــن املجاهدي

ــني. ــدي الغاصب ــن أي األرض م
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ومتيــز الشــهيد املجاهــد حســني بصفــات كثــرة جعلتــه محبوبًــا بــني الجميــع مــن أهــايل منطقتــه، وتأثــر بالشــهداء، 

وُعــرف بزيارتــه لألرحــام وكان دامئـًـا يــويص بهــا.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا الفــارس حســني بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ البدايــات، وهــو مــن اللبنــة األوىل والنــواة 

األساســية يف بنــاء الحركــة يف منطقــة الشــجاعية منــذ الثامنينــات؛ فقــد ُعــرف بانتامئــه ومحبتــه لحركتــه واجتهــد يف نــرش 

دعوتــه، وهــو مــن األوائــل الذيــن عملــوا عــى توزيــع مجلــة »الطليعــة« وهــي أول مجلــة ثقافيــة تعبويــة أصدرتهــا 

ــن اإلســامي، وبعــد  ــة الدي ــرش ثقاف ــك الوقــت، وتنقــل مــن مــكان آلخــر مــن أجــل ن ــاد اإلســامي يف ذل ــة الجه حرك

ســنوات قليلــة مــن العمــل يف املجــال الدعــوي تعــرض شــهيدنا املجاهــد حســني للســجن يف ســجون االحتــال الصهيــوين 

يف بدايــة التســعينات بتهمــة االنتــامء لتنظيــم الجهــاد اإلســامي، ومكــث يف الســجن عــام ونصــف ثــم خــرج ليكمــل 

مشــواره الدعــوي.

موعد مع الشهادة
ــى  ــة ع ــرب الصهيوني ــات الح ــني مجري ــد حس ــهيدنا املجاه ــع ش ــوز( 2014م، يتاب ــو )مت ــة 11 يولي ــوم الجمع يف ي

قطــاع غــزة، ودامئـًـا يحــث إخوانــه عــى الثبــات ومقاتلــة أعــداء اللــه، وبعــد أن أدى فريضــة الجمعــة وجلــس مــع أهلــه 

وعائلتــه وهــو صائــم توجــه قبــل آذان املغــرب بنصــف ســاعة إىل املســجد، يحافــظ عــى جميــع الصلــوات فيــه وحتــى 

صــاة املغــرب يف رمضــان، وأثنــاء توجــه شــهيدنا الفــارس حســني للصــاة يف مســجد املرابطــني القريــب مــن منزلــه كانــت 

صواريــخ الطائــرات الصهيونيــة لــه باملرصــاد فقــد تــم اســتهدافه وهــو يســر يف طريقــه للمســجد لرتقــي عــى الفــور 

شــهيًدا صامئًــا ويكمــل إفطــاره يف الجنــة.
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الشهيد املجاهد عبد الرازق حسن رسحان الغنام

من أرسة قدمت العديد من الشهداء العظام

الميالد والنشأة
ــة  ــاين( 1956م يف مدين ــون الث ــر )كان ــد( يف 13 يناي ــو محم ــام )أب ــرازق حســن الغن ــد ال ــد الشــهيد املجاهــد عب ول

ــر أهلــه وأجــداده مــن بلدتهــم األصليــة »الســوافر الغــريب« عــى يــد العصابــات  رفــح جنــوب قطــاع غــزة، بعــد أن ُهجِّ

ــة يف عــام 1948م. الصهيوني

تــريب شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرازق يف أحضــان أرسة كرميــة مجاهــدة، خرجــت العديــد مــن الشــهداء، فرتعــرع بــني 

والديــه وأشــقائه يف شــوارع وزقــاق مخيــم يبنــا. التحــق مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني »األونــروا«، ولكــن مل 

يكمــل مشــواره التعليمــي نظــًرا للوضــع املعيــيش الصعــب الــذي كانــت تعيُشــه العائلــة وذهــب للعمــل داخــل األرايض 

املحتلــة ليكــون يــد العــون لعائلتــه، واســتمر بالعمــل حتــى عــام 2004م.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرازق مــن ابنــة خالــه، لينجــب منهــا مثانيــة أطفــال أربعــة مــن الذكــور وأربــع مــن 

اإلنــاث رباهــم عــى موائــد القــرآن وأنبتهــم نباتًــا حســًنا، ليكونــوا مــن املجاهديــن يف ســيبل اللــه.

صفاته وأخالقه
شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرازق نعــم األب واألخ والــزوج والجــار الحســن، تربطــه عاقــة طيبــة مــع الجميــع يحــب أن 

يقــدم الخدمــة للجميــع ويكــون ســباًقا يف عمــل الخــر، حيــث يعــد رجــًا بألــف رجــل، يتحمــل املســئولية الكاملــة يف 

تقديــم كافــة احتياجــات البيــت. أب حنــون عــى أبنائــه يلبــي لهــم كافــة طلباتهــم، ناصــح لهــم، يدعوهــم لفعــل الخــر 

والســلوك بالطريــق الحســن والبعــد عــن الرذيلــة والصاحــب الــيء، ونعــم الــزوج املطيــع لزوجتــه.

شــهيدنا الفــارس عبــد الــرازق تــرك بصمــة بعــد استشــهاده فالجميــع يذكــره بالخــر عــى مــا قدمــه مــن عمــل حســن 

يف حياتــه، واصــل لرحمــه، يتفقــد أحفــاده بــني الفينــة واألخــرى، يضحــك وميــرح معهــم، فأحبــوه لطيبــة قلبــه وابتســامته 

ــوف  ــا يف الصف ــد ملتزًم ــدى، فُعه ــجد اله ــدران مس ــني ج ــاح ب ــاس الصب ــوم أنف ــط كل ي ــاه. يلتق ــارق محي ــي ال تف الت

األوىل يف كل صــاة، يجلــس عقــب كل صــاة يرتــل آيــات مــن القــرآن الكريــم، شــهدت لــه كل زاويــة باملســجد، فنعتــه 

بدموعهــا وبصــوت مآذنهــا الحزينــة شــهيًدا إىل ربــه.

(2014 - 1956)

بلــغ مــن الكــر عتيــا واشــتعل الــرأس شــيبا ال يــكل وال ميــل مــن 

خدمــة املقاومــني، عيونــه كالصقــر تنظــر مييًنــا وشــاماًل لرصــد الطريــق 

وتأمينهــا للمجاهديــن، حمــل رســالة الجهــاد واملقاومــة عــى أكتافــه 

ملبًيــا نــداء الوطــن، ال لاستســام والنــوم بعــد ذلــك، فالوطــن بحاجــة 

لرجــال يحمونــه ويدافعــون عــن آخــر شــِر منــه.
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مشواره الجهادي
ملــن ال يعــرف شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرازق بلــغ مــن العمــر عتيــا، ويعــد مــن األوائــل املنتميــني لحركــة الجهــاد 

اإلســامي، ففــي أحــد األيــام ســاومه االحتــال عــى حاجــز بيــت حانــون »إيــرز« العســكري وهــو ذاهــب إىل عملــه بــني 

الدخــول إىل عملــه داخــل أراضينــا املحتلــة يف العــام 1948م وبــني إعطــاء معلومــات عــن املقاومــة، فانحــاز إىل أهلــه 

وشــعبه وأرضــه ووطنــه، ورفــض العــرض مــا أدى إىل فقدانــه عملــه.

ومنــذ ذلــك الوقــت عــام 2004م انضــم إىل صفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس، لكــن مل يلتحــق بــأي دورة 

عســكرية لكــر ســنه، فتــم تعيينــه يف الحراســات الليليــة.

موعد مع الشهادة
ـــوم  ـــد للن ـــب ليخل ـــدى وذه ـــجد اله ـــر يف مس ـــرازق الفج ـــد ال ـــد عب ـــهيدنا املجاه ـــى ش ـــة ص ـــوم الجمع ـــة ي صبيح

قليـــًا، ولكـــن طائـــرات االحتـــال لـــن تأخـــذ أي قســـط مـــن الراحـــة، فكانـــت عـــى موعـــد مـــع ارتـــكاب مجـــزرة 

ـــة  ـــت الصاعق ـــن كان ـــان، ولك ـــوا بأم ـــة ليكون ـــون هدن ـــل يرتقب ـــوال اللي ـــهروا ط ـــد أن س ـــني بع ـــاس نامئ ـــق أن ـــدة بح جدي

عندمـــا تـــم نســـف البيـــت عـــى رؤوس ســـاكنيه بثاثـــة صواريـــخ مـــن طائـــرة )F16( الحربيـــة دون ســـابق إنـــذار، 

ليكـــون أول بيـــت تـــم قصفـــه باملنطقـــة الجنوبيـــة عـــى رأس ســـاكنيه. رفـــح انتفضـــت عـــن بكـــرة أبيهـــا لتنقـــل 

ـــوم  ـــك الي ـــي ذل ـــاع. فف ـــى القط ـــدوان ع ـــن الع ـــع م ـــوم الراب ـــر يف الي ـــم املدم ـــت بيته ـــن تح ـــهداء م ـــث لش ـــة جث خمس

ـــه،  ـــن عائلت ـــرون م ـــة آخ ـــو وأربع ـــهادة ه ـــع الش ـــد م ـــى موع ـــرازق ع ـــد ال ـــهيدنا عب ـــوز( 2014م كان ش ـــو )مت 11 يولي

ـــا(،  ـــام )57 عاًم ـــب الغن ـــة دي ـــدة غالي ـــهيدة املجاه ـــه الش ـــا(، وزوجت ـــام )28 عاًم ـــود الغن ـــد محم ـــهيد املجاه ـــه الش ابن

ـــا(. ـــام )33 عاًم ـــاكر الغن ـــاح ش ـــدة كف ـــهيدة املجاه ـــا(، والش ـــام )31 عاًم ـــه وس وابنت
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الشهيد املجاهد محمود عبد الرازق حسن الغنام

مجاهد يف وحدة تنقية األجهزة العسكرية

الميالد والنشأة
ـــو جـــودي( يف 2 أغســـطس )آب( 1986م يف بيـــت مجاهـــد  ـــام )أب ـــرازق الغن ـــد ال ـــد الشـــهيد املجاهـــد محمـــود عب ول

مـــن بيـــوت مخيـــم يبنـــا وســـط مدينـــة رفـــح. ترعـــرع يف كنـــف أرسة مجاهـــدة محافظـــة عـــى تعاليـــم الديـــن 

اإلســـامي، ســـباقًة يف تقديـــم أبنائهـــا للعمـــل داخـــل صفـــوف املقاومـــة، ليكونـــوا جنـــوًدا مضحـــني يف ســـبيل اللـــه 

ـــد  ـــى ي ـــريب« ع ـــة »الســـوافر الغ ـــم األصلي ـــن بلدته ـــداده م ـــه وأج ـــر أهل ـــر. ُهجِّ ـــات الن ـــاء راي ـــم وإع ـــر باده وتحري

العصابـــات الصهيونيـــة يف عـــام 1948م.

درس الشــهيد املجاهــد محمــود املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني )األونــروا(، 

وكان مــن الطــاب املميزيــن يف دراســتهم، ومثــااًل لطالــب مجتهــد، بعدهــا التحــق مبدرســة بــر الســبع الثانويــة واســتمر 

مكمــًا يف مســرته التعليميــة ليلتحــق مبقاعــد جامعــة القــدس املفتوحــة، ولكــن شــاء القــدر وتخــرج مــن الدنيــا بشــهادة 

عطــرة وســرة ورديــة ليلحــق بركــب شــهداء العائلــة.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد أبــو جــودي مــن فتــاة فلســطينية تحمــل الجنســية الرنويجيــة لينجــب منهــا طفلتــني جــودي 

وجينــا، ومل يتمكــن مــن َحضــِن ورؤيــة طفلتــه األخــرة جينــا بســبب تواجدهــا يف الرنويــج لعــدم فتــح معــر رفــح.

صفاته وأخالقه
ـــًا  ـــع ومح ـــن الجمي ـــا م ـــه محبوبً ـــي جعلت ـــاق الت ـــات واألخ ـــن الصف ـــد م ـــود بالعدي ـــارس محم ـــهيدنا الف ـــز ش متي

ـــلل  ـــاطعة تتس ـــامه س ـــب ابتس ـــل، صاح ـــف الظ ـــوب، خفي ـــوب املرغ ـــو املحب ـــه، فه ـــل أقران ـــن قب ـــر م ـــرتام والتقدي لاح

ـــا. ـــوب بصدقه ـــأرس القل لت

ــم،  ــم وأفراحه ــع بأتراحه ــل يشــارك الجمي ــاد بالعم ــكام، هــادئ، يحــب االجته ــل ال ــود قلي ــارس محم شــهيدنا الف

ــراغ. ــات الف ــاركهم يف أوق ــم ويش ــار وميازحه ــب الصغ يداع

الشــهيد املقــدام محمــود الصــوام محافــظ عــى إحيــاء ســنة الرســول محمــد صــل اللــه عليــه وســلم بصومــه النوافــل؛ 

(2014 - 1986)

ـــت تجـــدف  ـــاء، كن ـــاء إىل أرض البق ـــن أرض الفن ســـفينتك عـــرت م

ـــن  ـــاعدة املجاهدي ـــور ومس ـــى الثغ ـــاط ع ـــل لرب ـــة اللي ـــا يف عتم مرًع

ــًة  ــًة حارقـ ــدو عصبيـ ــارك تبـ ــمس نهـ ــان، وشـ ــة واطمئنـ ــكل راحـ بـ

ـــمك  ـــجل اس ـــخ س ـــل؛ فالتاري ـــل أو مل ـــة دون كل ـــتمرار يف املقاوم لاس

كـــام كل الشـــهداء بأحـــرف مـــن نـــور بكتـــاٍب غافـــُه مســـطر بـــدٍم 

ـــلوب. ـــن املس ـــاء الوط ـــوح يف أرج ـــك تف ـــُه مس رائحت
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فــكان يصــوم االثنــني والخميــس مــن كل أســبوع، واأليــام البيــض مــن األشــهر العربيــة، وقلبــه تعلــق مبســجد الهــدى 

القريــب مــن منزلــه، يــؤدي الصلــوات الخمــس فيــه، ويلتــزم بجلســات الفقــه وحفــظ القــران الكريــم.

مشواره الجهادي
ــام  ــذ ع ــة؛ فمن ــاد واملقاوم ــوط الجه ــود خي ــاوم محم ــهيدنا املق ــج ش ــام نس ــاد الغن ــد زي ــهيد القائ ــى درب الش ع

2002م التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي، وتــم تعيينــه مبــارشة لرجاحــة عقلــة وذكائــه يف وحــدة تنقيــة األجهــزة 

العســكرية، فــكان حريًصــا جــًدا عــى إمتــام عملــه عــى أكمــل وجــه.

شــارك شــهيدنا الفــارس محمــود بالعديــد مــن الــدورات العســكرية التــي أهلتــه للقتــال يف أرض املعركــة، والربــاط 

ــاعدة  ــار ملس ــل والنه ــل يف اللي ــذي يرتج ــر ال ــذا األم ــر كه ــة، وأي أم ــر كتيب ــب أم ــاز لق ــى ح ــة حت ــن متفرق يف أماك

املجاهديــن يف الوحــدات العســكرية لرايــا القــدس وال يتــواىن عــن خدمــة أي مــن املجاهديــن، كان يقــدم لهــم الطعــام 

والــرشاب أثنــاء انشــغاالتهم يف األعــامل العســكرية. حــرص عــى تنظيــف وتنقيــه األســلحة والعبــوات واألحزمــة الناســفة 

والرصــاص مــن األتربــة والغبــار حتــى يســهل عــى املجاهديــن عملهــم وال يعيقهــم أي يش. كــام شــارك يف زرع عبــوات 

ناســفة وإطــاق رصاصــات عــى دوريــات االحتــال املتمركــزة عــى الحــدود مــع قطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
رفــح كانــت عــى موعــد مــع مجــزرة جديــدة انتهكــت فيهــا طائــرات االحتــال حرمــة البيــوت اآلمنــة، فبعــد أن أدوا 

صــاة الفجــر جامعــة تحــت أزيــز الطائــرات وقصــف املدفعيــات، ذهــب الجميــع إىل النــوم فكانــت الفاجعــة قصــف 

منــزل عــى رؤوس ســاكنيه بعــدة صواريــخ مــن طائــرة )F16( دون ســابق إنــذار، فتعكــر هــدوء املخيــم برائحــة غبــار 

املبــاين املدمــرة، ورصخــات النســوة تعلــو إىل الســامء استشــهد مــن كان داخــل البيــت. ففــي ذلــك اليــوم صبيحــة يــوم 

الجمعــة 11 يوليــو )متــوز 2014م وهــو أحــد أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، كان شــهيدنا الفــارس محمــود عــى موعــد مــع الشــهادة هــو وأربعــة آخــرون مــن 

عائلتــه، والــده الشــهيد املجاهــد عبــد الــرازق الغنــام )56 عاًمــا(، والدتــه الشــهيدة املجاهــدة غاليــة ديــب غنــام )57 

عاًمــا(، شــقيقته الشــهيدة املجاهــدة وســام عبــد الــرازق الغنــام )31 عاًمــا(، وقريبتــه الشــهيدة املجاهــدة كفــاح شــاكر 

الغنــام )33 عاًمــا(.
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الشهيد املجاهد أنس يوسف أحمد قنديل

الفارس الجهادي املائي

الميالد والنشأة
يف 22 يونيــو )حزيــران( 1997م ولــد الشــهيد املجاهــد أنــس يوســف قنديــل يف مخيــم جباليــا لاجئــني شــامل قطــاع 

ــه إىل بلــدة  ــة إســامية عــى حــب اإلســام والجهــاد وفلســطني، تعــود أصــول أرست ــه تربي غــزة، تــرىب يف أحضــان أرست

ــروا منهــا يف العــام 1948م.  »البطــاين الرشقــي« التــي ُهجِّ

الشـــهيد املجاهـــد أنـــس مـــن الطـــاب املتفوقـــني يف الدراســـة، وأنهـــى تعليمـــه األســـايس مـــن مـــدارس وكالـــة 

ـــهادة يف  ـــت الش ـــي حال ـــه، والت ـــرف نتيجت ـــة دون أن يع ـــة العام ـــات الثانوي ـــى امتحان ـــا، وأنه ـــم جبالي ـــوث يف مخي الغ

ســـبيل اللـــه دون ذلـــك.

والــدة الشــهيد املجاهــد أنــس تحدثــت قائلــة: »تأثــر الشــهيد أنــس بعمــه الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس محمــد 

ــة  ــق بعمــه الشــهيد، محــب لحرك ــره، شــديد التعل ــذ نعومــة أظاف ــز من ــور عزي ــزم يف مســجد الشــهيد أن ــل، والت قندي

الجهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس كثــرًا وهــو مل يتجــاوز العــارشة مــن عمــره«.

مــن جانبــه تحــدث الشــاب محمــود أحــد أصدقــاء الشــهيد قائــًا: »أنــس هــادئ وال يحــب املشاكســات واملشــاكل، 

ــي  ــو غســان(، وإنن ــل )أب ــل عمــي الشــهيد محمــد قندي ــا القــدس مث ــًدا يف رساي ــح قائ ــد أن أصب ــا: أري ــا دامئً يقــول لن

ــا كثــرًا عــى رحيلــه للجنــان«. مازلــت حزيًن

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد أنــس إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مبكــًرا والتــزام بكافــة الفعاليــات التــي كانــت 

تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقتــه. 

ــًا: »شــهيدنا  ــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي تحــدث قائ ــد القائــد امليــداين يف رساي أبــو خال

ــل ســنتني مــن استشــهاده نظــًرا إىل شــجاعته  ــا القــدس قب ــم ترشــيح اســمه ليكــون مجاهــًدا يف رساي ــس ت ــارس أن الف

(2014 - 1997)

كنهــر صــاف أنــَت يــا شــهيد، كشــعاع حــق يغــر عــى معاقــل الكُفر 

األِكيــد، كجبــل راســخ تتحطــم عليــه مؤامــرات العبيــد، كتاريــخ فخــر 

ــا  ــد، كشــمس ال يغطيه ــدم طاهــر ملجاهــد صندي ــه ب ــجلْت صفحاتُ ُس

ــان ال  ــر ق ــا أحم ــاء حره ــرة املس ــد، كخاط ــه ويزي ــف من ــف وأل الزي

يقبــل التجديــد. كأنشــودة ُحــرة كلامتهــا نــار للعــدا ووعيــد، وحروفهــا 

عهــد ووعــد ماضــون حتــى النــر األكيــد، وألحانهــا، عزفهــا الرصــاص 

وأنغامهــا تطــرب األســامع.
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ورسيتــه الحســنة والتزامــه يف الصــاة باملســجد، إال أن قيــادة الرايــا أرجأتــه نظــًرا لصغــر ســنه، ولكــن إلحاحــه الشــديد 

وبشــكل متواصــل جعــل قــادة الرايــا يف كتيبــة الشــهيد القائــد مقلــد حميــد ينظمونــه ضمــن جنــود وحــدة التعبئــة 

التابعــة للرايــا ليخضــع لعــدة دورات عســكرية وأكادمييــة أهلتــه ليكــون مجاهــًدا يف رسايــا القــدس«.

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 12 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، وأثنــاء تواجــد شــهيدنا الفــارس أنــس أمــام منزلــه ومعــه والــده وثلــة مــن جرانــه 

أطلقــت طائــرات العــدو الصهيــوين صواريخهــا تجاههــم لرتقــي شــهيًدا برفقــة والــده الشــهيد املجاهــد يوســف قنديــل، 

والشــهيد املجاهــد حســام الرزاينــة، والشــهيد املجاهــد محمــد ســويلم، والشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن الخطيــب. إىل 

عليــاء املجــد والخلــود شــاهدين عــى ظلــم االحتــال الصهيــوين وإجرامــه ضــد اإلنســانية.
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الشهيد املجاهد حسام ذيب عثامن الرزاينة

لحق بركب إخوته الشهداء الثاثة

الميالد والنشأة
ـــة  ـــب الرزاين ـــام ذي ـــهيدنا حس ـــد ش ـــزة ول ـــاع غ ـــامل قط ـــا ش ـــم جبالي ـــون األول( 1974م يف مخي ـــمر )كان يف 3 ديس

ـــدي  ـــام 1948م عـــى أي ـــًرا يف الع ـــًرا وق ـــا قه ـــروا منه ـــي ُهجِّ ـــر« الت ـــة »بري ـــه إىل قري ـــود أصـــول عائلت ـــب(، تع ـــو ذي )أب

ـــه  ـــن والدي ـــون م ـــادي تتك ـــي والجه ـــا الوطن ـــرف واجبه ـــة تع ـــوين. نشـــأ يف أرسة بســـيطة ومتدين ـــال الصهي ـــوات االحت ق

ـــرًدا.  ـــرش ف ـــي ع واثن

درس شــهيدنا املجاهــد حســام املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة أبــو حســني األساســية للبنــني، واملرحلــة اإلعداديــة يف 

مــدارس وكالــة الغــوث مبخيــم جباليــا، ولكــن رحلتــه مــع الدراســة انتهــت بعــد إمتــام املرحلــة اإلعداديــة، وانتقــل للعمــل 

ــام 1994م  ــدوم الســلطة الفلســطينية يف الع ــع ق ــة. وم ــاة الصعب ــه يف شــئون الحي ــر مــن مجــال ملســاعدة أرست يف أك

التحــق بجهــاز الرشطــة الفلســطينية وعمــل يف إدارة مكافحــة املخــدرات.

ــب  ــاء 9 أكرهــم ذي ــن األبن ــا م ــه، وأنجــب منه ــة حيات ــن رفيق ــام 1991 م ــزوج شــهيدنا املجاهــد حســام يف الع ت

ــده. ــهاد وال ــد استش ــور بع ــر الن ــذي أب ــد ال ــد محم ــود الجدي ــم املول وأصغره

الجديــر ذكــره أن عائلــة شــهيدنا املقــدام حســام قدمــت قبــل استشــهاده ثاثــة مــن إخوتــه شــهداء عــى طريــق 

تحريــر فلســطني، وهــم الشــهيد املجاهــد أميــن الرزاينــة الــذي كان مطــارًدا مــن قــوات االحتــال الصهيــوين وقــد اغتالتــه 

أجهــزة الســلطة الفلســطينية ظلــاًم وعدوانـًـا يف العــام 1996م، والشــهيد املجاهــد عثــامن الــذي نفــذ عمليــة بطوليــة يف 

إحــدى املســتوطنات املحاذيــة لشــامل قطــاع غــزة يف العــام 2002م، والشــهيد املجاهــد محمــد الــذي قــى نحبــه يف 

حــادث ســر مــؤمل يف العــام 2011م حيــث كان يف يف مهمــة جهاديــة جنــوب رفــح.

صفاته وأخالقه
والــدة الشــهيد املقــدام حســام تتحــدث قائلــة: »حســام كان يأتينــي كل يــوم عــى املنــزل قبيــل استشــهاده يســلم 

عــيل ويجلــس معــي لعــدة ســاعات، ومل أتوقــع أن تلــك الجلســات والنظــرات إيل مبثابــة الــوداع الصامــت يل، فأدركــت 

ذلــك بعــد استشــهاده بعــدة ســاعات رحمــة اللــه عليــه«.

(2014 - 1974)

ـــعر  ـــزل أش ـــوره يف املن ـــامح، أب وزوج، بحض ـــرًا ومتس ـــب كث »طي

ـــده  ـــزل أفتق ـــه وانشـــغاله خـــارج املن ـــاء غياب ـــان، وأثن باألمـــن واالطمئن

ــاءه  ــح أبنـ ــار وينصـ ــاءه الصغـ ــب أبنـ ــت. ياعـ ــب البيـ يف كل جوانـ

ـــامت  ـــذه الكل ـــه«. به ـــن يصاحب ـــي م ـــد كان يؤاخ ـــار، لق ـــه الكب وبنات

ـــة وهـــي تحـــاول أن  ـــت زوجـــة الشـــهيد املجاهـــد حســـام الرزاين تحدث

ـــا. ـــي دموعه تخف
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وتكمــل بــكل ثبــات وصــر: »فــراق حســام صعــب كثــرًا عــى زوجتــه وأوالده باإلضافــة إىل أصدقائــه حيــث إنــه كان 

طيًبــا ويحســن معاملتــه مــع الجميــع لدرجــة مل أســمع يوًمــا أن شــخًصا اســتاء منــه«.

شــهيدنا الفــارس أبــو ذيــب رجــل حــر، عشــق حيــاة الحريــة وبغــض الــذل وحيــاة القهــر والعبوديــة، مــا جعلــه ينظــر 

إىل الدنيــا نظــرة احتقــار واســتهزاء.

مشواره الجهادي
ــة انتفاضــة األقــى املباركــة التحــق شــهيدنا املجاهــد حســام بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك  مــع بداي

يف الكثــر مــن األنشــطة والفعاليــات التــي كانــت تقيمهــا الحركــة يف املنطقــة، والتــزم يف مســجد الشــهيد أنــور عزيــز 

القريــب مــن ســكناه وشــارك إخوانــه يف الجلســات الدينيــة والدعويــة التــي كانــت تقــام يف املســجد. يف العــام 2006م 

انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وتــم تكليفــه ليكــون مســئواًل عــن تســليح 

املجاهديــن يف إحــدى املناطــق الحركيــة يف شــامل قطــاع غــزة، وشــارك مــع إخوانــه املجاهديــن يف الربــاط والحراســة 

عــى الثغــور.

موعد مع الشهادة
بعــد أن أوجعــت رسايــا القــدس عــدو اللــه وعدوهــا بــرب أهــداف متنوعــة وبعيــدة املــدى يف العمــق الصهيــوين 

خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( أصبــح العــدو 

ــه، فقــام بــرب كل متحــرك فــوق األرض إلرهــاب املواطنــني،  يتخبــط ويبحــث عــن أي هــدف فلســطيني لــي يرب

وفجــر يــوم 12 يوليــو )متــوز( 2014م اســتهدفت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة الشــهيد املجاهــد حســام أثنــاء تواجــده 

ــس  ــد أن ــهيد املجاه ــه الش ــل، وابن ــف قندي ــد يوس ــهيد املجاه ــة الش ــز برفق ــور عزي ــهيد أن ــجد الش ــن مس ــرب م بالق

يوســف قنديــل، والشــهيد املجاهــد محمــد إدريــس ســويلم، والشــهيد املجاهــد عبــد الرحيــم الخطيــب، لرتقــوا جميًعــا 

إىل عليــاء املجــد والخلــود.
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الشهيد املجاهد عز الدين نعيم نارص بلبل

مسئول بقسم الهندسة والصيانة يف وحدة ساح اإلشارة

الميالد والنشأة
ـــة رفـــح  ـــاين( 1987م مبدين ـــون الث ـــر )كان ـــل يف 25 يناي ـــم بلب ـــن نعي ـــور شـــمس شـــهيدنا املجاهـــد عـــز الدي أرشقـــت ن

ـــا  ـــر منه ـــي ُهجِّ ـــا« الت ـــة »ياف ـــه األصلي ـــا، ولكـــن هـــذا العشـــق مل ينســـه بلدت ـــه كل مـــن فيه ـــا وأحب ـــي عشـــقها وأحبه الت

ـــرىب يف  ـــام. ت ـــن القس ـــز الدي ـــد ع ـــهيد املجاه ـــا بالش ـــن تيمًن ـــز الدي ـــه ع ـــمته أرست ـــام 1948م، س ـــة الع ـــداده يف نكب أج

ـــه إىل املســـجد،  ـــا ألبي ـــاد عليهـــا، ُعهـــد منـــذ الصغـــر مرافًق أرسة ملتزمـــة ومحافظـــة، تـــرشّب منهـــا حـــب املســـاجد واالرتي

األمـــر الـــذي زرع يف قلبـــه الخـــر والطاعـــة والحـــب واالحـــرتام حتـــى أكرمـــه اللـــه تعـــاىل بحفـــظ القـــرآن الكريـــم كامـــًا.

درس شــهيدنا الفــارس عــز الديــن يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني، وهــو مــن األوائــل يف تحصيلــه العلمــي 

خصوًصــا يف املرحلــة اإلعداديــة حيــث بــدأ نشــاطه الفعــيل يف تلــك املرحلــة والتــي متيــزت بالظهــور والنشــاط، ومــن ثــم 

أكمــل الثانويــة يف مدرســة بــر الســبع وحصــل عــى معــدل جيــد أهلــه إلمتــام دراســته الجامعيــة يف تخصــص الدراســات 

اإلســامية يف جامعــة األقــى يف العــام 2012م.

صفاته وأخالقه
عاقــة شــهيدنا املجاهــد عــز الديــن بوالديــه عاقــة شــباب اإلســام وشــباب القــرآن بأهلهــم، رءوف رحيــم عليهــام 

ــه  ــرف عن ــه وجهــاده، وُع ــه يف عمل ــه حتــى يوفقــه الل ــا يطلــب الدعــاء مــن والدت ــع لهــام ألبعــد الحــدود، ودامئً مطي

ــا لكتــاب اللــه الكريــم. ــا عــى خدمتهــم، وكان حافظً املحافظــة عــى صلــة رحمــه ومل يتأخــر يوًم

األستاذ نعيم بلبل والد الشهيد املجاهد عز الدين أكد أن رحيل نجله خلف فراًغا كبرًا يف قلوب أهله ورفاقه ومحبيه. 

مشــرًا إىل أن الشــهيد الفــارس عــز الدين شــعلة من النشــاط والحيويــة، وأمى معظــم أوقاته يف اإلعــداد والجهاد، لدرجة 

أن عائلتــه كانــت تفتقــده أياًمــا متواصلــة دون أي تواصــل معهــا نظًرا النشــغاله الدائــم يف مهامته داخل العمــل الجهادي.

(2014 - 1987)

ــا أن ميتــزج تــراب  ــا أن يرتجــل الفرســان، ليــس غريًب ليــس غريًب

ــق  ــط حولهــم عب ــا أن يختل ــزيك، ليــس غريًب ــر دمهــم ال األرض بطه

ــوا  ــن تقدم ــم م ــم، فه ــن جروحه ــث م ــك املنبع ــع املس ــار م األزه

الصفــوف يف كل املياديــن، وجعلــوا لهــم موطــئ قــدم يف كل ســاحة 

ونــزال، هــؤالء هــم الجنــود امليامــني، أبنــاء الرايــا املظفــرون. أمــام 

ســيل الــدم النــازف مــن عــروق الطاهريــن، اســتوقفتنا ســرة عطــرة 

مــن عبــق املحمديــني العاشــقني، ســرة ميلؤهــا الحــب والعمــل لبطل 

عــّز عليــه أن يــرى وطنــه مكبــًا باألصفــاد واألغــال، فطــاف األرض حتــى يكــون يف جمــع املحرريــن، إنــه الشــهيد الهــامم 

عــز الديــن بلبــل بطــل مــن أبطــال رسايــا القــدس وفــارس مــن فرســان ســاح اإلشــارة.
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ــن  ــا م ــون جنديً ــأن يك ــر ب ــره الفخ ــة كل يشء، وغم ــى املقاوم ــد أعط ــن ق ــز الدي ــارس ع ــهيد الف ــح أن الش وأوض

ــني،  ــس املحتل ــر األرض مــن دن ــن اإلســامي الحنيــف، وتحري ــم الدي جنودهــا، حمــل طــوال عمــره همــني: نــرش تعالي

وســعى لذلــك بــكل مــا أويت مــن قــوة وعزميــة، إىل أن جــاءت لحظــة االرتقــاء ليلتقــي بأحبتــه مــن الشــهداء والصديقــني.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد عــز الديــن إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ أصبــح شــاباً، وعمــل يف كافــة مجــاالت 

العمــل الحــريك وقــام بعقــد الكثــر مــن األنشــطة والفعاليــات واملســابقات والدوريــات واألمســيات والزيــارات األخويــة 

ــاد اإلســامي يف العــام  ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــا القــدس الجن ضمــن هــذا العمــل الحــريك. والتحــق بصفــوف رساي

2004م ليصبــح مجاهــًدا مــن مجاهــدي قافلــة الجهــاد يف ســبيل اللــه. ويلبــى نــداء الجهــاد يف كل وقــت وبهمــة عاليــة 

وبــروح تواقــة للشــهادة يف ســبيل اللــه عــز وجــل، مــام جعــل إخوانــه مينحونــه ثقــة عاليــة إىل أن عمــل ضابطًــا يف وحــدة 

ســاح اإلشــارة بلــواء رفــح.

هــذه الثقــة مل تــزد شــهيدنا املقــاوم عــز الديــن إال نشــاطًا وعمــًا للشــهادة التــي يتمناهــا بالليــل والنهــار، فخــرج يف 

العديــد مــن املهــامت الجهاديــة، وأبــدع يف كل املياديــن واســتحق لقــب البطولــة.

ويف شــهادة أحــد أصدقــاء الشــهيد املجاهــد عــز الديــن بالعمــل الجهــادي، أوضــح املجاهــد أبــو محمــد بــأن الشــهيد 

قــد عمــل ضابطًــا عــى جهــاز إرســال التوجيهــات العســكرية املوجهــة مــن قيــادة الرايــا إىل املجاهديــن واملرابطــني يف 

امليــدان، وعمــل يف مجــاالت عــدة منهــا الدعويــة واإلعــام والتدريبــات الاســلكية بشــتى أنواعهــا.

وأضــاف: »عــز الديــن تــم تعيينــه كمســئول لقســم الهندســة والصيانــة يف وحــدة ســاح اإلشــارة بلــواء رفــح، حيــث 

قــام بعمــل دؤوب عــى تجهيــز األجهــزة الاســلكية وبرمجتهــا، باإلضافــة إىل مشــاركته بتنفيــذ العديــد مــن املهــامت عــى 

مســتوى قطــاع غــزة مبســاعدة إخوانــه يف وحــدات اإلشــارة.

موعد مع الشهادة
ــر  ــي، لتوف ــة الظــرف األمن ــار رغــم صعوب ــل والنه ــه باللي ــة عمل ــن عــى مواصل حــرص الشــهيد املجاهــد عــز الدي

اتصــال آمــن عــر املوجــات الاســلكية إلخوانــه املجاهديــن أثنــاء الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة 

يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( وعــاوة عــى مــا ســبق فقــد تــم إدراجــه عــى قوائــم االســتهدافات 

ــه يف املنطقــة  ــة إلي ــه إلحــدى املهــام املوكل ــاء تأديت ــو )متــوز( 2014م وأثن ــوم الســبت 12 يولي ــة ي ــة، ويف ليل الصهيوني

ــة  ــة الغــادرة وأصيــب إصاب ــرات االســتطاع الصهيوني ــل طائ ــم اســتهدافه بصاروخــني مــن قب ــة رفــح ت الشــاملية ملدين

بالغــة أدت الستشــهاده بعــد ســاعات. رحــل الشــهيد الفــارس عــز الديــن ومعــه الشــهيد املجاهــد مهنــد ضهــر ليفتحــا 

صفحــة جديــدة مــن صفحــات العــز املرشقــة التــي خطتهــا دماؤهــام الطاهــرة لرتســم بقدســيتها آيــات االنتصــار اإللهــي 

املوعــود عــى البغــاة املجرمــني.



موسوعة شهداء من فلسطين206

الشهيد املجاهد عامد بسام محمد زعرب

من فرسان وحدة االستشهاديني برايا القدس

الميالد والنشأة
ــران( 1991م بــني جــدران املخيــم العتيقــة،  ــو )حزي ــر شــهيُدنا املجاهــد عــامد بســام زعــرب النــور يف 14 يوني أَب

وشــوارعها املعبقــة بدمــاء الشــهداء، ومــن عمــق الجــراح واآلالم التــي عاشــها أهــل املخيــم بفعــل االحتــال الصهيــوين، 

وجــاء عــى هــذه الدنيــا برخــِة الُحــر األيب الــذي ســيكر يوًمــا مــا ويقــارع االحتــال ويقــض مضاجعــه.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد عــامد يف أحــد البيــوِت امللتزمــة املحافظــة عــى ديِنهــا، حيــث ترعــرع بــني عائلــة مجاهــدة 

ربــت أبناءهــا عــى ُحــب األوطــان، وااللتــزام بالقــرآن والســر عــى خطــا النبــي وصحبــه صلــوات ريب وســامه عليهــم، 

ــل  ــه وخمســة أشــقاء وســت شــقيقات، وقبي ــن والدي ــة م ــه املكون ــب يف عائلت ــث الرتتي ــن حي ــاين م ــد شــهيُدنا الث يع

استشــهاده بفــرتة وجيــزة عقــد قرانــه عــى فتــاة إال أن قــدره نحــو الشــهادة كان أرسع فــزف إىل حــور العــني قبــل أن 

يــزف إىل عروســه.

درس شــهيدنا املجاهــد عــامد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني )األونــروا(، 

ــر الســبع، ومل يلتحــق بالجامعــة فذهــب  ــدرايس مبدرســة ب ــة ليكمــل مشــواره ال ــة الثانوي ــم انتقــل إىل املرحل ومــن ث

ملســاعدة والــده يف ســد احتياجــات البيــت، نظــًرا للوضــع املعيــيش الصعــب الــذي كانــت تعيُشــه العائلــة، وعمــل بأحــد 

املحــال التجاريــة.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املقــدام عــامد منــذ صغــره بالهــدوء واتصــف بأخاقــه الطيبــة والنبيلــة، وتربطــه عاقــة ملؤهــا الحــب 

واالحــرتام مــع إخوانــه وأصدقائــه وكل مــن حولــه، وُعــرف بطاعتــه لوالديــه والحنــان عــى إخوانــه، وال يــكاد أن ميــي 

يــوم دون أن يصافــح والديــه ويقبــل أيديهــام إكراًمــا لهــام وطاعــة للــه عــز وجــل الــذي أوىص بــر الوالديــن واإلحســان 

(2014 - 1991)

يأخذنــا ســحر تضحياتهــم إىل مواطــن القــوة والجــامل، ويصعــد 

ــن يف  ــزل الصابري ــه إىل ن ــل صرهــم وثباتهــم يف ســبيل الل ــا جمي بن

الجنــة، حملــوا أرواَحهــم عــى أكفهــم، ومضــوا بخطــواٍت ثابتــة نحــو 

ــاء  ــع األنبي ــدر، م ــك مقت ــد ملي ــدٍق عن ــِد ص ــر يف مقع ــات ونه جن

ــوا  ــن صال ــم م ــا. إنه ــك رفيًق ــن أولئ ــهداء وحُس ــني والش والصديق

وجالــوا يف شــتى املياديــن يحملــون ســاحهم بيــد، وباليــد األخــرى 

مصحفهــم دليلهــم وقنديلهــم الــذي يقتبســون منــه أســمى معــاين 

الجهــاد واملقاومــة، ويســتمدون منــه قوتهــم يف مواجهــة الظلــم وأصحاِبــه، إنُهــم الشهـــداء األكــرم منــا جميًعــا الذيــن 

ــاروا ملــن بعدهــم الــدرب والطريــق نحــو الفــوز بالجنــان ورضــا الرحمــن. أن



207 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

إليهــام. ونظــًرا ألخاقــه العاليــة وصفاتــه الحميــدة، أحبــه جميــع مــن حولــه. واتصــف بقــدٍر كبــر مــن الحيــاء، حيــث 

ُعهــد مثــااًل للشــاب الخلــوق امللتــزم بطاعــة اللــه واملحســن إىل والديــه، والحنــون عــى إخوانــه. يعتــز بــه الجميــع دامئــا 

بــإرصاره وعزميتــه عــى تقديــم املســاعدات للفقــراء واملحتاجــني، وهــو يتســابق لفعــل الخــر مــع غــره، وال يســعى أبــًدا 

ألن يثنــي عــى فعلــه أحــد مــن فضــل اللــه، وُعــرف بعطفــه عــى الصغــر واحرتامــه للكبــر.

متيــَز شــهيُدنا البــار عــامد بتعلقــه باملســجد منــذ طفولتــه كــام ربــاه والــداه، وشــارُك إخوانـَـه حلقــاِت تحفيــظ القــرآن 

الكريــم، وكان التزاِمــه يف املســجد عــن طريــِق والــِده الــذي عــوده عــى أن يصطحبــه معــه يف كل صــاٍة منــذ صغــره، 

حتــى أصبــح قلبــه معلًقــا باملســاجد ومــن املواظبــني عــى الصلــوات يف جامعــة، وخاصــة صــاة الفجــر مبســجد التوبــة 

القريــب مــن بيتــه.

مشواره الجهادي
متيــزت طفولــة شــهيدنا املقــاوم عــامد بحــب الوطــِن وكــرة الحديــث عــن املقاومــة والجهــاد يف ســبيِل اللــه، فكانــت 

معظــم ألعابــه بأســلحة باســتيكية يحــايك فيهــا أعــامل املقاومــة والعمليــات، وتــرىب وكــر عــى ذلــك. وانضــم إىل صفــوف 

حركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2008م وهــو طالــب بالثانويــة العامــة، والتحــق يف العــام 2010م بصفــوف رسايــا القدس 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي مكنتــه مــن الخــوض يف 

تنفيــذ املهــامت الجهاديــة التــي كانــت تــوكل إليــه، إىل أن التحــق بوحــدة االستشــهاديني الخاصــة والتــي عمــل فيهــا إىل 

أن لقــي اللــه شــهيًدا.

موعد مع الشهادة
مل يكــن الشــهيد الفــارس عــامد الشــهيد األخــر يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف 

العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، ومل يكــن رحيلــه مرًعــا إىل دار الخلــود يتخيلــه أحــد، فبعــد صــاة العشــاء 

مبــارشة بتاريــخ 12 يوليــو )متــوز( 2014م خــرج شــهيدنا املقــاوم عــامد مــن البيــت متوجًهــا إىل عملــه يف إحــدى املهامت 

العســكرية، وبعــد دقائــق قليلــة كانــت طائــرات االحتــال الصهيــوين لــه باملرصــاد فأطلقــت عليــه حمــم حقدهــا وأصابته 

إصابــة بالغــة، نقــل عــى إثرهــا إىل مستشــفى الشــهيد أبــو يوســف النجــار حيــث لفــظ أنفاســه األخــرة هنــاك. رحمــك 

اللــه يــا شــهيدنا املقــاوم عــامد وأنــت تــودع أصدقــاءك وتنظــر إليهــم وكنــت تحــايك نفســك متــى الرحيــل واللقــاء لعلــه 

ــني  ــني والصديق ــَت لَتســكن دار املســتقر بجــوار النبي ــر، َرحل ــك تنظــر إىل الن ــت وعيون ــا شــهيد رحل ــب، نعــم ي قري

والشــهداء وحســن أولئــك رفيًقــا.
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الشهيد املجاهد محمد إدريس عبد الحميد أبو سويلم

امتشق ساح العزة وارتقى بساحات الوغى

الميالد والنشأة
يف 20 ينايــر )ترشيــن الثــاين( 1994م ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد إدريــس أبــو ســويلم يف مخيــم جباليــا لاجئــني 

شــامل قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية مرابطــة صابــرة تعــود جذورهــا إىل بلــدة »يبنــا« التــي هجــروا منهــا قــًرا وظلــاًم 

يف العــام 1948م بفعــل العصابــات الصهيونيــة املجرمــة. تــرىب يف أحضــان أرستــه املكونــة مــن والديــه وشــقيقني وثــاث 

شــقيقات. درس يف مــدارس املخيــم وأنهــى تعليمــه اإلعــدادي ليلتحــق بعدهــا بالدراســة املهنيــة يف مدرســة الصناعــة 

التابعــة لوكالــة الغــوث، ومــارس مهنــة ميكانيــي ســيارات حتــى لحظــة استشــهاده.

صفاته وأخالقه
ــع، واالبتســامة ال  ــن الجمي ــوب م ــه، وهــو محب ــه الشــديد وتواضع ــه والتزام ــد بهدوئ ــارس محم ــز الشــهيد الف متي

تفــارق محيــاه، باحرتامــه وتواضعــه يفــرض حبــه واحرتامــه عــى اآلخريــن، التــزم يف مســجد الشــهيد أنــور عزيــز منــذ أن 

كان صغــرًا، وهــذا يرجــع إىل البيئــة املتدينــة التــي نشــأ فيهــا.

للشــهيد املجاهــد محمــد مكانــة يف منزلــه املتواضــع، إذ إنــه مل يكــن يــرىض عــى نفســه أن يدخــل املنــزل دون أن 

ينــرش الفرحــة واالبتســامة عــى وجــه أهــل بيتــه مــن خــال مزاحــه املتواصــل معهــم وحتــى مــع أصدقائــه.

نهج الجهاد
َعــرف شــهيدنا الفــارس محمــد حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره، فــكان شــبًا مــن أشــبال الحركــة يف 

مســجد الشــهيد أنــور عزيــز إال أنــه أعلــن انتــامءه لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد أن أتــم الخامســة عــرشة مــن عمــره 

يف عــام 2009م وأصبــح يعمــل بجــد وإخــاص. ويف عــام 2012م التحــق بصفــوف جنــود وحــدة التعبئــة التابعــة لرايــا 

القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وخضــع لعــدة دورات تأهيليــة حيــث أنهــى فــرتة ليســت بالقصــرة 

ــا املرابطــني عــى الثغــور  ــود الراي ــة ليكــون بعدهــا أحــد جن ــة اإلعــداد والتعبئ ــا يف مرحل ــود الراي وهــو ضمــن جن

والحامــني لوطننــا الحبيــب«.

(2014 - 1994)

عشــق فلســطني وقــدم لهــا الغــايل والثمني، وأفنــى لها دمــه وروحه، 

ــكرية  ــه العس ــدى بزت ــه. ارت ــبيل الل ــهيًدا يف س ــى ش ــه وم ــاش لل ع

وامتشــق ســاح العــزة والفخــار، ومــى نحو ســاحة الوغــى ليدافع عن 

أمتــه وشــعبه املظلــوم ولينــر دينــه الحنيــف. شــهيدنا الفــارس محمد 

ــد  ــد حمي ــة الشــهيد مقل ــا القــدس يف كتيب ســويلم أحــد فرســان رساي

ــذي ارتقــى شــهيًدا بعــد اســتهدافه برفقــة مجموعــة مــن فرســان  وال

الرايــا يف منطقــة الشــهيد أنــور عزيــز خال معركــة البنيــان املرصوص.



209 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

أشــار والــد الشــهيد إىل أنــه عــرف بتحــركات شــهيدنا الفــارس محمــد وخروجــه للربــاط وعملــه العســكري يف الرايــا 

إال أنــه مل يكــن يعــارض ابنــه يف أي عمــل يقــوم بــه، بــل حثــه عــى أعــامل الخــر، ومل يكــن يحرضــه عــى أن يــرتك العمــل 

يف حركــة الجهــاد اإلســامي أو رسايــا القــدس.

والــدة الشــهيد املجاهــد محمــد تحدثــت قائلــًة: »بعــد أن استشــهد صديقــه ورفيــق دربــه محمــد عبيــد حــزن كثــرًا 

عليــه كنــت أشــعر بأنــه ســوف يلحــق بــه شــهيًدا يف أي وقــت، أراد الــزواج، ولكــن قــدر اللــه نافــذ فاختــاره اللــه ليكــون 

زوًجــا للحــور العــني بــإذن اللــه«.

ــور وتنتظــر  ــى الثغ ــاط ع ــاء خروجــه للرب ــد أثن ــدام محم ــودع شــهيدنا املق ــت ت ــا كان ــرت األم املحتســبة أنه وذك

عودتــه بفــارغ الصــر، وعنــد اقــرتاب موعــد عودتــه تنتظــره عــى بــاب املنــزل لتؤمــن دخولــه إليــه دون أن يــراه أحــد.

وعــن آخــر اللحظــات يف حيــاة الشــهيد املقــاوم محمــد، تقــول: »عمــل مــع مجاهــدي رسايــا القــدس املرابطــني يف 

ــو أنــس قنديــل  ــا أب ــد بالراي املنطقــة، ويف منتصــف الليــل ســمعنا صــوت انفجــار شــديد واالســتهداف للشــهيد القائ

وآخريــن. وورد لنــا الخــر بــأن محمــد مــن بــني الجرحــى، وأخــرين أحــد الشــباب بأنــه بخــر حيــث قــال لهــم أنــا بخــر 

مــا حــد يقــول ألمــي، وبعــد لحظــات بــدأت النــاس بالتجمــع أمــام منزلنــا وأكــدوا لنــا خــر استشــهاده هــو ومــن معــه«.

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 12 يوليــو )متــوز( 2014م اســتهدفت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة شــهيدنا املقــاوم محمــد، لرتقــي للجنــان 

برفقــة الشــهيد املجاهــد يوســف قنديــل، والشــهيد املجاهــد أنــس قنديــل، والشــهيد املجاهــد حســام الرزاينــة، والشــهيد 

املجاهــد عبــد الرحيــم الخطيــب خــال معركــة البنيــان املرصــوص وهــي مــن املعــارك التــي أعلنــت فيهــا رسايــا القــدس 

وفصائــل املقاومــة الفلســطينية تصديهــا للحــرب الصهيونيــة عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م.
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الشهيد املجاهد مهند يوسف محمد ضهر

مجاهد يف الوحدة الخاصة لرايا القدس بلواء رفح

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد مهنــد يوســف ضهــر يف 15 ديســمر )كانــون األول( 1993م مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة 

ــة  ــة مجاهــدة ملتزم ــاف عائل ــرىب يف أكن ــاة. ت ــا وســبيل حي ــاد منهًج ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام والجه

بديــن اللــه، وترعــرع يف أحضــان أرستــه املكونــة مــن والديــه وأربعــة أشــقاء وثــاث شــقيقات وشــاء القــدر أن يكــون 

الثالــث بــني إخوتــه.

ــل  ــة يف مــدارس تابعــة للحكومــة يف مشــوار درايس تكل ــة األساســية واإلعدادي ــد املرحل درس شــهيدنا املجاهــد مهن

بالنجــاح، وخــال مراحلــه الدراســية املختلقــة شــهد لــه الجميــع مــن معلمــني وطــاب بحســن الخلــق واملعاملة الحســنة، 

وانتقــل ملدرســة بــر الســبع ليكمــل املرحلــة الثانويــة، ومل يّقــدر لــه االلتحــاق بالجامعــة النشــغاله بالعمــل ومشــاركته 

ــة، وعمــل يف منجــرة  ــه العائل ــذي كانــت تعيُش يف ســد شــؤون واحتياجــات البيــت نظــًرا للوضــع املعيــيش الصعــب ال

لصناعــة األخشــاب.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املقــدام مهنــد منــذ صغــره بالهــدوء وبــره لوالديــه، أمــا عــن معاملتــه مــع إخوتــه فتميــزت بالــدفء 

والحنــان، والــداه يعتمــدان عليــه يف كثــر مــن القضايــا املختلفــة، وهــو متواضــع جــًدا مــع جرانــه وأقاربــه ويشــاركهم 

يف أفراحهــم وأحزانهــم، حتــى نــال حــب جميــع مــن حولــه، نظــًرا ألخاقــه العاليــة وصفاتــه الحســنة.

الحــاج يوســف والــد الشــهيد املجاهــد مهنــد تحــدث قائــًا: »األخــاق العاليــة والحديــث الحســن أهــم مــا متيــز بــه 

مهنــد منــذ صغــره، كــام متتــع بالــروح املرحــة املّحبــة التــي تفيــض بالخــر لــكل مــن عرفــه، وهــو كاملــاك يف هدوئــه 

وترفاتــه مــع الجميــع، ودامئـًـا يحــرص عــى زيــارة أقاربــه وأرحامــه ومل يشــغله عملــه عــن أداء واجبــه تجــاه أقربائــه«.

ــي  ــا يلب ــراغ، ودوًم ــات الف ــم يف أوق ــو معه ــار ويله ــد محــب جــًدا للصغ ــارس مهن ــه الشــهيد الف ــأن نجل وأوضــح ب

طلبــات أوالد شــقيقه الصغــار، مبيًنــا أنــه عندمــا يجلــس ملاعبــة الصغــار كان يذهــب تفكــره إىل ســنوات الطفولــة التــي 

عاشــها، وكثــرًا مــا يســأل عــن تفاصيــل حياتــه ورفاقــه يف الصغــر.

(2014 - 1993)

ال يــروي إال املــاء يف البيــداء بعــد ظــأ، وال يــروي قلــوب الرفــاق 

ــة  ــوب واله ــا، فالقل ــوب حًب ــوا القل ــم خرق ــاق، وألنه ــر الرف ــوى ذك س

ــة  ــا التاعــت عــى األحب ــام إذا م ــراق، وال ت ــم ســئمت طــول الف إليه

ــدرب  ــدوا ال ــن عب ــى م ــرتاِق؟ ع ــوًقا، وأي اح ــت ش ــني واحرتق الراحل

ــاد. ــن األمج ــاق، لوط ــا بأطب ــة قدموه ــاألرواح، هدي ب
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وأشــار والــده إىل أن الشــهيد املقــاوم مهنــد مــن عشــاق لعبــة كــرة القــدم، وهــو بــارع فيهــا، وقــد فــاز يف العديــد 

مــن املباريــات التــي تنفــذ داخــل أطــر العائلــة والتــي أبرزهــا مباريــات نــادي النجــوم والتــي جــرت عــى رشف ذكــرى 

الشــهيد عــوين ضهــر، باإلضافــة إىل أنــه مــارس متاريــن الحديــد وحمــل األثقــال يف نــادي خدمــات رفــح وحصــل عــى 

ترتيــب متقــدم مــن بــني زمائــه، وحصــل أيًضــا عــى العديــد مــن امليداليــات لجدارتــه يف اللعــب.

مشواره الجهادي
بــدأت عاقــُة شــهيدنا املجاهــد مهنــد باملســجد وعمــره ســتة ســنوات حيــث والــده يصطحبــه معــه إىل املســجد منــُذ 

نعومــة أظافــره، فتميــز باالنضبــاط وااللتــزام يف كافــة الصلــوات وخاصــة صــاة الفجــر، وســارع إىل الصفــوف األوىل مــن 

املســجد وال يقبــل أن يكــون يف الصفــوف الخلفيــة، وأمــى معظــم أوقاتــه يف املســجد داعًيــا إخوانــه وجرانــه وأصدقــاءه 

ــدروس  ــزام يف املســجد واملحافظــة عــى قــراءة القــرآن وااللتحــاق بحلقــات الذكــر واالســتامع إىل الخطــب وال إىل االلت

الدينيــة، وخــال رحلتــه يف املســجد وتواجــده فيــه، تلقــى العديــد مــن الــدورات التثقيفيــة والفقهيــة والعقائديــة، وهــو 

ال يتــواىن للحظــة عــن االلتحــاق بحلقــات العلــم والديــن.

عشــق شــهيدنا الفــارس مهنــد منــذ صغــره الجهــاد واملجاهديــن ومتنــى ان يكــون جنديًــا مــن جنــود اللــه يف األرض، 

ليحــارب أعــداء اللــه اليهــود قتلــة األنبيــاء واملرســلني وقتلــة األطفــال ومدنــي املقدســات ومغتصبــي البــاد، الذيــن 

يعيثــون يف األرِض الفســاد. والتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس وهــو طالــب 

ــن يتمتعــون باألخــاق الحســنة  ــا، وهــو مــن الشــباب الذي ــي متناهــا دامئً ــه الت ــة العامــة، وقــد حقــق أمنيت يف الثانوي

ــا عــى الثغــور لحاميتهــا. والحيويــة والنشــاط مــام أهلــه برعــة لالتحــاق برايــا القــدس، وقــد أصبــح مرابطً

تلقــى شــهيدنا املجاهــد مهنــد العديــد مــن الــدورات العســكرية يف مختلــف التخصصــات، وأهلتــه تلــك التخصصــات 

ألن يكــون مجاهــًدا فاعــًا قــادًرا عــى تحمــل املســئولية وتنفيــذ املهــام الصعبــة، حيــث ُعــرف أنــه مــن أبــرز مجاهــدي 

الوحــدة الخاصــة يف رسايــا القــدس بلــواء رفــح.

موعد مع الشهادة
يف منتصــف شــهر رمضــان املبــارك أدى الشــهيد املجاهــد مهنــد ضهــر صــاة الرتاويــح يف مســجد عــامر بــن يــارس 

وذهــب إىل بيتــه مرًعــا مودًعــا أهلــه، عازًمــا عــى إحــدى الحســنيني إمــا النــر أو الشــهادة يف ســبيل اللــه مقبــًا غــر 

ــٍر، بتاريــخ 12 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف  مدب

العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( خــرج شــهيدنا املقــدام مهنــد مــن بيتــه والتقــى بالشــهيد املجاهــد عــز الديــن 

بلبــل الــذي كان يف مهمــة إصــاح محطــة تقويــة جهــاز ســاح اإلشــارة، فقصفتهــام طائــرة اســتطاع صهيونيــة فارتقيــا 

شــهيدين.
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الشهيد املجاهد يوسف أحمد عبد القادر قنديل

منوذج املجاهد الرسايل

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد يوســف أحمــد قنديــل )أبــو أنــس( بتاريــخ 10 مــارس )آذار( 1976م يف مخيــم جباليــا لاجئــني 

ــروا منهــا قهــًرا وقــًرا يف العــام 1948م  شــامل قطــاع غــزة، تعــود أصــول عائلتــه إىل قريــة »البطــاين الرشقــي« التــي ُهجِّ

عــى أيــدي قــوات االحتــال الصهيــوين. نشــأ يف أرسة بســيطة ومتدينــة تعــرف واجبهــا الوطنــي والجهــادي تتكــون مــن 

والديــه وشــقيق واحــد وشــقيقين. 

درس شــهيدنا املجاهــد يوســف يف مــدارس وكالــة الغــوث مبخيــم جباليــا، وحصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن 

مدرســة الفالوجــا، وتوجــه للعمــل يف أكــر مــن مجــال ملســاعدة أرستــه يف شــئون الحيــاة الصعبــة. 

تــزوج شــهيدنا املجاهــد يوســف يف العــام 1995م مــن زوجــة صابــرة محتســبة، وتــوج هــذا الــزواج بــأن رزقــه اللــه 

7 مــن األبنــاء هــم: )إينــاس، أنــس، أمــل، محمــد، حمــزة، ســارة، حســني(. وقــد ارتقــى ابنــه الشــهيد أنــس شــهيًدا مــع 

والــده يف معركــة البنيــان املرصــوص.

صفاته وأخالقه
ــه  ــرض حب ــدة ف ــات الحمي ــذه الصف ــدوء والتواضــع واالحــرتام الشــديد، وبه ــس باله ــو ان ــدام أب ــز شــهيدنا املق متي

واحرتامــه عــى الجميــع، وهــو مــن املحافظــني عــى الصــاة يف مســجد الشــهيد أنــور عزيــز، ذاك املســجد الــذي خــرج 

ــد. ــد حمي ــا القــدس مقل ــد يف رساي ــد والقــادة ويف طليعتهــم الشــهيد القائ االستشــهاديني والجن

زوجــة الشــهيد املجاهــد يوســف تحدثــت قائلــة: »الشــهيد أبــو أنــس تأثــر كثــرًا باستشــهاد شــقيقه محمــد قنديــل 

)أبــو غســان( وحــزن عليــه حزنًــا كثــرًا«. واســتذكرت الزوجــة املحتســبة زوجهــا وهــو يتنقــل يف أنحــاء املنــزل وياعــب 

أبنــاءه الصغــار محاولــة بــأن تخفــي حزنهــا إال أن دموعهــا فاضــت مــن عينيهــا وبصــوت حزيــن قالــت: »لقــد كان ميــأل 

البيــت بالحيــاة، ومل أكــن أتوقــع رحيلــه بهــذه الرعــة، ولكــن الحمــد للــه عــى قــدره وقضــاه، فنــال مــا متنــى وأحــب 

ورحــل رسيًعــا نحــو لقــاء اللــه عــز وجــل«.

(2014 - 1976)

»لقــد كان طيًبــا كثــرًا ومتســامًحا، هــو أب وزوج، بحضــوره يف 

ــارج  ــغاله خ ــه وانش ــاء غياب ــان، وأثن ــن واالطمئن ــعر باألم ــزل أش املن

املنــزل أفتقــده يف كل جوانــب البيــت. ياعــب أبنــاءه الصغــار وينصــح 

أبنــاءه وبناتــه الكبــار، لقــد كان يؤاخــي مــن يصاحبه«. بهــذه الكلامت 

ــاول أن  ــي تح ــل وه ــف قندي ــد يوس ــهيد القائ ــة الش ــت زوج تحدث

تخفــي دموعهــا.
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مــن جانبــه تحــدث أبــو الراغــب صديــق الشــهيد املقــاوم يوســف، قائــًا: »أبــو أنــس إنســان بــكل مــا تحمــل الكلمــة 

مــن معنــى؛ فهــو يحــرتم الكبــر ويعطــف عــى الصغــر، متواضــع جــًدا؛ فرغــم فــارق الســن بينــي وبينــه إال أننــي كنــت 

دامئـًـا أجلــس معــه أمــام البيــت«.

واســتذكر رفيــق دربــه اللحظــات األخــرة يف حيــاة الشــهيد الفــارس أبــو أنــس، فقــال: »يف نفــس اليــوم الــذي استشــهد 

ــا برفقتــه بتنظيــف املــكان أمــام بيتــه ووضعنــا ســجادة وجلســنا يف ظــل  فيــه بالتحديــد بعــد صــاة العــر قمــت أن

الشــجرة التــي اســتهدف تحتهــا، ونحــن جالســون وصامئــون، وكانــت تهــب عليهــا ريــاح بــاردة تلطــف مــن حــرارة الجــو، 

وفجــأة قــال أبــو أنــس: واللــه إين أشــم ريــاح الجنــة مــن هــذه الريــاح البــاردة وحتــى أىت أذان املغــرب فقمنــا لنفطــر 

مًعــا بشــهر رمضــان«.

وتابــع: »بعــد صــاة الرتاويــح اجتمعنــا بنفــس املــكان حتــى وقــت متأخــر مــن الليــل حينهــا طلــب أبــو أنــس مــن 

ابنــه الشــهيد أنــس بــأن يعمــل عصــرًا ويــأيت بــه، فقمــت أنــا ألعمــل عصــرًا يف بيتــي، وملــا دخلــت املنــزل ومل أتجــاوز 

ــد  ــس ومــن معــه ق ــو أن ــا وشــاهدت أب ــت مرًع ــز املــكان فنزل ــوي يه ــى ســمعت صــوت انفجــار ق ــدور األول حت ال

ــا«. استشــهدوا جميًع

مشواره الجهادي
أبــو الــراء مــن كــوادر رسايــا القــدس واحــد رفــاق درب الشــهيد املجاهــد أبــو أنــس تحــدث عــن املشــوار الجهــادي 

ــد  ــة، وق ــات الحرك ــة فعالي ــز وشــارك يف كاف ــور عزي ــس يف مســجد الشــهيد أن ــو أن ــزم شــهيدنا أب ــال: »الت للشــهيد فق

أثبــت شــجاعته وبســالته، فتــم ترشــيحه ليكــون مــن قــادة رسايــا القــدس امليدانيــني يف شــامل غــزة. وشــارك أبــو أنــس 

يف عمليــات التصــدي لاجتياحــات املتكــررة للمنطقــة الرشقيــة والشــاملية ملخيــم جباليــا ســابًقا، وشــارك املجاهديــن يف 

عــدة مهــام وعمليــات جهاديــة وكذلــك الربــاط عــى الثغــور«.

وأضــاف: »تلقــى شــهيدنا عــدة دورات يف العمــل اإلداري ليعمــل يف التنظيــم واإلدارة حيــث كان مســئواًل عــن شــئون 

األفــراد، فعهــد متفانًيــا ومخلًصــا يف عملــه. ونظــًرا لخرتــه يف العمــل امليكانيــي للمركبــات تــم تســليمه قســم الصيانــة 

ليكــون مســئواًل عــن صيانــة كافــة املركبــات الخاصــة باملجاهديــن يف شــامل قطــاع غــزة«.

موعد مع الشهادة
بعــد أن أوجعــت رسايــا القــدس عــدو اللــه وعدوهــا بــرب أهــداف متنوعــة وبعيــدة املــدى يف العمــق الصهيــوين 

خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( أصبــح العــدو 

ــه؛ فقــام بــرب كل متحــرك فــوق األرض إلرهــاب املواطنــني،  يتخبــط ويبحــث عــن أي هــدف فلســطيني لــي يرب

وفجــر يــوم 12 يوليــو )متــوز( 2014م اســتهدفت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة الشــهيد املجاهــد يوســف قنديــل برفقــة 

نجلــه الشــهيد املجاهــد أنــس، والشــهيد املجاهــد محمــد إدريــس أبــو ســويلم، والشــهيد املجاهــد حســام ذيــب الرزاينــة، 

لرتقــوا جميًعــا إىل عليــاء املجــد والخلــود.
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الشهيد املجاهد حسني عبد القادر حسني محيسن

مقاتل عنيد ورجل صلب

الميالد والنشأة
بــزغ نــور الشــهيد املجاهــد حســني عبــد القــادر محيســن )أبــو عبيــدة( يف اململكــة الســعودية بتاريــخ 15 ســبتمر 

)أيلــول( 1990م، تــرىب وترعــرع يف أرسة بســيطة مكونــة مــن والديــه وثاثــة أشــقاء وأربــع شــقيقات، وبعدهــا رجعــت 

األرسة إىل أرض الوطــن فكانــت طفولتــه هنــا عــى أرض فلســطني بحــي الشــجاعية مبحافظــة غــزة.

ــة مــن مدرســة  ــة اإلعدادي درس الشــهيد املجاهــد حســني يف مــدارس حــي الشــجاعية وحصــل عــى شــهادة املرحل

معــاذ بــن جبــل، وعــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة جــامل عبــد النــارص، ولكــن مل يدخــل الجامعــة بســبب 

الظــروف الخاصــة بــه. تــزوج مــن فتــاة مؤمنــة أنجبــت لــه طفلــني هــام عبيــدة وخطــاب.

صفاته وأخالقه
التــزم لشــهيد املقــدام حســني بالصــاة يف مســجد املعتصــم يف منطقتــه حيــث شــهد لــه بتدينــه الشــديد وااللتــزام 

بتعاليــم اإلســام، كــام ُعهــد طيــب القلــب خدوًمــا للنــاس، يســعى يف الخــر ولــو عــى راحتــه. تعلــق بالشــهداء يكويــه 

الفــراق أملـًـا وحزنًــا، وهــذا كان يزيــده إرصاًرا عــى املواصلــة يف طريــق الجهــاد حتــى ينتقــم لدمائهــم الطاهــرة.

مشواره الجهادي
يقــول صديقــه ورفيــق دربــه أبــو محمــد: »التــزم الشــهيد حســني منــذ نعومــة أظافــره بحركــة الجهــاد اإلســامي يف 

ــرىب يف حلقــات الذكــر  ــة مشــواره يف مســجد املعتصــم يف حــي الشــجاعية يف العــام 2004م، وت فلســطني، وكانــت بداي

والقــرآن، يشــارك يف جميــع الفعاليــات واملخيــامت التــي تقيمهــا الحركــة«.

يكمــل أبــو محمــد صديــق الشــهيد الفــارس حســني حديثــه: »بــدأ يتــدرج يف الحركــة حتــى التحــق باللجــان الثقافيــة 

(2014 - 1990)

عندمـــا تشـــتد املاحـــم ويشـــتد الوطيـــس ال يـــرز إال الرجـــال 

الذيـــن صدقـــوا اللـــه وأخلصـــوا النيـــة لـــه يف جهادهـــم وحياتهـــم 

ـــوا  ـــه وجعل ـــة الل ـــاء كلم ـــل إع ـــن أج ـــس م ـــايل والنفي ـــوا بالغ وضح

ـــروا  ـــم ليع ـــرون خلفه ـــن يس ـــل للذي ـــوًرا وقنادي ـــادهم ن ـــن أجس م

الطريـــق الشـــائك، صعبـــة تلـــك الكلـــامت التـــي تصـــف هـــذا الرجـــل 

الصنديـــد الشـــامخ مثـــل الجبـــال. إنـــه الشـــهيد القائـــد امليـــداين 

ـــر، مل  ـــدة املغاوي ـــال وح ـــد أبط ـــدة( أح ـــو عبي ـــن )أب ـــني محيس حس

ـــل بصمـــت  ـــذي عم ـــذ ال ـــد الف ـــو القائ ـــف ال وه ـــعبه، كي ـــاء ش ـــن أبن ـــاع ع ـــال للدف ـــة االحت ـــن مقارع ـــة ع ـــوان للحظ يت

ـــهداء. ـــن الش ـــون م ـــأن يك ـــتحق ب فاس
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ــح أمــرًا إلحــدى  ــة وأصب ــم لألشــبال يف املســاجد، وارتقــى إىل األرس التنظيمي ــح يُحفــظ القــرآن الكري ــة، وأصب والدعوي

األرس، وترقــى يف الرتــب التنظيميــة، فاختــاره اإلخــوة يف الجهــاز العســكري ليلتحــق بصفــوف رسايــا القدس عــام 2007م«.

ويتابــع أبــو محمــد: »مــن شــدة تفانيــه بالعمــل وحبــه للجهــاد واملقاومــة تــدرج بالســلم التنظيمــي رسيًعــا وأصبــح 

قائــًدا لفصيــل عســكري ضمــن الكتيبــة برغــم صغــر ســنه، ولكنــه كان يحمــل صفــات القائــد واملجاهــد امللتــزم الخلــوق. 

وعمــل يف املهــامت الخاصــة وتصــدى لاجتياحــات الريــة يف حــي الشــجاعية والزيتــون، وأرشف عــى كثــر مــن املهــامت 

التــي كُلــف بهــا مــن قبــل قيــادة رسايــا القــدس«.

وأضــاف رفيــق دربــه: »يف معركــة الســامء الزرقــاء عــام 2012م كان أبــو عبيــدة يقــود هــذه الريــة فقــام بتشــكيل 

املجموعــات العســكرية وتوزيعهــا، ولــه مهــامت وتكليفــات مميــزة يف إطــاق الصواريــخ وقذائــف الهــاون وصواريــخ 

107، وكذلــك بصــامت واضحــة يف معركــة بشــائر االنتصــار ويف عمليــة كــر الصمــت، وآخــر بصامتــه كانــت يف معركــة 

البنيــان املرصــوص فــكان دوره فعــال وخاصــة عندمــا كلــف بقيــادة عمليــة املغاويــر وإيقــاع القــوات الخاصــة الصهيونية 

رشق حــي الشــجاعية يف كمــني محكــم وقتــل واصــاب جميــع أفــراد هــذه الوحــدة الخاصــة«.

موعد مع الشهادة
ــي  ــة خاصــة خــال الحــرب الت ــل يف وحــدة صهيوني ــا أثخــن الجــراح والقت ــب شــهيدنا املجاهــد حســني بعدم أصي

شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( حيــث خــاض اشــتباكًا مســلًحا مــع 

القــوات الصهيونيــة املتوغلــة رشق حــي الشــجاعية برفقــة عــدد مــن رفــاق دربــه مــن وحــدة املغاويــر، وأثنــاء انســحابهم 

ــن،  ــة طفيفــة وهــو يقــوم بتأمــني مــكان خــروج املجاهدي ــة باغتهــم صــاروخ حاقــد وأصيــب إصاب مــن مــكان العملي

وبعدمــا قــام بتأمــني املجاهديــن هــو ومجاهــد آخــر إذ بصــاروخ آخــر يســقط بجانبــه ليصــاب املجاهــد إصابــة طفيفــة 

وأصيــب الشــهيد املقاتــل حســني بجــرح عميــق مــن إحــدى شــظايا الصــاروخ مــا أدى إىل إصابتــه بغيبوبــة رقــد خالهــا يف 

املشــفى لثاثــة أيــام واستشــهد يــوم األحــد بتاريــخ 13 يوليــو )متــوز( 2014م ليلتحــق بركــب مــن ســبقوه مــن الشــهداء.
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الشهيد املجاهد جهاد أحمد عبد الله شيخ العيد

متنى الشهادة صامئًا فنالها

الميالد والنشأة
ـــة  ـــول( 1978م يف مدين ـــبتمر )أيل ـــخ 28 س ـــد( بتاري ـــو أحم ـــد )أب ـــيخ العي ـــد ش ـــاد أحم ـــد جه ـــهيدنا املجاه ـــد ش ول

ـــة  ـــبع املحتل ـــر الس ـــدة ب ـــن بل ـــداده م ـــر أج ـــن تهج ـــدًءا م ـــام ب ـــات الجس ـــت التضحي ـــا قدم ـــة دينًي ـــة ملتزم ـــح لعائل رف

عـــام 1948م ومـــروًرا مبرحلـــة االنتفاضـــة األوىل 1987م والتـــي تعرضـــت فيهـــا العتـــداءات متكـــررة مـــن قـــوات الجيـــش 

ـــوين. الصهي

درس شــهيدنا املجاهــد املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث مبدينــة رفــح، وحصــل عــى الثانويــة 

العامــة مــن مدرســة بــر الســبع، ومل يكمــل تعليمــه الجامعــي للظــروف االقتصاديــة الصعبــة، والتحــق بســوق العمــل 

الحــر وعمــل يف دولــة ليبيــا ملــدة عــام ومــن ثــم عــاد إىل الوطــن.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد بزوجــة فاضلــة ورزق منهــا خمســة أبنــاء، ثاثــة أوالد هــم )أحمــد، عــاء، محمــد( وابنتــان 

)شــيامء، رغــد(.

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن شــهيدنا املقــدام جهــاد كــرة الحركــة والنشــاط والعمــل الــدؤوب، وبقــي عــى نفــس الســلوك يف منطقــة 

مصبــح شــامل مدينــة رفــح. تربطــه عاقــة قامئــة عــى الحــب واالحــرتام والكلمــة الطيبــة مــع جميــع إخوانــه وأصدقائــه 

وكل مــن حولــه، وهــو طائــع لوالديــه حنــون عــى إخوانــه، ونظــًرا ألخاقــه العاليــة وصفاتــه الحميــدة، أحبــه الجميــع. 

كــام أنــه حــرص عــى التواصــل مــع أقاربــه وجرانــه يف كافــة مناســباتهم، وقــد شــهد الكثــر مــن أقاربــه وجرانــه بحســن 

خلقــه، كيــف ال وهــو مــن تــرىب منــذ نعومــة أظافــره يف بيــوت اللــه عــى موائــد القــرآن ودروس الذكــر.

ُعــرف عــن شــهيدنا الفــارس جهــاد الكثــر مــن الصفــات واملناقــب الحميــدة واملميــزة، فتمتــع بالشــجاعة والجــرأة 

ــام  ــه أم ــز ب ــعاًرا يعت ــت ش ــزة كان ــذه املي ــى إن ه ــه، حت ــة إلخوان ــا وخدم ــاس تواضًع ــر الن ــن أك ــر م ــة، ويعت املطلق

ــه. ــه وأقران أصدقائ

(2014 - 1978)

يحتــل الشــهداء مكانـًـا بــارًزا يف صفحــات التاريــخ بعــد أن يســطروا 

ــة يعيشــونها، ومــا أســمى أن تكــون هــذه  أروع املاحــم فــداًء لقضي

القضيــة قضيــة وطــن وجهــاد يف ســبيل اللــه. شــهيدنا املجاهــد جهــاد 

املبــادرة  املتميــزة يف عطائهــا وقدرتهــا عــى  الشــخصية  صاحــب 

والتجديــد، نســتخلص العــر مــن مســرة عطائــه الحافلــة بالتضحيــات 

يف ســبيل الرســالة التــي آمــن بهــا ونــذر نفســه وحياتــه ألجلهــا.
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مشواره الجهادي
التــزم شــهيدنا املقــدام جهــاد يف مســجد الــر والتقــوى فحافــظ عــى حضــور حلقــات القــرآن والنــدوات والجلســات، 

ــه  ــه إلخوان ــز بحب ــام 1994م، ومتي ــامي يف ع ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــم إىل ُصف ــزام. انًض ــة وااللت ــااًل للطاع ــد مث وُعه

املجاهديــن. وانضــم الحًقــا إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وتلقــى العديــد مــن الــدورات 

العســكرية التــي مكنتــه مــن الخــوض يف تنفيــذ العديــد مــن املهــامت الجهاديــة التــي يُكلــف بهــا مــن قبــل قيادتــه 

العســكرية.

موعد مع الشهادة
شــهيدنا املجاهــد جهــاد أقــر بشــجاعته أصدقــاؤه ومحبــوه، ومنحــه املؤمنــون الحــب، وشــهد لــه املجاهــدون وأعطوه 

العهــد بالســر عــى دربــه إىل أن يقــي اللــه بالنــر أو الشــهادة. رحــل الفــارس رحيــًا يليــق بالشــهداء، ففــي بتاريــخ 

ــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م  ــي شــنها العــدو الصهي ــام الحــرب الت ــو )متــوز( 2014م مــن أي 14 يولي

ــرة اســتطاع صهيونيــة صاروخــني عــى منــزل الشــهيد املجاهــد عمــر شــيخ  ــان املرصــوص( أطلقــت طائ )معركــة البني

العيــد وذلــك بعــد تناولــه طعــام اإلفطــار يف شــهر رمضــان، فارتقــى الشــهيد الفــارس جهــاد وشــقيقه الشــهيد املجاهــد 

ــه  ــاد، وأســكنك فســيح جنات ــا شــهيدنا الفــارس جه ــه ي ــة الشــهيد ســارة )4 أعــوام(. رحمــك الل ــا( وابن عمــر )27 عاًم

بجــوار النبيــني والصديقــني والشــهداء والصالحــني وحســن أولئــك رفيقــا، وإنــا عــى شــوق لارتقــاء واللقــاء.
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الشهيد املجاهد عبد الله محمود سلامن أبو بركة

صدق النهج يصنع العطاء

الميالد والنشأة
أبــر الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه محمــود أبــو بركــة نــور ميــاده يف بلــدة عبســان الجديــدة رشق مدينــة خانيونــس 

جنــوب قطــاع غــزة، وذلــك بتاريــخ 7 يوليــو )متــوز( 1989م ألرسة فلســطينية بســيطة مؤمنــة بربهــا اتخــذت اإلســام 

منهًجــا وســبيل حيــاة. 

ينتمــي شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه إىل عائلــة فلســطينية ملتزمــة بتعاليــم اإلســام، اجتمعــت املحبــة بــني أفرادهــا 

األحــد عــرش، الوالديــن وخمــس أخــوات وأربعــة إخــوة، وترتيبــه األخــر يف اإلخــوة.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بلــدة عبســان، ومــن ثــم درس 

املرحلــة الثانويــة يف مدرســة العــودة، ومل يكمــل دراســته حيــث توجــه للعمــل يف قطــاع الزراعــة والبنــاء.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا الفــارس عبــد اللــه بــره بوالديــه وطاعتــه لهــام، وعطفــه عــى إخوانــه وزيــارة رحمــه، والتواصــل مــع 

أقاربــه وجرانــه يف أتراحهــم وأفراحهــم، ولقــد شــهد لــه الكثــر مــن أقاربــه وجرانــه بحســن خلقــه، كيــف ال وهــو مــن 

تــرىب منــذ نعومــة أظافــره يف بيــوت اللــه وعــى موائــد القــرآن ودروس الذكــر.

ــك،  ــة اإلســامية، فشــبوا عــى ذل ــايئ الرتبي ــة أبن ــا(: »حرصــت عــى تربي ــو محمــد )60 عاًم ــده الحــاج أب يقــول وال

ــه  ــذي ســار علي ــزازه بالنهــج ال ــًدا فخــره واعت ــاء يف الســمع والطاعــة، واالحــرتام«، مؤك ــه نعــم األبن ــوا بفضــل الل فكان

ــه أحــًدا. ــزيك عــى الل ــه، نحســبه وال ن ــه شــهيًدا يف ســبيل الل ــه، وارتقــى مــن خال نجل

أمــا والدتــه التــي ال تــزال تــذرف دمــوع الحــزن عــى فراقــه، فقالــت: »رحــل مــن يســاعدين ويلبــي يل كافــة مطالبــي 

دون تذمــر أو تأفــف، فــكان يدخــل الــرور عــى قلبــي«.

(2014 - 1989)

ســتظل فلســطني قبلة العاشــقني للشــهادة يف ســبيل الله، وســتظل 

وجهتهــا البوصلــة التــي تعيــد األمــة إىل صوابهــا مهــام ابتعــدت عــن 

ــة مــن القــرآن، وأرض الرســاالت الســاموية،  ــق؛ ففلســطني آي الطري

الحبيــب  ومــرى  األوىل،  املســلمني  وقبلــة  الوحــي،  ومهبــط 

املصطفــى صلــوات اللــه عليــه وســلم، ومعراجــه إىل الســامء، وهــي 

أرض املحــرش واملنــرش، والجهــاد عــى أرضهــا ال لبــس فيــه وال غبــار 

عليــه، ألننــا نقاتــل أعــداء اللــه وأعــداء اإلســام واملســلمني، مصداًقــا 

ــواْ«. ــواْ الَْيُهــوَد َوالَِّذيــَن أرَْشَكُ ِّلَِّذيــَن آَمُن ــَداَوًة لل ــاِس َع لقولــه تعــاىل: »لَتِجــَدنَّ أشــدَّ النَّ
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وذكــرت الوالــدة الصابــرة أن نجلهــا رغــب بالــزواج، وأنــه جهــز كل يشء إلمتــام مراســم زواجــه، لكــن اللــه اصطفــاه 

إىل جــواره ليزوجــه مــن حــور العــني يف جنــات النعيــم.

مشواره الجهادي
ــم اإلســامية  ــم هــم أمته ــى عاتقه ــوا ع ــن حمل ــك الذي ــن أولئ ــًدا م ــه إال واح ــد الل ــن الشــهيد املجاهــد عب مل يك

ورفعتهــا، ونــرة ديــن محمــد ، ورفــع الظلــم عــن املضطهديــن مــن أبنــاء شــعبه ودينــه، لــذا مــى يف طريــق ذات 

ــي  ــار »الوع ــال خي ــهداء األبط ــار الش ــل خي ــار األم ــاره للخي ــكان اختي ــه، ف ــاء الل ــة ولق ــوق إىل الجن ــه ش ــوكة وكل الش

واإلميــان والثــورة«، حيــث بــدأ مشــواره الجهــادي مــن خــال العمــل الجامهــري، ومشــاركة إخوانــه املجاهديــن يف كافــة 

الفعاليــات واألنشــطة العامــة، غــر أنــه حــرص منــذ اللحظــة األوىل النضاممــه إىل حركــة الجهــاد اإلســامي عــى االلتحــاق 

بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي والعمــل ضمــن إطارهــا الجهــادي املقــاوم لاحتــال 

واالنتقــام لرخــات األطفــال والنســاء والشــيوخ، فــكان لــه مــا متنــى، حيــث التحــق بصفــوف رسايــا القــدس مطلــع عــام 

2007م، بعــد تلقيــه العديــد مــن الــدورات العســكرية وشــارك إخوانــه يف الربــاط عــى الثغــور.

ُعــرف الشــهيد املقــدام عبــد اللــه بصــره عــى نيــل املنــى، وعــى الرغــم مــن صغــر ســنه إال أنــه شــارك إخوانــه يف 

رسايــا القــدس يف صــد االجتياحــات ملنطقــة عبســان وخزاعــة، باإلضافــة إىل الربــاط عــى الثغــور، كــام أن الشــهيد عمــل 

ضمــن الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرايــا القــدس.

ويُســجل للشــهيد املقــدام عبــد اللــه مشــاركة إخوانــه املجاهديــن يف تجهيــز الصواريــخ القدســية والـــ )107( التــي تم 

بهــا دك املغتصبــات الصهيونيــة املحيطــة بغــاف قطــاع غــزة يف املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس »بشــائر االنتصــار«، 

و«الســامء الزرقــاء«، و«كــر الصمــت« و«البنيــان املرصوص«.

موعد مع الشهادة
يف ظهــر يــوم االثنــني املوافــق 14 يوليــو )متــوز( 2014م كان شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه عــى موعــد مــع الشــهادة 

وهــو صائــم، ومتوضــئ حيــث تــم اســتهدافه بصــاروخ أطلقتــه طائــرة اســتطاع أثنــاء تنفيــذه ملهمــة جهاديــة خــال 

الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، لرتقــي 

عــى إثرهــا شــهيًدا وهــو يــذود عــن رشف األمــة وكرامتهــا يف مواجهــة آلــة القتــل الصهيونيــة التــي تســتهدف النيــل مــن 

عزميــة األمــة وشــعبنا املرابــط.

وقــال والــده الصابــر: »مــا زاد مــن ســعاديت هــو أن مــن كان حولــه لحظــة إســعافه، ســمع نجــيل ينطــق الشــهادة 

أكــر مــن مــرة، وأصبــع الســبابة مرفــوع«.
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الشهيد املجاهد عمر أحمد عبد الله شيخ العيد

مقاتل صلب عرفته كل ميادين الجهاد

الميالد والنشأة
يف 28 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1987م ولــد فــارس مــن فرســان هــذه األمــة، وبطــل مــن أبطــال اإلســام العظيــم، 

حيــث أرشقــت شــمس مبولــد الشــهيد املجاهــد عمــر أحمــد شــيخ العيــد مبدينــة رفــح. ترعــرع يف أحضــان أرسة ملتزمــة 

بتعاليــم اإلســام الحنيــف، تعــود أصلــه إىل البلــدة األصليــة بــر الســبع التــي احتلهــا الصهاينــة بعــد أن عاثــوا يف األرض 

ــذا  ــام 1948م، وله ــن الع ــا واحتلوهــا م ــة، فطــردوا أهله ــني للقري ــا ضــد الفلســطينيني، الســكان األصلي فســاًدا وإرهابً

وجــدت عائلــة شــهيدنا نفســها واحــدة مــن بــني آالف العائــات الفلســطينية التــي رشدت مــن أرضهــا والتحقــت بقوائــم 

الاجئــني حتــى اآلن.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عمــر تعليمــه األســايس يف مــدارس الغــوث لاجئــني مبدينــة رفــح وانتقــل ليكمــل تعليمــه 

الثانــوي مبدرســة بــر الســبع الثانويــة وحصــل عــى تقديــر عــام جيــد، والتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة، ولكنــه مل 

ــاة مصــون  ــزوج مــن فت ــة واتجــه للعمــل يف مجــال الزراعــة. ت ــة الصعب يكمــل تعليمــه الجامعــي للظــروف االقتصادي

ــارا، حيــث استشــهدت البكــر ســارة يف الغــارة التــي اســتهدفت أباهــا وعمهــا الشــهيد  وأنجــب منهــا ابنتــني ســارة وي

املجاهــد جهــاد وتبقــت يــارا وحيــدة، وبعــد شــهرين مــن حادثــة االغتيــال رزقــت زوجــة الشــهيد عمــر ببنــت أســمتها 

ــا بأختهــا الشــهيدة. ســارة تيمًن

صفاته وأخالقه
شــهيدنا املقــدام عمــر ذو شــخصية هادئــة وقلــب طيــب وحنــون، ُعــرف بالتزامــه بدينــه وباملحافظــة عــى صلواتــه 

مــا جعلــه محبوبًــا بــني أهلــه وجرانــه وأصدقائــه، كــام عــرف بجرأتــه وشــجاعته وصابتــه. عــاش عظيــاًم طيــب النفــس، 

محًبــا لألطفــال وُمحًبــا ألصدقائــه، بســيطًا ومتســامًحا دائــم التفقــد إلخوانــه ويشــعر تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقة، 

محافظًــا عــى صلــة أرحامــه، محبوبًــا مــن ِقبــل والديــه، ومــن جميــع أفــراد أرستــه.

(2014 - 1987)

اليــوم وكل يــوم نحــن عــى موعــد مــع تجديــد البيعــة، بيعــة الــدم 

والشــهادة؛ فــكل يــوم نــودع شــهيًدا وقمــًرا مــن األقــامر الذيــن ضحــوا 

ــا  ــا لكــم أيهــا الشــهداء، هنيًئ ــه، فهنيًئ بــكل مــا ميلكــون يف ســبيل الل

لكــم يــا ســادتنا، يــا رجــاالت القــوة واالنتصــار فــا نــدري أنتــأمل حزنـًـا 

لفراقكــم، أم نبــي دًمــا عــى رحيلكــم، أم نبتســم فرًحــا؛ ألنكــم نلتــم 

شــهادة العــزة والكرامــة. الشــهيد املجاهــد عمــر شــيخ العيــد، املقاتــل 

ــا لــك فلقــد رحلــت ورزقــك اللــه الشــهادة كــام  يف كل مياديــن، هنيًئ

متنيــت يف أرض الــرشف مقبــًا غــر مدبــر.
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مشواره الجهادي
أكــرم اللــه تعــاىل شــهيدنا الفــارس عمــر بنعمــة الجهــاد يف ســبيل اللــه حيــث تعــرف عــى خيــار اإلميــان والوعــي 

والثــورة، خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي، فشــارك يف الفعاليــات واألنشــطة التــي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي 

يف منطقــة رفــح. والتحــق الحًقــا بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وعقــد النيــة عــى 

ــود  ــا ومقدســاتنا، وعمــل كأحــد الجن ــًا ألرضن ــا ظــل محت ــوين طامل ــة العــدو الصهي ــه، وصمــم عــى مقاتل اإلخــاص لل

البارزيــن يف وحــدة ســاح اإلشــارة لرايــا القــدس، وكان لــه رشف املشــاركة الفاعلــة يف العديــد مــن املهــام األخــرى.

ـــم  ـــا ت ـــلي بعدم ـــال الاس ـــاز اإلرس ـــاح جه ـــني بإص ـــهاده بيوم ـــل استش ـــه قب ـــر قيام ـــد عم ـــهيد املجاه ـــجل للش يُس

ـــازة الشـــهيد املجاهـــد عـــز  ـــه شـــارك بجن ـــوين بالرغـــم مـــن خطـــورة املوقـــف، كـــام أن ـــل العـــدو الصهي اســـتهدافه مـــن قب

ـــه مـــا متنـــى، صـــدق  ـــا عـــز الديـــن، وغـــًدا سأُشـــيع« فـــكان ل ـــًا يف جنازتـــه: »اليـــوم نشـــيعك ي الديـــن بلبـــل وتحـــدث قائ

ـــوىل. ـــه امل ـــه فصدق الل

موعد مع الشهادة
ــا عــن املقدســات،  لطاملــا حلــم الجســد الــذي عمــل للــه، وتعــب يف ســبيله، وجاهــد إعــاًء لكلمتــه، وتقــدم دفاًع

ورابــط عــى ثغــور املســلمني، لطاملــا حلــم بالشــهادة والســكينة يف جــوار الرســول الحبيــب.

يف يــوم 14 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

ــث فاضــت روحــه إىل  ــارس عمــر عــى موعــد مــع الشــهادة حي ــان املرصــوص( كان شــهيدنا الف ــة البني 2014م )معرك

ــرة اســتطاع  ــد اســتهدفته طائ ــار صــوم متعــب وشــاق، فق ــد نه ــام اإلفطــار بع ــاول طع ــن تن ــاء م ــد االنته ــا بع بارئه

صهيونيــة بصاروخــني هــو وابنتــه ســارة وأخــاه الشــهيد املجاهــد جهــاد بشــكل مبــارش داخــل منــزل الشــهيد املجاهــد 

عمــر واستشــهدوا عــى الفــور، ليســرتيح الجســد بجــوار ربــه، وترقــد الــروح يف مســتقر رحمتــه، ويــرتك املهمــة إلخوانــه، 

وليحمــل األمانــة رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا. 

رحــم اللــه شــهيدنا املجاهــد عمــر عــاش للــه وعشــق الوطــن، وارتقــى بالجهــاد وتــرشف بالشــهادة وحظــي بالجنــان.



موسوعة شهداء من فلسطين222

الشهيد املجاهد محمد شكيب عثامن األغا

العابد الزاهد الباحث عن الشهادة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد شــكيب األغــا يف 30 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1991م يف منطقــة الســطر الغــريب شــامل 

غــرب مدينــة خانيونــس، وهــو األخــر بــني أشــقائه وشــقيقاته الســبع الذيــن تتكــون منهــم أرستــه باإلضافــة إىل والديــه. 

نشــأ يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة، وملتزمــة بتعاليــم اإلســام، لهــا جذورهــا املمتــدة يف عمــق هــذه األرض املباركــة 

حيــث يعمــل معظــم أفــراد أرستــه يف حقــل الزراعــة، فعــاش شــهيدنا املجاهــد محمــد ســنوات طفولتــه مرتبطًــا بــاألرض، 

فتعلــم منهــا العطــاء والبــذل والطيبــة والصفــاء.

درس الشــهيد املجاهــد محمــد املراحــل الدراســية االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس عبــد اللــه صيــام، وأكمــل املرحلــة 

الثانويــة يف مدرســة هــارون الرشــيد، وحصــل عــى شــهادة الدبلــوم يف إدارة األعــامل مــن كليــة العلــوم والتكنولوجيــا 

بخانيونــس.

صفاته وأخالقه
الحــاج أبــو أكــرم )81 عاًمــا( والــد الشــهيد املجاهــد محمــد تحــدث قائــًا: »نجــيل محمــد قلبــه رقيــق، طيــب خلــوق 

حنــون، ملتــزم يف صاتــه وصيامــه، يــؤذن يف مســجد عبــد الرحمــن األغــا«، مؤكــًدا فخــره واعتــزازه بالعمــل الجهــادي 

الــذي كان الشــهيد الفــارس محمــد يقــوم بــه ضــد بنــي صهيــون ونيلــه رشف الشــهادة يف ســبيل اللــه، التــي ســعى لنيلهــا.

وأكمــل حديثــه قائــًا: »بعــض مــن النــاس مــن ســكان املناطــق الحدوديــة، كانــت تــأيت وتحدثنــي عــن رؤيتهــا لنجــيل 

قــرب الســياج األمنــي الفاصــل بــني قطــاع غــزة وفلســطني املحتلــة، وعندمــا كنــت أســأله يقــول يل أنــا أجاهــد يف ســبيل 

اللــه وال أرغــب مــن هــذه الدنيــا إال يف نيــل الشــهادة، ومل أمنعــه؛ ألين رأيــت يف حديثــه الصــدق واإلخــاص والرغبــة يف 

مواصلــة هــذا الطريــق املعبــد بالصعوبــات واألشــواك«.

أمــا والدتــه الصابــرة املحتســبة أم أكــرم فتحدثــت بصــوت حمــل يف نراتــه كل معــاين األمومــة عــن رغبتــه الجامحــة 

بنيــل الشــهادة يف ســبيل اللــه مقبــًا غــر مدبــر، طالًبــا منهــا مــراًرا وتكــراًرا الرضــا عليــه وعــدم البــكاء عــى فراقــه لحظــة 

تلقيهــا نبــأ استشــهاده، لعلمــه املســبق مبــدى حبهــا الشــديد لــه وقلقهــا الدائــم عليــه؛ ألنــه أصغــر أبنائهــا وأقربهــم إىل 

(2014 - 1991)

محمــد رســمت حــدود الوطــن بدمــك الطاهــر، وبأشــائك املتناثــرة 

التــي غطــت املــكان، ورســمت يف قلوبنــا لوحــة النــر األكيــد، وعلمتنا 

أن الشــهادة هــي العنــوان، رحمــك اللــه يــا فارســنا محمــد وهنيًئــا لــك 

الشــهادة وأنــت تلحــق بالركــب األطهــار يف معركــة الدفــاع عــن كرامــة 

ــة وعزتها. األم
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قلبهــا، ســائًا إياهــا الدعــاء لــه يف دبــر كل صــاة بنيــل رشف الشــهادة يف ســبيل اللــه يك يعــز بهــا اإلســام وأهلــه ويــذل 

بهــا الــرشك وأهلــه.

ولفتــت أم أكــرم إىل أنهــا كثــرًا مــا كانــت تحدثــه عــن رغبتهــا يف أن تزوجــه، لكنــه يقــول لهــا: »يــا أمــاه لقــد علمــت 

أنــه ليــس لــدي رغبــة يف الــزواج يف هــذه الدنيــا، فزوجــي إخــواين وافرحــي بهــم، أمــا أنــا فادعــي يل اللــه، أن يرزقنــي 

الشــهادة يك يتســنى يل أن ألبســك ووالــدي تــاج الوقــار الــدرة فيــه بالدنيــا ومــا فيهــا مــن نعيــم«.

مشواره الجهادي
عــن حياتــه الجهاديــة وعملــه العســكري تحــدث رفيقــه املجاهــد يف رسايــا القــدس، أبــو عبــد اللــه، قائــًا: »الشــهيد 

محمــد رجــل قلبــه عامــر باإلميــان ومعلــق باملســجد، هــو شــجاع مقــدام وفــارس مــن فرســان اإلســام ومجاهــد صلــب 

عنيــد يف النــزال، انتمــى إىل حركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك يف كافــة الفعاليــات التــي تقيمهــا الحركــة، والحًقــا انخــرط 

يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة«.

وأضــاف: »فارســنا الشــهيد محمــد رجــل حامــل رســالة اإلســام العظيــم، لــذا باستشــهاده تــرك فراًغــا كبرًا فهــو املؤذن 

الداعيــة املحفــظ املجاهــد الصنديــد«، مؤكــًدا مشــاركة الشــهيد املقــاوم محمــد رفاقــه يف رسايــا القــدس يف العديــد مــن 

العمليــات الجهاديــة التــي مــن أبرزهــا إطــاق العديــد مــن الصواريــخ القدســية نحــو املغتصبــات الصهيونيــة وخاصــة يف 

معــارك »الســامء الزرقــاء« و«كــر الصمــت« و«البنيــان املرصــوص«.

موعد مع الشهادة
تؤكــد الوالــدة أم أكــرم أن األيــام األخــرة مــن حيــاة نجلهــا الشــهيد الفــارس محمــد كانــت حافلــة، فلــم يكــن ميكــث 

ــي محمــد إعــداد طعــام  ــب من ــا: »طل ــرة املحتســبة قوله ــدة الصاب يف البيــت أكــر مــام ميكــث خارجــه، وتكمــل الوال

اإلفطــار لــه، وذهــب إىل املســجد ليــؤذن لصــاة املغــرب، وبعــد أن أذن املغــرب، وصــى يف مســجد عبــاد الرحمــن، عــاد 

إىل البيــت، وتنــاول طعــام اإلفطــار عــى عجــل، وخــرج بعــد أن تلقــى اتصــااًل مــن أحــد إخوانــه املجاهديــن«.

ــا هــز املنطقــة، فشــعرت بــأمل شــديد، وأيقنــت وقتهــا أن محمــد قــد  وتضيــف: »لحظــات، وســمعت انفجــاًرا قريًب

حــدث لــه يشء«، مؤكــدة أن خــر استشــهاد نجلهــا صــادم لهــا وألرستهــا، رغــم توقعهــا حدوثــه فقــد تعــرض الشــهيد 

ــرات االســتطاع  ــا طائ ــة نفذته ــال صهيوني ــة اغتي ــو )متــوز( 2014م لعملي ــني 14 يولي ــوم االثن ــدام محمــد مســاء ي املق

الصهيونيــة حيــث اســتهدفته ومعــه الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو يوســف، وشــقيقه املجاهــد أحمــد أبــو يوســف، يف 

منطقــة الســطر الغــريب بخانيونــس خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م 

)معركــة البنيــان املرصــوص(.
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الشهيد املجاهد محمد يونس سليامن أبو يوسف

روحه تعشق الجهاد والرباط يف سبيل الله

الميالد والنشأة
ـــل  ـــس قب ـــكر خانيون ـــطس )آب( 1984م، يف معس ـــف يف 16 أغس ـــو يوس ـــس أب ـــد يون ـــد محم ـــهيدنا املجاه ـــد ش ول

أن ينتقـــل للســـكن يف منطقـــة القـــرارة رشق محافظـــة خانيونـــس، وترعـــرع يف كنـــف أرسة متدينـــة محافظـــة عـــى 

ـــرت  ـــا ُهجِّ ـــذاب؛ ألنه ـــوان الع ـــت أل ـــي ذاق ـــة الت ـــذه العائل ـــران، ه ـــع الج ـــع جمي ـــا م ـــت بأخاقه ـــم إســـامها، ُعرف تعالي

ـــوات  ـــس أخ ـــوة وخم ـــة إخ ـــن أربع ـــه م ـــون أرست ـــام 1948م، وتتك ـــبع« ع ـــر الس ـــدة »ب ـــا يف بل ـــا ومنازله ـــن أراضيه م

ـــه. ـــه وتقبل ـــه الل ـــهيد رحم والش

تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني بالقــرارة 

ــم اآلداب  ــن قس ــرج م ــى ليتخ ــة األق ــق بجامع ــيد، والتح ــارون الرش ــة ه ــة مبدرس ــته الثانوي ــل دراس ــم أكم ــن ث وم

تخصــص علــم اجتــامع.

تــزوج شــهيدنا املقــدام محمــد قبــل ثــاث ســنوات مــن استشــهاده بفتــاة، ومتنــى مــن اللــه أن يرزقــه مولــوًدا لــي 

يغــرس فيــه حــب الوطــن والجهــاد يف ســبيل اللــه وإرجــاع الحــق الــذي ســلب مــن قبــل االحتــال الصهيــوين ألراضينــا 

وممتلكاتنــا والعــودة إىل أراضينــا، ولكــن مشــيئة اللــه أن يستشــهد دون ذلــك.

صفاته وأخالقه
تعلــق شــهيدنا املجاهــد محمــد بالجنــة ومــا يقربــه إليهــا مــن قــول أو فعــل فلــم تكــن اهتامماتــه وميولــه دنيويــة، 

لكنــه واســع العاقــات االجتامعيــة مبــا يتميــز بــه مــن أخــاق عاليــة، وروحــه املرحــة املبتســمة املتفائلــة فقــد أحبــه 

ــا ويحــاول إدخــال الــرور إىل قلوبهــم مبثابــة أب  كل مــن عرفــه حيــث يقابــل إخوانــه بوجــه بشــوش وياطفهــم دامئً

بالنســبة لهــم.

ــل  ــى ني ــديد ع ــه الش ــه بحرص ــهد ل ــام فش ــه له ــام ومحبت ــه وطاعته ــره لوالدي ــد ب ــد محم ــهيدنا املجاه ــرف ش ُع

رضاهــم، واصــًا ألرحامــه. ُوصــف بالنبيــل واألمــني وكثــر االحــرتام والشــجاعة والصــر باإلميــان باللــه والرضــا مبــا قســمه 

اللــه مــن رزق.

(2014 - 1984)

مــن الصعوبــة أن تكتــب عــن حيــاة الشــهداء األكــرم منــا جميًعــا، 

ــب  ــال األرح ــاحة النض ــم يف س ــوا حياته ــن أفن ــني وثائري ــن مناضل ع

وخلــف قضبــان الســجون، ورمبــا مــن االســتحالة أن نجــد يف قامــوس 

اللغــات مــن الكلــامت مــا يليــق مبكانتهــم وبطوالتهــم وعظمــة 

ــرة. ــم الطاه ــية دمائه ــم وقدس تضحياته
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مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد الفــارس محمــد إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2000م حيــث متيــز وقتهــا مبشــاركته 

الفعالــة يف كافــة الفعاليــات التــي كانــت تدعــو إليهــا الحركــة، ويف عــام 2003م التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح 

العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.

يُســجل للشــهيد املجاهــد محمــد مشــاركته الباســلة يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات يف منطقــة القــرارة حيــث 

ُعــرف عنــه حبــه للربــاط عــى الثغــور، وكــام عمــل عــى إعــداد وتجهيــز الشــباب لخــوض املعــارك ومواجهــة العــدوان 

فيتقدمهــم دامئـًـا، ومــن أهــم املعايــر التــي يحــرص عليهــا لــدى املجاهديــن واملرابطــني األخــاق وُحســن الديــن حيــث 

يعتــر الجهــاد أمانــة ومــن الواجــب الحفــاظ عليــه.

موعد مع الشهادة
ــف  ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــام الح ــد أي ــو أح ــوز( 2014م وه ــو )مت يف 14 يولي

ــه املرابطــني يف امليــدان  ــان املرصــوص(، كان شــهيدنا الفــارس محمــد يف الثغــور مــع إخوان العــام 2014م )معركــة البني

فــأراد أن يخــرج ليطمــن عــى األهــل واألحبــة، فانتقــل مــن مــكان إىل مــكان يتخطــى الصورايــخ والقصــف الصهيــوين 

املتواصــل عــى البلــدة، ولكــن صواريــخ الغــدر الصهيونيــة مل تجعلــه يكمــل طريقــه لراهــم ويطمــن عليهــم لتوقعــه 

شــهيًدا وتنتقــل روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا لتلتحــق بأصدقائــه وإخوانــه الشــهداء الذيــن ســبقوه إىل جنــان النعيــم بــإذن 

اللــه. وهنــا تكــون بلــدة القــرارة وحركــة الجهــاد اإلســامي قــد فقــدت إخــاص وشــجاعة إنســان روحــه تعشــق الجهــاد 

والربــاط دامئًــا.
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الشهيد املجاهد حسني عبد النارص حسني األسطل

االبن البار الطائع لوالديه

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد حســني عبــد النــارص األســطل يف 3 يوليــو )متــوز( 1991م يف مدينــة خانيونــس ألرسة بســيطة 

مجاهــدة عشــقت تــراب الوطــن، ومل تــرض بالرحيــل والنــزوح خــارج فلســطني فبقيــت صابــرة مرابطــة عــى أرض مدينــة 

خانيونس.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد حســني بــني أحضــان عائلتــه املكونــة مــن والديــه وســبع شــقيقات وخمســة أشــقاء، وقــدر 

اللــه أن يكــون االبــن األول للعائلــة. درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبدرســة عبــد اللــه صيــام الحكوميــة، جيــد يف 

تحصيلــه العلمــي، ثــم أكمــل املرحلــة الثانويــة يف مدرســة كــامل نــارص، ولكــن مل يكمــل مشــواره الــدرايس للظــروف 

الصعبــة التــي تعايشــها عائلتــه، فذهــب للعمــل مــع والــده بــاألرايض الزراعيــة تــارة، وتــارة أخــرى بالعمــل يف البنــاء يك 

يســاعد والــده باإلنفــاق عــى أرستــه.

صفاته وأخالقه
اتصــف شــهيدنا املقــدام حســني بالعديــد مــن الصفــات الحميــدة التــي جعلتــه محبوبًــا بــني الجميــع، دائم االبتســامة 

واملــزاح يف وجــه إخوانــه، ذو عاقــة طيبــة مــع والديــه؛ فهــو اليــد اليمنــى لوالــده يســاعده يف عملــه.

شــهيدنا الفــارس حســني نعــم االبــن البــار الطائــع لوالديــه، ال يتــواىن عــن تقديــم املســاعدة لهــام إلرضائهــام، دامئًــا 

ــاء،  ــز واالرتق ــا نحــو التمي ــق والســداد يف كل خطــوة يخطوه ــه بالتوفي ــن والدت ــة م ــوات الجميل ــب الرضــا والدع يطل

ولكونــه األكــر فهــو مبثابــة معلــم إلخوتــه، يقــدم لهــم النصيحــة ويرشــدهم إيل طريــق الصــواب، ناهيــك عــن دمــوع 

األطفــال التــي انهمــرت عنــد ســامع خــر استشــهاده؛ ألنــه حنــون عطــوف عليهــم يداعبهــم وميازحهــم يف أوقــات فراغــه.

ــاعدة  ــم املس ــعى لتقدي ــن يس ــارة له ــر الزي ــه، كث ــن بوالدت ــاط االب ــه ارتب ــني بعامت ــد حس ــهيدنا املجاه ــط ش ارتب

والتخفيــف عنهــن بأعــامل البيــت، كــام أنــه يقــدم يــد املســاعدة والعــون لــكل مــن يحتــاج لهــا دون أن يطلــب منــه، 

ــم. ــف عنه ــيهم ويخف ــم يواس ــم وأتراحه ــف بجوارهــم يف أحزانه ــباتهم الســعيدة ويق ــع يف مناس يشــارك الجمي

(2014 - 1991)

ــر  ــل الط ــح يف حواص ــمه أصب ــامء، اس ــر بس ــألأل كالجواه ــر يت قم

تغــرد بــه يف كل يــوم تــرشق فيــه الشــمس مبتســمة، عشــق الفــردوس 

ــا  ــاء، ف ــة اللق ــن فرح ــه م ــت عين ــرارة، برق ــام بح ــاء بينه ــكان اللق ف

ــني  ــور الع ــوار ح ــى بج ــردوس األع ــذه يف الف ــوم كه ــد الي ــة بع راح

ــهداء. ــني والش والنبي
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مشواره الجهادي
ــذي رســمه  ــادي ال ــا الجه ــه بصحــة نهجه ــا من ــاد اإلســامي اقتناًع ــة الجه ــارس حســني إىل حرك انتمــى الشــهيد الف

الشــهيد املجاهــد الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف ثاثــة مبــادئ هــي اإلميــان والوعــي والثــورة، وانتبــه إىل مــا يف ترتيبهــا مــن 

ترابــط منطقــي قائــم عــى عاقــة النتيجــة بالســبب؛ فاإلميــان يخلــق الوعــي الصحيــح، والوعــي الصحيــح يخلــق الثــورة 

ــاد اإلســامي يف منطقــة  ــة الجه ــا حرك ــت تقيمه ــي كان ــات واألنشــطة الت عــى املغتصــب للحقــوق، فشــارك يف الفعالي

خانيونــس. وعمــل بصمــت وعقــد النيــة عــى اإلخــاص للــه.

موعد مع الشهادة
يف يــوم مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان 

املرصــوص( بتاريــخ 16 يوليــو )متــوز( 2014م قبــل أذان املغــرب بدقائــق ذهــب شــهيدنا املجاهــد حســني لتفقــد عامتــه 

الطاعنــات بالســن، ولكــن طائــرات االحتــال مل تكــن رحيمــة كــام قلبــه الرحيــم، فباغتتــه بصــاروخ اســتطاع أدى إىل 

استشــهاده وإصابــة أحــد شــقيقيه بجــراح خطــرة وقــد مكــث بســببها عــى أرسة املستشــفيات الرتكيــة، واآلخــر بإصابــات 

ــا ســاجًدا  متوســطة أدت إىل فقــدان ذاكرتــه. صعــدت روح شــهيدنا الفــارس حســني إىل خالقهــا مقبــًا غــر مدبــر صامئً

لربــه، طائًعــا لوالديــه. 
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الشهيد املجاهد محمد محمود إبراهيم القديم

رساج وهاج وشعلة موقوتة

الميالد والنشأة
مــع بــزوغ شــمس يــوم 9 ينايــر )كانــون الثــاين( 1992م ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد محمــود القديــم يف مدينــة 

ــا املقــدس  ــم وواجبه ــن العظي ــم الدي ــاف أرسة كرميــة بســيطة تعــرف تعالي ــني أكن ــح باملحافظــة الوســطى، ب ــر البل دي

ــرت عائلتــه قــًرا مــن مدينــة »بــر الســبع« يف العــام 1948م مــن قبــل االحتــال الصهيــوين  تجــاه وطنهــا فلســطني، وُهجِّ

كباقــي العائــات الفلســطينية املنكوبــة واســتقر املقــام بالعائلــة يف قريــة وادي الســلقا رشق ديــر البلــح. تتكــون أرستــه 

مــن الوالديــن وثاثــة مــن الذكــور وأربــع مــن اإلنــاث وترتيبــه األول بينهــم، تلقــى تعليمــه األســايس يف مــدارس الحكومة 

يف قريــة وادي الســلقا وانتقــل للدراســة يف مدرســة املنفلوطــي بديــر البلــح وأنهــى الثانويــة العامــة، وانتقــل للدراســة 

الجامعيــة يف كليــة العلــوم والتكنولوجيــا، ونظــًرا للظــروف املعيشــية الصعبــة قــام بتأجيــل الفصــول الدراســية وســاعد 

والــده يف العمــل بالزراعــة.

صفاته وأخالقه
ــز بالتزامــه  ــه متي ــًا: »نجــيل محمــد رحمــه الل ــد الشــهيد املجاهــد محمــد القديــم بصفاتــه وأخاقــه، قائ أشــاد وال

الدينــي واألخاقــي وحســن املعاملــة واملحافظــة عــى صــاة الجامعــة يف املســجد، وهــو ضحــوك يف حــدود مســموحة، 

وصاحــب ابتســامة عريضــة كان يرســمها عــى وجهــه«.

وتابــع والــد الشــهيد الفــارس محمــد: »كانــت عاقــة محمــد رحمــه اللــه مميــزة مــع أرستــه ووالديــه، والعاقــة التــي 

تربطــه معــي كأنهــا عاقــة صديــق لصديــق متتــاز باملــرح واملــزاح، وهــو مــريض عليــه مــن أمــه ومنــي، يــود ويحــب 

إخوانــه كــام يــود ويحــب أصدقــاءه، والجميــع يقــول عنــه إنــه اجتامعــي ولــه عاقــات اجتامعيــة جيــدة وواســعة«.

مشواره الجهادي
أبــو عــامد أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ورفيــق درب الشــهيد املقــدام 

(2014 - 1992)

ألنهــم الشــهداء، الجــر الــذي ينقلنــا إىل العــزة والشــموخ واإلبــاء، 

ــاه عــى أمــل  ــذي بدأن ــل ال ــاء الوهــاج يف املشــوار الطوي ألنهــم الضي

ــى  ــوا ع ــن كتب ــم الذي ــة، ألنه ــذل واملهان ــن ال ــاق م ــر واالنعت التحري

ــطني  ــق لفلس ــد العش ــل قصائ ــا أجم ــوا عليه ــان ونظم ــات الزم صفح

الشــموخ والكريــاء مــن دمائهــم الطاهــرة الزكيــة، ألنهــم من تقاســموا 

ــم  ــن بعضه ــتقال، منادي ــة واالس ــق الحري ــى طري ــم ع ــان بينه األكف

البعــض بــأن حــارصوا حصاركــم ال مفــر، وقاتلــوا عدوكــم ال مفــر، فهــذا 

هــو الطريــق، طريــق الجهــاد وعشــق الشــهادة.
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محمــد تحــدث عــن ســرته ورحلتــه الجهاديــة، قائــًا: »منــذ أن تفتحــت أعــني الشــهيد محمــد عــى الحيــاة رأى أمامــه 

العــدو الصهيــوين يحتــل أرضنــا فلســطني ويرتكــب املجــازر ويدمــر الحجــر والشــجر وصــادف بأنــه ال يبعــد بيــت عائلتــه 

ســوى 700م عــن موقــع كيســوفيم العســكري والســياج الفاصــل مــع أراضينــا املحتلــة عــام 1948م، مــام زرع يف قلــب 

وعقــل محمــد لغــة الثــأر واالنتقــام مــن العــدو عــى جرامئــه«.

وأضــاف: »يف عــام 2008م انتمــى شــهيدنا محمــد القديــم لحركــة الجهــاد اإلســامي ليــرتىب عــى موائــد الذكــر والفكــر 

ليحمــل نهــج االميــان والوعــي والثــورة وانخــرط للعمــل يف جهــاز الفعاليــات التابــع للحركــة وُعهــد شــعلة مــن اإلخــاص 

واإلتقــان وشــارك يف الفعاليــات واملناســبات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة يف املنطقــة«.

وتابــع املجاهــد أبــو عــامد حديثــه: »يف عــام 2009م تــم اختيــاره لينضــم لصفــوف رسايــا القــدس وتلقــى العديــد مــن 

الــدورات العســكرية وتعلــم فنــون ومهــارات الجهــاد واملواجهــات والقتــال، وشــارك يف العديــد مــن املهــامت الجهاديــة 

مــن رصــد واســتطاع والربــاط عــى الثغــور املتقدمــة ملواجهــة أي تقــدم للقــوات الخاصــة الصهيونيــة، ولشــدة صابــة 

وشــجاعة محمــد تــم اختيــاره ليكــون أحــد أفــراد وحــدة املدفعيــة، فــكان يشــارك بــكل رشاســة وبســالة يف دك البلــدات 

الصهيونيــة بقذائــف الهــاون وخاصــة موقــع كيســوفيم العســكري الــذي لــه نصيــب األســد مــن هــذه القذائــف املباركــة، 

ولشــهيدنا محمــد رحمــه اللــه بصــامت مميــزة يف عمليــة كــر الصمــت البطوليــة ومعركــة البنيــان املرصــوص«.

موعد مع الشهادة
كان شــهيدنا املقاتــل محمــد عــى موعــد مــع الشــهادة مســاء يــوم 16 يوليــو )متــوز( 2014م وذلــك بعــد خروجــه 

مــن صــاة الرتاويــح يف شــهر رمضــان متوجهــا لتنفيــذ إحــدى املهــامت الجهاديــة برفقــة أحــد املجاهديــن خــال الحــرب 

ــان املرصــوص(، حيــث أطلقــت  التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البني

طائــرة اســتطاع صهيونيــة صاروًخــا باتجاههــام مــام أدى الستشــهاد الشــهيد الفــارس محمــد وإصابــة املجاهــد الــذي 

كان برفقتــه، وارتقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل عليــاء املجــد بعــد مســرة حافلــة بالتضحيــات الجســام لرســم بدمائــه 

الزكيــة خارطــة فلســطني مــن جديــد.
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الشهيد املجاهد حمزة حسن عى العبادلة

شهيد املصحف والبندقية

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد حمــزة حســن العبادلــة يف منطقــة القــرارة رشق محافظــة خانيونــس بتاريــخ 20 مــارس )آذار( 

1985م، ألرسة فلســطينية مؤمنــة ملتزمــة بســيطة تعلقــت بــاألرض وتشــبثت بهــا، وتتكــون أرستــه مــن والدتــه واثنــي 

عــرش فــرًدا ســتة أبنــاء وســت بنــات، والشــهيد املجاهــد حمــزة ترتيبــه الثالــث بــني اإلخــوة، وتــوىف اللــه والــده قبــل 

استشــهاده بثاثــة أشــهر.

ــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة القــرارة، ويف إجازتــه الصيفيــة  تلقــى شــهيدنا املجاهــد حمــزة دراســته للمرحل

يفضــل تعلــم حفــظ كتــاب اللــه يف مســجد اإلميــان، ويف ذلــك الوقــت حــرص عــى املشــاركة يف انتفاضــة األقــى حيــث 

يتوجــه مــع رفاقــه لحاجــز محفوظــة البائــد ليلقــي الحجــارة عــى جنــود االحتــال، وأكمــل دراســته للمرحلــة الثانويــة 

ــام، لكــن الظــروف  ــة القــدس املفتوحــة ملــدة ع ــة فاجتازهــا بنجــاح، ليلتحــق بعدهــا بجامع ــرارة الثانوي مبدرســة الق

ــة. ويف  ــارة والزراع ــاع التج ــل يف قط ــه للعم ــة، فتوج ــته الجامعي ــة دراس ــى مواصل ــجعه ع ــة مل تش ــة الصعب االقتصادي

تجارتــه هــو نعــم التاجــر األمــني الصــادق مــع اللــه ومــع النــاس يف بيعــه ورشائــه.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املقــدام حمــزة منــذ صغــره بعطفــه وحنانــه، فاملحبــة أســلوبه يف الحيــاة، والتفاهــم نافذتــه املرشعــة 

لهمــوم اآلخريــن وأحزانهــم، لُيســدل عليهــا نفحــاٍت مــن الطأنينــة والســكون يف وقــٍت يتأرجــح فيــه القلــب بــني الوجــع 

ــًرا  ــام، مظه ــب لغضبه ــه، املتجن ــع لوالدي ــو املطي ــل يف نفســه الفطــرة الطاهــرة، فه ــه املجاهــد الحام والحــرات، وألن

احرتامــه وحبــه لهــام دوًمــا، يقــي معظــم أوقاتــه يف خدمــة والدتــه التــي يقطــن معهــا يف منــزل العائلــة مــع أشــقائه، 

فكانــت تلــك اللحظــات زاخــرة يف حياتــه تعكــس يف داخلــه اإلنســان املحمــدي األصيــل.

(2014 - 1985)

الحديــث عــن الشــهيد املجاهــد حمــزة العبادلــة يثــر الشــجن، 

فهــذا الرجــل مل يختلــف عليــه اثنــان، هــو محبــوب مــن الجميــع بــا 

اســتثناء، هــادئ، ال يتحــدث إال ملــا فيــه الخــر والصــاح والســداد، 

ــل  ــيم الجمي ــاب الوس ــذا الش ــه له ــب الل ــي بح ــا توح ــرته كله فس

الهــادئ املهــذب القنــوع، فصــدق بحقــه قــول رســولنا الكريــم 

ــادى  ــد، ن ــاىل العب ــه تع ــب الل ــلم: )إذا أح ــه وس ــه علي ــوات الل صل

جريــل، إن اللــه تعــاىل يحــب فانـًـا، فأحبــه، فيحبــه جريــل، فينــادي 

ــه القبــول يف األرض(. ــم يوضــع ل ــه أهــل الســامء، ث ــوه، فيحب ــا فأحب ــه يحــب فانً يف أهــل الســامء: إن الل
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ــون  ــه، حن ــب لوالدي ــع مح ــار مطي ــزة ب ــي حم ــزة: »أخ ــد حم ــهيد املجاه ــاق الش ــن أخ ــد ع ــقيقه محم ــول ش يق

ــعادة«. ــم الس ــر له ــن أن يوف ــا ميك ــل كل م ــى فع ــص ع ــم، حري عليه

مشواره الجهادي
ــامءه  ــه وانت ــل عمل ــامي أن يجع ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــه إىل صف ــذ انضامم ــزة من ــد حم ــهيد املجاه ــرص الش ح

لهــذه الحركــة املجاهــدة خالًصــا لوجهــه الكريــم، حريًصــا عــى رّسيتــه لضــامن نجاحــه وابتغــاء األجــر مــن اللــه، فــكان 

استشــهاده مبثابــة صدمــة أصابــت الجميــع الذيــن فوجئــوا بســامع نبــأ اســتهدافه مــن قبــل طائــرات االحتــال الصهيــوين 

مبعركــة البنيــان املرصــوص.

ثــم كان انضاممــه إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وخــال فــرتة انضاممــه 

تلقــى شــهيدنا املقــدام حمــزة العديــد مــن الــدورات العســكرية، التــي أهلتــه ألن يكــون مــن الجنــود املرابطــني عــى 

الثغــور، وحظــى بــرشف املشــاركة يف الربــاط عــى الثغــور، وقــد تحــدث العديــد مــن رفاقــه عــن بطوالتــه وشــجاعته يف 

إعــداد العــدة ملواجهــة االحتــال الصهيــوين رغــم عمــره القصــر يف صفــوف رسايــا القــدس حيــث يصــل الليــل بالنهــار 

مــع إخوانــه ملواجهــة غطرســة العــدو الصهيــوين وعنجهيتــه، كــام عمــل ضمــن الوحــدة الصاروخيــة واتصــف بالريــة 

والكتــامن يف عملــه الجهــادي.

موعد مع الشهادة
ـــًا غـــر  ـــه مقب ـــال الشـــهادة يف ســـبيل الل ـــن لين ـــرِّ والعل ـــا يف ال ـــه دوًم ـــاد شـــهيدنا املجاهـــد حمـــزة أن يدعـــو الل اعت

ـــه  ـــور أن ميكن ـــى الثغ ـــاط ع ـــن الرب ـــه يف مواط ـــي الل ـــا يناج ـــل، ودوًم ـــام النواف ـــل وصي ـــام اللي ـــى قي ـــرص ع ـــر، وح مدب

ـــرش  ـــوز( 2014م، يف الع ـــو )مت ـــق 17 يولي ـــس املواف ـــوم الخمي ـــر ي ـــاء ع ـــى ج ـــنيني، حت ـــدى الحس ـــل إح ـــن ني ـــه م الل

ـــام  ـــف الع ـــوين عـــى قطـــاع غـــزة يف صي ـــي شـــنها العـــدو الصهي ـــل خـــال الحـــرب الت األواخـــر مـــن شـــهر رمضـــان الفضي

ـــم اســـتهدافه  ـــه، ت ـــة منزل ـــرآن يف حديق ـــرأ الق ـــارس حمـــزة يق ـــام شـــهيدنا الف ـــان املرصـــوص(، وبين ـــة البني 2014م )معرك

ـــى  ـــور، ليلق ـــى الف ـــا ع ـــى أثره ـــهد ع ـــارشة استش ـــة مب ـــه إصاب ـــة أصابت ـــتطاع صهيوني ـــرة اس ـــام طائ ـــني أطلقته بصاروخ

ـــد  ـــًدا، ووج ـــه أح ـــى الل ـــزيك ع ـــهداء وال ن ـــك وكل الش ـــهادة ولرفاق ـــك الش ـــا ل ـــا. فهنيًئ ـــى دوًم ـــام متن ـــه ك ـــه ورفاق الل

ـــدة. ـــورة املائ ـــى س ـــا ع ـــرآن مفتوًح ـــاب الق كت
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الشهيد املجاهد أحمد سامل خميس شعت

الفتيل املشتعل يف العمل الدعوي 

الميالد والنشأة
ــاين( 1992م،  ــون الث ــر )كان ــس، يف 20 يناي ــة خانيون ــد ســامل شــعت، مبدين ســطعت شــمس الشــهيد املجاهــد أحم

ليصبــح واحــًدا مــن مئــات الشــباب الفلســطينيني الذيــن لحقــوا بركــب الدعــوة يف ســبيل اللــه، تــرىب يف أحضــان أرستــه 

الفلســطينية املســلمة املجاهــدة يف نفــس الحــي الــذي خــرج عــرشات بــل مئــات املجاهديــن األبطــال، عــاش مــع أرستــه 

ــذ الصغــر وهــو يحــرتم  ــادرة؛ فمن ــدة ون ــع بشــخصية إســامية فري ــد متت ــان، وق ــاة ملؤهــا الحــب والحن ــه حي وإخوان

اآلخريــن وال يتــواىن عــن مســاعدتهم.

ــة  ــي ســهيا التابعــة لوكال ــة واإلعــدادي يف مدرســة بن ــني االبتدائي تلقــى شــهيدنا املجاهــد أحمــد تعليمــه للمرحلت

الغــوث الدوليــة لاجئــني )األونــروا(، وتــرك مجــال الدراســة وانتقــل للعمــل بجانب والــده، ليســاعده يف توفــر احتياجات 

األرسة والبيــت. 

صفاته وأخالقه
ــه،  ــن يخطــئ يف حق ــب، والتســامح مل ــة القل ــز بطيب ــًدا، ومتي ــة ج ــه العالي ــد بأخاق اتصــف الشــهيد املجاهــد أحم

وبحســن املعاملــة مــع أرستــه، وخاصــة والديــه، ومتيــزت شــخصيته بالهــدوء، واإلقــدام يف كل املواقــف. كان حريًصــا جــًدا 

عــى مســاعدة مــن يحتــاج إليــه، صاحــب نخــوة وشــهامة كــام يصفــه صديقــه وابــن عمــه الحــارث شــعت حيــث قــال: 

»أحمــد صاحــب نخــوة وشــهامة، ال يــرتدد يف مســاعدة اآلخريــن، أي شــخص يأتيــه يطلــب املســاعدة يســاعده مبــارشة«، 

ويضيــف: »أحمــد محــب جــًدا لتشــييع جنــازات الشــهداء حيــث أرصَّ أحمــد عــى أن يخــرج ليشــارك يف تشــييع جنــازة 

الشــهداء الذيــن ســقطوا عــى شــاطئ بحــر خانيونــس يف معركــة البنيــان املرصــوص؛ فقــد اتصــل بابــن عمــه الحــارث، 

وأرغمــه عــى املشــاركة، تحــت أزيــز الطائــرات الحربيــة، والصواريــخ التــي تنهــال عــى بيــوت اآلمنــني«. 

(2014 - 1992)

ــدأت الشــمس تذوب  ــا، وب ــه مصحًف ــني كفي ــًا ب ــدر حام أطــل الب

خجــًا مــن صــدى صوتــه العــذب، والقمــر يــردد خلفــه كأنــه ينشــد 

ــة األرض،  ــدون لحراس ــهر املجاه ــا يس ــى ألحانه ــاد ع ــودة للجه أنش

يتمتمــون بالدعــاء والتمكــني عنــد ماقــاة العــدو، ويغفــون عــى 

رائحــة تــراب أرضهــم التــي تفــوح مــع كل نســمة هــواء تهــب كأنهــا 

ــد  ــم ق ــرون أراضيه ــني ي ــا األىس، ح ــم ميلؤه ــمني، عيونه ــة الياس رائح

ديســت بأقــدام الصهاينــة الذيــن احتلوهــا، ورشدوا أهلهــا منهــا، لكــم 

ــة.  ــزة والكرام ــع الع ــذي يصن ــق الشــوك، ال ــوا إال أن يســلكوا طري أب
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مشواره الجهادي
ــد  ــرىب عــى موائ ــذاك العشــق، شــهيدنا املقــدام أحمــد ت إن مــن يعشــق الجهــاد واملقاومــة، يفنــي عمــره ســعًيا ل

القــرآن، والجلســات الدعويــة التــي عشــقها، وأبــدع يف مكنوناتهــا. منــذ صغــره حــرص عــى الحضــور، وجعــل لــه مكانــه 

الخــاص يف تلــك الجلســات، انضــم لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2007م، ليكــون الشــاب العابــد الزاهــد، الــذي يُعــول 

عليــه اآلخــرون يف األخــاق واالحــرتام، ويكــون منبًعــا وشــعلًة للدعــوة لإلســام، فــا يــكاد يخلــو يــوم إال وتجده جالًســا يف 

مســجد الهــدى بحــي املنــارة، ُعــرف عنــه التزامــه الشــديد بالصلــوات الخمــس، ال يخــرج مــن املســجد إال قليــًا، صاحــب 

االبتســامة الصافيــة، والــكام الطيــب، يحــب أي عمــل للــه ومــن أجــل اللــه، كــام حدثنــا والــده، والدمــع محبــوس يف 

عينيــه: »ابنــي أحمــد نشــيط جــًدا، يحــب العمــل والدعــوة إىل اللــه، يواظــب عــى حضــور الجلســات الدعويــة منــذ 

طفولتــه يف املســجد«.

موعد مع الشهادة 
ــه؛ بالشــهادة والســكينة إىل جــوار  ــه، وتعــب يف ســبيله، وجاهــد إلعــاء كلمت ــذي عمــل لل ــم الجســد ال لطاملــا حل

الرســول الحبيــب، يعملــون ليــل نهــار لــرىض اللــه عنهــم، »كلنــا مشــاريع شــهادة« هــذه كانــت الجملــة األخــرة التــي 

قالهــا الشــهيد الفــارس أحمــد لرفيقــه ومســئوله يف املســجد، الشــهيد املجاهــد غســان أبــو عــزب، فاستشــهد الشــهيد 

املجاهــد غســان، بصــاروخٍ صهيــوين حاقــد، ليلحقــه بعدهــا بســاعة تلميــذه الشــهيد الفــارس أحمــد بتاريــخ 18 يوليــو 

)متــوز( 2014م الســاعة العــارشة مســاًء، حــني كان يجلــس مــع أرستــه، أمــام منزلهــم، ليباغتهــم صــاروخ وأحــد أطلقتــه 

ــرة الصــاروخ الثــاين باتجــاه الشــهيد  طائــرات االســتطاع الحربيــة، ليفــرق األب واألوالد عــن بعضهــم، وأطلقــت الطائ

املقــدام أحمــد، لرتقــي للعــا شــهيًدا برفقــه إخوتــه محمــد )20 عاًمــا(، وأمجــد )15 عاًمــا(، وابــن خالــه محمــد عبــد 

الحميــد شــعت )29 عاًمــا(، بعــد أن رفــع أصبــع الســبابة ونطــق الشــهادتني.

ــقوا،  ــاء، عش ــا انته ــذل ب ــون الب ــف يك ــون كي ــم يعرف ــم وحده ــروق األرض، ه ــاق يف ع ــق العش ــف دف ــن يتوق ل

ــوا يعشــقون. ــا كان ــوا م ــوا، فنال وشــقوا، وتعب
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الشهيد املجاهد باسم محمد محمود مايض

مثااًل لإلنسان الصالح

الميالد والنشأة
ــاد الشــهيد املجاهــد  ــوب قطــاع غــزة اســتقبلت األرض مي ــة رفــح جن ــاين( 1992م مبدين ــن ث يف 17 نوفمــر )ترشي

باســم محمــد مــايض لعائلــٍة ملتزمــة تتكــون مــن والديــه وخمســة أشــقاء وشــقيقتني اســتقرَّت يف مدينــة رفــح بعدمــا 

ــر أجدادهــم مــن بلدتهــم األصليــة »بــر الســبع« يف نكبــة عــام 1948م. ُهجِّ

درس الشــهيد املجاهــد باســم املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني مبــدارس 

رفــح يف املنطقــة الرشقيــة، ثــم التحــق بدراســة الثانويــة العامــة مبدرســة بــر الســبع الثانويــة بالبنــني ليكمــل دراســته 

األكادمييــة بالكليــة العربيــة للعلــوم التطبيقيــة يف قســم إدارة وأمتتــة مكاتــب، لكــن استشــهاده جعلــه يحصــد شــهادة 

أعظــم مــن شــهادته يف الدنيــا.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املجاهــد باســم بحســن معاملتــه ونبــل أخاقــه وبــره لوالديــه، وصلــة رحمــه الدامئــة لشــقيقاته وأقربائه 

مــن العائلــة، واحرتامــه لجرانــه وأهلــه ومشــاركته إياهــم أتراحهــم وأفراحهــم، وهــو مثــال لإلنســان الصالــح، والــكل 

يشــهد لــه بالهــدوء يف طبعــه والصابــة يف املواقــف.

ــه كان  ــه إن ــه. تقــول والدت ــا، وحــرص عــى رضــا والدي ــا وثيًق ــه ارتباطً ــه وعائلت ــار باســم بوالدي ــط الشــهيد الب ارتب

ــى ال تُقاســمه التعــب والحــزن. ــه حــني انزعاجــه مــن يشء حت ــا حزن يُخفــي عليه

مشواره الجهادي
امتــاز الشــهيد املجاهــد باســم ومنــذ نعومــة أظافــره بحبــه للصــاة والعبــادة حيــث بــدأ التزامــه يف مســجد اإلمــام 

أحمــد بــن حنبــل حتــى نشــأ شــابًا زاهــًدا وورًعــا، ال يتحــدث إال مبــا أمــر اللــه وليبــدأ مشــواره بحضــور جلســات العلــم 

والعبــادة، فقلبــه معلــق باملســجد، يحــرص عــى أداء الصلــوات الخمــس حــارًضا.

(2014 - 1992)

ـــم  ـــون أهليه ـــرب عي ـــهداء وق ـــب الش ـــدم يغي ـــن ال ـــهٍد م ـــى مش ع

يُســـافرون دون عـــودة كأنَّ منازلهـــم تســـتكفي بهـــم يف الدنيـــا فتناديهـــم 

ـــقى  ـــم األرض لُتس ـــا باس ـــوز مناديً ـــض مت ـــى، ينتف ـــرٌ وأبق ـــو خ ـــا ه مل

ـــامء؛ فللجنَّـــة يســـعى. الشـــهيد املجاهـــد  ويُلبِّـــي الشـــهيد أمـــر السَّ

ـــني  ـــم ح ـــه الباس ـــون الوج ـــا ليك ـــمه نصيًب ـــن اس ـــذ م ـــه أخ ـــم كأن باس

يزفَّـــه أهلـــه بابتســـامٍة ووردة ودعـــاء كبـــرٍ بـــأن ُرزقـــَت يـــا أحمـــر 

ـــى. ـــا تتمن ـــن م ي الخدَّ
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التحــق شــهيدنا املجاهــد باســم بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس، والتــزم منــذ 

ســن السادســة عــرشة بحلقــات الحفــظ والرتتيــل مبســجدي طــارق أبــو حصــني واملــري إضافــة ملســجد عبــد الحميــد 

ــن يُقــال عنــه إنــه قلــٌب  كشــك حيــث ال يتأخــر بحضــوره عــن الحلقــات مهــام بُعــدت املســافة. ويقــول والــده إنــه ممَّ

ــَق باملســاجد. تعلَّ

وعــى الرغــم مــن صغــر ســنه فلقــد ســافر الشــهيد الفــارس باســم لالتحــاق بــدورة تدريبيــة يف طهــران عــام 2012م 

ليعــود بعدهــا مؤهــًا للتصــدي يف املناطــق الرشقيــة بحرفيَّــٍة عاليــة ومــع عملــه العســكري وصابتــه فيهــا كان املنســق 

العــام للرابطــة اإلســامية بالكليــة التــي يــدرس فيهــا.

موعد مع الشهادة
ــام  ــه ففــي 18 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أي ــة حياتــه وغياب مل يكــن متــوز الــدم ســوى الشــاهد الوحيــد عــى رحل

الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان الشــهيد 

املجاهــد باســم عــى موعــد مــع الشــهادة والغيــاب حيــث أطلقــت قــوات االحتــال صاروًخــا حاقــًدا باتجاهــه أثنــاء 

ــة مقابــل منزلــه وأمــام أهلــه وعائلتــه ليغيــب القمــر وتظــل ســرته عامــرة باســمه. ــة جهاديَّ عودتــه مــن مهمَّ
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الشهيد املجاهد غسان سامل موىس أبو عزب

رُجَل علٍم وعمل، زُفَّ لبيته وهو يتلو القرآن 

الميالد والنشأة
ــة العلــم  يف منــزٍل يغــرُق بالعلــِم واألدب لوالــٍد يعمــل بســلك التعليــم منــذ ســنوات وعائلــة جميعهــا تُــدرك أهميَّ

ولــد الشــهيد املجاهــد غســان ســامل أبــو عــزب مبعســكر خانيونــس يف 13 ديســمر )كانــون األول( 1986م ألرسة وبيــت 

محافــظ تعــرف واجبهــا تجــاه دينهــا ووطنهــا تتكــون مــن ســبعة إخــوة وخمــس أخــوات تعــود جذورهــا إىل مدينــة »بــر 

الســبع« املحتلــة يف العــام 1948م.

ــني ودرس  ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة غ ــدارس وكال ــة مب ــة واإلعدادي ــني االبتدائي ــان املرحلت ــد غس ــهيد املجاه درس الش

ــة بالجامعــة  مبدرســة هــارون الرشــيد املرحلــة الثانويــة. وبعــد ذلــك اســتكمل املرحلــة األخــرة مــن دراســته األكادمييَّ

ــم مبــدارس الحكومــة والتنقــل فيهــا. ــام بعــد بالعمــل كمعل ــه في اإلســامية، وتخــرج مبعــدٍل مرتفــع ليؤهل

يف عــام 2009م عِمــل يف مدرســة هــارون الرشــيد الثانويــة. وبعــد انتقــال أرستــه للعيــش يف منطقــة قيــزان النجــار 

انتقــل للعمــل يف مدرســة جــرار القــدوة، ومــن ثــمَّ إىل مدرســة الشــهيد عبــد اللــه أبــو ســتة، ويف آخــر أيامــه مبدرســة 

الشــهيد محمــد الــدرة يف جــورة اللــوت وبقــي عــى ســلم عملــه حتــى تاريــخ استشــهاده.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد غســان بصفــات متيــزه عــن غــره. كيــف ال وهــو صاحــب علــٍم وعمــل حافــظ لكتــاب اللــه 

ــيء ويبتســم يف وجهــه فيشــعر  ــن يُ وإمــام مســجد منــذ صغــره يعتــيل املنابــر ويدعــو للــه عــزَّ وجــل. ويصفــح عمَّ

املذنــب بحقــه بجــامل أخاقــه.

يســتذكر والــده األســتاذ ســامل فيقــول: »أثنــاء العــدوان عــى غــزة مل يكــن قــد تســلَّم راتبــه الشــهري، وألين ســبقته 

بالراتــب اســتأذن مــن والدتــه بــأن يســتدين مــن الطعــام الــذي جــاء بــه والــده حتــى يتمكــن مــن االعتــكاف«.

(2014 - 1986)

ــة،  ــا للفقــه بينــام خطواتــه ذاهبــة للجنَّ بــني يديــه يحتضــُن كتابً

يُــِرُع الخطــا كأنــه يخــى أن يتأخــر ليغتســل وهــو باملســك 

ــادم  ــده يســتقبل الق ــزل وال ــن يف من ــذكاًرا للزائري ــر ويرتكــه ت املُعطَّ

الــة عــى صاحــه واصطفائــه  إليهــم بعطــر الشــهيد كأنَّــه العامــة الدَّ

ــان كأن األرَض تســابقت  مــن ربِّ العاملــني. شــهيدنا الفــارس غسَّ

الحتضانــه، تـُـدرك أن رُجــًا أحبَّهــا أكــر مــن نفســه ال يجــُب أن تبخل 

عليــه، تصبغــه بالحنــاء وتغســل قلــب أمــه حــني يأتِيهــا عريًســا يُــزف 

ألهلــه مــن الحــور، فتســكن وتهــدأ وتعانــق باســم اللــه الحميــد أن صــدق اللــه فصدقــه الوعــد.
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مشواره الجهادي
مل تكــن ســنوات حياتــه األوىل ومشــاهد املــوت التــي يراقبهــا وتحــدث ألبنــاء شــعبه وأهلــه ســوى ركيــزة جديــدة 

لتغــرس فيــه الوعــي الفكــري والوطنــي منــذ الصغــر وتُشــعل فيــه منابــر القــوة واالميــان لتكــون خــر مرشــد لطريقــه 

الــذي يســلكه حتــى تــرىبَّ عــى حلقــات الحفــظ والتعليــم مبســجد التقــوى وهــو ابــن العــارشة مــن عمــره، ثــم التحــق 

بإمامــة مســجدي الهــدى وســليامن إضافــة ملصــى أم حبيبــة يف املنطقــة.

يف املرحلــة الجامعيــة وبعدمــا أدرَك معنــى مــا يعيشــه بــدأ بالتفكــر يف العمــل الجهــادي حتــى أصيــب يف انتفاضــة 

ــل  ــني العم ــا ب ــل م ــامي وينتق ــاد االس ــة الجه ــق بحرك ــه ليلتح ــذي أحب ــق ال ــار الطري ــزًا يف اختي ــوَن حاف ــى لتك األق

العســكري والدعــوي، ويأخــذ مــن الحــدود الرشقيــة مكانـًـا لخلوتــه ونضالــه يف الليــل لُيكِمــل يف النَّهــار مهمتــه بــني طابــه 

وأحبَِّتــه.

موعد مع الشهادة 
ــدة  ــدأت وال ــامت ب ــذا الكل ــهيد« به ــل الش ــؤون لرحي ــم فيتهي ــع بغيابه ــعر الجمي ــن يش ــون م ــم الصادق »وحده

الشــهيد املجاهــد غســان اســتذكار ليلــة غيــاب القمــر، تقــول: »يف الصبــاح أخرتنــي ابنتــي الصغــرى بأنهــا تــرى شــهيًدا 

مــن العائلــة قــد زُفَّ إىل عــروٍس مــن الحــور ومل تجــد أتقــى مــن شــقيقها غســان ليظفــر بهــذه املنزلــة، وأمــام غرابــة 

املوقــف بــدأت شــقيقته تُقســم بأنهــا تشــعر أنَّ واحــًدا مــن أشــقائها هــو الشــهيد القــادم«.

ــى  ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــام الح ــد أي ــو أح ــة، وه ــاء ِالجمع ــن مس ــوز( 2014م م ــو )مت يف 18 يولي

قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، خــرج شــهيدنا املجاهــد غســان إلمامــة صــاة العشــاء مبســجد 

عهــا لعــدم عودتــه إىل البيــت حتــى انتهــاء العــرش األواخــر  ســليامن وقــد أعطــى والدتــه مــن التفاحــة التــي يأكلهــا وودَّ

مــن رمضــان وبينــام هــو خــارج ويف يــده باقــي التفاحــة وكتــاب فتــاوي يف الصيــام حتــى اســتهدف بالقــرب مــن منزلــه 

ــه؛ فأغــرق بعطــر دمــه صفحــات  ــني يدي ــاب ب ــم والكت ــو القــرآن الكري ــدأ يلفــظ أنفاســه ويتل بصــاروخ اســتطاع، وب

الكتــاب حتــى صــار عطــره اســتقبااًل للضيــوف حــني زيارتهــم منــزَل والــده.
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الشهيد املجاهد محمد حمدان عبد الكريم الشامي

املجاهد املائي والرجل القرآين

الميالد والنشأة
أطرقــت الوالــدة الصابــرة أم محمــد برأســها وهــي تعــود بالذاكــرة إىل تاريــخ ميــاد الشــهيد املجاهــد محمــد حمــدان 

الشــامي )أبــو الحســني(، قائلــًة: »عندمــا قــدم فجــر ميــاد محمــد كنــت يف اململكــة العربيــة الســعودية، ورغــب زوجــي 

بإنجابــه يف فلســطني ألجــل الحصــول عــى الهويــة، وحتــى يكــون ارتباطهــم بــاألرض، فنزلــت إىل مــر، وهنــاك جــاءين 

ــت  ــه كان ــول( 1986م«، منوهــًة إىل أن والدت ــخ 9 ســبتمر )أيل ــة، بتاري ــه يف أحــد املستشــفيات املري املخــاض وولدت

متعــرة وصعبــة، حيــث إن وزنــه تجــاوز خمســة كيلــو جرامــات، األمــر الــذي أبهــر األطبــاء املريــني.

ونوهــت الوالــدة الصابــرة إىل أنهــا أطلقــت اســم محمــد عــى نجلهــا، رغــم أنهــا وزوجهــا كانــا قــد قــررا تســميته 

معتــز مــن قبــل؛ ألنهــا قــرأت عــى خــده األميــن اســم محمــد.

عــاش شــهيدنا املجاهــد محمــد ســنوات طفولتــه يف كنــف أرستــه التــي تتكــون مــن والديــه، وشــقيق واحــد وثــاث 

أخــوات، يف الغربــة، ولكــن رسعــان مــا شــدهم الحنــني للعــودة إىل فلســطني مســقط رأس أجدادهــم، فعــادوا للمســاهمة 

يف بنــاء الوطــن حيــث والــده مهنــدس وخبــر يف مجــال التخطيــط الزراعــي، وأمــه أســتاذة محاميــة وخبــرة يف مجــال 

القانــون. فنهــل شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن والديــه حــب الوطــن وعشــق ترابــه، وشــب عــى ذلــك العشــق الــذي كان 

ينمــو كــام أشــجار فلســطني الخــراء.

درس شــهيدنا الفــارس محمــد مراحــل تعليمــه األساســية واإلعداديــة يف مــدارس بنــي ســهيا بخــان يونــس، وأكمــل 

املرحلــة الثانويــة يف مدرســة العــودة بنجــاح، والتحــق بكليــة املجتمــع تخصــص إدارة املشــاريع، واستشــهد وهــو الزال يف 

الســنة األخــرة للتخــرج. كــام أن شــهيدنا متــزوج ولديــه ثاثــة أطفــال أكرهــم الحســني وعمــره خمــس ســنوات، وزيــن 

ثــاث ســنوات، وطفلــة ال يتجــاوز عمرهــا العامــني والنصــف.

صفاته وأخالقه
يف لقــاء جمــع بــأرسة الشــهيد املقــدام محمــد الشــامي، يف أحــد املنــازل التــي لجئــوا إليهــا بعــد أن دمــر االحتــال 

(2014 - 1986)

»إين أبــرأ مــن حــويل وقــويت وألتجــئ إىل حولــك وقوتــك يــا ذا القوة 

املتــني مــن أي عمــل فيــه رشك باللــه، واعتــر عمــيل الجهــادي ضمــن 

صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف 

فلســطني وســيلة، وليــس غايــة نتقــرب مــن خالهــا إىل اللــه، فتقبلنــي 

ريب قبــواًل حســًنا عندمــا آيت إليــك كــام تحــب أن تــرى عبــدك«. كانــت 

تلــك كلــامت آخــر رســالة أبرقهــا الشــهيد الفــارس محمــد الشــامي عــر 

هاتفــه املحمــول، إىل أحــد أصدقائــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس.
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منزلهــم مبنطقــة »الزنــة«، قالــت والدتــه بصــوت شــاحب حزيــن: »لقــد تعلــق نجــيل محمــد بفلســطني، تعلًقــا أشــبه 

بتعلــق جــذور األشــجار بــرتاب الوطــن، فــكان ال يــرى بقعــة أجمــل مــن فلســطني«.

ــه يف اململكــة  ــه عــن وجــود فرصــة للعمــل ل ــده نحدث ــرًا مــا كنــت، ووال ــا: »كث ــرة حديثه ــدة الصاب وأكملــت الوال

ــن  ــه ل ــدوء أن ــا به ــه يجيبن ــامل، لكن ــاد الع ــاك، وغرهــا مــن ب ــده هن ــا ووال ــا نعمــل أن ــث كن ــة الســعودية، حي العربي

يجــد أطيــب مــن تــراب فلســطني املقــدس، وال أطهــر مــن هوائهــا املعبــق برائحــة دم الشــهادة، وال أجمــل مــن ســامئها 

القريبــة مــن عــرش الرحمــن«، مؤكــدة أن كل املــؤرشات كانــت توحــي لهــا ولوالــده أن نجلهــا محمــد زائــر مــن زمــن 

آخــر ســيغادر دنيانــا يف أي لحظــة لعــامل آخــر.

الوالــد الصابــر تحــدث قائــًا: »منــذ نعومــة أظافــر أبنــايئ وبنــايت كنــت حريًصــا عــى زرع حــب الوطــن يف وجدانهــم، 

فــكان مثــرة هــذا الــزرع الطيــب أين قدمــت فلــذة كبــدي محمــد شــهيًدا للــه وللوطــن مقبــًا غــر مدبــر« مؤكــًدا أنــه 

علــم بانضــامم نجلــه إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، ومل يشــأ منعــه؛ ألنــه عــى 

يقــني أن ابنــه لديــه املقــدرة عــى معرفــة الصــواب مــن الخطــأ، وأن تحريــر فلســطني لــن يكــون إال عــر فوهــة البنــادق.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد الفــارس محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة، ثــم 

كان انضاممــه لصفــوف مقاتــيل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد إلحــاح كبــر منــه يف 

عــام 2004م، حيــث تلقــى عــدة دورات عســكرية، أهلتــه للربــاط عــى الثغــور، بحكــم قــرب بيتــه مــن الســياج األمنــي، 

ــدود  ــو الح ــال نح ــات االحت ــرك آلي ــاهد تح ــن ش ــو أول م ــال، وه ــش االحت ــركات جي ــب تح ــن كث ــع ع ــح يتاب وأصب

الرشقيــة لخانيونــس يف حــرب العــام 2014م، وأبلــغ غرفــة العمليــات، معلًنــا لهــم بــدء معركتــه التــي طــال انتظارهــا مــع 

جنــود االحتــال، قائــًا كلمتــه املشــهورة »اليــوم قتــال ال فــرار فيــه«.

موعد مع الشهادة
فيــام يتعلــق بتفاصيــل قصــة استشــهاد الشــهيد املقــدام محمــد، تقــول والدتــه أم محمــد: »مــع اشــتداد العــدوان 

الصهيــوين يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، 

طلــب مّنــا محمــد إخــاء البيــت عــى الفــور، وظــل يف البيــت رافًضــا الخــروج مــن املنطقــة«.

مصــادر خاصــة يف رسايــا القــدس وشــهود عيــان أكــدوا أن الشــهيد املقاتــل أبــو الحســني وابــن عمــه الشــهيد املجاهــد 

هــاين خاضــا اشــتباكًا مســلًحا عنيًفــا ضــد جيــش االحتــال اســتمر ألكر من خمســني دقيقــة يف ســاعات الفجر مــن يوم 18 

يوليــو )متــوز( 2014م، فيــام أكــدت غرفــة العمليــات يف رسايــا القــدس أن الشــهيد كان عــى تواصــل معهــا حتــى لحظــات 

قبــل استشــهاده بدقائــق، وأخرهــم أنــه متكــن من إصابــة وقتل عدد مــن جنود االحتــال، وأن ابــن عمه الشــهيد املجاهد 

هــاين الشــامي استشــهد يف اللحظــات األوىل مــن املعركــة، بينــام هــو أصيــب يف ســاقه، العدو الصهيــوين بدوره اعــرتف بأن 

قواتــه الريــة مــن لــواء »جفعــايت« وقعــت يف كمــني محكــم نصبــه لهــا بعــض املجاهديــن، وأنهــم خاضــوا اشــتباكًا مســلًحا 

ــا معهــا اســتمر لبضــع الوقــت، قبــل أن تتمكــن القــوات الصهيونيــة مــن اســتهداف املجاهديــن، لكنهــا كعادتهــا  عنيًف

اخفــت خســائرها البرشيــة، يف الوقــت الــذي أكــد فيــه الشــهيد املقــدام محمــد متكنــه مــن قتل عدد مــن جنــود االحتال.



موسوعة شهداء من فلسطين240

الشهيد املجاهد محمود محمد أحمد فياض

عندما يرتقي العظامء!

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد محمــود محمــد فيــاض النــور يف 28 فرايــر )شــباط( 1990م يف بلــدة القــرارة جنــوب مدينــة 

غــزة، فــكان ميــاده مصــدر بــرش ورسور ألرستــه التــي تتكــون مــن والديــه وأربعــة ذكــور وخمــس إنــاث، وكان ترتيبــه 

األخــر يف األبنــاء.

درس شــهيدنا املجاهــد محمــود مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة ابــن النفيــس، ثــم انتقــل لدراســة 

املرحلــة الثانويــة يف مدرســة القــرارة للبنــني والتــي اجتازهــا بتفــوق، ثــم التحــق بكليــة الدراســات اإلســامية بجامعــة 

القــدس املفتوحــة، لكنــه مل يكمــل دراســته الجامعيــة.

صفاته وأخالقه
ــه  ــرىض علي ــه ي ــس: »الل ــة خانيون ــامل رشق محافظ ــرارة ش ــدة الق ــا يف بل ــر مبنزله ــة أم ماه ــه الحاج ــول والدت تق

ويتقبلــه مــع الشــهداء والصديقــني، عــازف عــن الدنيــا وعاشــق للشــهادة يف ســبيل اللــه، أنــا كــام كل أم تخــاف عــى 

أبنائهــا، وتخــى مــن تلــك اللحظــة التــي قــد تفقدهــم فيهــا، ولكــن العــدو الصهيــوين الــذي اســترشى يف عدوانــه وقتلــه 

ــح  ــن أزره ليكب ــد م ــد أن تش ــا مجاه ــطينية لديه ــام كل أم فلس ــي ك ــال، جعلن ــاء ورج ــيوخ ونس ــال وش ــعبنا أطف لش

جــامح هــذا العــدو اليهــودي املتغطــرس«، مؤكــدًة أنَّ فلســطني تســتحق منَّــا جميًعــا تقديــم الغــايل والنفيــس مــن أجــل 

تحريرهــا، وإنقــاذ شــعبها مــن املذبحــة الصهيونيــة التــي يتعرضــون لهــا عــى مــرأى ومســمع مــن العــامل أجمــع.

بــدوره تحــدث أحمــد أخــو الشــهيد الفــارس محمــود عــن الصفــات التــي متتــع بهــا الشــهيد مــن أخــاق وطيــب 

معاملــة، وعاقتــه الطيبــة بالجميــع، مشــرًا إىل عمــق العاقــة التــي كانــت تربطــه بشــقيقه دون ســائر أشــقائه، والتــي 

عنوانهــا الــود واالحــرتام املتبــادل.

وأكمــل حديثــه قائــًا: »محمــود عطــوف عــى أهــيل وإخــويت يقــدم كل مــا ميلــك مــن أجــل أن نعيــش عيشــة كرميــة 

رغــم أنــه يصغرنــا كثــرًا يف الســن وهــو شــاب يف مقتبــل العمــر، ويعتمــد عليــه والــدي يف عملــه«، مؤكــًدا عــى أنهــم 

ســيفتقدونه كثــرًا يف املنــزل والحــارة واملســجد ملكانتــه العاليــة بينهــم.

(2014 - 1990)

ــرى  ــا ن ــهادة، لكنن ــا بالش ــا مرحًب ــوت في ــا بامل ــوا يهدونن »إن كان

ــم  ــن إخوانه ــورصوا م ــوٍم ح ــم بق ــدان، فأنع ــا يف املي ــه لن ــق الل توفي

وعدوهــم، فغلقــت عليهــم األبــواب كلهــا، إال بــاب رب األســباب، ليــأيت 

ــر  ــامت آخ ــك الكل ــت تل ــباب«، كان ــن األس ــبب ال م ــن املس ــر م الن

ــاح  ــا القــدس الجن ــن رساي ــا شــهيدنا املجاهــد محمــود اب رســالة كتبه

ــهاده. ــل استش ــطني قب ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك العس
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مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املجاهــد محمــود لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف ســن مبكــرة حيــث يُعــد مــن الشــباب 

ــد بــن الوليــد وبــدر. امللتزمــني الفاعلــني يف كافــة األنشــطة واملجــاالت الحركيــة، وهــو مــن رواد مســجدي خال

وُعــرف عــن الشــهيد املقــدام محمــود تعمقــه يف العمــل الحــريك بــدًءا مــن العمــل الطــايب ضمــن الرابطــة اإلســامية 

اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي، وصــواًل إىل إمــارة األرس الحركيــة، ومتابعــة عمــل الشــعب يف منطقتــه، عــدا 

عــن عملــه يف جمــع الترعــات لبنــاء املســاجد.

التحــق الشــهيد الفــارس محمــود صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، 

يف أواخــر عــام 2006م، حيــث تلقــى يف تلــك الفــرتة دورة عســكرية شــاملة، أهلتــه للجهــاد عــى الثغــور مرابطًــا وعمــل 

ضمــن وحــدة الكامئــن املتقدمــة مبنطقــة القــرارة، ولكــن عشــق شــهيدنا للشــهادة دفعــه للطلــب مــن قادتــه ضمــه 

لوحــدة املغاويــر التابعــة لرايــا القــدس، وكان لــه ذلــك حيــث تلقــى عــدة دورات ومهــارات متخصصــة أهلتــه للعمــل 

ضمــن تلــك املجموعــة العســكرية املوكلــة بتنفيــذ املهــامت الخاصــة والصعبــة.

يُســجل لشــهيدنا املقــاوم محمــود املشــاركة يف عمليــة التصــدي لقــوة صهيونيــة خاصــة حاولــت الدخــول اىل قطــاع 

غــزة يف 2008/04/09م، عــر بوابــة »الريــج«، فاشــتبك شــهيدنا هــو وإخوانــه املجاهــدون مــن رسايــا القــدس وكتائــب 

القســام، مــع تلــك الوحــدة، األمــر الــذي أدى لوقــوع إصابــات مؤكــدة يف صفــوف تلــك الوحــدة الصهيونيــة، لكــن العــدو 

الصهيــوين كعادتــه أخفــى خســائره، واعــرتف مبقتــل جنــدي صهيــوين وإصابــة آخريــن، واستشــهاد الشــهيد املقــاوم محمــد 

فايــز شــامية مــن كتائــب القســام.

موعد مع الشهادة
خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

ارتقــى الشــهيد الفــارس محمــود إثــر قصــف صهيــوين اســتهدفه فجــر يــوم الجمعــة 18 يوليــو )متــوز( 2014م، ومجموعــة 

مــن املجاهديــن أثنــاء تنفيذهــم ملهمــة جهاديــة يف معركــة البنيــان املرصــوص، أســفر عــن استشــهاده وأحــد املــارة مــن 

ســكان منطقتــه، وإصابــة اثنــني مــن املجاهديــن.

ـــة  ـــق القريب ـــة يف املناط ـــطينية القاطن ـــات الفلس ـــن العائ ـــر م ـــام الكث ـــرت ك ـــي اضط ـــر الت ـــه أم ماه ـــول والدت وتق

ـــدى إحـــدى  ـــزوح مـــن شـــدة القصـــف العشـــوايئ إىل داخـــل املحافظـــة ل ـــا والن ـــرك منازله ـــة إىل ت ـــن املناطـــق الحدودي م

العائـــات الفلســـطينية أنهـــا تلقـــت خـــر استشـــهاد نجلهـــا كالصاعقـــة التـــي هـــزت كيانهـــا، لكنهـــا كتمـــت حزنهـــا 

ـــي كان  ـــهادة الت ـــا بالش ـــذة كبده ـــرم فل ـــذي أك ـــه ال ـــه ومنت ـــى فضل ـــه ع ـــاء لل ـــد والثن ـــامت الحم ـــرددًة كل ـــديد، م الش

ـــعيها. ـــا س ـــعى له ـــا ويس يتمناه

وأضافــت بصــوت حزيــن: »الحمــد للــه الــذي أكرمنــي برؤيــة وجهــه الــذي كان يشــع نــوًرا رغــم شــظايا الصــاروخ 

الصهيــوين التــي مل تــدع يف جســده مكانًــا إال اخرتقتــه«، مؤكــدًة أن العديــد مــن أصدقــاء الشــهيد حدثوهــا عــن ســامع 

نجلهــا ينطــق بالشــهادة أكــر مــن مــرة قبــل استشــهاده.
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الشهيد املجاهد إياد إسامعيل سليامن الرقب

املعطاء صاحب الذكاء الفريد

الميالد والنشأة
فجــر يــوم 1 ينايــر )كانــون الثــاين( 1978م ولــد الشــهيد املجاهــد إيــاد إســامعيل الرقــب )أبــو معــاذ( يف بلــدة بنــي 

ســهيا جنــوب قطــاع غــزة، وكان مصــدر فرحــة وبــرشى لعائلتــه. تعــود جــذور العائلــة إىل مدينــة »يافــا« املحتلــة التــي 

ــروا منهــا يف العــام 1948م عــى أيــدي قــوات االحتــال الصهيــوين. تتكــون أرستــه مــن والديــه وخمــس شــقيقات  ُهجِّ

وثاثــة أشــقاء، وكان ترتيــب شــهيدنا الثــاين مــن بــني اإلخــوة.

شــهيدنا املجاهــد إيــاد متــزوج ولديــه خمســة أطفــال، ولــدان هــام »معــاذ، وإســامعيل« وثــاث بنــات هــام »هــدى، 

ســهام، ومســك الجنــان«.

صفاته وأخالقه
تحــدث الحــاج أبــو فــؤاد )77 عاًمــا( والــد الشــهيد املجاهــد إيــاد، قائــًا: »إيــاد مثــااًل يُحتــذى بــه لابــن البــار املطيــع 

لوالديــه، املســلم امللتــزم املثابــر املحــب للعلــم، رفيــق املجاهديــن، الرحيــم بالضعفــاء واملســاكني واملحتاجــني«، مؤكــًدا 

فخــره واعتــزازه بنجلــه«.

ــا( فهــي الزالــت تــذرف الدمــوع عــى فقدانــه، قائلــًة: »صحيــح ابنــي رحــل  أمــا والدتــه الحاجــة أم فــؤاد )75عاًم

شــهيًدا كــام أحــب وأمتنــى، ولكــن الفــراق صعــب، فــام بالــك ملــا يكــون الراحــل إيــاد.!، أبــو معــاذ مل يكــن مبثابــة ابنــي 

فقــط، بــل الرئــة التــي أتنفــس بهــا، وهــو معلمــي وفقيهــي يف الديــن، ويــدي اليمنــى التــي تعيننــي يف كل يشء« داعيــًة 

املــوىل عــز وجــل أن يتقبــل نجلهــا مــع الشــهداء والصديقــني.

بدورهــا عــرت نجلــة الشــهيد أبــو معــاذ هــدى )11 عاًمــا(، عــن حبهــا واعتزازهــا وفخرهــا بوالدهــا، الــذي زرع فيهــا 

ويف أشــقائها حــب اإلســام والعلــم والجهــاد وفلســطني، قائلــًة: »أيب رحمــه اللــه كل يشء لنــا، ويفعــل كل يشء إلســعادنا، 

(2014 - 1978)

ــل كان  ــا، ب ــًا عاديً ــب رج ــاد الرق ــد إي ــهيد املجاه ــن الش مل يك

ــه يف  ــاركًا بصامت ــل ت ــل أو مل ــه دون كل ــل من ــم ينه ــغوًفا بالعل ش

كل املجــاالت التــي عمــل بهــا، فهــو منــوذج فريــد للشــاب املســلم 

ــه يف  ــجًا تفوق ــارق، مس ــذكاء الخ ــب ال ــوح صاح ــد والطم املجاه

مشــواره التعليمــي حيــث حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه مــن 

جمهوريــة مــر العربيــة بدرجــة ممتــاز، ومل تتوقــف رحلــة تفــوق 

و نجــاح شــهيدنا املجاهــد عنــد هــذا الحــد، بــل اتجــه نحــو تأليــف 

ــرى. ــاالت األخ ــن املج ــد م ــه يف العدي ــدا تفوق ــرة، ع ــه األخ ــا يف مراحل ــز كتابً ــو يجه ــهد وه ــث استش ــب حي الكُت
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ــا عنــد  ــا ويقبلن ــا الحلــوى بيــده، وخاصــة يف فصــل الشــتاء، وكثــرًا مــا يقــوم يف الليــل ليغطين كثــرًا مــا كان يصنــع لن

عودتــه مــن الربــاط«.

ــا كانــت ارجــع إليــه  وأكمــل شــقيقه محمــد، قائــًا: »أبــو معــاذ يصلــح بــني النــاس، وإذا اســتعصت عــيل مســألة أيً

واعمــل برأيــه ونصيحتــه التــي دامئًــا مــا تكــون ســديدًة«، الفًتــا إىل أنــه كثــرًا مــا كان يغبــط شــقيقه الشــهيد الفــارس 

إيــاد عــى رجاحــة عقلــه وحكمتــه، واصًفــا عاقتــه بــه باألكــر قربًــا وحًبــا وتفاهــاًم بحكــم تقــارب عمريهــام مــن بعــض.

مشواره الجهادي
ــًدا خــال دراســته يف  ــاد اإلســامي يف فلســطني يف ســن مبكــرة، وتحدي ــاد بحركــة الجه التحــق شــهيدنا املجاهــد إي

ــكان  ــطني، ف ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــايب لحرك ــار الط ــامية اإلط ــة اإلس ــق بالرابط ــا التح ــة عندم ــة الجامعي املرحل

نعــم الطالــب املجتهــد واملتفــوق يف دراســته واملتواصــل جامهريًــا مــع زمائــه يف الحركــة الطابيــة. وإضافــة إىل عملــه 

ــة  ــيام الدعوي ــامي والس ــاد اإلس ــة الجه ــطة حرك ــة أنش ــادة يف كاف ــاركة الج ــن املش ــواىن ع ــامية ال يت ــة اإلس يف الرابط

والفكريــة، حتــى أصبــح أهــم الشــباب املجاهــد الــذي يقــوم بــدور الداعــي لفكــر حركــة الجهــاد اإلســامي يف جامعتــه، 

ويف منطقتــه بنــي ســها عــى وجــه الخصــوص وكل محافظــة خانيونــس عــى وجــه العمــوم، وكــام يُســجل لــه إعطــاؤه 

عــرشات املحــارضات الفكريــة والعلميــة للشــباب املجاهديــن ليريهــم بفكــره وعلمــه الواســع.

أمــا فيــام يتعلــق بعملــه العســكري فــإن الكثــر منــه ال زال طــي الكتــامن، ومــا تــرب عــن عملــه الجهــادي أنــه أحــد 

القــادة امليدانيــني يف رسايــا القــدس، وأنــه ال يتــواىن عــن مشــاركة الشــباب املجاهديــن يف الربــاط عــى الثغــور. كــام أن 

انضاممــه لرايــا القــدس مــع بدايــة تشــكيل النــواة األوىل لرايــا القــدس يف املنطقــة الرشقيــة، هــذا وال زال الكثــر مــن 

عملــه يف رسايــا القــدس طــي الكتــامن.

ويؤكــد العديــد مــن رفــاق الشــهيد املقــدام أبــو معــاذ مشــاركته املجاهديــن يف املواجهــات التــي كانــت تشــهدها 

ــة. ــة يف االجتياحــات الصهيوني املناطــق الرشقي

موعد مع الشهادة
مــع بــدء الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، 

قــرر شــهيدنا املجاهــد إيــاد االبتعــاد عــن بيــت عائلتــه خشــية عــى أهلــه وأطفالــه وجرانــه، واضطــر املكــوث طــوال 

تلــك الفــرتة يف عــدة أماكــن آمنــة، ومــع دخــول رمضــان األيــام العــرشة األواخــر أرص عــى االعتــكاف يف املســجد القريــب 

مــن منــزل عائلتــه، ويف طريقــه إىل املســجد تــم اســتهدافه بصــاروخ أطلــق مــن طائــرة اســتطاع صهيونيــة أســفر عــن 

استشــهاده عــى الفــور بعــد أن نطــق الشــهادتني عــى مســمع ممــن وصــل إليــه مــن الشــباب إلنقــاذه، لرتتقــي روحــه 

إىل بارئهــا كــام أحــب ومتنــى يف يــوم 19 يوليــو )متــوز( 2014م.
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الشهيد املجاهد حاتم زياد عيل الزعبوط

امليدان يشهد لرجولته وشهامته

الميالد والنشأة
أبـــر الشـــهيد املجاهـــد حاتـــم زيـــاد الزعبـــوط النـــور بتاريـــخ 14 فرايـــر )شـــباط( 1990م يف أكنـــاف أرسة محافظـــة 

ـــن أيب  ـــر ب ـــة جعف ـــة يف مدرس ـــة االبتدائي ـــزة، ودرس املرحل ـــة غ ـــون مبحافظ ـــي الزيت ـــف بح ـــا الحني ـــم دينن ـــى تعالي ع

طالـــب، واملرحلـــة اإلعداديـــة والثانويـــة يف مدرســـة زهـــر العلمـــي، وحصـــل عـــى بكالوريـــوس خدمـــة اجتامعيـــة 

مـــن كليـــة اآلداب بالجامعـــة اإلســـامية بغـــزة بتقديـــر جيـــد جـــًدا. وعمـــل باحًثـــا اجتامعًيـــا يف إحـــدى املؤسســـات 

ـــزة. ـــاع غ ـــة يف قط الحكومي

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املقــدام بالشــهامة واإلرصار عــى فعــل الــيشء الصــواب، وهــو مــن املحافظــني عــى صــاة الجامعــة يف 

املســجد، كثــر العطــاء وصاحــب أخــاق حســنة، طيــب القلــب وخجــول، قــى جــل حياتــه يف طاعــة اللــه. وُعهــد طيًبــا 

ــا، مطيًعــا، بــاًرا، ال يهــدأ وال يســتكني وهــو دائــم الحركــة، وحياتــه كانــت كلهــا للــه، الليــل ربــاط،  ــا هادئً خلوًقــا مهذبً

والنهــار دعــوة وإعــداد واســتعداد.

مشواره الجهادي
ــاء املســجد  التــزم الشــهيد املجاهــد حاتــم يف مســجد الربــاط القريــب مــن ســكناه حيــث عمــل عــى تحفيــظ أبن

ــوزي ياســني،  ــاد اإلســامي يف شــعبة الشــهيد ف ــة الجه ــم، وعمــل ضمــن لجــان العمــل التنظيمــي لحرك ــرآن الكري الق

ــاد اإلســامي. ــة الجه ــع لاتحــاد اإلســامي يف حرك ــذي يتب ــدى األخصــايئ االجتامعــي والنفــي ال ــا يف منت وعمــل أيًض

مــن شــدة انضبــاط الشــهيد يف العمــل الحــريك ولنشــاطه الــدءوب تــم تأهيلــه ليكــون جنديًــا ضمــن صفــوف رسايــا 

ــم تكليفــه للعمــل يف وحــدة ســاح  ــه للعمــل الجهــادي والعســكري ت ــي تؤهل ــدورات الت ــاز ال القــدس، وبعــد أن اجت

اإلشــارة بكتيبــة الزيتــون حيــث يشــهد لــه بتواصلــه الدائــم وخرتــه الجهاديــة يف هــذا املجــال.

التحــق الشــهيد املجاهــد حاتــم بوحــدة االســتخبارات واملعلومــات التابعــة لرايــا القــدس، وشــارك أيًضــا يف تجهيــز 

العبــوات الناســفة برفقــة املجاهديــن عــى مشــارف حــي الزيتــون، وكذلــك الربــاط عــى الثغــور.

(2014 - 1990)

ــا  ــاب الحــق، وعندم ــذي نعيشــه ويف ظــل غي ــع ال يف خضــم الواق

تختــزل الطهــارة وتغيــب الرجولــة، نلجــأ لســرة الشــهداء، علنــا 

نغتســل بذكراهــم مــن عــار املرحلــة، علنــا نلبــس ثــوب العــزة يف زمــن 

االنكســار، واثقــني أننــا لــن نجــد الحقيقــة إال عندهــم، ولــن نقتبــس 

إال منهــم، ولــن نتعلــم الرجولــة إال مــن ســرتهم العطــرة. نقــف اليــوم 

عــى ضفــة مجــد الشــهيد املجاهــد حاتــم الزعبــوط فــارس امليــدان.
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موعد مع الشهادة
يف 19 يوليــو )متــوز( 2014م وخــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة صيــف العــام 2014م 

)معركــة البنيــان املرصــوص( اســتهدفت طائــرات العــدو الصهيــوين شــهيدنا الفــارس حاتــم برفقــة أخيــه األصغــر الشــهيد 

املجاهــد محمــد بحــي الزيتــون، لرتقــي شــهيًدا بعــد رحلــة مليئــة بالجهــاد والتضحيــات.
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الشهيد املجاهد سامي عبد الله أحمد جودة

عاد إىل الحياة من جديد

الميالد والنشأة
يف 16 يوليــو )متــوز( 1996م ولــد الشــهيد املجاهــد ســامي عبــد اللــه جــودة يف مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة 

ــر أهلهــا منهــا عنــوة عــام 1948م ألرسة تتكــون مــن ســتة  يف أرسة تعــود جذورهــا إىل مدينــة »يافــا الجبليــة« التــي ُهجِّ

أفــراد تقاســموا مًعــا حــب الوطــن وخبــزه ووجعــه.

درس شــهيدنا املجاهــد ســامي املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني ثــم أنهــى 

الثانويــة العامــة وهــو محمــل بالطموحــات، لكنــه استشــهد قبــل إمتامهــا.

صفاته وأخالقه
خانتــه دمعتــه وغــادرت عينــه حــني بــدأ شــقيق الشــهيد املجاهــد ســامي يف وصفــه كأنــه اســتحر روحــه وصورتــه 

أمامــه، ابتلــع دموعــه وزرع القــوة يف حديثــه وقــال: »ســامي يــدي اليمــني ويســاعدين يف كل يشء ورغــم صغــر ســنه 

يعتمــد عــى نفســه بشــكل كبــر حتــى إنــه كان يعــد طعامــه ويغســل ثيابــه بنفســه، إضافــة إىل ســمعته الطيبــة والتــي 

كانــت تســبقه فــكل مــن يعــرف شــقيقي يحبــه ويشــهد لــه بالطيبــة والــروح الجميلــة التــي ال تهــدأ«.

زاحمتــه الحديــث زوجتــه كأنهــا تتســابق معــه يف ذكــر صفــات ســامي فقالــت: »كنــت ألجــأ إليــه يف كل مشــكلة 

أواجههــا، هــو أكــر مــن أخ ميــأل املنــزل بأحامــه وطموحاتــه«.

ــا مــن البيــت قــد نــزع  تســكت للحظــة كأنهــا اســتحرت رشيــط حياتــه ثــم أكملــت: »يف غيابــه شــعرت كأن ركًن

مــن جــذوره وغــاب«.

مشواره الجهادي
منــذ طفولتــه وجرائــم االحتــال مل تتوقــف حتــى زرعــت بداخلــه رغبــة االنتقــام ألرضــه التــي مل تشــبع مــن الدمــاء 

منــذ العــام 1948م وحتــى يومنــا هــذا، وأحــب الشــهيد حركــة الجهــاد اإلســامي وقادتهــا؛ فــكان انتــامؤه لهــا مبكــًرا 

بعدمــا تــرىب عــى موائــد القــرآن حيــث ُعهــد مــن الســباقني لحضــور جلســات اإلميــان والفقــه مبســجد الصالحــني لتتكــون 

بــذرة الجهــاد واملقاومــة لديــه.

(2014 - 1996)

ــرق  ــوارع والط ــرة األوىل كأن الش ــه للم ــق يدخل ــب إىل طري يذه

عطــى لــه تنــادي عليــه لــروي دمــه أرضهــا فتقطفــه الجنــة يف ذات 

الشــهر الــذي ولــد فيــه، هكــذا متيــز األرض خطــا مــن أحبتهــم.
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موعد مع الشهادة
الصادقــون ال يخطئــون طريــق الجنــة، هــي أيًضــا ال تخطئهــم، تصطفيهــم كحبــات لــوز، يف 8 يوليــو )متــوز(2014م 

مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

اتصــل جيــش االحتــال بعائلــة كــوارع وأمهلهــم مــدة خمــس دقائــق إلخــاء املنــزل، وحــني علــم الجــران بالخــر اعتلــوا 

ــد  ــان، فق ــال واإلنســانية ال يجتمع ــزل، لكــن االحت ــال ســيرتاجع عــن قصــف املن ــم أن االحت ــا منه ــزل ظًن ســطح املن

أطلقــت طائــرات االحتــال صاروًخــا إرشــاديًا واتبعتــه بصــاروخ )F16( تجــاه املنــزل مــا أدى بارتقــاء تســعة شــهداء يف 

ذات اللحظــة إضافــة إىل العديــد مــن اإلصابــات وتــرر للبيــوت املجــاورة يف املنطقــة. كــام أصيــب شــهيدنا املجاهــد 

ســامي بحــروق مــن الدرجــة الثانيــة وكــر بالجمجمــة إضافــة إىل كــر يف يــده اليمنــى. وبســبب حالتــه الحرجــة للغايــة 

تــم تحويلــه للعــاج بــاألردن، لكــن مــا هــي إال أيــام وغــادرت روحــه الطاهــرة جســده يف 19 يوليــو )متــوز( 2014م.

حلقــت روح شــهيدنا املقــدام ســامي وحــر إىل الدنيــا ســامي آخــر بعــد أن أنجبــت زوجــة شــقيقه طفــًا يف نفــس 

الشــهر، فحمــل اســمه كأنهــم يعيدونــه إىل الحيــاة مــن جديــد.
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الشهيد املجاهد أحمد توفيق محمد زنون

من وحدة االستشهاديني يف معركة البينان املرصوص

الميالد والنشأة
يف 9 فرايــر )شــباط( 1988م ولــد فــارس مــن فرســان هــذه األمــة، وبطــل مــن أبطــال اإلســام العظيــم حيــث أرشقــت 

الشــمس مبولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد توفيــق زنــون )أبــو يوســف( بجمهوريــة مــر العربيــة. وترعــرع يف أحضــان 

أرسة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف تتكــون مــن والديــه و5 أشــقاء وشــقيقة واحــدة، تعــود أصــول عائلتــه إىل مدينــة 

ــروا منهــا عنــوة يف العــام 1948م عــى أيــدي قــوات االحتــال الصهيــوين. »اللــد« املحتلــة التــي ُهجِّ

صفاته وأخالقه
ــخصية  ــوي الش ــا ق ــجاًعا مقداًم ــأ ش ــه، فنش ــه ووطن ــه لدين ــة، وحب ــه الرفيع ــد بأخاق ــد أحم ــهيدنا املجاه ــز ش متي

ــا عــى أداء جميــع الصلــوات  ونشــيط الحركــة. التــزم وهــو شــبل يف مســجد أبــو بكــر الصديــق بحــي الرازيــل، محافظً

يف هــذا املســجد خاصــة صــاة الفجــر حتــى أصبــح أحــد أعمدتــه الرئيســية. كُلــف مبتابعــة مرحلــة األشــبال وكان يُلقــي 

عليهــم النــدوات واملحــارضات يف املســجد، إىل أن التــزم للصــاة مبســجد »طيبــة« القريــب مــن ســكنه الجديــد حتــى 

لحظــة استشــهاده. 

أفــاد شــقيق الشــهيد املقــدام أحمــد وقــال: »أخــي أبــو يوســف رحمــه اللــه محافــظ عــى ورد يومــي مــن قــراءة 

القــرآن الكريــم، لكــن أجــواء الحــرب قللــت مــن قراءتــه هــذا الــورد بشــكل كامــل، فطلــب مــن اللــه أن يوفقــه إىل ختــم 

القــرآن لــو مــرة واحــدة فاســتجاب اللــه دعــاءه وأتــم ختــم القــرآن قبــل استشــهاده بيــوم واحــد«.

مشواره الجهادي
عمــل شــهيدنا الفــارس أحمــد يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف 

العــام 2005م، وهــو أحــد أركانهــا الفاعلــني عــى مســتوى مدينــة رفــح. ويف العــام 2013م التحــق بصفــوف رسايــا القــدس 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي باإلضافــة إىل مشــاركته يف كافــة الفعاليــات واالحتفــاالت واملناســبات التــي 

(2014 - 1988)

هــم فتيــٌة آمنــوا بربهــم وزادهــم هــدى، صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه 

عليــه، فاشــرتى منهــم أنفســهم، وباعــوه، وأوفــوا بعهدهــم، فربحــت 

ــموا  ــم رس ــم وبتضحياته ــم. بدمائه ــارة عدوه ــت تج ــم وبخس تجارته

ــة، ســلكوا طريــق ذات الشــوكة،  النــر، أســود الوغــى، وأهــل الحمّي

وعــروا املســتحيل، جاهــدوا، قاتلــوا، احتســبوا، وارتقــوا إىل عليــاء 

املجــد مقبلــني غــر مدبريــن. ال نعلــم مــن أيــن نبــدأ يــا أحمــد ومــاذا 

ــور ســطع عــى  ــت ن ــدك يعجــز كل لســان، أن ــك فعن نقــول يف حرت

ــك تتكــر الكلــامت ويعجــز اللســان. جبــني الوطــن، ويف حرت
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تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف مناطــق مدينــة رفــح، وُعــرف عنــه االلتــزام واإلخــاص يف عملــه الحــريك والعســكري 

ــا القــدس حيــث عشــق  دون كلــل أو ملــل. ولهــذا تــم ترشــيحه ليكــون ضمــن صفــوف وحــدة االستشــهاديني يف رساي

ــاء  ــام لدم ــه عــى االنتق ــد الل ــدام أحم ــه، فعاهــد شــهيدنا املق ــه، وكل أماني ــت كل مطلب ــى بات ــاد والشــهادة حت الجه

الشــهداء األبــرار مــا دام حًيــا يــرزق.

ويف حديــث للمجاهــد أبــو عبــد اللــه وهــو صديــق الشــهيد الفــارس أحمــد أكــد أن الشــهيد مل يتــواَن للحظــة مــن 

اللحظــات عــن تقديــم واجبــه الجهــادي يف معركــة البنيــان املرصــوص، ويف املعــارك الســابقة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس 

خــال الســنوات املاضيــة. وأشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد أحمــد كان يراقــب األحــداث بــكل تفاصيلهــا ويتــأمل لحجــم 

ــا وبشــدة  ــه األخــر، وهــذا شــكل دافًع الدمــار والقتــل الــذي وقــع بفعــل العــدو املجــرم يف قطــاع غــزة خــال عدوان

لطلبــه تنفيــذ عمــل استشــهادي ضــد جيــش االحتــال الصهيــوين. 

موعد مع الشهادة
عمــل الشــهيد املقــاوم أحمــد يف إحــدى تشــكيات املجاهديــن بوحــدة االستشــهاديني املرابطــة عــى شــاطئ بحــر 

ــت  ــاطئ، وكان ــة الش ــوين قراب ــري الصهي ــزال البح ــات اإلن ــة لعملي ــد أي محاول ــة لص ــم الجهوزي ــى أت ــح ع ــة رف مدين

ــزوارق  ــركات ال ــة تح ــوم مبتابع ــي تق ــة الت ــد واملتابع ــدات الرص ــن وح ــدة م ــذه الوح ــد ه ــكرية ترص ــارات العس اإلش

والقطــع البحريــة الصهيونيــة التــي تعمــل عــى مــدار الســاعة قبالــة ســواحل القطــاع األمــر الــذي يتطلــب منهــا اليقظــة 

التامــة طــوال الوقــت.

ــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف  ــي شــنها العــدو الصهي ــام الحــرب الت ــو )متــوز( 2014م مــن أي ــوم 20 يولي فجــر ي

ــزوارق املطاطيــة الصهيونيــة  ــادي لعــدد مــن ال ــان املرصــوص( تــم رصــد تحــرك غــر اعتي العــام 2014م )معركــة البني

قبالــة شــاطئ مدينــة رفــح حيــث تبــني فيــام بعــد أنهــا تعمــل إلكرتونًيــا وتحمــل عــدًدا مــن الدمــى التــي تصــدر أصواتـًـا 

بشــكل ملفــت، وتــم التنبــه لهــذا الكمــني مــن قبــل اإلخــوة املجاهديــن، وتــم التعامــل معــه بحــذر شــديد بغيــة عــدم 

الوقــوع فيــه وكشــف األهــداف التــي يحــاول العــدو الصهيــوين الوصــول إليهــا وجمــع املعلومــات عنهــا. وعــى هــذا 

األســاس أصــدرت القيــادة العســكرية أوامرهــا إىل كافــة املجموعــات العســكرية املرابطــة عــى الشــاطئ بالتعامــل مــع 

ــا  ــم التعامــل معه ــة، ومــن ث ــة املعلومــات املتعلقــة بهــذه العملي ــزال والتقــدم البحــري بعــد جمــع كاف ــات اإلن عملي

ــت  ــة أطلق ــة الصهيوني ــوة البحري ــده االستشــهاديون للق ــذي أع ــني ال ــاء الكم ــدف. ويف أثن ــة اله ــق طبيع عســكريًا وف

طائــرات االســتطاع عــدًدا مــن الصواريــخ باتجــاه هــذه الوحــدة املرابطــة مــام أدى إىل ارتقــاء االستشــهادي املجاهــد 

ــا(. ــا( وحميــد فوجــو )22 عاًم أحمــد ورفيقيــه االستشــهاديني صهيــب أبــو قــورة )22 عاًم
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الشهيد املجاهد أنس أكرم محمد السكايف

رحل جسًدا وبقيت ذكراه عطرة

الميالد والنشأة
ــة  ــون األول( 1996م يف حــي الشــجاعية مبدين ــد الشــهيد املجاهــد أنــس أكــرم الســكايف بتاريــخ 5 ديســمر )كان ول

ــروا منهــا يف العــام 1948م بعــد أن احتلتهــا العصابــات  غــزة، تعــود أصــول عائلتــه إىل مدينــة »بــر الســبع« التــي ُهجِّ

الصهيونيــة وقتلــت العديــد مــن أهلهــا. منــا وترعــرع وســط عائلــة بســيطة ألرسة تتكــون مــن خمســة أشــقاء وســت 

شــقيقات إضافــة إىل الوالديــن. وشــهيدنا املجاهــد أنــس هــو تــوأم لشــقيقه ســعد الــذي استشــهد معــه بنفــس التوقيــت.

ــة العامــة مبعــدل %88 يف  ــس يف مــدارس حــي الشــجاعية، وحصــل عــى شــهادة الثانوي درس الشــهيد املجاهــد أن

ــة. الفــرع العلمــي، كانــت الشــهادة أســبق مــن الشــهادة الدنيوي

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد الفــارس أنــس باملــرح والســعادة والبســاطة، يحــرتم الكبــر ويعطــف عــى الصغــر، كان للمســجد دور 

كبــر يف نشــأته ويف صقــل شــخصيته، الــكل يشــهد لــه بحســن الخلــق وااللتــزام، حــرص عــى حضــور حلقــات القــرآن 

ــم التــي تعقــد باملســجد، وتلقــى الــدروس الدعويــة والثقافيــة لينهــل منهــا العلــم والتمســك  الكريــم وجلســات العل

بالديــن واألخــاق، وكل هــذا ســاهم يف صقــل شــخصيته ويف تربيتــه الجهاديــة التــي توجــت بالشــهادة.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد أنــس لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره، فــكان فاكهــة املســجد وعموًدا 

أساســًيا داخــل مســجد الشــهداء القريــب مــن منزلــه، ُعهــد مثــااًل للشــباب املؤمــن امللتــزم دينًيــا وأخاقًيا.

تــم اختيــار الشــهيد املجاهــد أنــس ليكــون ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

فالتحــق بوحــدة التعبئــة ليتخــرج منهــا بعــد أن اجتــاز دورات مكثفــة وبرنامًجــا أكادميًيــا مميــزًا، ليتــم انخراطــه يف رسايــا 

القــدس أواخــر عــام 2012م، وكانــا مثــااًل يف االلتــزام والســمع والطاعــة للقيــادة وكل مــا يصــدر مــن أوامــر ينفذهــا بــكل 

ــد وجهد. ج

(2014 - 1996)

ــن  ــم م ــهداء ه ــز؛ ألن الش ــث ممي ــهداء حدي ــن الش ــث ع الحدي

مينحوننــا الحيــاة والكرامــة، يقدمــون أغــى مــا ميلكــون مــن أجــل أن 

نبقــى، حديثنــا عــن أنــس وســعد هذيــن التوأمــني اللذيــن كانــا مبثابــة 

ــاة  ــا، نــرى فيهــام ويف شــبابهام وثقافتهــام وعنفوانهــام الحي ــاة لن الحي

وكل يشء جميــل يبعــث األمــل واملســتقبل، نعــم إنهــا قصــة جســدين 

ــعد  ــس وس ــقيقان أن ــهيدان الش ــام الش ــدة، إنه ــا يف روح واح اجتمع

أكــرم الســكايف.
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موعد مع الشهادة
ــا  ــى إثره ــكايف وع ــة الس ــت بعائل ــي حل ــزرة الت ــل املج ــروي تفاصي ــس ي ــد أن ــهيد املجاه ــقيق الش ــى ش ــو يحي أب

استشــهد والــده وثاثــة مــن أشــقائه وهــام الشــهداء املجاهــدون أنــس وســعد وعبــد الرحمــن، قائــًا: »مــع بــدء الحــرب 

ــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام  ــي شــنها العــدو الصهي ــام الحــرب الت ــو )متــوز( 2014م مــن أي ــخ 20 يولي ــة بتاري الري

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، ومــع حلــول الصبــاح خــرج بعضنــا مــن املنــزل إىل املنــزل املجــاور لنــا وهــو ألحــد 

ــزل  ــوم يف املن ــك الي ــاح ذل ــذ صب ــرًا، فــكان الشــهيدان املجاهــدان أنــس وســعد من ــزل ال يبعــد كث ــا، وهــذا املن أقربائن

املجــاور، وكنــا ندعــو اللــه عــز وجــل أن ينجينــا مــن هــذه الحــرب الهمجيــة، ومكثــا معــي طويــًا ســاعة أو ســاعتني 

حتــى رجعــا إىل البيــت الــذي ُقصــف، فصلينــا الظهــر جامعــة مــع أبنــاء العمومــة الذيــن استشــهدوا مــع أنــس وســعد، 

وبعــد انتهــاء الصــاة بربــع ســاعة تــم قصــف البيــت عــى مــن فيــه، ليستشــهد التوأمــان أنــس وســعد وأخوهــم عبــد 

الرحمــن ووالدهــم أكــرم وخمســة مــن أبنــاء العائلــة بعــد أن اســتهدف املنــزل بصــاروخ )F16( وبقــي أنــس وســعد 

تحــت الــركام ليكونــا يف الحيــاة مًعــا وليدرســا مًعــا وينتميــا للجهــاد مًعــا وليستشــهدا مًعــا وليدفنــا مًعــا يف قــر واحــد، 

فكانــا جســدين بــروح واحــدة، وهــذا قــدر اللــه، فرحــم اللــه الشــهداء وأســكنهم فســيح جناتــه«.
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الشهيد املجاهد بال فؤاد رشاد شنيورة

رجل يف الزمن الصعب

الميالد والنشأة
بــزغ فجــر الشــهيد املجاهــد بــال فــؤاد شــنيورة )أبــو الحســن( يف 18 أغســطس )آب( 1989م يف مدينــة غــزة مبنطقــة 

الشــيخ رضــوان، وترعــرع يف كنــف أرسة محافظــة ملتزمــة، تعــرف واجبهــا الدينــي واألخاقــي والوطنــي. ترتيبــه الثــاين 

ــة األزهــر  ــة والتحــق بجامع ــة العام ــى الثانوي ــدارس الشــيخ رضــوان وأنه ــة يف م ــه، درس املراحــل التعليمي ــني إخوان ب

بغــزة، ليــدرس يف كليــة العــاج الطبيعــي، فــدرس ســنتني وبعدهــا انتقــل إىل جامعــة القــدس املفتوحــة لدراســة لدراســة 

تكنولوجيــا االتصــاالت لتســاعده يف عملــه الجهــادي املقــاوم.

تزوج شهيدنا املجاهد بال من رفيقة دربه مطلع العام 2011م ورزقه الله منها طفلتني )ريتال، ليان(.

صفاته وأخالقه
يُعــد الشــهيد املجاهــد بــال مثــااًل للشــاب املــؤدب امللتــزم حيــث حافــظ عــى الصــاة والقيــام وااللتــزام بالجلســات 

الدعويــة وقيــام الليــل، مطيًعــا وبــاًرا بوالديــه، يحــب والدتــه كثــرًا ويســعى لرضاهــا وينفــذ كل مــا تطلبــه منــه، يصــل 

األرحــام والجــران، الــكل يحــب بــال بســبب مــا تحــى بــه مــن أخــاق وصفــات حســنة.

ــه خرجــت إىل املســجد ألداء  ــال رحمــه الل ــوم استشــهاد ب ــال: »يف ي ــد الشــهيد املجاهــد ب ــو حمــزة وال ــول أب يق

صــاة الظهــر، ولكــن يف هــذا اليــوم شــعرت أن بــال سيستشــهد وأنــا كنــت أنتظــر جثامنــه الطاهــر والســبب أنــه قــد 

ــع رن الهاتــف وقــال  ــد الســاعة الســابعة والرب ــال عــى موعــد مــع الشــهادة، فعن أىت يل هاتــف وقــال يل: اســتعد! ب

يل املتصــل إن بــال أصيــب يف قصــف صهيــوين اســتهدفه، فقلــت: الحمــد للــه بــال استشــهد. قــال يل: ال، فقلــت لــه 

أخــرين بالحقيقــة، فقــال يل: اذهــب للمستشــفى وبتعــرف هنــاك، ورجعــت للمتصــل وقلــت لــه: بــال استشــهد. قــال يل: 

صحيــح وهــو يف الثاجــات. فأتــت العائلــة وودعتــه ومنعتهــم مــن البــكاء عليــه وجعلتهــم يرجعــون ملنازلهــم ومنعــت 

الحــزن عليــه، وذهبنــا للصــاة للمســجد حمــًدا وشــكًرا للــه عــى شــهادته يف ســبيل اللــه«.

وأضــاف: »ذهبنــا لدفنــه فلــم نجــد مكانـًـا للدفــن، فعدنــا بجثتــه وكنــا جالســني فــإذا بابنــي حمــزة يقــول يل علينــا أن 

نــرى عائلــة الشــهيد عثــامن أبــو حجــر وندفــن بــال يف قــره، فذهبنــا ألبــو عثــامن وقلــت لــه نريــد أن ندفــن بــال يف 

(2014 - 1989)

كــام كل الشــهداء الذيــن نحــاول أن نرثيهــم بكلامتنــا املكبلــة 

بالخجــل، ونحــاول أن نقــرتب مــن وهجهــم الســاطع باألمــل والثــورة 

جئــت أنــت يــا بــال، وكــام كلهــم أىت بذلــك الحضــور الــذي يصعــب 

ــا تكــون الشــهادة. ــه شــهيد وكأجمــل م ــك أن ــه؛ ذل وصف
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نفــس القــر فوافــق، وذهبنــا لدفــن بــال ففتحنــا القــر فوجدنــا جثــة عثــامن كــام هــي، مل تتحلــل أبــًدا وهــذا أســعدنا؛ 

ألنــه ســيدفن معــه«.

أمــا أبــو صبحــي خــال الشــهيد املقــدام بــال قــال: »متيــز أبــو الحســن بصفــات رائعــة وحســنة، هــو ذيك جــًدا وعنــده 

النباهــة، يعمــل معــي يف صناعــة الرخــام ومخلــص يف عملــه ونشــيط، يســاعدين يف إنجــاز العمــل وكنــت أركــن عليــه يف 

كل شــئ«. 

ــه  ــت يل خــرج لعمل ــال؟ قال ــن ب ــال أي ــت لزوجــة ب ــا فقل ــال عندن ــة ب ــت عائل ــاء الحــرب أت ــًا: »أثن وأردف قائ

الجهــادي فشــعرت بــأن بــال لــن يعــود بســبب مــا يحدثنــي بــه وأنــه يحــب الشــهادة والجهــاد، وأيقنــت أنه سيستشــهد 

يف هــذه الحــرب؛ ألين كنــت أعــارش بــال كثــرًا«.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد الفــارس بــال وهــو شــبل لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، والتــزم يف مســجد الشــهيد هشــام 

حمــد يف الشــيخ رضــوان ليكــون مثــااًل للشــاب املؤمــن املهــذب، ومتيــز بأخاقــه العاليــة وحبــه املفــرط للجهــاد يف ســبيل 

ــه  ــك ل ــه، وكذل ــاد اإلســامي يف منطقت ــة الجه ــا حرك ــت تقيمه ــي كان ــات الت ــة األنشــطة والفعالي ــه، وشــارك يف كاف الل

مشــوار وبصــامت واضحــة يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي.

اختــر شــهيدنا الفــارس بــال ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون أحــد 

الجنــود امليامــني واملخلصــني لهــذا النهــج الطاهــر املبــارك، وبــذل الغــايل والنفيــس يف ســبيل اللــه، كــام أنــه أحــد فرســان 

ــة  ــية املبارك ــخ القدس ــن الصواري ــد م ــرشف يف إطــاق العدي ــه ال ــزة، ول ــواء غ ــدس بل ــا الق ــة لراي الوحــدة الصاروخي

وصواريــخ الجــراد، ولــه دور بــارز يف عمليــة رضب »تــل أبيــب« يف معركــة البنيــان املرصــوص بصواريــخ بــراق.

موعد مع الشهادة
رحــل شــهيدنا الفــارس بــال بتاريــخ 20 يوليــو )متــوز( 2014م يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع 

غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( إثــر عمليــة اغتيــال جبانــة نفذتهــا طائــرات االحتــال الصهيوين 

أثنــاء تواجــده يف أحــد أماكــن العمــل الجهــادي وبرفقتــه مجموعــة مــن املجاهديــن، وارتقــى شــهيدنا املقــدام بــال إىل 

جنــان الخلــد ملتحًقــا برفــاق الــدرب واملســرة يف املقاومــة الفلســطينية.
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الشهيد املجاهد حميد صبح محمد أبو فوجو

شهيد الحق والواجب يف معركة البنيان املرصوص

الميالد والنشأة
كانــت فلســطني يف 18 يوليــو )متــوز( 1992م عــى موعــد مــع ميــاد الشــهيد املجاهــد حميــد صبــح أبــو فوجــو )أبــو 

بــال( أحــد فرســان البطولــة والفــداء. عــاش وتــرىب يف أرسة فلســطينية ميســورة الحــال تحــت ظلــم وقهــر االحتــال، 

فصــرت واحتســبت معاناتهــا يف ســبيل اللــه، وعملــت عــى تربيــة أبنائهــا الرتبيــة اإلســامية، وطــاب غرســها. ونشــأ بــني 

أحضــان عائلتــه املكونــة مــن والديــه وســبعة أشــقاء وأربــع شــقيقات، وقــدر اللــه أن يكــون االبــن األخــر للعائلــة.

درس شــهيدنا املجاهــد حميــد يف مــدارس الحكومــة، وهــو جيــد يف تحصيلــه العلمــي، ثــم أكمــل الثانويــة يف مدرســة 

كــامل عــدوان غــرب مدينــة رفــح وحصــل عــى معــدل جيــد، ولكــن مل يلتحــق بالجامعــة نظــًرا للظــروف الصعبــة التــي 

تعيشــها عائلتــه، فذهــب إىل العمــل ملســاعدة والــده.

صفاته وأخالقه
ــز باملحافظــة عــى  ــار بهــام، متي ــه ب ــع لوالدي ــة األرحــام باســتمرار، مطي ــد محافــظ عــى صل شــهيدنا املقــدام حمي

صــاة الجامعــة يف مســجد اإلمــام أنــس بــن مالــك وخاصــة صــاة الفجــر، قبيــل استشــهاده أوىص إخوانــه الشــباب بصــاة 

الفجــر باملســجد، وُعــرف بحســن الخلــق والــورع والتقــوى، والصابــة يف قــول الحــق والثبــات عليــه.

والــد الشــهيد املجاهــد حميــد أشــار إىل أن نجلــه الشــهيد كان االبــن املدلــل لــه مــن بــني أبنائــه، يحبــه الجميــع، لــني 

الجانــب مــع جرانــه وأهلــه وأصدقائــه وجميــع أهــايل الحــي بروحــه املرحــة.

وأضــاف: »خــال فــرتة الحــرب كنــا أشــد تعلًقــا بــه وأكــر شــغًفا مــن ذي قبــل لرؤيــاه، ومل نــدِر حينهــا أنهــا كانــت 

اللحظــات األخــرة التــي تســبق استشــهاده ورحيلــه األبــدي«. مشــرًا إىل أن ابنــه اختــار طريــق العــزة والفخــار، طريــق 

الشــهادة؛ ليكــون يف عليــني بجــوار مــن ســبقوه، فنــال مــا متنــى وارتقــى شــهيًدا، وكان فقــده موجًعــا جــًدا.

(2014 - 1992)

إنهــم الشــهداُء األبــرار قناديــل تــيء لنــا طريــق الحريــة والعــزة 

والكرامــة، أبطــال مضــوا يحملــون أرواحهــم عــى أكفهــم، ال يبتغــون 

ــد  ــاًرا يف مقع ــا وأنه ــون جنانً ــل يبتغ ــة، ب ــة فاني ــة، وال زين ــا زائل دني

صــدق عنــد مليــك مقتــدر، حملــوا هــم دينهــم ودعوتهــم، وتعجلــوا 

الخطــا نحــو لقــاء ربهــم كمســر أهــل الحــب للميعــاد. حميــد فوجــو 

أتيــت كالصقــر تنبــش الصخــر، فأنــت شــهيد الحــق والواجــب يف زمــن 

ــه لتســجل اســمك يف  ــار، أرقــت وأزهقــت نفســك يف ســبيل الل االندث

ســجل الخالديــن ولتعانــق جنــان رب العاملــني.
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ــار ذا  ــون الب ــن الحن ــروح واالب ــب وال ــا فقــدت مهجــة القل ــد إنه ــارس حمي ــدة الشــهيد الف ــت وال ــا قال مــن جانبه

األخــاق الحســنة، مضيفــًة بــأن نجلهــا جــاء خفيًفــا عــى الدنيــا ورحــل خفيًفــا كلمــح البــر، وهــو حنــون رقيــق القلــب، 

ــا كبــرًا يف قلبــي، لكــن طيفــه ال يفارقنــي وظلــت  ــف فراًغ محــب ومــرح مــع الجميــع. وأضافــت: »رحيــل حميــد خلّ

روحــه الطاهــرة ترافقنــي ومتــأل الحيــاة«.

مشواره الجهادي
ليــس غريًبــا عــى رجــل يتصــف بتلــك املواصفــات الحميــدة، إال أن يكــون أســًدا مــن أســود اللــه يف املعــارك التــي 

تــدك العــدو ليــل نهــار مــن أجــل تحريــر أرضنــا ومقدســاتنا، فتمكــن شــهيدنا املجاهــد حميــد مــن االنخــراط يف صفــوف 

ــا يف تشــييع  ــة، وأيًض ــا الحركــة الجهادي ــي تقيمه ــات الت ــاد اإلســامي وهــو شــبًا حيــث شــارك يف املهرجان حركــة الجه

جثامــني الشــهداء وزيــارة ذويهــم، ويقــدم لهــم واجــب العــزاء. وتــدرج يف العمــل الحــريك والتنظيمــي والعســكري حتــى 

كــر ســنه وأصبــح قائــًدا ميدانًيــا يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.

التحــق شــهيدنا املقــدام حميــد بالعديــد مــن الــدورات العســكرية التــي أقامتهــا رسايــا القــدس ملقاتليهــا، وشــارك 

يف عمليــات إطــاق الصواريــخ صــوب املســتوطنات واملواقــع واملــدن الصهيونيــة يف عــدة جــوالت ســابقة مــع املحتــل. 

وحــرص عــى أن يخــرج يف الليــل الحالــك والنــاس نيــام لــي يحــرس األرض التــي بــارك اللــه فيهــا، ملتزًمــا برباطــه عــى 

الثغــور، ال يهتــم لــرد الشــتاء وال حــرارة الصيــف.

موعد مع الشهادة
التحــق الشــهيد املقــاوم حميــد بوحــدة االستشــهاديني التابعــة لرايــا القــدس بعــد أن خضــع لعــدة دورات أكادمييــة 

وعســكرية مكثفــة خاصــة بالوحــدة. وكانــت إحــدى مجموعــات وحــدة االستشــهاديني التــي ينتمــي لهــا شــهيدنا الفــارس 

ــة  ــوين قراب ــزال البحــري الصهي ــات اإلن ــة لعملي ــح لصــد أي محاول ــة رف ــد مرابطــة عــى ثغــور شــاطئ بحــر مدين حمي

الشــاطئ، وكانــت اإلشــارات العســكرية تصــل لهــذه الوحــدة مــن قبــل الرصــد واملتابعــة التــي تقــوم مبتابعــة تحــركات 

الــزوارق البحريــة الصهيونيــة التــي تعمــل عــى مــدار الســاعة قبالــة ســواحل القطــاع األمــر الــذي يتطلــب منهــا اليقظــة 

التامــة طــوال الوقــت للتعامــل مــع أي حــدث طــارئ.

فجــر يــوم 20 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

ــة  ــة قبال ــة الصهيوني ــزوارق املطاطي ــادي لعــدد مــن ال ــان املرصــوص( تــم رصــد تحــرك غــر اعتي 2014م )معركــة البني

شــاطئ مدينــة رفــح حيــث تبــني فيــام بعــد أنهــا تعمــل إلكرتونًيــا وتحمــل عــدًدا مــن الدمــى التــي تصــدر أصواتـًـا بشــكل 

ملفــت، وتــم التنبــه لهــذا الكمــني مــن اإلخــوة املجاهديــن، وتــم التعامــل معــه بحــذر شــديد بغيــة عــدم الوقــوع فيــه، 

وكشــف األهــداف التــي يحــاول العــدو الصهيــوين الوصــول إليهــا وجمــع املعلومــات عنهــا. وعــى هــذا األســاس أصــدرت 

القيــادة العســكرية أوامرهــا إىل كافــة املجموعــات العســكرية املرابطــة عــى الشــاطئ بالتعامــل مــع عمليــات اإلنــزال 

والتقــدم البحــري بعــد جمــع كافــة املعلومــات املتعلقــة بهــذه العمليــة، ومــن ثــم التعامــل معهــا عســكريًا وفــق طبيعــة 

الهــدف. ويف أثنــاء الكمــني الــذي أعــده االستشــهاديون للقــوة البحريــة الصهيونيــة أطلقــت طائــرات االســتطاع عــدًدا 

مــن الصواريــخ باتجــاه هــذه الوحــدة املرابطــة مــام أدى إىل ارتقــاء االستشــهادي املجاهــد حميــد أبــو فوجــو ورفيقيــه 

االستشــهاديني صهيــب أبــو قــورة وأحمــد زنــون.
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الشهيد املجاهد رجاء حامد محمد الدغمة

قدم الواجب عى اإلمكان رغم عظم مسئولياته

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد رجــاء حــامد الدغمــة )أبــو محمــد( يف 22 ديســمر )كانــون األول( 1977م يف بلــدة عبســان 

رشق محافظــة خانيونــس، ينتمــي إىل أرسة فلســطينية بســيطة ملتزمــة قدمــت العديــد مــن أبنائهــا شــهداء عــى طريــق 

تحريــر فلســطني.

درس شــهيدنا املجاهــد رجــاء للمرحلــة اإلعداديــة يف مــدارس عبســان، ثــم توجــه لســوق العمــل يف قطــاع الزراعــة 

إلعالــة أرستــه، ثــم عمــل يف نهايــة املطــاف ســائق مركبــة لتوزيــع البضائــع عــى املحــال التجاريــة.

شــهيدنا املجاهــد رجــاء وحيــد لوالديــه ولذلــك زوجــه والــداه يف ســن مبكــرة مــن أجــل رؤيــة ذريتــه قبــل وفاتهــام، 

ــة واحــدة ال يتجــاوز عمرهــا خمســة أشــهر وقــت  ــاء ســتة ذكــور وابن ــه مــن األبن ــرة محتســبة، ولدي مــن امــرأة صاب

استشــهاده اســمها منــة اللــه.

صفاته وأخالقه
شــهيدنا الفــارس أبــو محمــد إنســان طيــب النفــس، محًبــا ألصدقائــه، بســيط ومتســامح، حنــون ورحيــم ملــن هــو 

ــن، ويشــعر  ــه املجاهدي ــم التفقــد إلخوان ــه، دائ ــارة ألهــايل الشــهداء واألرسى، واصــًا ألرحام ــم الزي ــه، ودائ أصغــر من

تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقــة، ويدخــل االبتســامة عــى كل بيــت يدخلــه، وهــو بــار ومحــب لوالديــه يف حياتهــام، 

حريــص عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد بلدتــه عبســان ويحــث أبنــاءه وإخوانــه وأصدقــاءه للمواظبــة عــى أدائهــا.

ــه، فاعــذروين  ــا للقــاء الل ــا ولكــن حًب ــي مــا تركتكــم كرًه ــه: إنن ــة األب ألبنائ ــه األخــرة وصي ــه وكلامت كانــت نظرات

فيــام مل أســتطع فعلــه لكــم وال تنســوين مــن خــر دعائكــم يل يف كل صــاة، ووصيتــي لكــم: عليكــم بأمكــم وأشــقائكم 

وشــقيقتكم الوحيــدة منــة اللــه والســر عــى ذات النهــج الــذي ربيتكــم عليــه، ولزوجتــه كانــت وصيتــه: إننــي مــا كنــت 

ــا إال بعــد أن تيقنــت أننــي ســأترك لــك مــن بعــدي رجــااًل ســيضعونك عــى رؤوســهم التــي ال  ألتــركك يف هــذه الدني

تنحنــي جباههــم إال للــه.

(2014- 1977)

ــون  ــا يك ــل م ــل كأجم ــه، رح ــا ألهل ــنًدا وعونً ــن كان س ــل م رح

الرحيــل، فرغــم عظــم مســئولياته كان الجهــاد يف ســبيل اللــه الطريــق 

الوحيــد نحــو االرتقــاء شــهيًدا للفــوز بجنــان النعيــم، كان حلمــه 

ــجعان  ــدن الش ــذا دي ــر فه ــر مدب ــًا غ ــه مقب ــبيل الل ــهادة يف س الش

ــان. ــكان وزم ــال يف كل م األبط
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ــذي  ــق ال ــق والرفي ــزوج واألب واألخ والصدي ــدام رجــاء بال ــرة املحتســبة، فوصفــت الشــهيد املق ــه الصاب ــا زوجت أم

عاشــت معــه أجمــل ســنوات عمرهــا، قائلــة: »تزوجــت مــن أبــو محمــد رحمــه اللــه وأنــا ال زلــت صغــرة مل يتجــاوز 

عمــري الخامســة عــرش عاًمــا، فعشــت معــه أجمــل ســنوات عمــري، وهــو كان يل كل يشء يف الدنيــا، الــزوج واألب واألخ 

والصديــق«.

وتابعــت زوجتــه املكلومــة: »عشــق زوجــي الجهــاد، ولكــن كنــت دامئـًـا أذكــره بأننــي وأطفالــه ليــس لنــا أحــد بعــده 

إال اللــه، وعندمــا بلــغ أبنــاؤه مرحلــة الشــباب، قــرر االنضــامم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري 

رسايــا القــدس«، مشــرًة إىل أنهــا يف بدايــة عملــه الجهــادي، كانــت متــي ليلهــا الطويــل بــكاء عليــه.

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

املحتــل الجاثــم، وأن ينــذر نفســه يف ســبيل اللــه، مــن أجــل تحريــر أرضنــا املباركــة، حيــث التحــق شــهيدنا الفــارس أبــو 

محمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2006م، ثــم انتمــى لرايــا القــدس يف عــام 2007م، وعمــل يف بدايــة 

األمــر ضمــن وحــدة االســتطاع التابعــة لرايــا القــدس، وشــارك يف العديــد مــن عمليــات رصــد األهــداف العســكرية، 

وُعــرف بإقدامــه وشــجاعته الباســلة وتصديــه املتواصــل للقــوات الصهيونيــة عنــد اجتياحهــا ملنطقــة عبســان باإلضافــة إىل 

مســئوليته عــن وحــدة هندســة العبــوات داخــل الكتيبــة التــي يعمــل معهــا.

ويف معركــة البنيــان املرصــوص بالعــام 2014م شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد إخوانــه يف رصــد تحــركات العــدو 

الصهيــوين عــى طــول الرشيــط الحــدودي، ويف اســتهداف أماكــن تجمــع اآلليــات والجنــود الصهاينــة بقذائــف الهــاون 

التــي لهــا البــاع الطويــل يف املعركــة.

موعد مع الشهادة
مــع اشــتداد املعركــة، وبــدء العــدوان الــري عــى قطــاع غــزة خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع 

غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، طلــب الشــهيد الفــارس رجــاء مــن زوجتــه اصطحــاب أطفالــه 

ــار يف البيــت، طالبــة منــه  ــه الكب الصغــار وابنتــه إىل دار أهلهــا، لكــن زوجتــه رفضــت يف بدايــة األمــر تركــه مــع أبنائ

الذهــاب جميًعــا إىل بيــت أهلهــا، لكــن الشــهيد أرص عليهــا، فــام كان منهــا إال النــزول عنــد رغبتــه، ويف ســاعات املســاء 

مــن ذات اليــوم املوافــق 17 يوليــو )متــوز( 2014م، تلقــت الزوجــة الصابــرة اتصــااًل هاتفًيــا أن العــدو الصهيوين اســتهدف 

بيتهــا، فأصيــب زوجهــا وأبناؤهــا، فتوجهــت مرعــًة نحــو مستشــفى نــارص بخانيونــس، وعيونهــا تــذرف الدمــوع، ومــا 

أن وصلــت حتــى اطأنــت عــى أبنائهــا وزوجهــا الــذي كان مصابًــا ويف حالــة غيبوبــة، فتوجهــت بالصــاة ركعتــني شــكًرا 

للــه، واضطــر األطبــاء بعــد ثاثــة أيــام مــن بقــاء الشــهيد املجاهــد رجــاء يف غيبوبــة إىل نقلــه إىل املستشــفيات املريــة 

بالعريــش الســتكامل رحلــة عاجــه، فــكان قضــاء اللــه وقــدره أن اصطفــاه عــر يــوم 20 يوليــو )متــوز( 2014م، تلقــت 

الزوجــة الصابــرة وأبناؤهــا خــر استشــهاد رب العائلــة بصــر واحتســاب، ووقــع الخــر كالصاعقــة عــى أرستــه، نظــًرا ملــا 

ميثلــه الشــهيد لــألرسة مــن مصــدر أمــن وطأنينــة، ويعتــر املعيــل الوحيــد لهــا، فهــو كــام قالــت زوجتــه: »رجــاء رحمــه 

اللــه لنــا الــزوج واألب واألخ والصديــق وكل يشء، فنحــن ليــس لنــا أحــد إال هــو وهــو ليــس لــه أحــد إال نحــن«.
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الشهيد املجاهد سعد أكرم محمد السكايف

صاحب ابتسامة دامئة

الميالد والنشأة
ــون األول(  ــمر )كان ــخ 5 ديس ــزة بتاري ــة غ ــجاعية مبدين ــي الش ــكايف يف ح ــرم الس ــعد أك ــارس س ــهيد الف ــد الش ول

1996م(، ونشــأ وترعــرع يف أرسة مســلمة ومجاهــدة كــام كل األرس الفلســطينية التــي عاشــت املعانــاة والوجــع بفعــل 

الغاصــب املحتــل. تتكــون أرستــه مــن خمســة أشــقاء وســت شــقيقات إضافــة إىل الوالديــن. وشــهيدنا املجاهــد ســعد 

هــو تــوأم لشــقيقه أنــس الــذي استشــهد معــه بنفــس التوقيــت.

ــة العامــة مبعــدل %91 يف  درس الشــهيد املجاهــد ســعد يف مــدارس حــي الشــجاعية، وحصــل عــى شــهادة الثانوي

ــة. الفــرع األديب، وكانــت الشــهادة أســبق مــن الشــهادة الدنيوي

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املقــدام ســعد بأخاقــه العاليــة وحبــه وتعلقــه باملســاجد حيــث تــرىب عــى موائــد القــرآن وحلقــات 

العلــم داخــل مســجد الشــهداء القريــب مــن منزلــه. ُعهــد محًبــا للخــر يســاعد النــاس قــدر اســتطاعته، ال يزعــج أحــًدا، 

هــادئ الطبــاع كالنســمة التــي متــر عــى اآلخريــن فرتســم ابتســامة ورديــة عــى شــفاههم. هكــذا خلقــه خلــق مــن تحــى 

بالتــزام دينــي وتــرىب يف املســجد وداوم عــى الصــاة.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد ســعد كــام شــقيقه التــوأم أنــس لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره، 

وعمــل يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي، ونشــط يف توزيــع النــرشات وتعليقهــا.

يف العــام 2012م التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد أن اجتــاز دورات 

ــا فارًســا يحمــل القــرآن يف قلبــه والبندقيــة يف يــده،  مكثفــة وبرنامًجــا أكادميًيــا مميــزًا يف وحــدة التعبئــة، وأصبــح جنديً

ويدافــع عــن طهــارة وقداســة فلســطني املباركــة.

(2014 - 1996)

ــن  ــم م ــهداء ه ــز؛ ألن الش ــث ممي ــهداء حدي ــن الش ــث ع الحدي

مينحوننــا الحيــاة والكرامــة، يقدمــون أغــى مــا ميلكــون مــن أجــل أن 

نبقــى، حديثنــا عــن أنــس وســعد هذيــن التوأمــني اللذيــن كانــا مبثابــة 

ــاة  ــا، نــرى فيهــام ويف شــبابهام وثقافتهــام وعنفوانهــام الحي ــاة لن الحي

وكل يشء جميــل يبعــث األمــل واملســتقبل، نعــم إنهــا قصــة جســدين 

ــعد  ــس وس ــقيقان أن ــهيدان الش ــام الش ــدة، إنه ــا يف روح واح اجتمع

أكــرم الســكايف.
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موعد مع الشهادة
ــا  ــى إثره ــكايف وع ــة الس ــت بعائل ــي حل ــزرة الت ــل املج ــروي تفاصي ــس ي ــد أن ــهيد املجاه ــقيق الش ــى ش ــو يحي أب

استشــهد والــده وثاثــة مــن أشــقائه وهــم الشــهداء املجاهــدون أنــس وســعد وعبــد الرحمــن، قائــًا: »مــع بــدء الحــرب 

ــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام  ــي شــنها العــدو الصهي ــام الحــرب الت ــو )متــوز( 2014م مــن أي ــخ 20 يولي ــة بتاري الري

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، ومــع حلــول الصبــاح خــرج بعضنــا مــن املنــزل إىل املنــزل املجــاور لنــا وهــو ألحــد 

ــزل  ــوم يف املن ــك الي ــاح ذل ــذ صب ــرًا، فــكان الشــهيدان املجاهــدان أنــس وســعد من ــزل ال يبعــد كث ــا، وهــذا املن أقربائن

املجــاور، وكنــا ندعــو اللــه عــز وجــل أن ينجينــا مــن هــذه الحــرب الهمجيــة، ومكثــا معــي طويــًا ســاعة أو ســاعتني 

حتــى رجعــا إىل البيــت الــذي ُقصــف فصلينــا الظهــر جامعــة مــع أبنــاء العمومــة الذيــن استشــهدوا مــع أنــس وســعد 

وبعــد انتهــاء الصــاة بربــع ســاعة تــم قصــف البيــت عــى مــن فيــه، ليستشــهد التوأمــان أنــس وســعد وأخوهــام عبــد 

الرحمــن )22 عاًمــا( ووالدهــم أكــرم )63 عاًمــا( وخمســة مــن أبنــاء العائلــة هــم: عصــام عطيــة الســكايف )25 عاًمــا(، 

ــا( ومصعــب  ــا(، عــيل محمــد الســكايف )26 عاًم ــا(، محمــد حســن الســكايف )52عاًم مجاهــد مــروان الســكايف )20 عاًم

الخــر صــاح الديــن الســكايف )27 عاًمــا( بعــد أن اســتهدف املنــزل بصــاروخ )F16( وبقــي الشــهيدان املجاهــدان أنــس 

وســعد تحــت الــركام ليكونــا يف الحيــاة مًعــا وليدرســا مًعــا وينتميــا للجهــاد مًعــا وليستشــهدا مًعــا وليدفنــا مًعــا يف قــر 

واحــد، فكانــا جســدين يف روح واحــدة وهــذا قــدر اللــه فرحــم اللــه الشــهداء وأســكنهم فســيح جناتــه«.
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الشهيد املجاهد صاح صالح محمد الشاعر

أخذ عى عاتقه أمانة الكلمة وأمانة الدعوة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد صــاح صالــح الشــاعر )أبــو صالــح( كبقيــة مواليــد فلســطني يف تلــك الفــرتة لتنَضــَج رصختــُه 

ــة يف 1 ينايــر )كانــون الثــاين( 1958م لعائلــة فلســطينية تعــود  ــم املثقــوب والغــارق بهــم القضيَّ األوىل بــني زقــاق املخيَّ

ــا حــال  ــة خانيونــس حاله ــزان النجــار مبدين ــل الهجــرة وليســتقر أفرادهــا مبنطقــة قي ــر الســبع« قب ــدة »ب ــا لبل أصوله

ــرة والتــي تذوقــت معانــاة االحتــال وإجرامــه.  العوائــل املُهجَّ

درس شــهيدنا املجاهــد صــاح املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني، ومل يكمــل 

الدراســة، وتوجــه للعمــل داخــل األرايض املحتلــة ملســاعدة عائلتــه. 

ــم  ــات وهبه ــني والبن ــن البن ــرًدا م ــا أحــد عــرش ف ــرة وأنجــب منه ــن زوجــة صاب ــارس صــاح م ــزوَّج الشــهيد الف ت

ــم. ــان منه ــه اثن ــهد مع ــطني واستش لفلس

صفاته وأخالقه
بعضهــم تتزيــن الحــروف مســتنفرة لهــم حــني الحديــث عــن صفاتهــم كأن الشــهداء جميعهــم يتميــزون مبــا ليــس 

ــه« خاصــة وأنهــا تجــد  ــد أحــد غرهــم، تبتســم زوجــه وتقــول: »الشــهداء ال وصــف لهــم جميعهــم مــن أهــل الل عن

ــع، يحفــظ مــن  ــة وروحــه املرحــة، محبــوب مــن الجمي ــة حيــث أخاقــه العالي صفــات زوجهــا الشــهيد جميعهــا عالي

القــرآن بعضــه، ملتــزم بالذكــر والطَّاعــة وبالفطــرة عــى الديــن واألخــاق وتعلقــه باملســاجد وصــاة الجامعــة يف مســاجد 

املنطقــة إضافــة التصافــه بالحنــان عــى الجميــع الســيام أبنــاءه وأبنــاء أشــقائه. 

ــه  ــاء عمومت ــال ألبن ــهاده ق ــن استش ــة م ــل ليل ــه وقب ــة أن ــايص لدرج ــن املع ــاد ع ــهيد االبتع ــاد الش ــل: »اعت وتكم

ــان«.  ــم للدخ ــد مقاطعته ــهم إال بع ــن يجالس ــوم ل ــد الي ــه بع ــرب إن ــام الح ــال أي ــتهم خ ــاد مجالس ــن اعت والذي

مشواره الجهادي 
مل يكــن لهــذا اإلميــان والهــمَّ بالقضيــة وااللتــزام باألخــاق الرفيعــة العاليــة طيلــة ســنوات حياتــه إال أن يجعــل مــن 

(2014 - 1958)

يرحلــون جامعــة، يؤمنــون أن األعــراس الجميلــة ال تليــق إال 

ــن  ــداد م ــامئهم م ــوق أس ــزرع ف ــل ويُ ــتعجلون الرحي ــهداء، يس بالش

ــدم والثــورة، يؤمنــون أن الــدم وحــده مــا يعيــد لألوطــان قدرهــا،  ال

ــاق حــني  ــرح للرف ــد الف ــو زغاري ــه للواجــب وتعل فيتســابق األب وابن

الشــهادة. الشــهيد املجاهــد صــاح الشــاعر متَنــى الشــهادة ولقــاء اللــه 

ــافر.  ــهيًدا مس ــى ش ــده وارتق ــا عن ــه م ــه الل ــار ل ــورة، فاخت ــر ص بخ
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الشــهيد املقــدام صــاح صاحــب هــم وقضيــة، فالتــزم مبعايــدة أهــايل الشــهداء ومشــاركة أعراســهم التــي مل تكــن تنتهــي 

ــة. ومــع ازدهــار العمــل الدعــوي  ــة باملنطق ــة االجتامعي ــم، نشــط باللجن ــرة الشــهداء واملســافرين منه ــا مــع ك حينه

انضــم الشــهيد للجنــة الدعويــة بحركــة الجهــاد اإلســامي، وكان ضمــن لجنــة اإلصــاح باملنطقــة ليأخــذ عــى عاتقــه أمانــة 

الكلمــة وأمانــة الدعــوة ويشــجع املرابطــني الســيام الشــباب منهــم وأصحــاب الطليعــة. 

موعد مع الشهادة 
ــًرا،  ــدة فج ــام الواح ــي مت ــاح فف ــد ص ــهيد املجاه ــة الش ــى عائل ــا ع ــوز( 2014م عاِديَّ ــو )مت ــر 20 يولي ــن فج مل يك

ــام 2014م  ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــة ع ــرب الصهيوني ــال الح ــاع خ ــق القط ــة مناط ــف بكاف ــدة القص ــع ش وم

)معركــة البنيــان املرصــوص( كانــت العائلــة تســتجمع بعضهــا البعــض حــني انقطــع التواصــل بــني جميــع أفرادهــا ليغرقــوا 

ــاح  ــارس ص ــهيد الف ــهد الش ــاروخ )F16( ليستش ــال ص ــرات االحت ــت طائ ــا أطلق ــزل عندم ــت ركام املن ــم تح جميعه

الشــاعر ومعــه عــدد مــن أفــراد األرسة وهــم: الشــهيدة ليــى حســن الشــاعر )30 عاًمــا(، الشــهيد الطفــل محمــد أميــن 

الشــاعر )5 أعــوام(، الشــهيدة الطفــل هبــة اللــه أكــرم الشــاعر )7 أعــوام( باإلضافــة إىل والدتــه املســنة الشــهيدة مريــم 

محمــد الشــاعر )77 عاًمــا( والتــي ارتقــت شــهيدة متأثــرة بإصابتهــا بتاريــخ 27 يوليــو )متــوز( 2014م، كأن الوعــد أن ال 

يرحــل الشــهداء فــرادى. 
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الشهيد املجاهد صهيب عيل جمعة أبو قورة

أفنى حياته مجاهًدا خدوًما مخلًصا لربه ووطنه

الميالد والنشأة
ــم  ــواد الظل ــدى س ــا لتتح ــا وبريًق ــا ملعانً ــم، فتزيده ــال املخي ــى رم ــة ع ــعتها الذهبي ــي بأش ــمُس تلق ــت الش  كان

الصهيــوين، وتدخــل إىل كل بيــت فلســطيني رغــاًم عــن االحتــال لتبــرش بالنــور القــادم والخــر الكثــر. يف 23 نوفمــر 

ــا، ليتزامــن  ــور الدني ــو عبــد الرحمــن( ن ــو قــورة )أب )ترشيــن الثــاين( 1993م، أبــر شــهيدنا املجاهــد صهيــب عــيل أب

ــني أشــقائه التســعة.  ــن ب ــه الثام ــه، ويكــون ترتيب ــد واألعــراس يف عائلت ــع انطــاق الزغاري رصاخــه م

ــى الشــجاعة والبســالة  ــكارم األخــاق، وع ــى م ــه ع ــة، ربت ــة ملتزم ــت عائل ــب يف بي ــرىب شــهيدنا املجاهــد صهي ت

ــن  ــاء واملرســلني الذي ــة األنبي ــود قتل ــه اليه ــداء الل ــن أع ــم م ــم، وينتق ــة الئ ــه لوم ــاب يف الل ــه رجــًا ال يه ــل من لتجع

اســتباحوا أرضنــا ودنســوا مقدســاتنا واعتــدوا عــى البــرش والحجــر. تعــود جــذور عائلتــه إىل مدينــة »أســدود« املحتلــة يف 

العــام 1948م. درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني، وهــو جيــد يف تحصيلــه العلمــي 

ولكــن مل يكمــل دراســته فانخــرط يف املجــال املهنــي، ليتعلــم ســنتني يف صناعــة غــزة التابعــة للوكالــة »األونــروا« ويتخــرج 

منهــا بتقديــر جيــد جــًدا.

 صفاته وأخالقه
 نظــًرا التصــاف شــهيدنا املقــدام صهيــب بالكثــر مــن األخــاق الحســنة، فقــد حظــي بحــب الجميــع مــن حولــه مــن 

والديــه وإخوتــه وأصدقائــه وزمائــه يف املدرســة وجرانــه، وهــو ذو قلــٍب طيــب ال يحمــل الحقــد عــى أحــد، يســامح 

مــن أخطــأ يف حقــه، ويصفــح عمــن أســاء إليــه. دامئـًـا معطــاء محــب للخــر، يســعى ملســاعدة الجميــع، وال يبخــل عــى 

أحــد بــأي مســاعدة يحتاجهــا بقــدر اســتطاعته، ويحــث إخوانــه عــى االلتــزام بطاعــة اللــه عــز وجــل. 

أم حســام والــدة الشــهيد املجاهــد صهيــب تحدثــت قائلــًة: »صهيــب شــاب ودود، حريــص عــى الســمع والطاعــة 

وتلبيــة جميــع طلباتنــا يف كل األمــور، مثــااًل لابــن البــار بوالديــه، واملجتهــد يف كســب رضانــا عنــه«. 

(2014 - 1993)

ــا يف اإلخــاص وصــدق النيــة  صهيــب يــا مــن رضبــت مثــااًل صادًق

ــاة  ــه، ومقامــك أعــى مــن كل املعــاين، علمــت غــرك أن الحي مــع الل

ــك؛  ــى دين ــور ع ــد وغي ــص ومجاه ــك مخل ــك بأن ــهدنا ل ــرة، فش قنط

ــاز، وهــي الشــهادة التــي تــيء  فلقــد وصلــت طريــق النجــاح بامتي

الطريــق لســالكيها وتبقــى الشــهادة أغــى األمــاين، وخلــد الجنــان ملــن 

يشــرتيها. نكتــب يف هــذه الســطور عــن مقــاوم رشس عنيــد مــن كتيبــة 

ــا  ــا مخلًص ــه مجاهــًدا خدوًم ــواء رفــح، أفنــى حيات ــل الســلطان« بل »ت

لربــه ووطنــه وشــعبه، إنــه املجاهــد: صهيــب عــيل أبــو قــورة.
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وأوضحــت والدتــه أن الشــهيد الفــارس صهيــب حــرص عــى أن يرســم البســمة عــى وجــوه األطفــال األيتــام فيقــوم 

بزيارتهــم وتقديــم الهدايــا لهــم واللعــب معهــم حتــى يخفــف عنهــم ويعوضهــم عــن والدهــم، وهــو دامئـًـا يف الصفــوف 

األوىل لتقديــم الواجــب يف زيــارة املــرىض.

مــن جانبــه أشــار محمــد األخ األكــر للشــهيد الفــارس صهيــب بــأن عاقتــه مــع أشــقائه امتــازت باالحــرتام املتبــادل، 

يبادلهــم النصائــح واإلرشــادات، ويرســم البســمة عــى وجوههــم، يصــل رحمــه، كتــوم ال يحــب الرثــرة، يحــب أن يــزور 

األرحــام واألقــارب، ملتــزم بصاتــه وعبادتــه. 

ــن رواد  ــو م ــة؛ فه ــاد والتضحي ــب الجه ــى ح ــر ع ــن الصغ ــب م ــاوم صهي ــهيدنا املق ــرىب ش ــجد ت ــان املس يف أحض

ــة يف  ــاركته الفاعل ــرف مبش ــهاده، وُع ــوم استش ــره إىل ي ــة أظاف ــذ نعوم ــة من ــاة يف جامع ــى الص ــظ ع ــاجد، محاف املس

ــاجد.  ــامي يف املس ــاد اإلس ــة الجه ــا حرك ــت تعقده ــي كان ــابقات الت ــدوات واملس الن

مشواره الجهادي
 التحق الشهيد املقدام صهيب بصفوف حركة الجهاد اإلسامي مطلع عام 2008م ليرز نجاًم يتألأل يف سامء الحركة 

امليء باملقاومة والجهاد يف سبيل الله، وشارك يف كافة الفعاليات واألنشطة التي أحيتها الحركة يف جميع محافظات قطاع 

غزة، ليثبت نفسه حتى أصبح شابًا يخرج بالليل بلباسه العسكري ليتقدم للرباط ولحامية الثغور من غدر العدو الغاشم. 

الجهادية  العديد من املهامت  الجهاد اإلسامي وشارك يف  العسكري لحركة  الجناح  القدس  انضم يف عام 2010م لرايا 

وعمليات الرصد واالستطاع، وشارك يف العديد من املهامت العسكرية يف معركة السامء الزرقاء يف عام 2012م، وصواًل إىل 

مشاركته يف معركة البنيان املرصوص يف العام 2014م إىل أن اختاره الله شهيًدا يف أرض املعركة. 

موعد مع الشهادة
عمل الشهيد املقاوم صهيب يف إحدى تشكيات املجاهدين بوحدة االستشهاديني املرابطة عى شاطئ بحر مدينة رفح 

عى أتم الجهوزية لصد أي محاولة لعمليات اإلنزال البحري الصهيوين قرابة الشاطئ، وكانت اإلشارات العسكرية ترصد 

هذه الوحدة من وحدات الرصد واملتابعة التي تقوم مبتابعة تحركات الزوارق والقطع البحرية الصهيونية التي تعمل عى 

مدار الساعة قبالة سواحل القطاع األمر الذي يتطلب منها اليقظة التامة طوال الوقت.

فجر يوم 20 يوليو )متوز( 2014م من أيام الحرب التي شنها العدو الصهيوين عى قطاع غزة يف صيف العام 2014م 

)معركة البنيان املرصوص(؛ تم رصد تحرك غر اعتيادي لعدد من الزوارق املطاطية الصهيونية قبالة شاطئ مدينة رفح 

حيث تبني فيام بعد أنها تعمل إلكرتونًيا وتحمل عدًدا من الدمى التي تصدر أصواتًا بشكل ملفت، وتم التنبه لهذا الكمني 

من قبل اإلخوة املجاهدين، وتم التعامل معه بحذر شديد بغية عدم الوقوع فيه وكشف األهداف التي يحاول العدو 

الصهيوين الوصول إليها وجمع املعلومات عنها. وعى هذا األساس أصدرت القيادة العسكرية أوامرها إىل كافة املجموعات 

العسكرية املرابطة عى الشاطئ بالتعامل مع عمليات اإلنزال والتقدم البحري بعد جمع كافة املعلومات املتعلقة بهذه 

العملية، ومن ثم التعامل معها عسكريًا وفق طبيعة الهدف. ويف أثناء الكمني الذي أعده االستشهادييون للقوة البحرية 

الصهيونية أطلقت طائرات االستطاع عدًدا من الصواريخ باتجاه هذه الوحدة املرابطة مام أدى إىل ارتقاء االستشهادي 

املجاهد صهيب ورفيقيه االستشهاديني أحمد زنون وحميد فوجو.
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الشهيد املجاهد عبد الرحمن أكرم محمد السكايف

مجاهد فطن وفارس هامم

الميالد والنشأة
أبــو يحيــى شــقيق الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن أكــرم الســكايف )أبــو ســاجد( تحــدث عــن بــزوغ فجــره، قائــًا: 

»يــوم ميــاد عبــد الرحمــن مل يكــن يوًمــا عاديًــا ففــي 2 مايــو )أيــار( 1992م كان يف هــذا اليــوم االحتــال يفــرض طوًقــا 

أمنًيــا عــى قطــاع غــزة، وأذكــر أننــي يف الســاعة العــارشة مســاًء خرجــت ألبــرش أهلنــا وأقرباءنــا بقــدوم عبــد الرحمــن 

وأبيــت إال أن أخــرتق الطــوق املفــروض، وكان الــكل ســعيًدا بقــدوم عبــد الرحمــن، هــو مميــز يف كل يشء، يف دراســته 

متفــوق ويــأىب إال أن يكــون األول، إن أردت أن تســتلهم اإلرادة والعزميــة واإلرصار عليــك أن تنظــر يف هــذا النمــوذج، 

فحصــل يف الثانويــة العامــة عــى %97 يف الفــرع األديب، وكانــت ثقافتــه واســعة لهــذا حصــل عــى هــذا املعــدل، درس 

ــى  ــل ع ــامية وحص ــة اإلس ــون يف الجامع ــة والقان ــروا« ودرس الرشيع ــوث »األون ــة الغ ــة وكال ــارة واإلدارة يف كلي التج

االمتيــاز يف كا التخصصــني.

صفاته وأخالقه
أبــو يحيــى تحــدث قائــًا: »عبــد الرحمــن هــذا االســم يعنــي يل الكثــر، وبالنســبة يل كل يشء، مل أعهــد أو أَر شــخًصا 

لــه صفــات كصفــات وأخــاق عبــد الرحمــن، فهــو أخ وصديــق تجتمــع هاتــان الصفتــان يف أخ تربطنــي بــه عاقــة قويــة 

ويف نفــس الوقــت هــو صديــق يل رغــم أنــه يصغــرين بثامنيــة أعــوام، بيننــا انســجام تــام تــزول معــه فــوارق الســنني 

وفــوارق العمــر«.

وأكمــل أبــو يحيــى: »يــوم استشــهاد عبــد الرحمــن املصــاب واألمل ال ميكــن أن أصفــه؛ ألننــا فقدنــا النــور، مل يكــن 

شــخًصا عاديًــا فهــو بــار بوالديــه وميلــك قلًبــا كبــرًا، ومتميــز يف كل يشء، ومل يــرتك ميدانًــا أو مجــااًل يف هــذه الدنيــا إال 

ولــه بصمــة واضحــة فيــه، ويــأىب إال أن يكــون األول يف كل شــئ، هكــذا عبــد الرحمــن«.

وأردف أبــو يحيــى قائــًا: »عبــد الرحمــن كتلــة مفعمــة بالحيــاة والنشــاط، عابــد زاهــد يف الحيــاة، ناجــى ربــه يــوم 

استشــهاده قائــًا: »كــم متنيــت منــك يــا رب أن أحيــا يف ســبيلك، فالحيــاة يف ســبيل اللــه أمــر شــاق وأمــر ليــس بالهــني، 

الحيــاة يف ســبيل اللــه يشء عظيــم وكبــر، وتتطلــب الكثــر مــن خدمــة هــذا الديــن وخدمــة النــاس والتميــز، وتغيــر 

(2014 - 1992)

طــوىب لــك الشــهادة يــا عبــد الرحمــن يــا مــن علمتنــا كيــف نحيا يف 

هــذه الحيــاة، علمتنــا كيــف نحيــا يف ســبيل اللــه، وأن نقــدم الواجــب 

ــه  ــبيل الل ــت يف س ــت، عش ــا متني ــك م ــوىب ل ــن. فط ــذا الدي ــاه ه تج

ــه ال  ــة الل ــًدا عــن طاع ــاة بعي ــه، لترهــن أن الحي ومــت يف ســبيل الل

تســاوي شــيًئا، فطبــت وطــاب الــرى يــا أبــا ســاجد.



265 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

أفــكار النــاس إىل األفضــل«، ويكمــل: »وإن كتبــت الشــهادة يل فهــي منــة وفضــل كبــر يل«. نعــم عبــد الرحمــن واســع 

الثقافــة واملعرفــة مشــهود لــه بالنباهــة والــذكاء«.

مشواره الجهادي
ــد  ــرىب عــى موائ ــح شــبًا، وت ــذ أصب ــاد اإلســامي من ــة الجه ــد الرحمــن بصفــوف حرك ــدام عب التحــق شــهيدنا املق

القــرآن الكريــم وحلقــات الذكــر، مميــز يف حضــوره يف املســجد وخاصــة مســجد الشــهداء القريــب مــن ســكناه والــذي 

ــوي وينشــد النشــيد اإلســامي  ــح النب ــدروس واملواعــظ، ويعشــق املدي ــاين يعطــى ال ــه الث ــة بيت ــه، وكان مبثاب ــرىب في ت

. ــا محمــد وميــدح نبين

انخــرط شــهيدنا املقــاوم أبــو ســاجد ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف 

ــه عــن  ــه التــي ميزت ــه وفطنت ــدورات العســكرية الخاصــة، وبســبب ذكائ ــد مــن ال العــام 2009م بعــد أن تلقــى العدي

املجاهديــن اآلخريــن عمــل يف الوحــدة الصاروخيــة، وشــارك يف تجهيــز منصــات إطــاق الصواريــخ، ويف حفــر األنفــاق، 

ومــا ميــزه الريــة التــي تحــى بهــا فهــو كتــوم ألبعــد الحــدود.

موعد مع الشهادة
يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( ومــع 

بــدء الحــرب الريــة بتاريــخ 20 يوليــو )متــوز( 2014م، هــذا اليــوم شــهد أعنــف أنــواع القصــف وخاصــة عــى منطقــة 

ــم نازحــني مــن شــدة  ــث خــرج أهــل حــي الشــجاعية مــن منازله ــه حي ــي تعرضــت ملجــزرة يف صبيحت الشــجاعية الت

القصــف، ومل تخــرج عائلــة الســكايف مــن منزلهــا، وبقــوا داخــل املنــزل وقســموا أنفســهم إىل قســمني فبقــي يف املنــزل 

عبــد الرحمــن مــع شــقيقيه التوأمــني أنــس وســعد، ووالدهــم أكــرم وخمســة مــن أبنــاء العائلــة، وجــاء موعــد الشــهادة 

بعــد أن صلــوا صــاة الظهــر حيــث اســتهدف املنــزل بصــاروخ )F16( لينــال شــهيدنا الفــارس عبــد الرحمــن الشــهادة 

كــام متنــى يف ســبيل اللــه هــو ووالــده وشــقيقاه التوأمــان وخمســة آخــرون مــن أبنــاء عائلــة الســكايف يف مجــزرة بشــعة 

ارتكبهــا هــذا العــدو بحــق هــذه العائلــة.
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الشهيد املجاهد عصام عطية سعيد السكايف

أحب مرافقة املجاهدين، فأكرمه الله بالشهادة معهم

الميالد والنشأة
يف بيــت صغــر بســيط بحــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة ولــد الشــهيد املجاهــد عصــام عطيــة الســكايف يف 3 ســبتمر 

)أيلــول( 1988م، فــكان الطفــل الثــاين مــن بــني أشــقائه الســتة، وكــر وترعــرع يف أحضــان عائلــة محافظــة تلتــزم مبنهــج 

اللــه وســنة نبيــه، وعــى طاعــة اللــه وحبــه شــب وتــرىب.

ـــم أكمـــل دراســـة  ـــة، ث ـــدايئ واإلعـــدادي يف مدرســـة القســـطل الحكومي أكمـــل شـــهيدنا املجاهـــد عصـــام تعليمـــه االبت

ـــه الشـــديد لدراســـته ونشـــاطه العلمـــي  ـــرف عنـــه حب ـــة العامـــة يف مدرســـة عبـــد الفتـــاح حمـــود، وقـــد ُع ـــة الثانوي مرحل

يف جميـــع املجـــاالت، ثـــم حصـــل عـــى شـــهادة الدبلـــوم يف الســـكرتارية مـــن الكليـــة الجامعيـــة للعلـــوم التطبيقيـــة 

ـــزة. ـــة غ مبدين

بعــد خمــس ســنوات مــن عنــاء البحــث عــن العمــل مــن أجــل لقمــة العيــش توظــف شــهيدنا املجاهــد عصــام يف 

مدرســة القســطل الحكوميــة ليعمــل ســكرترًا فيهــا. وبعــد أن حصــل عــى وظيفــة بــدأ إلحــاح والدتــه عليــه بالــزواج، 

لكنــه رفــض وقــال لهــا مازًحــا: ســأتزوج يف الجنــة، حتــى أكرمــه اللــه بالشــهادة وزف عريًســا للحــور بــإذن اللــه _تعــاىل_.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا الفــارس عصــام ِبُحســن التزامــه يف صاتــه، وهــو صاحــب خلــق عظيــم رحيــم عــى أشــقائه ومــرح يف 

تعاملــه مــع اآلخريــن، وتقــول والدتــه إنــه مطيــع لهــم يف الــراء والــراء، كــام ُعــرف بكرمــه وشــهامته وحبــه إلطعــام 

الفقــراء واملســاكني، ومتيــز بالريــة والكتــامن يف عمــل الخــر.

وبحســب أصدقائــه فإنــه متيــز باألخــاق العاليــة وأدبــه الشــديد وحبــه لهــم حتــى إنهــم باتــوا يفتقدونــه يف كل يــوم 

بعــد استشــهاده.

ـــه معلًقـــا باملســـجد  ـــح قلب ـــه حتـــى أصب ـــن منزل ـــب م ـــهيدنا املقـــدام عصـــام يف مســـجد الشـــهداء القري ـــزم ش الت

ـــاين. ـــه الث ـــات منزل وب

(2014 - 1988)

ــك  ــا ميل ــى م ــاد بأغ ــا، فج ــد عنوانً ــب للمج ــرة كت ــه الطاه بدمائ

ــب  ــن والتحــق برك ــع القاعدي ــد م ــض أن يقع ــدّون قصــة بطــل رف لي

املجاهديــن حتــى استشــهد معهــم، إنــه الشــهيد املقــدام عصــام 

الســكايف ذلــك الشــاب الــذي اختــار أن يتــزوج يف الجنــة ويــزف شــهيًدا 

ــن. ــع الفائزي ــون م ــا ليك ــاة الدني ــاركًا الحي ــني ت إىل الحــور الع



267 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املجاهــد عصــام إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره، وُعهــد صاحــب النشــاط 

العــايل واملشــاركة الفاعلــة يف جميــع نشــاطات الحركــة، ومتيــز بعطائــه الشــديد بــني إخوانــه فهــو يفضلهــم يف أي يشء 

عــى نفســه. يف حــرب العــام 2008م عــى قطــاع غــزة أصيــب بجــروح خطــرة يف قصــف صهيــوين لــرج اإلرساء يف مدينــة 

غــزة، وأنعــم اللــه عليــه بالشــفاء الكامــل ليكمــل املشــوار الجهــادي.

ويقــول شــقيقه إنــه كان عــى موعــد لالتحــاق بالجهــاز العســكري رسايــا القــدس، لكــن انــدالع الحــرب عــى غــزة 

يف العــام 2014م حــال دون ذلــك، األمــر الــذي جعلــه يرافــق املجاهديــن ويســاعدهم طمًعــا يف أن يأخــذ متــل أجرهــم.

موعد مع الشهادة
مــع انــدالع الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، كان 

الشــهيد املجاهــد عصــام ينتظــر بشــغف مــا يســعى إليــه طــوال فــرتة حياتــه، ومــع اشــتداد وتــرة القصــف تجمــع بعــض 

املجاهديــن مــن رسايــا القــدس يف أحــد املنــازل يف حــي الشــجاعية مــن أجــل اإلعــداد والتجهيــز لعمليــة جهاديــة ومــن 

بينهــم الشــهيد املجاهــد عصــام، وعنــد الســاعة الواحــدة ظهــًرا يف 20 يوليــو )متــوز( 2014م ألقــت إحــدى الطائــرات 

صواريــخ غدرهــا عــى املنــزل الــذي تحصــن فيــه املجاهــدون يف حــي الشــجاعية لرتقــي يف القصــف الشــهيد املجاهــد 

عصــام ومعــه القائــد امليــداين يف رسايــا القــدس الشــهيد املجاهــد عــيل الســكايف والشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن الســكايف 

وعــدد مــن الشــهداء اآلخريــن، لتعلــو أصــوات الزغاريــد التــي اســتقبلته بهــا والدتــه وهــو يــزف إىل الحــور عريًســا.
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الشهيد املجاهد عيل محمد حسن السكايف

املجاهد الرسايل صاحب االبتسامة الهادئة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عــيل محمــد الســكايف )أبــو محمــد( بتاريــخ 21 أغســطس )آب( 1987م يف حــي الشــجاعية 

مبدينــة غــزة، ســامه والــده )عــيل( تيمًنــا بأمــر املؤمنــني ســيدنا عــيل بــن أيب طالــب _كــرم اللــه وجهــه_ وهــو املولــود 

األول لوالديــه، وبعــد ذلــك رزق اللــه والديــه بأربــع بنــات وطفــًا آخــر اســمه حســن.

أنهــى شــهيدنا املجاهــد عــيل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبــدارس وكالــة الغــوث بغــزة، وأكمــل تعليمــة الثانــوي يف 

مدرســة جــامل عبــد النــارص، وحصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة يف العلــوم اإلنســانية )الفــرع األديب(، وبعدهــا التحــق 

بالجامعــة اإلســامية يف مدينــة غــزة، وتخــرج مــن الجامعــة وحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف الرتبيــة اإلســامية.

تــزوج الشــهيد املجاهــد عــيل ابنــة عمــه يف عــام 2010م ورزق منهــا ابنتــني )وفــاء، زهــراء(، وعمــل مدرًســا للرتبيــة 

اإلســامية يف املعهــد األزهــري الدينــي منــذ عــام 2012م إىل حــني استشــهاده.

صفاته وأخالقه
أحــب شــهيدنا املجاهــد عــيل مســجد الشــهداء الــذي نشــأ وترعــرع فيــه؛ فهــو مبثابــة بيتــه الثــاين، وحــرص عــى صــاة 

ــة الرحــم  ــان، وصل ــع بالحــب والحن ــه الجمي ــه عــرشات الشــهداء. شــهد ل ــذي تخــرج من ــك املســجد ال الجامعــة يف ذل

ــه عــى  ــاد اإلســامي؛ ألن ــة الجه ــه يف حرك ــاء والجــران وإخوان ــني األصدق ــوب ب ــه محب ــة، وبأن ــات العائلي ــذ الخاف ونب

ــا ويحــب مســاعدة اآلخريــن عــى قــدر  خلــق وديــن وثقــة بالنفــس، يعشــق فلســطني وشــعبها، يســعى يف الخــر دامئً

اســتطاعته، كــام عــرف بتقــواه وورعــه.

مشواره الجهادي
ــطة  ــن األنش ــد م ــارك يف العدي ــطني، وش ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــيل لصف ــارس ع ــهيد الف ــم الش انض

(2014 - 1987)

ــن  ــامت ع ــز الكل ــد، تعج ــهيد جدي ــة ش ــى ضف ــوم ع ــف الي نق

وصــف عظمــة هــذا املجاهــد الــذي عــرف بالريــة والكتــامن 

والهــدوء الــذي يخفــي خلفــه بركانًــا يغــيل. إنــه صاحــب االبتســامة 

املرســومة دامئـًـا عــى وجهــه تــوازي حزنـًـا عميًقــا يف قلبــه؛ ألن وطنــه 

ــب  ــن املغتص ــمة للوط ــد البس ــي يعي ــار ل ــل نه ــل لي ــل، عم محت

واملحتــل مــن قبــل الصهاينــة، ويحــرره مــن هــؤالء الرشذمــة الذيــن 

أتــوا مــن جميــع بقــاع األرض ليحتلــوا فلســطني، نقــف اليــوم 

لنتحــدث عــن الشــهيد املجاهــد عــيل الســكايف الــذي أذاق العــدو الويــات، وكان أحــد الذيــن وضعــوا بصــامت واضحــة 

ــال. ــة االحت يف مقارع
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ــات التــي تقيمهــا الحركــة، كــام عمــل يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي داخــل  والفعالي

ــامية. ــة اإلس الجامع

مــع بدايــات انتفاضــة األقــى عــام 2000م ُســِجلت لــه مشــاركات مميــزة يف مقارعــة االحتــال عنــد نقــاط التــامس 

بالحجــارة، ولشــدة حبــه وعشــقه للجهــاد واملقاومــة التحــق الشــهيد بالرغــم مــن صغــر ســنه برايــا القــدس الجنــاح 

ــااًل يف اإلقــدام والشــجاعة،  العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2004م ويُعــد مــن املجاهديــن املميزيــن، ومث

وشــارك يف عــدة دورات عســكرية متنوعــة، وارتقــى شــهيدنا يف العمــل العســكري حتــى تــم ترشــيحه ضمــن املجاهديــن 

يف العمــل الخــاص، فهــو نعــم الجنــدي، بــل نعــم القائــد املقــدام، لطاملــا أذاق الصهاينــة مــن بــأس غضبــه، وعمــل مــع 

رفاقــه الشــهداء بهــاء أبــو الليــل وســامل قنديــل وعامــر الفيومــي يف وحــدة التصنيــع الحــريب لرايــا القــدس.

شــارك شــهيدنا املقــاوم عــيل يف عــدة مهــامت جهاديــة خــال مقارعــة االحتــال أبرزهــا خــال عــدوان )2009-2008( 

ومعركــة الســامء الزرقــاء عــام 2012م ومعركــة البنيــان املرصــوص عــام 2014م التــي ارتقــى بهــا شــهيًدا، خاصــة أنــه 

مــن ضمــن وحــدات التصنيــع الحــريب التــي قامــت يف أوج املعركــة بتصنيــع الصواريــخ التــي رضبــت العمــق الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 20 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م 

ــده وســبعة  ــة وال ــارس عــيل برفق ــان املرصــوص(، يف العــرش األواخــر مــن رمضــان استشــهد الشــهيد الف ــة البني )معرك

مــن أقاربــه حيــث قصفــت طائــرات الغــدر الصهيونيــة منــزاًل لعائلــة الســكايف كانــوا بداخلــه دون ســابق إنــذار. فرحــل 

ــه  ــا، فبكت ــا خلوًق ــه، عــاش رجــًا حــًرا كرميً ــه لل ــاع نفســه ومال ــة وب ــا الفاني ــرك الدني شــهيدنا املقــدام عــيل بعــد أن ت

الشــجاعية برجاالتهــا ونســائها، وبكتــه حاراتهــا التــي شــهدت جهــاده.
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الشهيد املجاهد محمد عرفات صالح خليل الغامري

حاممة املسجد وأسد امليدان

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عرفــات صالــح الغــامري )أبــو صالــح( يف 5 يوليــو )متــوز( 1981م وســط أرسة متوســطة 

الحــال ملتزمــة تعــرف واجبهــا تجــاه دينهــا ووطنهــا، وشــهيدنا املجاهــد محمــد هــو االبــن البكــر ألفــراد أرستــه التــي 

تتكــون مــن والديــه وشــقيقني وخمــس شــقيقات.

أنهــى شــهيدنا املجاهــد محمــد دراســته عنــد الصــف الســادس االبتــدايئ واتجــه نحــو العمل ملســاعدة أهلــه ووالده يف 

تدبــر شــؤون األرسة، كــام تقــول والدتــه أم محمــد الصابــرة املحتســبة: »أمــري أوكلــه للــه فأنا فقــدت فلذة كبــدي واالبن 

البــار صاحــب الســامت الفريــدة«. تــزوج مــن زوجتــني صالحتــني وأنجــب منهــام ثاثــة أبنــاء )ياســمني، صالــح، أحمــد(.

صفاته وأخالقه
قالــت األم الصابــرة أم محمــد: »محمــد قمــة يف األخــاق واألدب، بــار بوالديــه، مطيــع لنــا يف كل يشء، يلبــي لنــا كل 

مــا نطلــب منــه، حنــون طيــب واصــل لرحمــه، يــأيت إيل ويقــول هيــا بنــا نــزور شــقيقايت املتزوجــات، ويــأيت بســيارة إىل 

بــاب املنــزل ونخــرج لنزورهــن ونــزور خاالتــه وعامتــه، كان طيــب القلــب وحنونـًـا عــى إخوتــه وأهلــه«.

ــه  ــه الحســنة وصفات ــز شــقيقي الشــهيد محمــد بأخاق ــال محمــود شــقيق الشــهيد الفــارس محمــد: »متي ــدوره ق ب

ــة قلــب  ــه مــن طيب ــح ملــا يحمل ــو صال ــون أب ــة؛ فــكل أهــل الحــي يحب ــة متزن ــدل عــى شــخصية طيب ــي ت ــة الت الطيب

وأخــاق عاليــة والــكل يشــهد لــه، ومــن يطلــب منــه املســاعدة يســاعده ويســاعد املحتاجــني، ويلقــب أيًضــا بحاممــة 

مســجد الشــهيد معمــر املبيــض؛ ألنــه يــرشف عــى املســجد ويعتنــي بنظافتــه، يحافــظ عــى ممتلكاتــه ويرفــع األذان، 

يوصينــا باملســجد إذا خــرج مــن املنطقــة، همــه الجهــاد والحفــاظ عــى املســجد، فرحــم اللــه أخــي أبــو صالــح وأســكنه 

فســيح جنانــه«.

(2014 - 1981)

عندمـــا نتحـــدث عـــن شـــهيدنا الفـــارس محمـــد الغـــامري ذاك 

ـــه  ـــه ورفاق ـــني أهل ـــوق ب ـــب الخل ـــدان والطي ـــور يف املي ـــد الهص األس

ـــة  ـــه بطيب ـــهد ل ـــكل ش ـــان ال ـــن إنس ـــدث ع ـــن نتح ـــجد فنح يف املس

ـــب  ـــجد بس ـــة املس ـــب بحامم ـــه، لق ـــه ومعاملت ـــن أخاق ـــه وحس قلب

ـــث  ـــم الحدي ـــه، نع ـــه علي ـــجد وإرشاف ـــل املس ـــل داخ ـــه الطوي مكوث

ـــذي  ـــل ال ـــذا الرج ـــق ه ـــويف ح ـــن ت ـــا ل ـــول وكلمتن ـــنا يط ـــن فارس ع

ـــا يف ســـاحات  ـــًدا وصلًب ـــن، تجـــده مجاهـــًدا عني جاهـــد يف كل امليادي

ـــا إال عنـــد  ـــه يف املســـجد، فهـــذه الصفـــات واألخـــاق ال نجدهـــا غالًب ـــه وإخوان ـــه وجران ـــزال، ورقيـــق القلـــب بـــني أهل الن

ـــني. ـــني املخلص ـــن الصادق املجاهدي
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مشواره الجهادي
ــام  ــة ع ــى الثاني ــة األق ــة انتفاض ــطني بداي ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــد إىل حرك ــد محم ــهيدنا املجاه ــى ش انتم

2000م، وشــارك يف الكثــر مــن األنشــطة والفعاليــات التــي كانــت تقيمهــا الحركــة يف مدينــة غــزة. ومــع تشــكيل الطائــع 

األوىل لرايــا القــدس بدايــة انتفاضــة األقــى كان شــهيدنا املقــدام أبــو صالــح مــن أوائــل امللتحقــني بالجهــاز العســكري، 

ــا يدافــع عــن حــق شــعبنا يف اســتعادة  ــه ليكــون مجاهــًدا صلًب ــي تؤهل ــدورات العســكرية الت ــد مــن ال وأنهــى العدي

أرضــه مــن دنــس الغاصبــني الصهاينــة وتحريــر املقدســات واملســجد األقــى مــن قبــل أعــداء اللــه، ويُســجل لشــهيدنا 

الفــارس أبــو صالــح مشــاركته يف صــد العديــد مــن االجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة التــي شــهدتها الحــدود الرشقيــة 

لغــزة، وهــو أيًضــا مــن املرابطــني الذيــن يحرســون ثغــور الوطــن، والجميــع يشــهد لــه بريتــه وكتامنــه الشــديدين، ال 

يتحــدث عــن مهامــه الجهاديــة التــي يقــوم بهــا، كــام عمــل شــهيدنا يف وحــدة املدفعيــة ووحــدة الــدروع وشــارك إخوانــه 

املجاهديــن يف دك املواقــع العســكرية القريبــة مــن قطــاع غــزة بقذائــف الهــاون وصواريــخ الـــ 107 ولــه العديــد مــن 

املهــامت الجهاديــة األخــرى مــا زالــت طــي الكتــامن.

موعد مع الشهادة
ــان املرصــوص( أوكل  خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البني

لشــهيدنا الفــارس محمــد مراقبــة تحــركات جنــود االحتــال عــى الحــدود ومراقبــة آلياتهــم العســكرية، وبالفعــل بــدأ 

يرصــد تحــركات العــدو وقــام بإعطــاء اإلشــارات والرقيــات للمجاهديــن عــر الاســلي، ويف ليلــة 20 يوليو )متــوز( 2014م 

كان شــهيدنا املقــاوم أبــو صالــح عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث يرصــد التحــركات الصهيونيــة ويخــر املجاهديــن عــن 

األماكــن التــي يســتهدفها العــدو بطائراتــه ودباباتــه ويوجههــم إىل األماكــن اآلمنــة، وأثنــاء عمليــة الرصــد شــاهد شــهيدنا 

ــم  ــار عليه ــام بإطــاق الن ــني فق ــازل املواطن ــى من ــار ع ــق الن ــة الخاصــة تطل ــح الوحــدات الصهيوني ــو صال ــدام أب املق

ــه ليصــاب بجــراح بالغــة ومل تســتطع ســيارات اإلســعاف الوصــول  ــى قصــف منزل ــا هــي إال لحظــات حت ــة، وم بكثاف

للمــكان بســبب شــدة القصــف، فارتقــى شــهيًدا وانتشــل جثامنــه الطاهــر بعــد عــرشة أيــام مــن تحــت الــركام، فرحــم 

اللــه ذاك األســد الهصــور ونســأل اللــه أن يســكنه فســيح جنانــه.
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الشهيد املجاهد إبراهيم أسعد عبد القادر القرا

حني يرتقي العظامء!

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم أســعد القــرا )أبــو مالــك( النــور يف بلــدة الزنــة رشق محافظــة خانيونــس بتاريــخ 

19 مــارس )آذار( 1989م، عــاش طفولتــه يف كنــف أرسة تتكــون مــن والديــه وســبع أشــقاء وشــقيقتني، وترتيبــه األخــر 

ــة  ــى املرحل ــودة، وأنه ــة الع ــدادي يف مدرس ــي ســهيا املشــرتكة، واإلع ــة بن ــدايئ يف مدرس ــه االبت ــى تعليم ــم، وتلق بينه

الثانويــة مــن مدرســة املتنبــي بنجــاح، ثــم التحــق بجامعــة األقــى حيــث حصــل منهــا عــى شــهادة البكالوريــوس يف 

الدراســات اإلســامية وأســاليب تدريســها، وهــو أحــد قــادة العمــل الطــايب وعضــو بــارز يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار 

الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني. 

مل يحــظ شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم بفرصــة عمــل رغــم أن تخرجــه كان قبــل نحــو ثــاث ســنوات، لكــن ذلــك مل مينعــه 

مــن مواصلــة عملــه الدعــوي وإمامــة النــاس يف الصــاة وخاصــة يف شــهر رمضــان الكريــم.

صفاته وأخالقه
يقــول والــد الشــهيد الحــاج أســعد القــرا )أبــو محمــد( الــذي أوجعــه أمل فراقــه: »إبراهيــم نشــأ وترعــرع يف خانيونــس 

ــداع  ــى اإلب ــدرة ع ــة والشــعور باملســئولية والق ــع بالنجاب ــن، متت ــى الدي ــه محافظــة ع ــة بالل ــني أحضــان أرسة مؤمن ب

والتفكــر الخــاق منــذ نعومــة أظافــره«، ويضيــف الوالــد الصابــر: »هــو محبــوب مــن جميــع أقرانــه ومــن هــم أكــر منه 

يف الســن، امتــاز بالحكمــة والصــر، متيــز يف فــرتة طفولتــه عــن أقرانــه برجاحــة العقــل وســعة الفكــر، والصمــت والتدبــر، 

مل يكــن كبقيــة أبنــاء جيلــه، يلعــب ويجــري ويلهــو هنــا وهنــاك، ولكنــه يتخــر طريقــة اللعــب واللهــو«.

وعــن بــره بوالديــه تحدثــت الوالــدة الصابــرة املحتســبة بصــوت شــاحب حزيــن قائلــًة: »تربطنــا عاقــة مميــزة قامئــة 

ــا يف كل  ــا ورســم البســمة عــى وجوهن ــار؛ فقــد حــرص عــى إرضائن ــر والتبجيــل واإليث عــى الحــب واالحــرتام والتقدي

(2014 - 1989)

»أكتــب وصيتــي هــذه وأنــا مقبــل عــى الشــهادة يف ســبيل اللــه؛ 

ألن الشــهادة هــي أفضــل يشء ممكــن أن نتقــرب بــه إىل اللــه، وأي 

فضــل كفضــل الشــهادة واللــه جــل جالــه يقــول يف محكــم تنزيلــه: 

نث  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې  ې   ې   ۉ   ۉ  
ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   
ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئمث [التوبــة: 111]«، بتلــك 

الكلــامت بــدأ شــهيدنا الفــارس الهــامم إبراهيــم كتابــة وصيتــه التــي خضبهــا بدمــه القــاين يف معركــة البنيــان املرصــوص 

مســجًا أروع االنتصــارات عــى عــدو اللــه واملؤمنــني.
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وقــت ويف أي مناســبة، كــام ســاهم بشــكل كبــر يف تلبيــة جميــع رغباتنــا ومتطلباتنــا حتــى عــى حســاب نفســه وذلــك؛ 

ألنــه تــرىب تربيــة صالحــة نابعــة مــن أصــول الديــن اإلســامي القويــم«.

ويكمــل شــقيقه بــال: »لقــد استشــعر الشــهيد إبراهيــم رحمــه اللــه املعنــى الصــادق لقولــه  عــن الســبعة الذيــن 

يظلهــم اللــه يف ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه ومنهــم شــاب نشــأ يف طاعــة اللــه، ورجــل قلبــه معلــق يف املســاجد، فــكان 

ــوات املفروضــة يف املســجد جامعــة، ويحــرص عــى حفــظ  ــة الصل ــه عــى تأدي ــى آخــر أيام ــذ صغــره وحت يحــرص من

القــرآن وتاوتــه، والســر عــى نهــج النبــي  وصحابتــه الكــرام، ومل نكــد نــدرك عليــه تغيبــه عــن صــاة الفجــر أو صــاة 

العشــاء يف املســجد بوجــه خــاص«.

مشواره الجهادي
ــة  ــة الدراس ــرًا، ويف مرحل ــبًا صغ ــو الزال ش ــة وه ــاد واملقاوم ــار الجه ــى خي ــم ع ــد إبراهي ــهيد املجاه ــرف الش تع

ــة التحــق بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2003م، يف خضــم انتفاضــة  اإلعدادي

األقــى املباركــة، حيــث كان يــرى بعينــه ظلــم بنــي يهــود وهمجيتهــم، فقــرر منــذ ذلــك الوقــت الــذود عــن شــعبه 

والدفــاع عنــه، ويف عــام 2007م نــال مــا متنــى حيــث التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

ــا ضــد أعــداء اللــه الصهاينــة.  ــًدا صلًب ــًا عني اإلســامي بعــد أن تلقــى عــدة دورات عســكرية أهلتــه ألن يكــون مقات

ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام إبراهيــم رغبتــه بتنفيــذ عمليــة استشــهادية ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين، لكــن هــذا 

الحلــم مل يتحقــق بســبب ظــرف مــا حــال دون ذلــك. ويُســجل لــه مشــاركته الفاعلــة يف معركــة الســامء الزرقــاء يف العــام 

2012م حيــث عمــل ضمــن وحــدة املدفعيــة واإلســناد التــي رضبــت املحتــل بالقذائــف والصواريــخ. وظــل حــب الجهــاد 

والرغبــة يف الثــأر مــن بنــي صهيــون يــزداد يوًمــا بعــد يــوم بســبب تفاقــم ظلــم بنــي يهــود واشــتداد حصارهــم لشــعبنا 

املرابــط الصامــد، حتــى جــاءت معركــة البنيــان املرصــوص، فقــرر هــذه املــرة خــوض املعركــة بــكل قــوة واســتامتة، وكان 

لــه ذلــك عندمــا اجتــاح جيــش االحتــال قطــاع غــزة بــًرا، فتقــدم وأحــد املجاهديــن نحــو إحــدى آليــات االحتــال، ومــن 

عــى بعــد عــرشات األمتــار نصــب صاروخــه املوجــه نحوهــا، فأصابهــا إصابــة مبــارشة، فتطايــرت أجــزاء منهــا يف املــكان، 

واشــتعلت النــران بداخلهــا، وتــم العثــور يف املــكان عــى أدوات يســتخدمها االحتــال لإلســعافات األوليــة.

موعد مع الشهادة
هــذا االنتصــار اإللهــي لشــهيدنا املجاهــد إبراهيــم منحــه وإخوانــه املجاهديــن دفعــة قويــة نحــو بــذل املزيــد مــن 

الجهــود إليقــاع الهزميــة يف صفــوف الجنــود الصهاينــة خــال أيــام العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

ــة  ــايل اســتهداف آليــة صهيوني ــان املرصــوص( حيــث قــرر شــهيدنا الفــارس إبراهيــم يف اليــوم الت 2014م )معركــة البني

ــه  ــا بدمائ ــة بصــاروخ، فارتقــى مرًج ــرات االســتطاع الصهيوني ــه أرسع، حيــث اســتهدفته طائ أخــرى، ولكــن قــدر الل

مقبــًا غــر مدبــر نحــو عليــاء املجــد يف تاريــخ 21 يوليــو )متــوز( 2014م، وهــو صائــم، فهنيًئــا لــك الشــهادة يــا أبــا مالــك 

وألهلــك وذويــك الصــر والســلوان. ولشــعبنا الفلســطيني الصابــر املرابــط النــر والتمكــني عــى أعــداء اللــه.
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الشهيد املجاهد محمود حسني رشدي النخالة

أرس قلوب من أحبه ونال ما متنى

الميالد والنشأة
الحــاج الصابــر املرحــوم أبــو نضــال والــد الشــهيد املجاهــد محمــود حســني النخالــة كان قــد تحــدث عــن نشــأة نجلــه، 

قائــًا: »ولــد ابنــي محمــود يف 31 ديســمر )كانــون األول( 1995م، وتــرىب وترعــرع بــني أحضــان أرسة مجاهــدة يف مدينــة 

غــزة تعــرف واجبهــا الدينــي واألخاقــي تجــاه الديــن والوطــن، وهــو ابنــي األصغــر بــني إخوتــه الخمســة. درس املراحــل 

الدراســية يف مــدارس الرمــال، وحصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة فلســطني«.

صفاته وأخالقه
نشــأ شــهيدنا الفــارس محمــد يف املســاجد وتــرىب عــى حلقــات الذكــر والقــرآن الكريــم، فــكان نعــم الشــاب املــؤدب 

ذا األخــاق الحســنة، التــزم يف مســجد الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن منــذ الصغــر وتعلــق بحــب املســاجد، وهــو أحــد 

أعمــدة هــذا املســجد رغــم صغــر ســنه، فعــزز هــذا االنتــامء بحــب اللــه ورســوله فكانــت تربيتــه تربيــة إســامية.

ُعهــد الشــهيد املقــدام محمــود بــاًرا بوالديــه وخاصــة بوالدتــه التــي استشــهدت معــه أثنــاء قصــف املنــزل، والــكل 

يشــهد لرفعــة أخاقــه الحســنة وصفاتــه املهذبــة، فالــكل أحــب محمــود بســبب مــا تحــى بــه مــن صفــات.

نضــال شــقيق الشــهيد الفــارس محمــود األكــر قــال: »محمــود األصغــر ســًنا بــني أشــقايئ، فكانــت عاقتــي بــه عاقــة 

ــذه، وبعــد  ــرتدد للحظــة يف تنفي ــه ينفــذه وال ي ــه من ــة ومســاندة، وأي موقــف أو أي يشء نطلب ــة ومحب أخــوة وصداق

ــت  ــوبر مارك ــاعدتنا يف إدارة الس ــارة ملس ــال التج ــود مبج ــهيد محم ــق الش ــة التح ــة العام ــة الثانوي ــن دراس ــاء م االنته

الخــاص بنــا، وبســبب حســن أخاقــه ومعاملتــه الطيبــة مــع الزبائــن وأهــل املنطقــة، فالــكل أحــب محمــود وتعلــق بــه 

بســبب صفاتــه الحســنة ودماثــة خلقــه الطيــب«.

وتابــع: »عرضــت عــى الشــهيد محمــود بــأن يجلــس بــديل يف الســوبر ماركــت بســبب ضغــط العمــل خاصــة أننــي 

أعمــل يف مجــال التعليــم، يف بدايــة األمــر رفــض العمــل معــي ورغــم أننــي عرضــت عليــه راتًبــا رفــض، وعلمــت الســبب 

يف وقــت الحــق أنــه ملتحــق بــدورة تدريبيــة خاصــة يف رسايــا القــدس، وعــى هــذا األســاس رفــض بســبب التعــارض الذي 

يكــون مــع وقــت الــدورة العســكرية، وعــى الرغــم مــن ذلــك آثــر عــى نفســه وجلس نيابــًة عنــي ملــدة شــهرين تقريًبا«.

(2014 - 1995)

ــر،  ــخص آخ ــن أي ش ــة ع ــهداء كالكتاب ــن الش ــة ع ــت الكتاب ليس

فالشــهداء روعــة يف الحضــور، ورهبــة يف املوقــف الــذي يفــرض علينــا 

منطًــا مــن الخشــوع، ونحــن نعيــش أجــواء الحديــث عنهــم، تعالــوا بنــا 

نقــرتب مــن أحــد هــؤالء العظــام، هــذا الفــارس الــذي عشــق فلســطني 

ــا  ــن رساي ــة اب ــني النخال ــود حس ــد محم ــهيد املجاه ــه الش ــا، إن وترابه

القــدس.
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ــه  ــا، بــل يحــب الجميــع ويحــب إخوانــه مــن الفصائــل األخــرى، فتجــد ل وأكمــل نضــال: »مل يكــن محمــود متحزبً

أصدقــاء مــن كافــة التنظيــامت، وهــو محبــوب مــن الجميــع وملــك وأرس القلــوب«.

مشواره الجهادي
منــذ صغــر الشــهيد املجاهــد محمــود انتمــى إىل حركــة الجهــاد اإلســامي، فبــدا مــن أبــرع األشــبال وأكرهــم حركــة 

ونشــاطًا. يســعى دامئـًـا ليقــوم بــكل املهــام وال يخــى أحــًدا إال اللــه. وشــارك إخوانــه يف الحركــة يف زيــارة أرس الشــهداء 

واألرسى، وباقــي النشــاطات التــي تقــوم بهــا حركــة الجهــاد اإلســامي.

ــا القــدس عــام 2012م، وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية  التحــق شــهيدنا املقــدام محمــود بصفــوف رساي

ــل  ــه بالعم ــر العســكرية وتفاني ــه باألوام ــوت. وبســبب التزام ــاب امل ــًدا وأســًدا ال يه ــًا عني ــون مقات ــه ليك ــي أهلت الت

الجهــادي اختــر ليكــون ضمــن وحــدة االستشــهاديني يف رسايــا القــدس التــي تقــوم بتنفيــذ املهــامت الجهاديــة الخاصــة 

والصعبــة، وليكــون أحــد االستشــهاديني الجاهزيــن لتنفيــذ أي عمــل عســكري يــوكل إليــه يف كل وقــت.

شــارك الشــهيد الفــارس محمــود يف العديــد مــن املهــامت العســكرية وخاصــة يف اإلعــداد وتجهيــز الصواريــخ لــدك 

حصــون املحتــل بهــا.

موعد مع الشهادة
ــود إىل  ــوم ارتحــل الشــهيد املجاهــد محم ــي هــذا الي ــا، فف ــا عاديً ــو )متــوز( 2014م تاريًخ ــخ 21 يولي مل يكــن تاري

عليــاء املجــد والخلــود بعــد أن أمــى حيــاة مليئــة بالجهــاد واملقاومــة، ارتحــل باليــوم الــذي كان يشــهد فيــه قطــاع غــزة 

أكــر املجــازر وأبشــعها خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان 

املرصــوص(، فكانــت مجــازر غــزة هــي الشــاهد عــى إجــرام وهمجيــة هــذا العــدو الغاصــب ألرضنــا فلســطني.

يســتذكر الحــاج أبــو نضــال آخــر موقــف حصــل بينــه وبــني الشــهيد املجاهــد محمــود يف يــوم تشــييع الشــهيد القائــد 

يف رسايــا القــدس بــال اشــنيورة، قائــًا: » يــوم 21 يوليــو )متــوز( 2014م أراد محمــود الخــروج لتشــييع جثــامن الشــهيد 

بــال بســبب مــا يكنــه مــن حــب واحــرتام لــه، لكــن رفضــت خروجــه وأبقيتــه يف املنــزل؛ ألنــه ال يوجــد أحــد إال والدتــه 

الشــهيدة ســائدة الحســيني )50 عاًمــا( رحمهــا اللــه وزوجــة أخيــه وهــو، فالتــزم باألمــر وبقــى، ومــا هــي إال دقائــق 

ــا، وبدأنــا  وإذ بطائــرات االحتــال الصهيــوين )F16( تقصــف املنــزل بــدون ســابق إنــذار، وعــدت للمنــزل لنجــده ركاًم

بالبحــث عــن والدتــه وعنــه وزوجــة أخيــه لنجدهــم استشــهدوا مــا عــدا زوجــة أخيــه، عرنــا عليهــا مصابــة إصابــات 

بالغــة وبقيــت عــى قيــد الحيــاة«.

رحــل شــهيدنا املقــاوم محمــود هــو ووالدتــه التــي أحبتــه حًبــا جــاًم وأحبهــا، فــكان القــدر أن يستشــهدا مــع بعضهــام 

بعًضــا، فرحــل شــهيدنا الفــارس محمــود وبقــّي دمــه الشــاهد عــى همجيــة هــذا العــدو الغاصــب املجرم.
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الشهيد املجاهد عبد الله إسامعيل عمر البحييص

بدر يف الليلة الظلامء

الميالد والنشأة
يف 10 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1987م بــزغ فجــر الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه إســامعيل البحيــيص يف مدينــة ديــر 

ــرت منهــا قــًرا يف العــام  البلــح باملحافظــة الوســطى لقطــاع غــزة، أصــول العائلــة تعــود لبلــدة »الســوافر« التــي ُهجِّ

1948م مــن قبــل االحتــال الصهيــوين كباقــي العائــات الفلســطينية املنكوبــة، واســتقر املقــام بالعائلــة يف مخيــم ديــر 

البلــح لاجئــني. تتكــون أرستــه مــن والديــه وأربعــة ذكــور واثنتــني مــن اإلنــاث، وترتيــب شــهيدنا الثالــث بــني إخوتــه. 

ولقــد قدمــت العائلــة العديــد مــن الشــهداء يف ســبيل اللــه عــى طريــق تحريــر فلســطني منهــم شــقيق شــهيدنا وهــو 

الشــهيد املجاهــد عمــر البحيــيص الــذي استشــهد يف بدايــة انتفاضــة األقــى بالقــرب مــن مفــرتق الشــهداء.

ــر البلــح حتــى  ــة الغــوث لاجئــني مبخيــم دي ــه تعليمــه األســايس يف مــدارس وكال ــد الل تلقــى شــهيدنا املجاهــد عب

ــة  ــة وانتقــل للدارســة يف معهــد صناعــة الوكال الثالــث اإلعــدادي، ومل يكمــل تعليمــه نظــًرا للظــروف املعيشــية الصعب

وحصــل منهــا عــى دبلــوم تريــد وتكييــف وعمــل يف ذلــك املجــال ملســاعدة والــده يف ظــروف الحيــاة الصعبــة، وتــزوج 

شــهيدنا قبــل عــام تقريًبــا.

صفاته وأخالقه
أشــادت الوالــدة الصابــرة أم عمــر بالصفــات واألخــاق التــي متيــز بهــا الشــهيد املقــدام عبــد اللــه مــن صفــات حســنة 

وطيبــة، وهــو مــن املحافظــني عــى الصــاة يف مســجد يافــا بالحــي الــذي يقطــن فيــه، وهــو ذو وجــه بشــوش يبتســم 

لــكل شــخص يــراه وخاصــة أصدقائــه.

وتابعــت األم الصابــرة: »الشــهيد عبــد اللــه لــه عاقــة جيــدة داخــل األرسة متتــاز بالحــب والحنــان، وبــار بوالديــه 

ويُعــد مثــااًل للطاعــة والســمع، وهــو عــى عاقــة طييــة مــع أصدقائــه حيــث تأثــر كل أصدقائــه بفراقــه«.

ـــز  ـــد العزي ـــد عب ـــهيد املجاه ـــهاد الش ـــه استش ـــد الل ـــاوم عب ـــهيد املق ـــهاد الش ـــبق استش ـــه س ـــره أن ـــر ذك ـــن الجدي م

ـــع  ـــا م ـــه جالًس ـــد الل ـــد عب ـــهيد املجاه ـــز كان الش ـــد العزي ـــد عب ـــهيد املجاه ـــزاء الش ـــن ع ـــوم م ـــر ي ـــرت، ويف آخ ـــو زعي أب

(2014 - 1987)

ــق  ــاع، تشُّ ــا اِنقط ــي ِب ــة مَت ــف، َقاِفل ــي ال تتوق ــة الت ــا الَقاِفل إنه

ــهداء  ــا الشُّ ــن رواده ــت ِم ــة َجعل ــاء، َقافل ــة الَعلي ــو جن ــا نَح طَريقه

ــاِدق وملجأهــا الَخنــادق  ــن َخيلهــا املُجاِهديــن فــكَان َعتادهــا الَبن وِم

ــواك وتحملــت الظَــأ  وِحزامهــا البــاُرود؛ لِذلــك ســارت عــى األشَّ

والَعنــاء ِفــداء للــه، ثــُم لــألرض التــي َحنتهــا الِدمــاء وزينتهــا األَشــاء 

ــاء. ــرة ِيف كُل األَرج املُتناث
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ـــى  ـــة ع ـــذا دالل ـــرس«، ويف ه ـــا ع ـــًدا عندن ـــهيد وغ ـــرس للش ـــم ع ـــوم عندك ـــم: »الي ـــال له ـــقائه وق ـــهيد وأش ـــد الش وال

ـــهاده. ـــرب استش ـــعوره بق ش

مشواره الجهادي
ــا عــى حلقــات الذكــر  يف عــام 2007م انتمــى شــهيدنا الفــارس عبــد اللــه لحركــة الجهــاد اإلســامي، وُعهــد محافظً

والدعــوة باملســجد، وانخــرط للعمــل يف جهــاز الفعاليــات التابــع للحركــة وشــارك يف نشــاطات ومناســبات كانــت تنظمهــا 

ــث تلقــى  ــاد اإلســامي حي ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــا القــدس الجن ــة. ويف عــام 2009م التحــق بصفــوف رساي الحرك

العديــد مــن الــدورات العســكرية وشــارك يف العديــد مــن املهــام الجهاديــة منهــا الربــاط عــى الثغــور وزرع العبــوات 

الناســفة، وعمــل يف وحــدة الهندســة والتصنيــع، وشــارك يف إطــاق قذائــف الهــاون عــى املواقــع الصهيونيــة، ومــن ثــم 

أصبــح فــارس ســاح اإلشــارة يف كتيبــة ديــر البلــح، ولــه الــدور الكبــر والفعــال يف معركــة البنيــان املرصــوص بتســليم 

واســتام اإلشــارات مــن القيــادة عــر االتصــال الاســلي وإيصالهــا للمجاهديــن يف امليــدان.

موعد مع الشهادة
أوضحــت والــدة الشــهيد الفــارس عبــد اللــه ودمــوع الحــزن عــى قســامت وجههــا قائلــًة: »يف فجــر يــوم الثاثــاء 22 

يوليــو )متــوز( 2014م، كانــت هــذه األيــام تصــادف العــرش األواخــر مــن شــهر رمضــان املبــارك، حــان موعــد الشــهادة 

والخامتــة عندمــا كان الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه جالًســا ومعــه شــقيقه األكــر يف غرفــة يف أعــى بنايــة بيتنــا وإذا بطائــرة 

اســتطاع صهيونيــة حاقــدة تباغتهــم بصــاروخ مــام أدى الرتقــاء الشــهيد الفــارس عبــد اللــه شــهيًدا للعليــاء وأصيــب 

شــقيقه بجــراح«.

ــداء لإلســام وفلســطني  ــي بشــهيدين وهــام ف ــه رزقن ــاىل أن ــه ســبحانه وتع ــد الل ــول: »نحم ــدة بالق وختمــت الوال

وبهــذا االرتقــاء ســطر عبــد اللــه بدمائــه الزكيــة أروع ماحــم البطولــة والفــداء، وإن دمــاءه ودمــاء كل الشــهداء ســتبقى 

لعنــة تطــارد بنــي صهيــون«.
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الشهيد املجاهد محمد خالد محمد أهل

عاش عى حب الشهادة، فرشفه الله بها

الميالد والنشأة
الشــهيد املجاهــد محمــد خالــد أهــل هــو االبــن البكــر يف أرسة مكونــة مــن ســبعة أنفــار، ولــد يف 19 ســبتمر )أيلــول( 

1995م يف حــي التفــاح رشق مدينــة غــزة، وكــر وترعــرع يف عائلــة متوســطة الحــال.

ــة  ــم انتقــل للعمــل مــع عمــه يف مهن تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة بيــت دجــن، ث

»الدهــان« فأتقنهــا مــن أجــل أن يســاعد عائلتــه يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة. ويقــول والــده إنــه اتخــذ مكانــة 

مميــزة بــني أشــقائه لكونــه االبــن الكبــر، وأخــذ عــى عاتقــه العمــل ففــات ســنه، وكان عــى قــدر املســؤولية منــذ صغره.

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن شــهيدنا املجاهــد محمــد صدقــه وإخاصــه ومحبتــه للجميــع، هــو املحبــوب بــني حارتــه وعائلتــه. ويقــول 

والــده: » ابنــي الشــهيد محمــد شــاب خجــول يســعى دامئًــا إىل نيــل رىض والديــه، رحيــم عــى أشــقائه الصغــار، ومتيــز 

بحفظــه الدائــم للقــرآن، بالرغــم مــن ضعــف مســتواه يف القــراءة إال أنــه دامئًــا يضــع ســامعات األذن ويحفــظ القــرآن 

ويتعلــم تاوتــه، كــام حافــظ عــى صاتــه وداوم عــى صــاة الفجــر يف مســجد الربــاط«.

يتحــدث أحــد أصدقــاء الشــهيد املجاهــد محمــد قائــًا: »الشــهيد محمــد مــن الشــباب املتعلــق قلبــه يف املســجد، 

ــا إلخوانــه يف جميــع الفعاليــات وخاصــة نشــاطات املســجد«. مــازم دامئً

مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وهــو شــبل، وهــو مثــال للشــباب املســلم الــذي 

ــا مــن  يحافــظ عــى دعوتــه، وُعــرف بحبــه للمقاومــة؛ فقــد التحــق بوحــدة التعبئــة مــن أجــل التأهيــل ليكــون جنديً

مجاهــدي رسايــا القــدس، لكــن موعــد الشــهادة كان أقــرب.

موعد مع الشهادة
مــع انــدالع الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عى قطــاع غزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصوص(؛ 

خــرج شــهيدنا املجاهــد محمــد مــع عائلتــه إىل أحــد مراكــز اإليــواء لاحتــامء مــن نــران الصواريــخ التــي مل تعــد تفــرق 

(2014 - 1995)

ــهادة  ــب الش ــى ح ــاش ع ــني وع ــن املتخاذل ــًدا ع ــه بعي ــأى بعين ن

ــني،  ــة الصديق ــال مكان ــا ون ــهادة صادًق ــه الش ــا الل ــن، فدع واملجاهدي

إنــه الشــهيد املجاهــد محمــد أهــل مــن حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة 

صانعــة الكرامــة واإلبــاء ومفخــرة املجاهديــن العظــامء، حمــل يف 

ــن. ــون اآلخري ــدوة حســنة يف عي ــال وق ــكان مث ــه ف ــه هــم دين داخل
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بــني البــرش والحجــر. وبعــد أيــام قليلــة عــاد ليتفقــد منزلــه يف حــي الشــجاعية، ومل يعلــم أن صواريــخ الغــدر ســتحقق 

لــه مــا يتمنــاه؛ فقــد اســتهدفت الطائــرات الصهيونيــة جســده الضعيــف بالقــرب مــن منزلــه لــروي بدمــه الطاهــر ثــرى 

األرض الزكيــة وينــال رشف الشــهادة التــي طاملــا بحــث عنهــا يف 22 يوليــو )متــوز( 2014م.
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الشهيد املجاهد يوسف إبراهيم عايش الرماحي

نام فوق سجادة الصاة وزف شهيًدا عليها 

الميالد والنشأة
ـــد  ـــهيد املجاه ـــد الش ـــا ول ـــوى األرض كأبنائه ـــة ته ـــٍة زراعيَّ ـــاطة لعائل ـــاين البس ـــه مع ـــط ب ـــع تختل ـــزٍل متواض يف من

ـــة  ـــن أربع ـــون م ـــرة تتك ـــٍة صاب ـــاة لعائل ـــع الحي ـــد م ـــى موع ـــارس )أذار( 1993م ع ـــي يف 18 م ـــم الرماح ـــف إبراهي يوس

أشـــقاء ومثـــاين شـــقيقات وتســـتقر يف منطقـــة وادي الســـلقا الحدوديَّـــة واملُطلَّـــة عـــى موقـــع كيســـوفيم العســـكري 

ـــني. ـــود املغتصب ـــا لليه ـــًدا وكرًه ـــه حق ـــزرع يف قلب لت

درس الشــهيد املجاهــد يوســف املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني، ثــم التحــق 

بدراســة املرحلــة الثانويــة، لِكــنَّ صعوبــة الحيــاة وقســوتها جعلتــه ينخــرط يف العمــل مــع والــده داخــل املــزارع التــي 

يعمــل بهــا ويســاعده بإعالــة املنــزل.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد يوســف بصفــاٍت متيــزه عــن غــره وكأن الصفــات الجميلــة اجتمعــت بــروح شــهيدنا الفــارس 

يوســف الهــادئ العابــد الصديــق لوالــده وأشــقائه؛ إذ أنَّــه ومنــذ صغــره يتَِّصــف بالحيــاء والبحــث عــن عطــر الشــهادة 

ــه  ــه وأخاق ــه وأقربائ ــارِة أعامم ــه وزي ــِة أرحام ــًة لصل ــرآن إضاف ــل الق ــظ وترتي ــام وحف ــه عــى الصــاة والصي ومواظبت

ــا بــني أصدقائــه وعائلتــه مطيًعــا لوالديــه، يتَّصــف بالشــهامة والنشــاط يف  العاليــة وأدبــه وتواضعــه حيــث ُعهــد محبوبً

كل املجــاالت حتــى كانــت تســتغرب والدتــه مــن زهــده يف الدنيــا وبــراءة شــبابه، كــام متيــز بالصــدق والكــرم وحــب 

الخــر لدرجــة أنــه ينقــل املــاء ويتســابق لحملــه لجرانــه.

خــر مــن عملــه املتواضــع يف البيــع ملعايــدة شــقيقاته يف العيــد وإدخــال  وتقــول والدتــه إنــه قبــل استشــهاده بــدأ يدَّ

البهجــة والــرور عليهــن، لحظــة وتســكت والدتــه بعــد أن اســتحرت شــقيقاته الدمــوع والذكــرى.

مشواره الجهادي
ــارع الــذي يســكنه ســوى رغبــة منــه  مل تكــن ســنوات حياتــه األوىل ومشــاهد املــوت التــي كان يراقبهــا يف آخــر الشَّ

(2014 - 1993)

ـــى،  ـــث امللتق ـــدم حي ـــم ال ـــاة فيحمله ـــجادِة الصَّ ـــوَق س ـــوَن ف يغيب

ــم كأنَّ  ــري خلفهـ ــوات لتجـ ــبِّ والدعـ ــة بالحـ ــب األرواح ُمثقلـ تغيـ

الحديـــث عـــن الشـــهداء يتـــاىش خجـــًا، ألنَّهـــم وحدهـــم مـــن يســـقون 

األرَض بأريجهـــم األحمـــر، فيزهـــر بحكايـــا مـــن أريـــج الراحلـــني وال 

تنتهـــي. شـــهيدنا الفـــارس يوســـف وكأن الشـــهادة تشـــتهيه، تنـــادي 

ـــه كأن القوافـــل  ـــة قلب ـــا غـــًدا لرحـــل وأحبَّ عـــى وجهـــه الباســـم موعدن

ـــة. ـــر بجامع ـــا إال الس ـــتوي له ال يس
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يف البحــث عــن طريــٍق جديــد يكفــل لــه وهــو ابــن العــارشِة مــن عمــره إبــان انتفاضــة األقــى ومــا ســبقها مــن حديــث 

ه ووالــده عــن حــرب حزيــران 1967م واالنتفاضــة األوىل ســوى دافــع للشــهيد املجاهــد يوســف بــأن يبحــث عــن  جــدِّ

فــاع عــن القضيَّــة بــكل مــا ميلــك، وعــى الرغــم مــن صغــر ســنِّه إال أنــه كان أكــر مــن عمــره  دوره ومســاندة الوطــن والدِّ

حيــث يتابــع دروس الدعــوة ويرابــُط عــى ثغــور الحــدود يف ســاعات الليــل حتــى بــدأت حكايتــه وطريــق الشــهادة.

ــل بصواريخهــم  ــا ميطــرون املحت يف ســاعات املســاء األوىل وبعــد الفجــر يســتقبل املرابطــني بداخــل املســجد بعدم

وعبــوات الـــ)R.B.G( والزجاجــات الحارقــة حتــى صــارت الشــهادة واملقاومــة أحــب إليــه مــن نفســه ومــن الدنيــا.

موعد مع الشهادة 
وحدهــم الشــهداء مــن يســتذكرهم الغيــاب بأجمــل الخواتيــم، يســتعجلون الرحيــل؛ ألن مــا عنــد اللــه خــرٌ وأبقــى 

ــوين  ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــام الح ــد أي ــو أح ــوز( 2014م وه ــو )مت ــقني. يف 22 يولي ــكن العاش ــق مس ودار الح

عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( خرجــت عائلــة شــهيدنا املجاهــد يوســف نتيجــة 

القصــف املتواصــل عــى املناطــق الزراعيــة املجــاورة لهــم ولتســكن يف منــزل رشق شــارع صــاح الديــن حيــث تعــرض 

املنــزل إىل قصــف بصاروخــني مــن طائــرة صهيونيــة حاقــدة أدت إىل استشــهاد الشــهيد املجاهــد يوســف عــى الفــور 

ومعــه شــقيقتاه إميــان ابنــة الســبعة عــرش عاًمــا وابتهــال ابنــة األربــع الســنوات وإصابــة جميــع أفــراد العائلــة.

وعــن كراماتــه يقــول والــده إنـَـه كان يصــى مــع ابنــه الشــهيد املجاهــد يوســف حتــى قــام مــن مكانــه وظــل الشــهيد 

الفــارس يوســف جالًســا عــى ســجادة الصــاة حتــى استشــهد ســاجًدا متوضًئــا ليلقــى ربَّــه بهــذه الهيئــة والكرامــة وكأنَّ 

املســافر قبــل استشــهاده متنَّــى بينــه وبــني ربِّــه أن يلقــى اللــه بأفضــل رؤيــا.
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الشهيد املجاهد أحمد محمد أحمد السقا

عشق مدينة أجداده »يافا« املحتلة

الميالد والنشأة
يف بدايــة انتفاضــة الحجــارة املباركــة ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد محمــد الســقا )أبــو إســام( يف 11 ســبتمر )أيلــول( 

1989م يف معســكر خانيونــس لاجئــني، تــرىب يف كنــف عائلــة محافظــة عــى دينهــا اإلســامي وقــد زرعــت فيــه حــب 

ــة يف العــام 1948م.  ــات الصهيوني ــل العصاب ــا مــن قب ــه منه ــر أجــداده وأهل ــي ُهجِّ ــا« الت ــه »ياف الوطــن وحــب مدينت

تتكــون أرستــه مــن والديــه وشــقيق واحــد وســبع شــقيقات وترتيبــه الخامــس بينهــم.

ــة اإلعداديــة والثانويــة  ــة االبتدائيــة يف مدرســة القــرارة لاجئــني ودرس املرحل درس شــهيدنا املجاهــد أحمــد املرحل

ــة الجامعيــة مــن جامعــة  يف مدرســة القــرارة املشــرتكة حيــث انتقلــت عائلتــه للســكن يف بلــدة القــرارة وأنهــى املرحل

األقــى حاصــًا عــى بكالوريــوس تربيــة )معلــم صــف(، وعمــل مدرًســا يف مدرســة كــامل األغــا عــى بنــد البطالــة ملــدة 

تســعة أشــهر.

كانــت العائلــة تنتظــر شــهر يوليــو )متــوز( مــن العــام 2014م لتفــرح بالشــهيد املجاهــد أحمــد بالــزواج ووالــده جهــز 

لــه شــقة ســكنية حتــى يتــزوج بهــا، ولكنــه نــال رشف الشــهادة قبــل الــزواج.

صفاته وأخالقه
تــرىب شــهيدنا الفــارس أحمــد ىف املســاجد وهــو منــد نعومــة أظافــره مــن رواد املســاجد، والتــزم بالصــاة والقيــام 

مبســجد بــدر، وحدثنــا والــده الحــاج محمــد أن نجلــه الشــهيد أحمــد منــد الطفولــة مل يــأِت يــوم لــه مبشــكله كباقــي 

األطفــال فهــو محبــوب بــني العائلــة والجــران. كل مــن عايــش الشــهيد املقــدام أحمــد يعرفــه مــن طيبــة خلقــه وأدبــه.

مشواره الجهادي
التحــق الشــهيد املجاهــد أحمــد بصفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي مــذ كان يف 

املرحلــة اإلعداديــة، ومتيــز بنشــاطه مــام جعلــه مــن أبنــاء الحركــة املخلصــني يف منطقتــه، يعمــل بــكل جهــد وإخــاص، 

ــاح  ــا القــدس الجن وتــدرج يف العمــل التنظيمــي داخــل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي حتــى التحــق بصفــوف رساي

العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، وتــم تكليفــه بعدة مهامت مفضــًا الريــة والكتامن يف علمــه الجهادي. 

(2014 - 1989)

للشــهداء تنحنــي األقــام إجــااًل وإكبــاًرا لصنيعهــم فــا ميكــن ملداد 

البحــر أن يكفــي ليعطــي لهــم حقهــم مهــام تعالــت الكلــامت وبحثــت 

العقــول يف قواميــس اللغــة فهــم أكــر مــن كل الكلــامت. نقــف 

ــان  ــة البني ــهداء معرك ــن ش ــد م ــهيد جدي ــة ش ــى ضف ــد ع ــن جدي م

املرصــوص، مــن فرســان رسايــا القــدس، إنــه الشــهيد املجاهــد: أحمــد 

ــدم. محمــد الســقا لننهــل مــن ســرته العطــرة التــي رويــت بال
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موعده مع الشهادة
خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، 

ــة،  ــوين عــى املنطق ــرارة لشــدة القصــف الصهي ــة الق ــق أحــد يف مــكان ســكناه مبنطق ــوم العــارش للحــرب مل يب وىف الي

وخرجــت عائلــة شــهيدنا املجاهــد أحمــد بصعوبــة مــن منزلهــم، ولكــن شــهيدنا الفــارس أحمــد مل يخــرج بســبب عملــه 

الخــاص يف املنطقــة فبقــي معــه والــده وحــني رأى والــده متأثــًرا مبــا يحــدث، فطلــب شــهيدنا املقــدام أحمــد مــن والــده 

أن يخــرج فــرد عليــه والــده بحــزن: أنــا مــش أغــى مــن روحــك، فــام كان مــن شــهيدنا إىل أن خــرج معــه بعــد إرصار 

ــة إىل خانيونــس البلــد وبعــد يــوم رجــع شــهيدنا املقــاوم أحمــد إىل بيتهــم وكان يــرتدد عــى  والــده، وتوجهــت العائل

البيــت حتــى أن اصطفــاه اللــه شــهيد. 

ــن  ــادر م ــوين غ ــف صهي ــد يف قص ــارس أحم ــهيدنا الف ــى ش ــوز( 2014م ارتق ــو )مت ــاء 23 يولي ــوم األربع ــر ي يف ع

طائــرات االســتطاع الصهيونيــة اســتهدفته يف منطقــة الســطر الرشقــي ملنطقــة القــرارة وهــو يف ســيارة مدنيــة حيــث 

ــيارة. ــن يف الس ــهد كل م استش
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الشهيد املجاهد أحمد محمود يونس سحويل

فارس زلزل حصون األعداء

الميالد والنشأة
ــطس )آب( 1991م، ألرسة  ــخ 18 أغس ــس بتاري ــم خانيون ــحويل يف مخي ــود س ــد محم ــد أحم ــهيد املجاه ــد الش ول

ــر أهلهــا منها عنــوة يف العــام 1948م. فلســطينية صابــرة مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل قريــة »عبويــن« برفنــد التــي ُهجِّ

ـــن  ـــت م ـــة إخـــوة وســـبع أخـــوات يف بي ـــن ثاث ـــة م ـــه املكون ـــف أرست عـــاش شـــهيدنا املجاهـــد أحمـــد وترعـــرع يف كن

ـــدة  ـــة بل ـــه للعيـــش يف منطق ـــل أن تنتقـــل أرست ـــة املتشـــعبة قب ـــة، واألزق ـــة ذات املســـاحة الضيق ـــم املتاصق ـــوت املخي بي

ـــس. ـــرارة بخانيون الق

تلقــى شــهيدنا الفــارس أحمــد دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني، ومــن ثــم 

درس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة القــرارة، وبعــد تفوقــه وحصولــه عــى شــهادة الثانويــة العامــة، التحــق بكليــة الرشطــة 

ــه مل يحــظ بالوظيفــة بعــد تخرجــه، رغــم أن تفوقــه يف مجــال  ــه، لكن ــاين عــى دفعت ــه الث ــة، وكان ترتيب ــوم األمني للعل

العلــوم األمنيــة كان مينحــه فرصــة العمــل مثــل زمائــه العــرشة األوائــل الذيــن تخرجــوا معــه!

صفاته وأخالقه
الشــهيد املقــدام أحمــد هــادئ الطبــع، دائــم االبتســامة التــي تعتــيل جبهتــه الســمراء، محــب للخــر عطــوف حنــون 

عــى األطفــال، بــار بوالديــه واصــل رحمــه، ملتــزم بصاتــه وعبادتــه، شــجاع يف الحــق ونــرة املظلــوم، متقــدم لصفــوف 

املواجهــات مــع العــدو الصهيــوين. وُعــرف بالتزامــه يف مســجد الغفــران، وصــاة قيــام الليــل وصــوم النوافــل، باإلضافــة 

إىل حرصــه الشــديد عــى قــراءة القــرآن وتدبــره.

ـــاعده  ـــرة س ـــن مبك ـــجد يف س ـــد للمس ـــاوم أحم ـــهيد املق ـــه الش ـــاد رفيق ـــم( أن ارتي ـــو حات ـــه )أب ـــق طفولت ـــد صدي وأك

ـــران  ـــجد الغف ـــة يف مس ـــاة الجامع ـــه بص ـــرًا إىل التزام ـــرشف، مش ـــو امل ـــذا النح ـــى ه ـــخصيته ع ـــكيل ش ـــى تش ـــرًا ع كث

(2014 - 1991)

عــذًرا أيهــا الشــهداء، فكلامتنــا تقــف خجلــة أمــام عظمــة دمكــم 

ــاد  ــه الجه ــزَّ في ــن ع ــوف يف زم ــم الصف ــن تقدمت ــم م ــراق، فأنت امل

ــني  ــام أع ــف، وأم ــت القص ــم تحركتــم تح ــداء، نع ــة األع ومواجه

طائــرات االحتــال الصهيــوين التــي كانــت تــزرع املــوت يف كل مــكان، 

ــوين  ــرًا، ولتؤكــدوا للعــدو الصهي لتصنعــوا بإمكاناتكــم البســيطة ن

أنــه مهــام امتلــك مــن إمكانــات وتفــوق بامتاكــه للســاح األمريــي 

املحــرم، مهــام تجــرأ عــى قتــل األبريــاء العــزل، لــن يطفــئ جــذوة 

ــة  ــوان املرحل ــراق عن ــم امل ــكان دمك ــه، ف ــة أمت ــة أرضــه، وكرام ــه، وقداس ــن أجــل حريت ــل م ــة يف شــعب يقات املقاوم

القادمــة التــي أســامها القائــد الدكتــور رمضــان عبــد اللــه شــلَّح »أم املعــارك«.
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الـــذي نهـــل منـــه األفـــكار اإلســـامية التـــي أســـهمت يف تكويـــن شـــخصيته اإلســـامية ورســـمت معـــامل ومامـــح الطريـــق 

ـــا بنفســـه. ـــي اختاره الت

ــًا: »حــرص الشــهيد أحمــد عــى التحــيل مبــا يجــب  ــم عــن صفــات الشــهيد الفــارس أحمــد قائ ــو حات وتحــدث أب

ــذ بعــض املهــامت  ــه كان يحــرص عــى تنفي ــة الشــديدة والكتــامن إىل درجــة أن ــه املجاهــدون مــن الري أن يتحــى ب

الجهاديــة بنفســه دون أن يعلــم أحــًدا بهــا«، مؤكــًدا أن الشــهيد متتــع بشــجاعة وجــرأة مل يرهــا عــى أحــد يف حياتــه، 

وخاصــة أثنــاء خروجــه لتنفيــذ املهــامت الجهاديــة وإطــاق القذائــف الصاروخيــة والهــاون نحــو املغتصبــات واملواقــع 

العســكرية املحيطــة بغــاف غــزة.

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد الفــارس أحمــد للرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2006م، وُعــرف 

أنــه مــن الشــباب التواقــني للجهــاد واملقاومــة، ونــال رشف االنضــامم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2009م، ثــم 

التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2010م.

يذكــر املجاهــد يف رسايــا القــدس )أبــو خالــد( رفيــق درب الشــهيد: »الشــهيد أحمــد تلقــى العديــد مــن الــدورات 

العســكرية، كــام أن تخصــص دراســته يف مجــال العلــوم األمنيــة أهلــه ألن يكــون ضمــن وحــدة التدريــب التــي أرشفــت 

عــى تخريــج مئــات املجاهديــن«.

ــي  ــة الت ــامت الجهادي ــة امله ــذ كاف ــدس يف تنفي ــا الق ــه يف رساي ــاركته إخوان ــد مش ــاوم أحم ــهيد املق ــجل للش ويُس

كانــت تــوكل إليــه، يف كافــة املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس، يف »بشــائر االنتصــار«، و«الســامء الزرقــاء«، و«كــر 

ــان املرصــوص«. الصمــت«، و«البني

موعد مع الشهادة
يف عــر يــوم األربعــاء املوافــق 23 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف 

ــة  ــا خــرج برفق ــد للشــهادة، عندم ــد عــى موع ــارس أحم ــان املرصــوص( كان شــهيدنا الف ــة البني ــام 2014م )معرك الع

الشــهيد املجاهــد وائــل عــواد لتنفيــذ مهمــة جهاديــة متثلــت يف عمليــة رصــد لتحــركات العــدو الصهيــوين، لكــن طائــرة 

اســتطاع صهيونيــة اســتهدفتهم حيــث ارتقــى الشــهيدان عــى الفــور إىل جنــان عرضهــا الســموات واألرض.
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الشهيد املجاهد عاء حامد عيل أبو خطاب

حني يُذكر الوفاء وُحسن العطاء!

الميالد والنشأة
ــاب يف  ــو خط ــامد أب ــاء ح ــد ع ــهيدنا املجاه ــد ش ــون األول( 1988م ول ــمر )كان ــوم 14 ديس ــمس ي ــزوغ ش ــع ب م

مدينــة ديــر البلــح، فــكان ميــاده شــيًئا جميــًا جــًدا حيــث ولــد بــني أكنــاف أرسة كرميــة بســيطة تعــرف تعاليــم الديــن 

ــرت قــرا مــن مدينــة »بــر الســبع«  االســامي العظيــم وواجبهــا املقــدس تجــاه وطنهــا فلســطني، تلــك العائلــة التــي ُهجِّ

عــام 1948م مــن قبــل االحتــال الصهيــوين كباقــي العائــات الفلســطينية املنكوبــة، واســتقر املقــام بالعائلــة يف منطقــة 

حكــر الجامــع مبدينــة ديــر البلــح.

ــم واألخــاق  ــن اإلســامي العظي ــه املجاهــدة البســيطة عــى الدي ــع أرست نشــأ شــهيدنا املجاهــد عــاء وترعــرع م

ــوث  ــة الغ ــدارس وكال ــه األســايس يف م ــى تعليم ــرًدا. تلق ــن 12 ف ــون م ــي تتك ــه الت ــراد أرست ــر أف الســامية وهــو أصغ

لاجئــني مبخيــم ديــر البلــح، وانتقــل ليــدرس يف مدرســة املنفلوطــي الثانويــة وبعــد نجاحــه بالثانويــة العامــة التحــق 

ــة. ــل أعــوام قليل ــزوج قب ــة، وت ــدرس تخصــص لغــة عربي بجامعــة األزهــر لي

صفاته وأخالقه
والــد الشــهيد املجاهــد عــاء الحــاج حــامد تحــدث قائــًا: »عــاء رحمــه اللــه يتميــز بالصــر والعطــف والحنــان، وهــو 

مــن امللتزمــني بالصــاة وكل صفاتــه وأخاقــه كانــت تتوهــج نــوًرا، وهــو مــن مؤســي مســجد اإلرساء يف الحــي الــذي 

يقطنــه، وهــو مــن املحبــني لألطفــال ويرعاهــم يف املخيــامت الصيفيــة التــي كانــت تقيمهــا الرابطــة اإلســامية اإلطــار 

الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي«.

ـــا، كانـــت  ـــار بن ـــا، ب ـــه، يعطـــف ويحـــن علين ـــا ووالدت ـــدة جـــًدا أن ـــي معـــه عاقـــة جي وأضـــاف الحـــاج حـــامد: »تربطن

ـــدود،  ـــد الح ـــة ألبع ـــه وطيب ـــع أصدقائ ـــدة م ـــه جي ـــه، وعاقت ـــزور أرحام ـــا ي ـــة، دامئً ـــة صداق ـــا عاق ـــا كأنه ـــة بينن العاق

ـــوب  ـــب ومحب ـــو مح ـــاء وه ـــران واألصدق ـــة الج ـــه وخاص ـــن حول ـــني م ـــن واملحيط ـــع اآلخري ـــي م ـــه اجتامع ـــاز بأن وميت

ـــه«.  ـــن يعرف ـــن كل م م

(2014 - 1988)

هــم رجــال يعملــون بصمــت، يكتبــون املجــد بدمائهــم، يصنعــون 

ــل  ــاط اللي ــم، رب ــل غره ــن أج ــدم م ــرون ال ــيف، ين ــة بالس الحكاي

ــامت  ــاق املخي ــم، زق ــني املســاجد يشــدو رواياته ــم، أن ــص حكايته يق

واألحــراش تعــرف مــن يكونــون وأيــن يســكنون، ومتــى يغــدون 

ــوت  ــد امل ــال عن ــؤالء الرج ــال ه ــا ب ــؤال م ــألك الس ــون، ويس ويصبح

ــا. ــا جميًع ــرم من ــهداء األك ــم الش ــمون، فه يبتس
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مشواره الجهادي
عــن مســرته الجهاديــة قــال والــد الشــهيد املقــدام عــاء: »عــاء منــذ صغــره يــرى أرضنــا فلســطني محتلــة والقــدس 

الرشيــف يدنــس، ومــن شــدة حبــه لفلســطني غــرس يف قلبــه حبــه للجهــاد واملقاومــة واالستشــهاد، انضــم لحركــة الجهــاد 

اإلســامي عــام 2005م حيــث كان دامئـًـا مشــغواًل يف عملــه، وكنــا ال نــراه أياًمــا، فــكان شــعلة مــن العمــل رحمــه اللــه ومل 

يعــرف الكلــل وامللــل ليــؤدي رســالته بــكل أمانــه وصــدق«.

وأردف والــده وقســامت وجهــه تــدل عــى الحــزن واألمل، يقــول: »بحمــد مــن اللــه بعــد شــهور رزقنــا اللــه املولــود 

الجديــد عــاء وعندمــا جــاء حفيــدي نجــل الشــهيد عــاء عمــت الفرحــة البيــت والعائلــة، لكنهــا كانــت ممزوجــة بالحزن 

واألمل؛ ألنــه ســيكون يتيــم األب الــذي حرمــه العــدو حنــان أبيــه، ولكــن هــذا هــو قدرنــا عــى هــذه األرض فلســطني«. 

مــن جهتــه أكــد أبــو محمــد مســئول الرابطــة اإلســامية باملنطقــة الوســطى قائــًا: »يف عــام 2003م انتمــى شــهيدنا 

ــة  ــر اإلســامي للحرك ــرآن والفك ــر والق ــد الذك ــرىب عــى موائ ــره وت ــذ صغ ــاد اإلســامي من ــة الجه ــاء لحرك املجاهــد ع

ــة يف العمــل، ومــن  ــع للحركــة، فــكان شــعلة موقوت ــات التاب ــة يف املســاجد، وانخــرط للعمــل يف جهــاز الفعالي الجهادي

ثــم عمــل يف الرابطــة اإلســامية، وشــارك يف كل فعاليــات الرابطــة مــن مناســبات ومهرجانــات وأرشف عــى املخيــامت 

ــا لهــا، فجــد واجتهــد يف العمــل الطــايب ولجهــده املتواصــل تــم  الصيفيــة، وأمــرًا ملنابــر االحتفــاالت الجهاديــة ومقدًم

تعيينــه أمــرًا مللــف الجامعــات بالوســطى، فــكان جــل جهــده ووقتــه يف ســبيل اللــه«. 

ــام  ــامي يف الع ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــاء إىل صف ــدام ع ــهيد املق ــم الش انض

2005م، وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية والقتاليــة، وشــارك يف العديــد مــن املهــام الجهاديــة، منهــا الربــاط 

عــى الثغــور فــكان مثــااًل للمجاهــد املســلم املقــدام، وهــذا أهلــه ألن يكــون أحــد قــادة جهــاز التعبئــة التابــع لرايــا 

القــدس، فــكان أمــر القاطــع الجنــويب للــواء الوســطى، وشــارك بــكل إخــاص يف معركــة البنيــان املرصــوص وكان يرســل 

للمجاهديــن رســائل تحثهــم عــى شــد األزر والصــر والجــد واالجتهــاد وأرس الجنــود. 

الموعد مع الشهادة
ــة  ــاد واملقاوم ــة الجه ــة رحل ــة ونهاي ــهادة املبارك ــع الش ــد م ــوز( 2014م كان املوع ــو )مت ــاء 23 يولي ــوم األربع يف ي

ــة  ــف العــام 2014م )معرك ــوين عــى قطــاع غــزة يف صي ــك خــال العــدوان الصهي ــارس عــاء خطــاب وذل للشــهيد الف

البنيــان املرصــوص( حيــث قامــت طائــرة اســتطاع صهيونيــة حاقــدة باســتهدافه بصــاروخ واحــد لرتقــي شــهيًدا للعليــاء 

بجــوار األنبيــاء والصديقــني والصالحــني، ويلقــى اللــه وهــو صائــم قبــل موعــد اإلفطــار بدقائــق، وقــد استشــهد قــرب 

بيتــه بعــد أن أدى مهمــة إطــاق صواريــخ عــى أهــداف صهيونيــة يف معركــة البنيــان املرصــوص.
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الشهيد املجاهد مجاهد مروان سعيد السكايف

املقاتل ذو البأس عى أعداء الله

الميالد والنشأة
بــزغ فجــر شــهيدنا الفــارس مجاهــد مــروان الســكايف بتاريــخ 25 ينايــر )كانــون الثــاين( 1994م يف منطقــة اجديــدة 

بحــي الشــجاعية، وتــرىب وترعــرع يف أكنــاف أرسة ملتزمــة ومحافظــة ومجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو اللــه والوطــن.

درس شــهيدنا املقــدام مجاهــد املراحــل االبتدائيــة يف مدرســة صبحــي أبــو كــرش، واإلعداديــة والثانويــة يف مدرســة 

شــهداء الشــجاعية، وأنهــى دراســة الثانويــة العامــة وتوجــه لدراســة أحــد تخصصــات الدبلــوم يف كليــة مجتمــع غــزة.

صفاته وأخالقه
ــًا: »نجــيل مجاهــد رحمــه اللــه مثــال يف األخــاق والصفــات الحســنة،  ــد الشــهيد الفــارس مجاهــد تحــدث قائ وال

مــؤدب وبــار بوالديــه مطيــع لهــام، يلبــي لنــا كل مــا نريــد منــه، وعاقتــه مــع أصدقائــه وزمائــه ســواء يف املســجد أو يف 

العمــل عاقــة ممتــازة مبنيــة عــى املحبــة واإلخــاء، يعشــق لعبــة كــرة القــدم وميارســها بشــكل شــبه يومــي ويشــارك يف 

الدوريــات التــي تقــام ملامرســة هــذه الرياضــة«.

مشواره الجهادي
ــب  ــزم مبســجد الشــهداء القري ــح شــبًا، والت ــذ أصب ــاد اإلســامي من ــة الجه ــارس مجاهــد لحرك انتمــى شــهيدنا الف

ــي  ــة الت ــطة الحرك ــع أنش ــارك بجمي ــرآن، وش ــظ الق ــات تحفي ــر وحلق ــات الذك ــور جلس ــى حض ــكناه، داوم ع ــن س م

نظمتهــا، ومــن شــدة التزامــه ونشــاطه قامــت منطقــة اجديــدة بتكليــف الشــهيد الفــارس مجاهــد بــاإلرشاف عــى ملــف 

ــات واألنشــطة داخــل املنطقــة. الفعالي

يف العــام 2013م انخــرط شــهيدنا املقــدام مجاهــد ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي بعــد أن اختــاره اإلخــوة املجاهــدون ليكــون أحــد مجاهــدي الرايــا، واجتــاز املراحــل والــدورات العســكرية 

ــاق،  ــات وأخ ــن صف ــه م ــى ب ــا تح ــبب م ــدس بس ــا الق ــوف رساي ــن صف ــًدا ضم ــا ومجاه ــون جنديً ــه ليك ــي تؤهل الت

وباإلضافــة إىل الريــة والكتــامن، واختــر ليكــون أحــد فرســان وحــدة الهندســة، ولــه بــاع يف هــذا املجــال الــذي أثبــت 

(2014 - 1994)

تســرُ قوافــل الشــهداء وتتــواىل، لرُتســخ لــدى شــعِبنا حــَب الجهــاِد 

واملقاومــة، وتُؤصــَل يف نفــوِس أبنائــه التجــذَر يف األرض، والتمــرتس يف 

خنادِقهــم ملواجهــِة العــدو ولجــم عدوانه. اليــوم وإذ ميــي املجاهدون 

ــر، يرهنــون بصــدِق انتامئهــم،  ــِق الكرامــة والتحري شــهداَء عــى طري

وبعبــِق مدادهــم، وبضيــاِء أجســاِدهم عــى عــزِم الشــعِب الفلســطيني 

وحيويتــه يف مجابهــِة املحتلــني وصــدِّ قرصنتِهــم والــرد عــى جرامئهــم.
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ــارك  ــدس، وش ــا الق ــن رساي ــاز أم ــة لجه ــدة الخاص ــن الوح ــون ضم ــاره ليك ــة إىل اختي ــه، باإلضاف ــه وحيويت ــه قدرت في

ــة. ــام مبهــامت جهادي ــن املرابطــني عــى الثغــور والقي املجاهدي

موعد مع الشهادة
هــم الشــهداء يســتعجلون الرحيــل ليلحقــوا بركــب مــن ســبقوهم مــن أحبتهــم؛ فشــهيدنا املقــاوم مجاهــد ممــن 

ــام 2014م  ــوين عــى قطــاع غــزة يف الع ــي شــنها العــدو الصهي عشــق الشــهادة وعشــق الشــهداء، وخــال الحــرب الت

)معركــة البنيــان املرصــوص( كان شــهيدنا مجاهــد يعمــل بجــد واجتهــاد خــال الحــرب، وكلــف بتجهيــز ونصــب بعــض 

العبــوات الناســفة يف محيــط منطقتــه، وبعــد رحلــة ليســت بالطويلــة يف الجهــاد واملقاومــة، ولكــن مليئــة بالتضحيــات، 

تــم اســتهداف منــزل عائلتــه الــذي تواجــد بــه مــع عــدد مــن أقربائــه لرتقــي شــهيًدا بعــد استشــهاد تســعة مــن نفــس 

العائلــة بتاريــخ 23 يوليــو )متــوز( 2014م.
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الشهيد املجاهد محمود عوض عيل زيادة

دماثة خلق وإخاص منقطع النظر

الميالد والنشأة
ــو عــوض( بتاريــخ 21 ديســمر )كانــون األول( 1971م يف مخيــم  ــادة )أب ــد شــهيدنا املجاهــد محمــود عــوض زي ول

ــروا  جباليــا لاجئــني شــامل قطــاع غــزة، نشــأ يف أرسة بســيطة ومتدينــة، تعــود أصولهــا إىل قريــة »سمســم« التــي ُهجِّ

ــني مــن الذكــور  ــه واثن ــه مــن والدي ــة املجرمــة، تتكــون أرست ــات الصهيوني ــًرا يف العــام 1948م بفعــل العصاب ــا ق منه

وأربــع مــن اإلنــاث، ترتيــب شــهيدنا الســادس بــني أفــراد أرستــه. تــويف والــده وهــو صغــر، وتــرىب يف أحضــان أخيــه األكــر 

الحــاج أبــو نبيــل زيــادة فــكان القــدوة واملثــل األعــى.

ــوي وحصــل عــى  ــى تعليمــه الثان ــا، وأنه ــم جبالي ــة الغــوث مبخي درس شــهيدنا املجاهــد محمــود يف مــدارس وكال

شــهادة الثانويــة العامــة وتوجــه للعمــل يف أكــر مــن مجــال حيــث عمــل ســائًقا، ورســا بــه املطــاف بالعمــل أمــني مخــزن 

تجــاري، وهــو متــزوج ولــه ســبعة أبنــاء.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املقــدام أبــو عــوض بتواضعــه وطيــب قلبــه، فــا يعــرف الحقــد والكراهيــة إىل قلبــه طريًقــا، محبــوب 

مــن الجميــع، شــجاع وجــريء، ملتــزم ومحافــظ عــى الصــاة يف املســجد، وتأثــر بأخيــه األكــر كثــرًا فــكان يرافقــه ألداء 

ــه، ويحــث  ــزم يف مســجد اإلمــام عــيل القريــب مــن منزل ــن القســام، والت صــاة الجمعــة يف مســجد الشــهيد عــز الدي

أبنــاءه عــى الصــاة ويعاقــب كل مــن يقــر يف أدائهــا.

أبــو حمــزة زيــادة أحــد أقربــاء الشــهيد املقــاوم محمــود تحــدث أيًضــا عــن الصفــات التــي متتــع بهــا الشــهيد، فقــال: 

»متيــز أبــو عــوض رحمــه اللــه بالتواضــع مــع جميــع أفــراد العائلــة؛ فــكان يســاعد كل شــخص يطلــب املســاعدة منــه، 

وهــو مــن امللتزمــني البارزيــن يف املســجد، وبرغــم ثقــل املســئولية التــي كانــت عــى عاتقــه إال أنــه كان يحــرص عــى 

التواجــد يف املســجد وأداء جميــع الصلــوات فيــه وخاصــة صــاة الفجــر، فتــح منزلــه للمجاهديــن رغــم معرفتــه املســبقة 

(2014 - 1971)

ــا مفعــاًم بالحــب  ــا كثــرًا، يحمــل بــني ضلوعــه قلًب »لقــد كان طيًب

ــه متســامح  ــه بأن ــرف عن ــة، ُع ــا مــن الحقــد والكراهي ــان وخالًي والحن

وال ميكــن أن يحقــد عــى أحــد قــد يغضبــه، ومــدة غضبــه ال تتجــاوز 

الثــواين املعــدودة، ورسعــان مــا يقلــب األمــر إىل مزحــة مقبولــة« بهــذه 

ــود عــوض  ــدأت أم عــوض زوجــة الشــهيد املجاهــد محم ــامت ب الكل

زيــادة قائــد كتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل بلــواء الشــامل، حديثهــا 

ــهيًدا يف  ــا ش ــى للع ــذي ارتق ــا ال ــة لزوجه ــوق واملحب ــات الش وعام

معركــة البنيــان املرصــوص باديــة عــى محياهــا.
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مبــدى الخطــر الــذي يحــدق بهــم، موضًحــا أنــه استشــهد مضحًيــا مبالــه وبنفســه وبــكل مــا ميلــك، وهــذه مــن أعظــم 

درجــات الشــهادة ونســأل اللــه أن يتقبلــه ويســكنه الفــردوس األعــى«.

زوجــة الشــهيد الفــارس محمــود أشــارت إىل أن زوجهــا كان عــى عاقــة ممتــازة مــع الكثــر مــن الشــهداء الذيــن تركوا 

بصــامت خاصــة يف حياتــه، منهــم الشــهداء املجاهــدون: حســن شــقورة، نضــال شــقورة، محمــود نجــم، محمــد املغــاري، 

إبراهيــم محيســن شــحادة، والشــهيد القائــد حافــظ حمــد قائــد كتيبــة الشــهيد عبــد اللــه الســبع الــذي ســبقه شــهيًدا يف 

بدايــة معركــة البنيــان املرصــوص. وحــزن كثــرًا عــى استشــهادهم، مشــرًة إىل أنه تأثر بالشــهيد القائــد رائد فنونــة وتعلق 

بــه كثــرًا لدرجــة أنــه كان دامئـًـا يقــول: »لــو رزقنــي اللــه ولــًدا سأســميه رائــد تيمًنــا بالشــهيد القائــد رائــد أبــو فنونــة«.

مشواره الجهادي
لشــهيدنا املجاهــد أبــو عــوض دور يف انتفاضــة الحجــارة؛ فــكان مــن الشــباب الذيــن يهاجمــون الجيبــات الصهيونيــة 

ــى  ــاطاتها حت ــه أي دور يف نش ــون ل ــن دون أن يك ــابًا، ولك ــذ أن كان ش ــامي من ــاد اإلس ــة الجه ــرف حرك ــارة، ع بالحج

عــام 2005م حــني تعــرف عــى الشــهيد القائــد رائــد أبــو فنونــة الــذي أثــر عليــه كثــرًا، ويف هــذا العــام تــدرج شــهيدنا 

املجاهــد أبــو عــوض يف الســلم التنظيمــي حتــى أصبــح مســئواًل لشــعبة الشــهيد محمــود الرعــي )مســجد اإلمــام عــيل 

بــن أيب طالــب( يف املنطقــة الرشقيــة ملعســكر جباليــا إىل جانــب عملــه يف لجنــة الفعاليــات العامــة يف إقليــم شــامل غــزة، 

ويف عــام 2006م أثبــت شــهيدنا شــجاعته وجرأتــه ومهارتــه يف القيــادة مــام جعــل الشــهيد القائــد رائــد أبــو فنونــة يــرى 

أن الوقــت قــد حــان لتنظيمــه يف صفــوف رسايــا القــدس ليكــون عيًنــا ســاهرة عــى الثغــور الرشقيــة ملخيــم جباليــا.

مــن جانبــه تحــدث أبــو مجاهــد أحــد قــادة رسايــا القــدس يف لــواء الشــامل عــن املهــامت الجهاديــة التــي شــارك فيهــا 

الشــهيد الفــارس محمــود، قائــًا: »تــم تكليــف شــهيدنا محمــود ليكــون مســئول رسيــة يف كتيبة الشــهيد حســام أبــو حبل 

فــكان نعــم املجاهــد املرابــط، وتلقــى شــهيدنا دورة خاصــة يف القنص ولكن انشــغاله يف العمــل الجامهري بحركــة الجهاد 

ومســئوليته عــن الريــة الرشقيــة لكتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبل حــال دون العمــل يف مجال القنــص واالكتفــاء بالعمل 

كقائــد رسيــة، وبعــد أن أثبــت شــهيدنا قدرتــه القياديــة تــم تكليفــه بــأن يكــون قائــد كتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل«.

وأضــاف القائــد يف رسايــا القــدس: »أثبــت شــهيدنا جدارتــه يف عمله العســكري؛ فكان أنيًســا للمرابطني يقــوم بالتواصل 

معهــم وإحضــار مــا يلزمهــم، وهــو مبثابــة األب الحنــون للمجاهديــن يف كتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل، تواق للشــهادة 

ويبحــث عنهــا وشــارك املجاهديــن يف الربــاط عــى الثغــور والتصــدي لاجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة التــي شــهدها 

مخيــم جباليــا، كــام يُســجل لــه مشــاركته الفاعلــة يف قصف املــدن واملغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ وقذائــف الهاون«.

موعد مع الشهادة
يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان شــهيدنا 

الفــارس محمــود عــى موعــد مــع الرحيــل بتاريــخ 23 يوليــو )متــوز( 2014م بعــد أن قصفــت طائــرات االحتــال الصهيوين 

ــا القــدس وهــم: الشــهيد املجاهــد  ــة شــهداء مــن مجاهــدي رساي ــه ثاث ــه، وارتقــى برفقت ــذي تواجــد بداخل ــه ال منزل

ماجــد حميــد، والشــهيد املجاهــد يزيــد البطــش، والشــهيد املجاهــد بــال علــوان. فرحــم اللــه شــهداءنا األبــرار وأســكنهم 

فســيح جناتــه.
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الشهيد املجاهد نعيم جمعة محمد أبو مزيد

رجل البطولة والعطاء

الميالد والنشأة
يف 4 أبريــل )نيســان( 1983م طــّل نــور ميــاد شــهيدنا املجاهــد نعيــم جمعــة أبــو مزيــد )أبــو محمــد( يف مدينــة 

ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، تتكــون أرستــه مــن ســبعة مــن البنــني واثنتــني مــن البنــات، وترتيبــه الخامــس بينهــم، 

ــروا منهــا قــًرا وظلــاًم يف العــام 1948م عــى أيــدي  تعــود جــذور العائلــة إىل مدينــة »بــر الســبع« املحتلــة التــي ُهجِّ

العصابــات الصهيونيــة التــي احتلــت األرض أمــام عيــون العــامل أجمــع.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد نعيــم تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني مبخيــم ديــر البلــح حتــى الثالــث 

اإلعــدادي، ومل يكمــل تعليمــه نظــًرا للظــروف املعيشــية الصعبــة، وانتقــل للعمــل يف الزراعــة ملســاعدة والــده يف العيــش 

بكرامــة، وتــزوج شــهيدنا ورزق ثاثــة أطفــال، وتــرك زوجتــه حامــًا بطفلــه الرابــع.

أخالقه وصفاته
متيــز الشــهيد الفــارس أبــو محمــد بالصــدق واألمانــة والتقــوى، ال يكــره وال يحقــد عــى أحــد، قســامت وجهــه تــدل 

ــوات الخمــس  ــور وهــو مــن املحافظــني عــى الصل ــه وأخاقــه مــن ن ــة الرفيعــة، صفات عــى البســاطة واألخــاق العالي

يف املســجد، تربطــه عاقــة كبــرة وجيــدة مــع أرستــه وخاصــة مــع أمــه، عاقتــه مميــزة مــع إخوانــه يف البيــت، مليئــة 

بالحــب والوفــاء، دامئــا يتفقــد األرحــام، تربطــه عاقــة مــع أصدقائــه تتصــف بالحــب والــود واألمانــة والصــدق«.

مشواره الجهادي
ــامي  ــاد اإلس ــة الجه ــم لحرك ــدام نعي ــهيدنا املق ــى ش ــى انتم ــة األق ــات األوىل النتفاض ــع البداي ــام 2000م م يف ع

بعــد أن تعمــق بفكــر الحركــة األصيــل، عــن طريــق حلقــات الذكــر والعلــم يف مســجد األبــرار الــذي يُعــد مــن رواده يف 

كل الصلــوات، ومــع بدايــة االنتــامء لخيــار األمــل انخــرط للعمــل يف جهــاز الفعاليــات التابــع للحركــة وشــارك يف جميــع 

(2014 - 1983)

إىل الذيــن امتطــوا صهــوة زماننا الزائــف ليصنعوا لألمــة أمجاًدا ال 

تغيــب، إىل الذيــن حطمــوا القيــود والســدود واقتحمــوا ليلنــا الحالك 

ليمضــوا نحــو ضيــاء الصبــاح، إىل مــن ارتــدوا عبــاءة املجــد الخالــد 

ــا يف عــامل الوهــم والزيــف، إىل الذيــن صنعــوا مــن أشــائهم  وتركون

ودمائهــم املباركــة جــًرا لتعــر فوقــه جيــوش النــر القادمــة، 

ــم الصعــب يف هــذا الزمــن الصعــب، طريقــك ال  ــت الرق ــم.. أن نعي

يســلكه إال املؤمنــون الصابــرون واملجاهــدون، إليكــم نصيــغ كلامتنــا 

الباليــة لعلنــا نقــرتب منكــم ونقتبــس مــن وهــج ضيائكــم ونلتمــس دربكــم، نخــط ســرتكم لتكــون نراًســا لنــا يهدينــا 

إىل طريــق العــزة والكرامــة والنــر بــإذن اللــه.



293 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

النشــاطات واملناســبات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة، وكانــت لــه بصــامت يف املواجهــات مــع جنــود االحتــال بالقــرب 

مــن مغتصبــة كفــار داروم البائــدة. واللتزامــه الدينــي واإلميــاين والتنظيمــي وقــع عليــه االختيــار يف عــام 2005م ليكــون 

أحــد فرســان رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية، 

وشــارك يف العديــد مــن املهــام الجهاديــة ويف الربــاط عــى الثغــور،. ولشــجاعته وقــوة إميانــه أصبــح فارًســا مــن فرســان 

ســاح وحــدة املدفعيــة، فشــارك بــدك املواقــع العســكرية الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة بعــرشات قذائــف الهــاون، 

وكان لــه الــرشف باملشــاركة يف معركــة البنيــان املرصــوص ومــن قبلهــا عمليــة كــر الصمــت.

موعد مع الشهادة
يف يــوم األربعــاء 23 يوليــو )متــوز( 2014م، 25 رمضــان 1435هـــ، ويف خضــم العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة 

يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، كان املوعــد مــع االصطفــاء الربــاين والشــهادة حــني كان الشــهيد 

املقــدام نعيــم جالًســا بجــوار منزلــه وإىل جانبــه يجلــس شــقيقه ينتظــران موعــد أذان صــاة الظهــر، وإذ باتصــال يتلقــاه 

الشــهيد املجاهــد عــى جوالــه يبلغــه املتصــل أن هنــاك رجــًا غريًبــا يف الحــارة وطلــب منــه أن يخــرج ليتعــرف عليــه 

ويعــرف مــن هــو؟! وعــى الفــور قــام الشــهيد املجاهــد نعيــم بإغــاق جوالــه وخــرج إىل الشــارع وحيــًدا، ثــم ســلك 

ــاروخ،  ــدة بص ــة حاق ــتطاع صهيوني ــرة اس ــه طائ ــزل باغتت ــه للمن ــق عودت ــارة ويف طري ــل الح ــة بداخ ــق الغربي الطري

فارتقــى شــهيدنا املقــدام نعيــم للعليــاء صامئـًـا مقبــًا غــر مدبــر بشــهادة مرشفــة ليســطر بدمائــه أروع ماحــم البطولــة 

والعــزة والفــداء.
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الشهيد املجاهد وائل ماهر عبد الرحمن عواد

باع الدنيا ومتاعها طمًعا يف اآلخرة ونعيمها

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد وائــل ماهــر عــواد بتاريــخ 16 يوليــو )متــوز( 1989م يف معســكر خانيونــس قبــل أن ينتقــل 

ــروا منهــا  للســكن يف منطقــة القــرارة شــامل محافظــة خانيونــس، تعــود جــذور عائلتــه إىل قريــة »سمســم« التــي ُهجِّ

ــاًم وقــًرا يف العــام 1948م. ترعــرع يف كنــف أرسة متدينــة محافظــة عــى تعاليــم إســامها، ُعرفــت بأخاقهــا مــع  ظل

جميــع الجــران، وتتكــون أرستــه مــن والديــه وشــقيقني وشــقيقتن، والشــهيد رحمــه اللــه وتقبلــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد وائــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني بالقــرارة 

ومــن ثــم أكمــل دراســته الثانويــة مبدرســة القــرارة الثانويــة، وتــرك يف تلــك الفــرتة مقاعــد الدراســة واتجــه نحــو العمــل 

املهنــي بســبب األوضــاع الصعبــة التــي ميــر بهــا شــعبنا الفلســطيني.

صفاته وأخالقه
تعلــق شــهيدنا املقــدام وائــل بالجنــة ومــا يقــرب إليهــا مــن قــول أو عمــل، واســع العاقــات االجتامعيــة مبــا يتميــز 

ــه بوجــه  ــل إخوان ــث يقاب ــه حي ــن عرف ــه كل م ــد أحب ــة وق ــة، وروحــه املرحــة املبتســمة املتفائل ــن أخــاق عالي ــه م ب

بشــوش وياطفهــم دامئــا ويحــاول إدخــال الــرور إىل قلوبهــم.

ــل  ــه الشــديدة لهــام، وهــو شــديد الحــرص عــى ني ــه وطاعتهــام ومحبت ــره بوالدي ــل ب ــرف شــهيدنا الفــارس وائ ُع

ــه. ــه، واصــل ألرحام رضاهــم، محــب إلخوان

يقــول والــده أبــو هيثــم الــذي بــدا صابــًرا محتســًبا: »لقــد منــح اللــه ابنــي وائــل الكثــر مــن صفــات النبــل واألمانــة 

واالحــرتام والشــجاعة والصــر واإلميــان باللــه والرضــا مبــا قســمه اللــه مــن رزق«.

ومل يخــِف أبــو هيثــم حزنــه الشــديد عــى فقــدان نجلــه الــذي كان فاجعــة لهــم، لكنــه اســتدرك قائــًا: »عــزايئ أنــه 

صــدق اللــه يف طلبهــا وصدقــه اللــه بإعطائــه إياهــا بعــد ســنوات طويلــة قضاهــا مجاهــًدا يف ســبيل اللــه«، مشــرًا إىل أن 

نجلــه أصيــب أكــر مــن مــرة أثنــاء جهــاده ضــد جيــش االحتــال الصهيــوين.

(2014 - 1989)

للشــهداء قصــص وحكايــات، يــروي فصولها مــن عاشــوا معهم زهرة 

ربيــع حياتهــم ونرجســها، وقصــص أخــرى يرويهــا دمهــم الطاهــر الــذي 

ســال لــروي ثــرى فلســطني املتعطــش للحريــة. للشــهداء مــع أرضهــم 

قصــة عشــق خالدة ورسمديـّـة، أرضعتهم حب األوطــان لبًنا، وأطعمتهم 

الشــجاعة قصعــة، ومــا زالــت تلبــس الســواد والبيــاض لفراقهــم، خرجوا 

ــا. ــم له ــوا بعهده ــد أن وف ــهداء، بع ــا ش ــادوا إليه ــوارس وع ــا ف منه
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مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املقــدام وائــل إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2003م، ومتيــز وقتهــا مبشــاركته الفعالــة يف 

كافــة الفعاليــات التــي كانــت تدعــو إليهــا الحركــة، ثــم كان انضاممــه لصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 

الجهــاد اإلســامي يف عــام 2005م.

ويُســجل للشــهيد املجاهــد وائــل مشــاركته الفعالــة يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات يف منطقــة القــرارة، حيــث 

ُعــرف عنــه حبــه للربــاط عــى الثغــور، وتعــرض خــال عملــه الجهــادي إلصابــة خطــرة خــال تصديــه الجتيــاح القــرارة، 

ــاءت  ــال ب ــه النجــاة ليواصــل مســرته الجهاديــة، كــام تعــرض لعــدة محــاوالت اغتي ــه ومنتــه كتــب ل لكــن بفضــل الل

جميعهــا بالفشــل، حتــى وقــت استشــهاده.

ـــة بالعديـــد مـــن الصفـــات التـــي يتحـــى بهـــا املجاهـــدون مثـــل  ـــز الشـــهيد الفـــارس وائـــل خـــال مســـرته الجهادي متي

ـــم  ـــه دون أن يعل ـــة بنفس ـــامت الجهادي ـــض امله ـــذ بع ـــى تنفي ـــرص ع ـــه ح ـــة أن ـــامن إىل درج ـــديدة والكت ـــة الش الري

ـــة  ـــة التابع ـــدة الصاروخي ـــن الوح ـــل ضم ـــل للعم ـــاوم وائ ـــهيدنا املق ـــار ش ـــم اختي ـــات ت ـــذه الصف ـــبب ه ـــا. وبس ـــد به أح

ـــة  ـــخ املبارك ـــوص بالصواري ـــان املرص ـــة البني ـــوين مبعرك ـــق الصهي ـــل يف دك العم ـــاع الطوي ـــا الب ـــي له ـــدس، والت ـــا الق لراي

ـــام 2014م. يف الع

موعد مع الشهادة
تقــول والدتــه إنهــا وأرستهــا فضلــوا البقــاء يف البيــت خــال أيــام العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، ولكــن عندمــا توغــل جيــش االحتــال الصهيــوين إىل داخــل بلــدة القــرارة، وبــدأت 

قذائــف دبابتهــم تــدك منــازل املواطنــني بصــورة عشــوائية، قــررت األرسة مغــادرة البيــت، ولكــن الشــهيد املقاتــل وائــل 

أرص عــى البقــاء داخــل بلــدة القــرارة مــع إخوانــه املجاهديــن، ونزلــت األرسة عنــد رغبتــه، ويف عــر يــوم 23 يوليــو 

)متــوز( 2014م، يف العــرش األواخــر مــن رمضــان، كان شــهيدنا الفــارس وائــل عــى موعــد مــع الشــهادة بعــد أن صــى 

صــاة العــر يف مســجد األبــرار القريــب مــن منــزل عائلتــه. حيــث خــرج برفقــة الشــهيد املجاهــد أحمــد ســحويل لتنفيذ 

مهمــة جهاديــة، لكــن طائــرة اســتطاع صهيونيــة اســتهدفتهم عــى بعــد عــرشات األمتــار مــن منــزل عائلتــه، حيــث ارتقى 

الشــهيدان عــى الفــور إىل جنــان عرضهــا الســموات واالرض.
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الشهيد املجاهد أرشف محمود محمد األسطل

ارتقى برفقة والدته وشقيقه إىل علياء املجد

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد أرشف محمــود األســطل )أبــو أرشف( نــور الحيــاة يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت 

ــاده يف 14  ــا الشــجعان، فــكان مي ــة خانيونــس الباســلة بأهله ــاة تعــود جذورهــا إىل مدين ــا وســبيل حي اإلســام منهًج

أكتوبــر )ترشيــن األول( 1986م يــوم فــرح ورسور لعائلتــه التــي انتظــرت لحظــة قدومــه إىل الحيــاة بشــوق.

ــد  ــرك مقاع ــه ت ــس، لكن ــدارس خانيون ــة يف م ــة واإلعدادي ــه االبتدائي ــل تعليم ــد أرشف مراح ــهيدنا املجاه ــى ش تلق

ــاة. ــاء الحي ــه عــى تحمــل أعب الدراســة وتوجــه للعمــل يف القطــاع الحــر ملســاعدة أرست

شــهيدنا الفــارس أرشف متــزوج ورزقــه اللــه أرستــه مولــوده البكــر بعــد استشــهاده بأشــهر، وتــم تســميته عــى اســمه 

)أرشف( تيمًنــا بــه.

صفاته وأخالقه
يف الحــي الــذي ترعــرع فيــه شــهيدنا املقــدام أرشف وعــاش فيــه ســنوات طفولتــه وشــبابه أشــاد العديــد مــن ســكان 

منطقتــه بدماثــة أخاقــه وتدينــه والتزامــه يف رحــاب املســاجد، وهــو مطيــع لوالديــه بــار بهــام، يســاعدهام ويخفــف 

عنهــام أحزانهــم بإدخــال البهجــة والــرور إىل نفســيهام وإضفــاء جــو املــرح داخــل بيــت عائلتــه.

يقــول صديقــه املجاهــد يف رسايــا القــدس أبــو إبراهيــم: »عرفــت أرشف منــذ كّنــا أطفــااًل صغــاًرا، فهــو الشــاب املؤمــن 

امللتــزم باملســجد، الصديــق الصــادق الصدوق«.

ــر  ــاس بأخــاق اإلســام يحــرتم الكب ــل الن ــة البســاطة يعام ــم: »الشــهيد أرشف إنســان يف غاي ــو إبراهي ــف أب ويضي

ويوقــره، ويعطــف عــى الصغــر ويرحمــه، يحــب الجميــع ويحبــه الجميــع، وإذا تعــرض لإلســاءة يصفــح ويغفــر مــا مل 

تنتهــك حرمــات اللــه«، مشــرًا إىل أن الشــهيد الفــارس أرشف متيــز بالتفاعــل مــع مــن يحيــط بــه يف املجتمــع فهــو كثــر 

األصدقــاء ومــن كافــة األعــامر، أحبــه كل مــن عرفــه حيــث ُعهــد مثــااًل للرجــل القــادر عــى تحمــل املســئولية.

(2014 - 1986)

ــات  ــم معلق ــم وتضحياته ــي بالشــهداء ونصــوغ مــن مواقفه نحتف

تاريخنــا املــرشق، وأبجديــة الحــارض واملســتقبل والــدرس األول يف 

القــراءة لــي يقــرأ العــامل ســرة هــؤالء األبطــال ســطًرا ســطًرا وكلمــًة 

كلمــًة لــي يعرفــوا جيــًدا أن مجاهــدي الشــعب الفلســطيني يجيــدون 

قــراءة التاريــخ وكتابــة املســتقبل. فالشــعب الفلســطيني قــدم للعــامل 

ــكل  ــة ب ــاب املدجج ــي واالغتص ــوى البغ ــال ق ــد يف قت ــه الفري منوذج

ــار الشــامل. ــل العــري والدم مبتكــرات القت
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مشواره الجهادي
ــة يف  ــز مبشــاركته الفعال ــام 2005م، ومتي ــاد اإلســامي يف ع ــة الجه ــوف حرك انضــم الشــهيد املجاهــد أرشف إىل صف

حضــور مجالــس العلــم للتعــرف عــى أدبيــات حركــة الجهــاد اإلســامي، واملشــاركة يف حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم 

ألبنــاء منطقتــه مبســجد الحميــد. ويف عــام 2007م انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي حيــث تلقــى يف تلــك الفــرتة العديــد مــن الــدورات العســكرية.

ويُســجل للشــهيد املقــدام أرشف مشــاركته الفعالــة يف الربــاط عــى الثغــور وإعــداد العــدة ملواجهــة أعــداء اللــه مــن 

اليهــود املغتصبــني.

ــام  ــوص يف الع ــان املرص ــة البني ــل يف معرك ــاوم أرشف الفاع ــهيد املق ــى دور الش ــم ع ــو إبراهي ــد أب ــد املجاه ويؤك

2014م، مشــرًا إىل دور الشــهيد يف مســاعدة املجاهديــن عــى تنفيــذ بعــض املهــامت الجهاديــة بعيــًدا عــن أعــني العــدو 

ــه عــى األرض. وعمائ

موعد مع الشهادة
مل يــدر يف خلــد الشــهيد الفــارس أرشف أن اللحظــات التــي ســيلتقي بهــا بوالدتــه الشــهيدة املجاهــدة ســناء األســطل 

)45 عاًمــا( وشــقيقه الشــهيد الطفــل نبيــل األســطل )12 عاًمــا( يف منزلهــام، ســتكون اللحظــات األخــرة التــي ســينتقلون 

ــوين عــى اســتهداف  ــرات العــدو الصهي ــا أقدمــت طائ ــه، عندم ــإذن الل ــم ب ــات النعي ــة إىل جن ــا الفاني ــا مــن الدني فيه

ــر بعــد عــني خــال العــدوان عــى  ــت إىل أث ــد حــول البي ــو )متــوز( 2014م بصــاروخ حاق ــوم 24 يولي ــر ي منزلهــم ظه

ــك الجرميــة البشــعة بحــق العــزل  ــان املرصــوص(، فــكان نتيجــة تل قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البني

ــا لــك هــذا االرتقــاء  ــك الشــهادة، وهنيًئ ــا ل ــه وشــقيقه الطفــل نبيــل. فهنيًئ استشــهاد الشــهيد املجاهــد أرشف ووالدت

وهــذا االصطفــاء أنــت وأرستــك يــا شــهيدنا الفــارس أرشف.
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الشهيد املجاهد بال زايد أحمد علوان

إخاص مع الله حتى الشهادة

الميالد والنشأة
والــدة الشــهيد املجاهــد بــال زايــد علــوان تتحــدث عــن نشــأة نجلهــا قائلــة: »لقــد كانــت والدتــه بتاريــخ 29 يوليــو 

)متــوز( 1993م ســهلة ومل أشــعر بــاألمل أثنــاء الــوالدة، ومنــذ صغــره متيــز بــني إخوتــه بالهــدوء، يحــب أن يجلــس بالقــرب 

منــي، وكــر وأصبــح شــابًا وهــو ال يجلــس إال بجانبــي«. 

ــا وأنهــى تعليمــه الثانــوي يف مدرســة عثــامن بــن  ــرة: »بــال درس يف مــدارس بلــدة جبالي ــدة الصاب وأضافــت الوال

عفــان وخــال فــرتة الدراســة عمــل مــع والــده مبهنــة الدهــان«.

صفاته وأخالقه
التــزم الشــهيد الفــارس بــال وحافــظ عــى الصــاة باملســجد وخاصــة صــاة الفجــر حيــث كان يســتيقظ قبــل الفجــر 

بســاعة، ويصــيل مــا تيــر لــه مــن صــاة قيــام الليــل وبعدهــا يوقــظ أهلــه وإخوتــه للصــاة. كــام أنــه متيــز بالكثــر مــن 

صفــات الشــباب املســلم؛ فهــو كثــر صيــام االثنــني والخميــس عامــًا بســنة املصطفــى ، ومل تكــن االبتســامة تفــارق 

ــه ورساياهــا  ــز حركت ــه ميي ــل املجاهــدة وال يفــرق بينهــم إال أن ــع الفصائ ــرة، ومحــب لجمي وجهــه، خجــول لدرجــة كب

بالحــب واإلخــاص.

وعــن الصفــات التــي تحــى بهــا الشــهيد املجاهــد بــال قــال والــده: »متيــز بــال بشــجاعته، مطيــع لوالديــه، ال يرفــض 

لهــام طلًبــا ومحبــوب جــًدا، يســاعدين يف عمــيل، وكنــت أعتــره اليــد اليمنــى يل بالعمــل، شــاب مهــذب تحــى بالصفــات 

واألخــاق الحســنة، ال يقــر بــيشء، يــرى مــا ينقــص البيــت ويذهــب مرًعــا لتوفــر النقــص«.

مــن جانبــه أكــد جهــاد األخ األكــر لشــهيدنا املقــدام بــال أنــه فقــد شــيًئا كبــرًا بعــد استشــهاد شــقيقه وأنــه دامئًــا 

يشــعر بالفــراغ الكبــر، ومل يســتطع أن يجــد مــن يســد مكانــه؛ ألنــه بنــى عاقــة قويــة بينــه وبــني إخوتــه، مشــرًا إىل أنــه 

(2014 - 1993)

مــن بــني أزقــة الوطــن املنكــوب يخــرج األبطــال لرســموا بدمهــم 

الطاهــر خارطــة الوطــن الحزيــن. يحملــون يف قلوبهــم عقيــدة اإلميــان 

والوعــي والثــورة. وعــى نهــج الشــهيد املعلــم فتحــي الشــقاقي ميضون 

ــرز  ــه مخ ــي تواج ــة الت ــف الفوالذي ــم الك ــع بأنه ــامل أجم ــوا للع ليثبت

ــه  ــد نفس ــا أع ــارس الراي ــوان ف ــال عل ــد ب ــهيدنا املجاه ــاد. ش الج

ليكــون أحــد أبطــال وحــدة االستشــهاديني يف رسايــا القــدس واستشــهد 

يف معركــة البنيــان املرصــوص بعــد اســتهدافه يف منــزل الشــهيد القائــد 

محمــود زيــادة.
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محافــظ عــى الصلــوات ويحــب جلســات العلــم وصــاة الجامعــة، وكثــرًا مــا كان يحثنــا عــى الصــاة يف املســجد، مؤكــًدا 

عــى فخــره واعتــزازه باستشــهاد شــقيقه الشــهيد املجاهــد بــال.

مشواره الجهادي
لجــأ شــهيدنا املجاهــد بــال إىل بيــوت اللــه ليتعــرف أكــر عــى حركــة الجهــاد اإلســامي؛ فــكان مســجد خديجــة هــو 

أول مــكان تــرشب يف كنفــه فكــر اإلميــان والوعــي والثــورة ليــزداد إخاصــه وحبــه لحركــة الجهــاد اإلســامي ولنهجهــا 

الجهــادي األصيــل. ويف عــام 2009م التحــق بصفــوف الحركــة الجهاديــة وشــارك يف كافــة الفعاليــات التــي أقامتهــا الحركة، 

ونظــًرا لنشــاطه وإخاصــه وشــجاعته التحــق بصفــوف رسايــا القــدس عــن طريــق الشــهيد املجاهــد يزيــد البطــش الــذي 

استشــهد برفقتــه مبعركــة البينــان املرصــوص.

أبــو مجاهــد، أحــد رفــاق درب الشــهيد املجاهــد بــال، وأحــد القــادة امليدانيــني برايــا القــدس تحــدث قائــًا: »«منــذ 

صغــره تعلــق بــال باملســاجد كثــرًا مــام جعلــه يتعــرف عــى الكثــر مــن اإلخــوة املجاهديــن الذيــن ســبقوه إىل الجنــان 

فتعلــق بهــم، مــرًا بــأن يلتحــق بالرايــا وأن يكــون ضمــن وحــدة االستشــهاديني لينتقــم مــن االحتــال الصهيــوين الــذي 

ارتكــب املجــازر والجرائــم ضــد أبنــاء شــعبنا الفلســطيني وخاصــة بالحــرب يف العــام 2014م، كــام أنــه شــارك يف عــدد 

مــن املهــامت الجهاديــة والربــاط عــى الثغــور«.

موعد مع الشهادة
خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

اختارتــه قيــادة رسايــا القــدس مبنطقــة شــامل قطــاع غــزة ليكــون استشــهاديًا يقــدم روحــه يف ســبيل اللــه ويدافــع عــن 

ــه خــال قصــف  ــًرا بإصابت ــوان متأث ــال عل ــى الشــهيد املجاهــد ب ــو )متــوز( 2014م ارتق ــه. ويف 24 يولي شــعبه وقضيت

منــزل الشــهيد القائــد محمــود زيــادة، والجديــر بالذكــر أنــه استشــهد يف نفــس عمليــة قصــف املنــزل ثاثــة شــهداء مــن 

مجاهــدي رسايــا القــدس وهــم: محمــود زيــادة، ماجــد حميــد ويزيــد البطــش.
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الشهيد املجاهد رامي رائد طالب قديح

غرس يف نفسه حب الوطن والجهاد

الميالد والنشأة
ــران(  ــو )حزي ــخ 17 يوني ــس بتاري ــة خانيون ــة رشق مدين ــدة خزاع ــح يف بل ــد قدي ــي رائ ــد رام ــد الشــهيد املجاه ول

ــاك  ــاهد األس ــى مش ــرع ع ــر وترع ــة، ك ــة محافظ ــه ألرسة متدين ــأ يف بلدت ــه. نش ــر لوالدي ــن البك ــو االب 1995م، وه

الصهيونيــة الشــائكة التــي كانــت تفصــل البلــدة عــن األرايض الفلســطينية املغتصبــة، فزرعــت يف نفســه منــذ صغــره 

ــا. ــن أجــل اســرتداد الحــق املســلوب دوًم ــاد م ــة والجه إرادة املقاوم

التحــق شــهيدنا املجاهــد رامــي مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني يف بلــدة خزاعــة للمرحلــة االبتدائيــة، ثــم 

ــن  ــة م ــة القريب ــة يف مدرســة شــهداء خزاع ــة الثانوي ــل إىل املرحل ــة مبدرســة عســقان، وانتق ــة اإلعدادي ــل للمرحل انتق

الســلك الحــدودي حيــث تبعــد عنــه بضعــة أمتــار، فيشــاهدون يوميــا الجيبــات واآلليــات الصهيونيــة التــي تتنقــل يف 

أراضيهــم املحتلــة مــام زاد يف روحــه الغضــب ضــد املحتــل الصهيــوين يوًمــا بعــد يــوم.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد رامــي بطيبــة القلــب والحنــان واألخــاق العاليــة ومســاعدته للنــاس، وطاعــة والديــه والعمــل 

عــى إرضائهــم. ُعــرف عنــه االلتــزام بالصــاة منــذ ســنواته األوىل حيــث تــردد عــى مســجد حمــزة يف البلــدة فيقــي 

معظــم يومــه فيــه ليــؤدي صاتــه ويســتمع إىل الــدروس الدينيــة والجهاديــة التــي تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف 

البلــدة، باإلضافــة إىل اعتكافــه فيهــا يف العــرش األواخــر مــن شــهر رمضــان املبــارك وصــاة الرتاويــح وقيــام الليــل.

مشواره الجهادي
نشــأ الشــهيد الفــارس رامــي يف بلــدة حدوديــة ال يفصلهــا عــن األرايض املحتلــة ســوى بضعــة أمتــار، ورؤيتــه اآلليــات 

ــة  ــات البشــعة التــي تقــوم بهــا ضــد األرايض الزراعي ــاك وبعــض العملي ــا وهن ــة باســتمرار وهــي تتجــول هن الصهيوني

املجــاورة للحــدود وبحــق املزارعــني الفلســطينيني املتواجديــن يف أراضيهــم.

رســم شــهيدنا مســار حياتــه منــذ صغــره حيــث غــرس يف نفســه حــب الوطــن والجهــاد بشــتى أنــواع الوســائل لــي 

يســرتد وطنــه املحتــل، وانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة مــن عمــره، وهــو مــن أنشــط الطلبــة يف الرابطــة 

(2014 - 1995)

ـــارك  ـــازل، مب ـــا ريب باملن ـــان وصفه ـــًدا، يف جن ـــا شـــهيًدا للمجـــد خال ي

عليـــك الشـــهادة، مبـــارك عليـــك الطهـــارة، ووعـــًدا عـــى العهـــد نبقـــى، 

ـــن  ـــر الوط ـــعى لتحري ـــا، ونس ـــى ترابن ـــظ ع ـــاذل، نحاف ـــاد وال تخ ال حي

بالكامـــل.
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اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي باملدرســة، وعمــل ضمــن نشــاطاتها الدعويــة واإلعاميــة وامليدانيــة، 

ورافــق إخوانــه املجاهديــن أثنــاء عملهــم النضــايل، وااللتــزام بــدروس التوعيــة الجهاديــة التــي تقــام مبســجد حمــزة؛ 

ألنهــا تعــده للجهــاد والنضــال ألجــل الوطــن.

موعد مع الشهادة
خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

ــاء املجــزرة البشــعة التــي أقدمــت عليهــا  ــا مــع إخوانــه املجاهديــن وخاصــة أثن نشــط الشــهيد املقــدام رامــي ميدانًي

القــوات الصهيونيــة ضــد أبنــاء قريــة خزاعــة حيــث شــعر بــأن الجميــع بخطــر ويجــب أن نقــف يــًدا واحــدة مــن أجــل 

دحــر هــذا الطغيــان املحتــل.

متتــع شــهيدنا الفــارس رامــي بالــروح الصابــرة التــي ال تخــاف وال تهــدأ إال بالجهــاد، فأخــذ يتنقــل مــن مــكان آلخــر 

رغــم مــا تتعــرض لــه بلــدة خزاعــة مــن قصــف متواصــل وبشــع ألبنائهــا، فشــهد لــه املجاهــدون بأنــه ال يخــاف وال يهــاب 

رغــم حداثــة عملــه امليــداين.

ــي أصبحــت  ــات الت ــن بعــض العائ ــي أن يؤم ــارس رام ــو )متــوز( 2014م أراد الشــهيد الف ــوم 24 يولي ويف مســاء ي

منازلهــا يف مــكان الخطــر إال أن الطائــرات الصهيونيــة مل ترحــم جســده الطاهــر وقامــت بإطــاق صواريخهــا الحاقــدة 

عليــه ووقــع جريًحــا يف بدايــة األمــر، ولشــدة الحصــار عــى البلــدة مل يســتطع أحــد إنقــاذه ونقلــه للمستشــفى، فانتقلت 

روحــه إىل الجنــان لتجتمــع مــع أرواح مــن ســبقوه مــن إخوانــه الشــهداء األكــرم منــا جميًعــا.
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الشهيد املجاهد رامي فيصل مطر الشييش

عطاء متواصل وجهاد ال يتوقف

الميالد والنشأة
أم رامــي والــدة الشــهيد املجاهــد رامــي فيصــل الشــييش تتحــدث عــن نشــأته ولحظــة بــزوغ فجــر فلــذة كبدهــا، 

قالــت: »ولــد نجــيل رامــي بتاريــخ 19 فرايــر )شــباط( 1983م، ونشــأ يف أحضــان أرسة بســيطة، درس يف مــدارس بيــت 

الهيــا وأنهــى تعليمــه الثانــوي، ثــم ذهــب للعمــل ليســاعد والــده يف إعالــة أرستــه، وهــو متــزوج ولــه 5 بنــات وولــد«.

ــع وهــادئ  ــم ومطي ــًة: »رامــي شــاب كري ــا الشــهيد املجاهــد قائل ــا نجله ــي تحــى به ــات الت ــت عــن الصف وتحدث

وملتــزم يف صاتــه يف املســجد، حريــص عــى قــراءة كتــاب اللــه، متميــز بــني أقرانــه بأخاقــه العاليــة الرفيعــة ومشــارك 

ــه«. ــه وأطفال ــه وأخوات ــه وإخوان ــه أتراحهــم وأفراحهــم، ومحــب لوالدي ــه وجران ألهل

والــد الشــهيد املجاهــد رامــي أوضــح قائــًا: »ابنــي رامــي يســمع ويطيــع والديــه وال يرفــض لهــام طلًبــا، وأي طلــب 

أو حاجــة أريدهــا منــه يــرع كالــرق لتنفيذهــا وإحضارهــا، منفــًذا أمــر اللــه عــز وجــل يف القــرآن الكريــم: »وبالوالديــن 

إحســانا«، وحــني قــال: »وال تقــل لهــام أف وال تنهرهــام«، فلــم يكــن رحمــه اللــه مــن الذيــن يتأففــون أو ينزعجــون ملــا 

نطلبــه منــه، بــل يفــرح أمــه وأبــاه وينفــذ لهــام مــا يشــاءان«.

مــن جانبهــا اســتذكرت الطفلــة آالء ابنــة الشــهيد املقــدام رامــي آخــر مــرة رأت فيهــا والدهــا فقالــت: »شــاهدت أيب 

قبــل أن يستشــهد بســاعة، وطلبــت منــه أن أذهــب إىل بيــت جــدي أهــل أمــي إال أنــه قــال يل اذهبــي مــع جدتــك أم 

رامــي وكأنــه يشــعر بأنــه ســوف يستشــهد مشــان هيــك حــكايل خليــي مــع جدتــك أم رامــي«.

المشوار الجهادي
تعــرف شــهيدنا املجاهــد رامــي عــى الخيــار األمــل، خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني؛ فــكان انضاممــه إىل 

(2014 - 1983)

كـــم هـــو صعـــب أن نتحـــدث عـــن عظمـــة الشـــهداء. يف كل 

ـــتعلت  ـــي اش ـــهداء الت ـــموع الش ـــن ش ـــمعة م ـــاة ش ـــد حي ـــوم نرص ي

لتـــيء الطريـــق نحـــو القـــدس وفلســـطني. فكـــم أنـــِت عظيمـــة 

ـــات  ـــف بتضحي ـــنا الرشي ـــا قدس ـــم ي ـــت عظي ـــم أن ـــطني، ك ـــا فلس ي

األطهـــار التـــي مل ولـــن تتوقـــف رغـــم كل األزمـــات واملراهنـــات. 

ـــل  ـــن بفض ـــوة يف كل امليادي ـــكل ق ـــارضة ب ـــطني ح ـــت فلس ـــد بقي فق

ــن صـــف  ــة مـ ــهداء إال ثلـ ــؤالء الشـ ــن هـ ــا. ومل يكـ ــاء أبنائهـ عطـ

ـــف  ـــهد، والص ـــاين يستش ـــف الث ـــهد، والص ـــف األول يستش ـــر. فالص ـــن ينتظ ـــم م ـــه ومنه ـــى نحب ـــن ق ـــم م ـــل منه طوي

العـــارش يستشـــهد، لكـــن الثـــورة مل تخمـــد.
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صفوفهــا عــام 2003م، وعمــل يف اللجــان الجامهريــة التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقــة بيــت الهيــا، وشــارك 

يف معظــم الفعاليــات واألنشــطة الحركيــة التــي كانــت تدعــو إليهــا الحركــة يف كافــة املناســبات.

أبــو هــادي أحــد مجاهــدي ســاح اإلشــارة التابــع لرايــا القــدس بكتيبــة الشــهيد املجاهــد ناهــض كتكــت ورفيــق 

درب الشــهيد تحــدث قائــًا:« كان شــهيدنا املجاهــد رامــي مخلًصــا يف جهــاده، زاهــًدا يف الدنيــا، راغًبــا فيــام وعــد اللــه 

عبــاده املجاهديــن األطهــار، يتمتــع بــروحٍ مرحــة وابتســامة غّيبهــا استشــهاده، ومتيــز بالجــرأة والشــجاعة واإلرصار عــى 

تحقيــق أهدافــه مهــام بلغــت الصعوبــات والتحديــات«.

ــر  ــدس املغاوي ــا الق ــدي رساي ــد مجاه ــه أح ــي جعلت ــد رام ــهيدنا املجاه ــا ش ــى به ــي تح ــات الت ــاف: »الصف وأض

واملميزيــن يف العمــل العســكري، وتــدرج يف العمــل الجهــادي مــن خــال نشــاطه والتزامــه الشــديد إىل أن أصبــح مســئول 

ــارز يف  ــه دور ب ــة الشــهيد املجاهــد ناهــض كتكــت ومــن خــرة مجاهديهــا يف هــذا املجــال، ول ســاح اإلشــارة يف كتيب

ســاح اإلشــارة، مــن خــال إرســال الرقيــات والتعميــامت عــى املجاهديــن يف أرض امليــدان خــال املعــارك الســابقة التــي 

خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو وأبــى بــاًء حســنا يف معركــة البنيــان املرصــوص.«.

ومــن أبــرز املهــامت الجهاديــة التــي شــارك بهــا الشــهيد املجاهــد رامــي الشــييش الربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه 

عــى الثغــور الشــاملية الغربيــة لشــامل غــزة، والتصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة لبلــدة بيــت الهيــا شــامل غــرب غــزة، 

ومتابعــة املجموعــات امليدانيــة يف بلــدة بيــت الهيــا وإمدادهــا بالذخــرة والطعــام خــال فــرتة العــدوان الصهيــوين عــام 

)2008-2009م( ومشــاركته أيًضــا يف معركــة بشــائر االنتصــار ومعركــة الســامء الزرقــاء. 

موعد مع الشهادة
ــوص(  ــان املرص ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت يف الح

ــرات  ــت طائ ــث قام ــهادة حي ــع الش ــد م ــى موع ــي ع ــد رام ــهيدنا املجاه ــوز( 2014م كان ش ــو )مت ــخ 24 يولي وبتاري

االســتطاع باســتهدافه عــى ســطح منزلــه مــا أدى الرتقائــه شــهيًدا عــى الفــور، ومل يكتــِف العــدو الصهيــوين بذلــك فقــد 

ــه بعــد استشــهاده وتدمــره بالكامــل. ــة بقصــف منزل ــرات االحتــال الحربي قامــت طائ

واســتذكرت والدتــه الصابــرة آخــر لحظــات عاشــتها مــع الشــهيد الفــارس رامي، فقالــت: »كنا جالســني يف املنــزل خال 

شــهر رمضــان ورامــي معنــا ميــازح إخوتــه ويضحــك معهــم، وفجــأة اشــتد القصــف وأصــوات القذائــف واالنفجــارات، 

فخرجنــا جميًعــا مــن املنــزل وذهبنــا لبيــت أحــد أقاربنــا إال أن رامــي ظــل باملنــزل وحــده وصعــد إىل الغرفــة عــى ســطح 

املنــزل ليبــارش عملــه الجهــادي بإرســال اإلشــارات للمجاهديــن، وبعدهــا ســمعنا صــوت انفجــار تبــني أنــه اســتهداف 

فــوق ســطح منزلنــا، وأن رامــي قــد استشــهد فبكيــت عليــه، والحمــد للــه الــذي رشفنــي باستشــهاده، وال يســعني إال أن 

أقــول إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.
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الشهيد املجاهد ماجد محمود محمد حميد

طهر الدم وصوابية الخيار

الميالد والنشأة
»مل يكــن يــوم 10 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1985م يوًمــا عاديًــا يف حياتنــا، إنــه يــوم ميــاده الــذي انتظرنــاه عــى أحــر 

مــن الجمــر بعــد أن رزقنــي اللــه بثــاث بنــات قبلــه حيــث عمــت الفرحــة أرجــاء املنــزل مــام جعــل لــه خصوصيــة يف 

قلــوب جميــع أفــراد العائلــة، وزادت مــن تعلقــه بوالديــه وعائلتــه بعدمــا كــر«. بهــذه الكلــامت بــدأت الحاجــة أم ماجد 

حديثهــا عــن نجلهــا الشــهيد املجاهــد ماجــد محمــود حميــد )أبــو محمــود(، فــارس وحــدة اإلســناد يف كتيبــة الشــهيد 

حســام أبــو حبــل والــذي ارتقــى شــهيدا يف القصــف الصهيــوين الــذي اســتهدف منــزل الشــهيد القائــد محمــود زيــادة يف 

معركــة البنيــان املرصــوص.

شــهيدنا املجاهــد ماجــد ينتمــي لعائلــة بســيطة مكونــة مــن ســبعة أفــراد: خمــس بنــات وولــدان، وشــهيدنا هــو 

الثالــث بــني إخوتــه، وهــو متــزوج ولديــه أربعــة أبنــاء هــم: محمــود، فــؤاد، آيــة، محمــد. تعــود جــذور عائلتــه إىل قريــة 

ــروا منهــا يف العــام 1948م. »بريــر« التــي ُهجِّ

صفاته وأخالقه
األم املكلومــة تحدثــت عــن صفــات نجلهــا الشــهيد املقــدام ماجــد قائلــًة: »ماجــد بــار بوالديــه مطيــع ومحــب لهــام، 

ال ميكــن أن متــر ليلــة دون أن يــأيت ويجالســنا قبــل أن يذهــب للنــوم يف منزلــه، إذا دخــل البيــت عــم الضحــك واملــزاح 

بينــه وبــني إخوتــه األمــر الــذي جعلنــا نفتقــده بعــد استشــهاده، تربطــه عاقــة ممتــازة مــع املجاهديــن يف رسايــا القــدس 

منهــم مــن ارتقــى شــهيًدا كأمثــال خالــه الشــهيد القائــد العــام لرايــا القــدس مقلــد حميــد، والشــهيد إبراهيــم محيســن 

شــحادة، ومحمــد عبيــد، وشــهداء وقفــة عرفــة الشــهداء: حســام أبــو حبــل، ومحمــد الرتامــي، وأســامة ياســني، وســمر 

بكــر حيــث كان دائــم الحديــث عنهــم وعــن الشــهادة«.

ــوم فقالــت: »اشــرتى ماجــد حــذاء  ــا للشــهيد الفــارس ماجــد قبــل استشــهاده بي وخــال حديثهــا اســتذكرت موقًف

جديــًدا فقلــت لــه اشــتغل بحذائــك القديــم وبعــد الحــرب بتلبــس الجديــد، ولكــن ماجــد أجابنــي وقــال: ال يــا أمــي أنــا 

أريــد أن استشــهد بــه وهــو جديــد، وفعــًا بعــد يومــني استشــهد البًســا حــذاءه الجديــد«.

(2014 - 1985)

يف بيــوت اللــه نشــأوا، وعــى نهــج نبيــه محمــد  ســاروا، فكانــوا 

ــوا  ــوا مصاحفهــم وجهــزوا بنادقهــم ليجوب ــن، حمل ــه الثائري رجــال الل

أزقــة وشــوارع مخيمهــم، واســتنهضوا فينــا الوعــي يف ثــورة هــي 

ــل عــى  ــم دلي ــكان إميانه ــد، ف ــورة القســام يف أحــراش يعب ــداد لث امت

صــدق النهــج وصوابيــة الخيــار، وقفــوا ســًدا منيًعــا يف وجــه عدوهــم 

ــة املاضــني نحــو املجــد. ــزف دمهــم هــو أغني ــأن ن ــوا ب وعرف
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مــن جانبــه تحــدث والــد الشــهيد املقــاوم ماجــد عــن صفاتــه فقــال: »ماجــد نعــم الســند واملعــني يل يف إعالــة األرسة 

وذلــك مــن خــال عملــه يف مجــال الخياطــة بعــد قطــع راتبــه املعيــيش مــن الســلطة الفلســطينية عــى خلفيــة انتامئــه 

ــة خلقــه  ــه ودماث ــز بهدوئ ــوم استشــهاده، ومتي ــى ي ــة العســكرية حت ــك عمــل يف الخدمــات الطبي الســيايس، وبعــد ذل

الحســن، وهــو مــن املحافظــني عــى الصــاة يف املســجد القريــب مــن منزلــه، ودامئـًـا يقــول يل أنــا أعمــل يف رسايــا القــدس 

ال ابتغــي منهــا أجــًرا وإمنــا أطمــع باألجــر مــن اللــه عــز وجــل«.

مشواره الجهادي
بعــد استشــهاد خالــه الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس مقلــد حميــد عــام 2004م التحــق شــهيدنا املجاهــد ماجــد 

بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي، فالتــزم يف مســجد الشــهيد أنــور عزيــز، وبعدهــا انتقــل ليعمــل يف شــعبة الشــهيد 

محمــود الرعــي مبســجد اإلمــام عــيل، فــكان املخلــص للحركــة يف عملــه وشــارك يف كافــة الفعاليــات والنشــاطات التــي 

أقامتهــا الحركــة يف شــامل القطــاع.

أبــو مجاهــد أحــد القــادة امليدانيــني يف رسايــا القــدس بكتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل وأحــد رفقــاء درب الشــهيد 

املجاهــد ماجــد تحــدث عــن الرحلــة الجهاديــة للشــهيد، قائــًا: »بعــد إلحاحــه الشــديد عــى قيــادة رسايــا القــدس، ونظًرا 

ــا مــن جنودهــا املرابطــني عــى الثغــور.  ــا عــام 2006م وجنديً ــاره ليكــون مجاهــًدا بالراي ــم اختي اللتزامــه الشــديد ت

وتلقــى عــدة دورات عســكرية يف وحــدة املدفعيــة فأثبــت براعتــه وشــجاعته، وكان مــن املجاهديــن املتميزيــن فيهــا. 

وتــم تكليفــه بــأن يكــون أحــد فرســان رسيــة اإلســناد يف كتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل، وأثبــت رسيتــه وشــجاعته 

وجرأتــه يف عملــه؛ فــكان ال يتــواىن عــن كل مهمــة توكلهــا القيــادة لــه، بــل يكــون الســباق لتنفيــذ أي مهمــة جهاديــة«.

وتابــع أبــو مجاهــد حديثــه: »شــهيدنا ماجــد شــارك يف التصــدي لعمليــات التوغــل الصهيونيــة املتكــررة ملخيــم جباليــا 

ومشــارف بيــت حانــون، وشــارك كذلــك يف الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملخيــم جباليــا، ولــه دور بــارز يف معركــة بشــائر 

االنتصــار وكــر الصمــت ومعركــة الســامء الزرقــاء وكافــة املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس«، مشــرًا إىل أن الشــهيد 

الفــارس ماجــد نجــا مــن عــدة محــاوالت اغتيــال، وذلــك أثنــاء إطاقــه الصواريــخ وقذائــف الهــاون عــى املغتصبــات 

الصهيونيــة خــال معركــة البنيــان املرصــوص.

موعد مع الشهادة
ــان املرصــوص، وهــي املعركــة  بعــد أن دك شــهيدنا املجاهــد ماجــد املغتصبــات واملــدن الصهيونيــة يف معركــة البني

التــي خاضتهــا رسايــا القــدس واملقاومــة الفلســطينية يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف 

العــام 2014م؛ كان شــهيدنا املقــاوم ماجــد عــى موعــد مــع الشــهادة بتاريــخ 24 يوليــو )متــوز( 2014م بعدمــا قصفــت 

طائــرات االحتــال الصهيــوين منــزل الشــهيد القائــد محمــود زيــادة، وارتقــى يف القصــف قائــده الشــهيد محمــود زيــادة 

واملجاهــدان برايــا القــدس يزيــد البطــش، وبــال علــوان. فرحــم اللــه شــهداءنا األبــرار وأســكنهم فســيح جناتــه.
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الشهيد املجاهد محمد راتب شحادة أبو جزر

الجسد الذي ال يكل من الرباط يف سبيل الله

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد راتــب أبــو جــزر 30 يوليــو )متــوز( 1988م يف مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، 

ــر أهلــه وأجــداده مــن بلدتهــم األصليــة »رصفنــد العــامر« عــى يــد العصابــات الصهيونيــة يف عــام 1948م. بعــد أن ُهجِّ

ترعــرع شــهيدنا املجاهــد محمــد يف أحضــان أرسة ملتزمــة بتعاليــم الديــن الحنيــف، وأخــاق اإلســام القويــم وموائــد 

القــرآن الكريــم، شــهيدنا متــزوج، ولكــن مل يــزرق أطفــااًل.

ــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني   تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة »معــن« التابعــة لوكال

ــة الثانويــة  )األونــروا( واإلعــدادي يف مدرســة بنــي ســهيا، وكان جيــد التحصيــل يف دراســته، ثــم أكمــل بعدهــا املرحل

يف مدرســة عــامر بــن يــارس ليتخــرج منهــا، ولكــن ظــروف الحيــاة كانــت قاســية فلــم يتمكــن مــن االلتحــاق مبقاعــد 

ــاء البيــت. ــده يف أعب ــا لســوق العمــل ليســاعد وال ــة، متجًه الدراســة الجامعي

صفاته وأخالقه
ــل  ــن قب ــًدا م ــوب ج ــذا هــو محب ــه، فله ــن أقران ــُه ع ــة مّيزت ــاٍت وخصــاٍل نبيل ــد بصف ــدام محم ــَع شــهيدنا املق متت

الجميــع، ومقــرب إىل قلوبهــم، فهــو الشــاب اليافــع َحســن اللفــظ والســلوك، يشــارك الجميــع يف أفراحهــم وأتراحهــم، 

ــه عــز وجــل. ــزام وطاعــة الل ويحضهــم عــى فعــل الخــر وينهاهــم عــن املنكــر والــرش، يدعوهــم إىل االلت

ــر، يقــدم لهــام املســاعدة  ــه يكــن لهــم كل االحــرتام والتقدي ــار لوالدي ــن الب كان شــهيدنا املقــاوم محمــد نعــم االب

يف كل وقــت وحــني ال يتــواىن أي لحظــة عــن خدمتهــام، فهــو االبــن املــريض التــي كانــت تدعــو لــه والدتــه بالتوفيــق 

ــا الســموات واألرض أعــدت للمتقــني. ــة عرضه ــى كســب جن والســداد يف كل خطــوة يخطوهــا حت

شــهيدنا الفــارس محمــد يضــع نفســه يف كل مــكان فيكــون نعــم الرجــل املناســب يف املــكان املناســب، فهــو يكــون 

طفــًا إذا طلــب األمــر، يحبــه أطفــال الحــي؛ ألنــه يداعبهــم وميازحهــم، دامئــا بشــوش يف وجوههــم، ال يغضــب أحــًدا 

منهــم، يقــدم لهــم بعــض الهدايــا يف املناســبات، فبكــوه عنــد رحيلــه وتذكــروه ِبُحســِن العمــل.

(2014 - 1988)

ــاك حيــث  صقــًرا ميــيش مهــرواًل يف عتمــة الليــل متجًهــا إىل هن

ــى  ــا ع ــس متكًئ ــن، فيجل ــة املجاهدي ــاة األحب ــاط وماق ــن الرب أماك

بندقيتــه وعينــاه تلــوح مييًنــا وشــاماًل عــى النصــف الثــاين مــن الوطــن 

الــذي تفصلنــا عنــه أســاٌك شــائكة وأبــراج مراقبــة وبعــض مــن مرتزقــة 

ــني  ــد يحمــل ب ــوم جدي ــزغ فجــر ي ــى يب ــا حت ــال، فيظــل متابًع االحت

ــه قريــب. طياتــه برشيــات نــر وفتــح مــن الل
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التــزام شــهيدنا البــار محمــد مبســجد عبــد الرحمــن مواظًبــا عــى الصــاة فيــه وخاصــة صــاة الفجــر، يحــث الشــباب 

عــى االهتــامم بالصــاة يف املســاجد وتــرك الجلســات الفارغــة التــي ال تجــدي وال تغنــي شــيئا مقابــل صــاة الجامعــة.

مشواره الجهادي
ـــس،  ـــي حصـــدت األخـــر والياب ـــوين عـــى قطـــاع غـــزة والت ـــا العـــدو الصهي ـــام به ـــي ق بعـــد حـــرب العـــام 2008م الت

وقتلـــت األطفـــال والنســـاء اآلمنـــني مبنازلهـــم، ثـــار غضـــب شـــهيدنا الفـــارس محمـــد وســـعى لالتحـــاق بصفـــوف 

ـــا العســـكري  ـــاد اإلســـامي وجناحه ـــة الجه ـــوف حرك ـــده، فانضـــم إىل صف ـــال بل ـــأر أطف ـــة الفلســـطينية ليأخـــذ بث املقاوم

ـــا  ـــر دامئً ـــة، ينظ ـــه الجهادي ـــن أعامل ـــدث ع ـــل التح ـــوم قلي ـــد الكت ـــم املجاه ـــام 2010م، فنع ـــع ع ـــدس يف مطل ـــا الق رساي

ـــر. ـــارغ الص ـــهادة بف إىل الش

شــهيدنا الفــارس محمــد املرابــط عــى الثغــور، كان يــرتك متــاع الدنيــا ويخــرج بلباســه العســكري ملثــاًم يف عتمــة 

الليــل، ويذهــب مرًعــا متجًهــا إىل أماكــن لقــاء العــدو، يحــرص عــى حاميــة األرض مــن مداهمتهــا بــأي لحظــة مــن 

قبــل االحتــال الصهيــوين.

موعد مع الشهادة 
لــكل شــهيد قصــة عنــد رحيلــه، فشــهيدنا املقــدام محمــد كل يــوم بعــد اإلفطــار مبــارشة يجلــس عــى حافــة الطريــق 

لراقــب مــن بعيــد كل غريــب يســر يف شــوارع مدينتــه؛ ففــي الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف 

صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان لقــاء شــهيدنا الفــارس محمــد مــع حــور العــني.

يف ليلــة القــدر الســابع والعرشيــن مــن رمضــان كانــت الحــرب مشــتعلة منــذ عرشيــن يوًمــا أو مــا يزيــد، فطائــرات 

االحتــال كانــت مســعورة تقصــف كل متحــرك عــى األرض، كعادتــه يجلــس عــى حافــة الطريــق، ولكــن كانــت آخــر 

جلســة عندمــا قصفتهــم طائــرات االحتــال الحربيــة بعــدة صواريــخ بتاريــخ 24 يوليــو )متــوز( 2014م فاستشــهد معــه 

اثنــان مــن نفــس العائلــة: الشــهيد املجاهــد محمــد فرحــان أبــو جــزر، والشــهيد املجاهــد هشــام محمــد أبــو جــزر، رحــل 

البطــل مبتســاًم لســانه مــازال ينطــق بالشــهادتني مقبــًا غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد محمد سليامن منر عوكل

قائد يف الوحدة الصاروخية مبعركة البنيان املرصوص

الميالد والنشأة
مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة كانــت عــى موعــد مــع ميــاد فــارس مــن فرســانها الشــهيد املجاهــد محمــد ســليامن 

عــوكل )أبــو قاســم( يف 20 يوليــو )متــوز( 1980م، فنشــأ وترعــرع يف أحــد مخيــامت وحــواري مدينــة رفــح.

تــرىب شــهيدنا املجاهــد محمــد بــني أحضــان عائلــٍة ملتزمــة، ربتــه عــى األخــاق الحميــدة، وحــب الديــن والوطــن، 

فنشــأ شــجاًعا مقداًمــا، محًبــا ألرضــه مدافًعــا عنهــا، فعائلــة شــهيدنا تتكــون مــن والديــه ومثانيــة أشــقاء وثاث شــقيقات، 

فاختــاره اللــه أن يكــون الخامــس بينهــم.

ــدرايس  ــة يف مــدارس الحكومــة، ومل يكمــل مشــواره ال ــة واإلعدادي ــة االبتدائي درس الشــهيد املجاهــد محمــد املرحل

ــة، فــرتك املدرســة وذهــب للعمــل يف األرايض الزراعيــة يك يتمكــن مــن مســاعدة عائلتــه. لظــروف معيشــتهم الصعب

تــزوج شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن فتــاة مــن بيــت أصيــل يف مطلــع انتفاضــة األقــى لينجــب منهــا ســبعة أطفــال، 

خمــس مــن اإلنــاث واثنــان مــن الذكــور، ليعلمهــم طريــق الصــاح وينشــئهم نشــأة صالحــة كــام يريــد اللــه ورســوله.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا الفــارس أبــو قاســم بنبــل أخاقــه وبســرة عطــرة، وقلــب صــاف، وبحســن معاملتــه وبــره لوالديــه، 

وصلــة رحمــه الدامئــة، واحرتامــه لجرانــه وأهلــه ومشــاركته إياهــم أتراحهــم وأفراحهــم، وهــو مثــال لإلنســان الصالــح، 

والــكل يشــهد لــه بالهــدوء يف طبعــة، صلــب يف املواقــف، ال يعــرف الحقــد والكراهيــة، يحــب الجميــع ويحســن لجميــع 

النــاس، طيــب القــول وحســن اللفــظ مــع الجميــع، يحــُب تربيــة العصافــر مبختلــف أنواعهــا. 

ارتبــط شــهيدنا املقــدام أبــو قاســم بوالديــه ارتباطًــا وثيًقــا، وأحبهــام حًبــا شــديًدا ال يوصــف بكلــامت، فحــرص عــى 

رضــا والديــه، وكانــت عاقتــه بإخوانــه عاقــة أخــوة حقيقيــة ملؤهــا الــود والتفاهــم واالحــرتام، ال تشــوبها أي شــوائب 

وال ينكدهــا أي منكــد، فُعــرف عنــه احرتامــه الشــديد وتقديــره إلخوانــه ومســاعدتهم يف كل الظــروف واألوقــات، فــكان 

(2014 - 1980)

ــة  ــاد واملقاوم ــم الجه ــِه برع ــه يف روح ــت ل ــورود نب ــر ال  يف عم

ــامء  ــا حــب االنت ــرة أصله ــرق لتخــرج شــجرة مثم ــا كال لينمــو مرًع

وفرعهــا البندقيــة لتزهــو يف الطرقــات وتنتــرش يف امليــدان لتكــون 

ــل، ليفــوح عطرهــا وهــي  ــل أو مل ــة باســتمرار للعــدو دون كل موجه

ــر  ــت الن ــى يثب ــت، حت ــا يف كل وق ــب أرضن ــاء مغتص ــة بدم مغمس

ــل  ــوم، ليكل ــك الي ــاوم يف ذل ــد املق ــن ي ــرتاحة م ــة اس ــذ البندقي وتأخ

ــر. ــا بالن ــر ابتهاًج ــورد األحم ــا بال ــن بعده الوط
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كاألخ األكــر يهتــم بهــم ويرشــدهم ويشــر عليهــم ويتقبــل النصيحــة، وهــو اجتامعــي يحــب أن يتقــرب مــن النــاس 

ويتلمــس احتياجاتهــم ويقضيهــا لهــم إن اســتطاع.

أمــا زوجتــه أم قاســم فقــد تلقــت خــر استشــهاد زوجهــا بالصــر واالحتســاب رغــم أمل الفــراق، كــام تقــول، حيــث 

توقعــت استشــهاد زوجهــا بــأي لحظــة؛ ألنهــا تعلــم طبيعــة الطريــق الــذي اختــاره لنفســه منــذ ارتباطهــا بــه. وعــن 

زوجهــا تقــول: »نعــم الــزوج أعطــاين كل يشء كنــت أمتنــاه يف حيــايت، عوضنــي عــن أهــيل وإخــواين. مل أشــعر بجانبــه 

بالخــوف يوًمــا، وبعدمــا أنجبــت طفلتــي األوىل نهــى تعلــق بهــا، فنعــم األب العطــوف الحنــون الرحيــم ألبنائــه، عمــل 

ليــل نهــار حتــى يــرى البســمة عــى شــفاه أطفالــه الســبعة«.

وأضافــت أم قاســم: »لقــد تــرك محمــد فراًغــا كبــرًا يف حياتنــا لكونــه الركــن األســايس يف البيــت، فوصيتــه يل كانــت 

أن أريب أطفــايل عــى نفــس الطريــق الــذي نهجــه والدهــم«.

متتــع شــهيدنا املقــدام أبــو قاســم بصفــات قياديــة عاليــة وشــجاعة، يســامح الجميــع قبــل أن يلجــأ إىل النــوم؛ فهــو 

ال يعــرف امللــل وال الكلــل، يف النصيحــة والرشــد إىل طريــق الصــواب.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا الفــارس محمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس مــع بدايــات 

ــه، عمــل بوحــدة املرابطــني، فــكان يخــرج  انتفاضــة األقــى، وحمــل عــى عاتقــه هــم الدعــوة والجهــاد يف ســبيل الل

ــن  ــال وميك ــات االحت ــركات آلي ــد كل تح ــاح لرص ــة لاجتي ــرة املعرض ــة الخط ــق الحدودي ــاط يف املناط ــل للرب يف اللي

ــاز الحــدود. ــة تجت ــخ عــى كل دباب ــن مــن إطــاق الصواري املجاهدي

شــهيدنا الفــارس أبــو قاســم أســد أينــام وجــد؛ فقــد أثبــت نفســه يف كل املياديــن حتــى وصــل إىل وحــدة التصنيــع 

يف رسايــا القــدس، فتمكــن مــن املشــاركة يف تصنيــع العديــد مــن الصواريــخ والقنابــل التــي أطلقــت عــى املســتوطنات 

املنتــرشة عــى الحــدود مــن قطــاع غــزة، أصيــب أثنــاء التصنيــع بقدمــه اليمنــى مــام أدى إىل قطــع رشيــان العصــب بهــا، 

كــام أصيــب بضعــف البــر نتيجــة اللحــام الــذي يســتخدم يف التصنيــع.

مل يــكل ومل ميــل طــوال األربعــة عــرش عاًمــا، ومل تقــل عزميتــه يف الثبــات عــى نهــج املقاومــة حتــى وصــل بــه الحــال 

إىل قائــد يف الوحــدة الصاروخيــة للــواء رفــح، فــكان نعــم القائــد الفــذ واالبــن الحنــون والــزوج الصالــح واألب الرحيــم.

موعده مع الشهادة
ـــن مـــن  ـــو )متـــوز( 2014م، الســـابع والعرشي ـــام كان موعـــد استشـــهاده؛ ففـــي 24 يولي ـــاده بأربعـــة أي ـــوم مي بعـــد ي

ـــام 2014م  ـــف الع ـــزة يف صي ـــاع غ ـــى قط ـــوين ع ـــدو الصهي ـــنها الع ـــي ش ـــرب الت ـــن الح ـــن م ـــوم العرشي ـــان، ويف الي رمض

ـــه ألداء صـــاة العـــر يف مســـجد  ـــن بيت ـــه باملرصـــاد، خـــرج م ـــال ل ـــرات االحت ـــت طائ ـــان املرصـــوص( كان ـــة البني )معرك

ـــة  ـــهيًدا يف معرك ـــى ش ـــه وم ـــى نحب ـــد فق ـــارس محم ـــهيدنا الف ـــرب إىل ش ـــه أق ـــدر الل ـــن ق ـــل، ولك ـــن حنب ـــد ب أحم

ـــوص. ـــان املرص البني
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الشهيد املجاهد محمد عبد الحميد محمد شعت

فرحة االرتقاء مغمورة بأمل الفراق

الميالد والنشأة
جــاء فجــر ميــاد شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد الحميــد شــعت )أبــو عبــد الحميــد( يف 10 أبريــل )نيســان( 1985م يف 

مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية مجاهــدة حملــت عــبء رعايــة وإعــداد أبنائهــا التســعة، خمســة 

أبنــاء وأربــع بنــات باإلضافــة إىل الوالديــن، وشــهيدنا املجاهــد محمــد هــو البكــر يف البنــني.

درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة معــن االبتدائيــة، واإلعداديــة يف مدرســة بنــي ســهيا، 

ــارص، والتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة، لكــن مل يكمــل مشــواره التعليمــي،  ــة يف مدرســة كــامل ن ــم درس الثانوي ث

بســبب انشــغاله يف العمــل مــع والــده يف مهنــة الحــدادة، التــي عشــقها.

ــة هــي البكــر ســلوى، وطفــل  ــه طفل ــرة محتســبة، ولدي ــزوج مــن زوجــة صاب شــهيدنا املجاهــد محمــد شــعت مت

ــد الحميــد. اســمه عب

صفاته وأخالقه
»محمــد مبثابــة النــور الــذي يــيء ســامء املنطقــة ويرســم البســمة عــى شــفاه املحيطــني بــه، غــر مدخــر يف ســبيل 

ــوق  ــا بش ــع له ــا تطل ــهادة طامل ــة بش ــة بالتضحي ــه الحافل ــل حيات ــس، لتكل ــى النف ــة وحت ــت والراح ــال والوق ــك امل ذل

شــديد«، بتلــك الكلــامت بــدأ الوالــد الصابــر أبــو محمــد حديثــه عــن نجلــه الشــهيد الفــارس محمــد. 

وأكمــل أبــو محمــد حديثــه بصــوت امتزجــت فيــه حــرارة الشــوق ومــرارة الفــراق واصًفــا نجلــه بالشــاب املتديــن 

الخلــوق املطيــع لــه املحــب للجميــع، مؤكــًدا أن فراقــه شــكل صدمــة وفاجعــة لــكل مــن عرفــه نظــًرا ملــا متتــع بــه مــن 

دماثــة أخــاق وابتســامة مل تغــادر محيــاه، واســتدرك قائــًا: »لكنــه قــدر اللــه أن اصطفــاه ليكــون إىل جــواره يف عليــاء 

املجــد مــع الشــهداء والصديقــني وحســن أولئــك رفيقــا«.

ومــا أن بــدأت والــدة الشــهيد الصابــرة حديثهــا عــن حكايــة عشــقه للشــهادة حتــى تاهــت كلامتهــا يف حســن خلقــه 

وأدبــه وتدينــه وحيائــه، وبــدأ صوتهــا يختفــي تــارة ويعلــو تــارة أخــرى، وهــي تــرد قصــة حيــاة نجلهــا الشــهيد محمــد 

الــذي مــّرغ أنــوف بنــي صهيــون يف أكــر مــن عمليــة جهاديــة شــارك يف تنفيذهــا قبــل أن يلتحــق بوحــدة التصنيــع.

(2014 - 1985)

ــود  ــة عق ــك؟، ثاث ــة حكايت ــد رسد بداي ــا محم ــدأ ي ــن نب ــن أي م

ِعشــتها بــني أهلــك ومحبيــك ترســم االبتســامة وتنــرش املحبــة بينهــم، 

ــن.  ــك املجاهدي ــع الصــاروخ مــع إخوان ــذل قصــارى جهــدك لتصن وتب

لقــد أدركنــا عظمــة مــا كنــت تقــوم بــه، رحلــت يــا أبــا عبــد الحميــد 

ــب عــدوك الرعــب. ــك، ويف قل ــا حب بعــد أن زرعــت فين
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مشواره الجهادي
عشــق الشــهيد الفــارس محمــد فلســطني منــذ نعومــة أظافــره، وعشــق الجهــاد حتــى باتــت فلســطني وتحريرهــا كل 

أمانيــه وكل مطلبــه يف الحيــاة، وشــارك يف فعاليــات انتفاضــة الحجــارة؛ فــكان رغــم صغــره ســنه يقــذف العــدو بالحجــارة 

مــع أبنــاء شــعبه.

ــاد  ــث الجه ــام 1999م، حي ــاد اإلســامي يف فلســطني يف ع ــة الجه ــوف حرك ــد يف صف ــدام محم التحــق شــهيدنا املق

ــة  ــرة االنتفاض ــد وت ــور وتصاع ــع تط ــة األوىل. وم ــط املواجه ــي يف خ ــاء املتناه ــات والعط ــر الطاق ــهاد وتفج واالستش

والتحــوالت يف آليــات ووســائل املقاومــة التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

ــم تلقــى عــدة  ــا يدافــع عــن طهــارة أرض فلســطني املقدســة وعمــل ضمــن وحــدة الرصــد واملتابعــة، ث ليكــون جنديً

ــهاديني. ــدة االستش ــن وح ــة ضم دورات متخصص

يُســجل للشــهيد املقــدام محمــد املشــاركة يف عــدة عمليــات جهاديــة، منهــا زرع عبــوات ناســفة يف طريــق اآلليــات 

الصهيونيــة يف منطقــة مــوراج املحــررة، ومــع بدايــة تشــكيل الوحــدة الصاروخيــة يُعــد الشــهيد الفــارس محمد مــن أوائل 

الذيــن انضمــوا لهــذه الوحــدة املهمــة، ويُســجل لــه فيهــا صناعــة مئــات الصواريــخ القدســية، والعمــل عــى تطويرهــا 

وتحســينها مــع إخوانــه يف تلــك الوحــدة، كذلــك مشــاركته يف قصــف املواقــع الصهيونيــة واملســتوطنات املحيطــة بغــاف 

غــزة بعــرشات الصواريــخ القدســية.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم 18 يوليــو )متــوز( 2014م اشــتد القصــف الصهيــوين عــى كافــة املناطــق الفلســطينية وخاصــة القريبــة 

مــن الحــدود، وذلــك يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان 

املرصــوص(، فالتجــأ شــهيدنا املجاهــد محمــد وأرستــه إىل وســط البلــد حيــث بيــت خالــه وديــوان عائلتــه، فقــى آخــر 

ســاعتني يف منــزل خالــه مــع والــده، وتجاذبــا مًعــا أطــراف الحديــث، وأثنــاء ذلــك حــرت مجموعــة مــن ســكان املناطــق 

الرشقيــة إىل وســط البلــد مــن شــدة القصــف، وســكنوا يف دواويــن العائــات الفلســطينية وبيوتهــم، فأخذ الشــهيد املقدام 

محمــد يــوزع مــع خالــه أبــو عبــد الرحمــن الطعــام عــى النازحــني لديهــم، ثــم تنــاول طعــام اإلفطــار مــع والــده وأرسته، 

وبعــد أن أفطــر، واطــأن عــى أرستــه، قــرر العــودة إىل منــزل عائلتــه يف منطقــة املنــارة، مشــًيا عــى األقــدام، وأنطلــق 

مرًعــا، ويف الطريــق شــعر بــأن طائــرات االحتــال تاحقــه، فواصــل مســره بأقــى رسعــة حتــى وصــل إىل منــزل خالــه 

ســامل، الــذي وجــده جالًســا مــع زوجتــه وأربعــة مــن أبنائــه وابنهــام الصغــر تحــت املظلــة، فجلــس معهــم ورشب الشــاي 

وتنــاول القطايــف، وأثنــاء الحديــث معهــم، تــم اســتهدافهم بصــاروخ مــن طائــرة اســتطاع حيث أصيــب الشــهيد الفارس 

محمــد عــى الفــور، فيــام هــرب اثنــان مــن أبنــاء خالــه خــارج املظلــة، فتــم اســتهدافهم بصــاروخ آخــر أصابهــام إصابــة 

مبــارشة، يف تلــك األثنــاء قــام خالــه ســامل باالتصــال بشــقيقه املســعف رفعــت، فحــر ومعــه ثــاث ســيارات إســعاف، 

نقلــت ســبعة أشــخاص مــن بينهــم الشــهداء أمجــد ومحمــد، وأحمــد ســامل شــعت، واستشــهد شــهيدنا الفــارس محمــد 

بعــد ســتة أيــام يف أحــد مشــايف العريــش مبــر العربيــة بتاريــخ 24 يوليــو )متــوز( 2014م وتــم دفنــه يف مقــرة عائلــة 

شــعت مــع أبنــاء خالــه غــرب مدينــة خانيونــس. تقبــل شــهداءنا يف عليــاء املجــد ورزق أهلهــم وذويهــم الصر والســلوان.
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الشهيد املجاهد محمد يوسف محمد القرا

الطيب الحنون الذي يعز فراقه

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد محمــد يوســف القــرا )أبــو وائــل( النــور بتاريــخ 30 يونيــو )حزيــران( 1976م يف بلــدة بنــي 

ســهيا جنــوب قطــاع غــزة، منــا وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية مؤمنــة وبســيطة وممتــدة الجــذور قدمــت العديــد 

مــن أبنائهــا شــهداء عــى مذبــح الحريــة والفــداء. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس بلــدة عبســان 

الجديــدة رشق محافظــة خانيونــس، تــرك مقاعــد الدراســة وانخــرط بالعمــل يف مجــال البنــاء ليســاعد والــده عــى تحمــل 

أعبــاء الحيــاة.

ـــور  ـــة ذك ـــراد، ثاث ـــتة أف ـــا بس ـــبة، رزق منه ـــرة محتس ـــة صاب ـــة صالح ـــن زوج ـــد م ـــد محم ـــهيدنا املجاه ـــزوج ش ت

ـــاث. ـــاث إن وث

صفاته وأخالقه
بــدأت الوالــدة أم محمــد حديثهــا عــن الشــهيد املقــدام محمــد بالحمــد والثنــاء، مشــيدة مبــا متتــع بــه الشــهيد مــن 

أخــاق عاليــة وبــٍر لهــا، وحرصــه عــى إســعادها وتوفــر كل ســبل الراحــة لذلــك.

وقالــت أم محمــد: »رحمــه اللــه كان إذا هــمَّ للربــاط يــأيت لزيــاريت، وتنــاول القهــوة مــن يــدي، وحــني عودتــه يف 

ســاعات الفجــر يــأيت ليوقظنــي لصــاة الفجــر، فيجــدين جالســة عــى فــرايش أســبح اللــه وأدعــو لــه ولرفاقــه املجاهدين«، 

ســائلة املــوىل عــز وجــل أن يتقبلــه مــع الشــهداء والصديقــني وحســن أولئــك رفيقــا.

يف حــني وصفــت زوجتــه أم وائــل زوجهــا الشــهيد بصــوت شــاحب حزيــن قائلــة: »هــو طيــب القلــب حنــون، مــا يف 

يــده ليــس لــه، دامئـًـا الحــرص عــى فعــل الخــر ومســاعدة كل محتــاج«.

وتضيــف: »كنــت كثــرًا مــا أشــفق عليــه، وأطلــب منــه تــرك هــذا الطريــق، واالنتبــاه لرتبيــة األبنــاء، لكنــه يحدثنــي 

(2014 - 1976)

البســـاطة والطيبـــة كانـــت الســـمة الغالبـــة عـــى شـــخصيته 

املتدينـــة امللتزمـــة بتعاليـــم الديـــن اإلســـامي، فكثـــرًا مـــا كان شـــهيدنا 

ـــور يف  ـــى الثغ ـــاط ع ـــاركة يف الرب ـــى املش ـــرص ع ـــد يح ـــد محم املجاه

ـــر،  ـــاة الفج ـــه لص ـــل بيت ـــظ أه ـــه يوق ـــد عودت ـــة، وعن ـــاط املتقدم النق

ـــه،  ـــه وأرست ـــاش من ـــذي يعت ـــه ال ـــارس عمل ـــايل مي ـــوم الت ـــاح الي ويف صب

ــار«، ال  ــان يف النهـ ــل، فرسـ ــود يف الليـ ــول: »أسـ ــم القـ ــدق فيهـ فصـ

ــت  ــه، فكانـ ــا للـ ــا جعلوهـ ــم كلهـ ــة، حياتهـ ــاًم للراحـ ــون طعـ يعرفـ

الشـــهادة يف ســـبيل دليـــل صدقهـــم مـــع اللـــه.
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عــن عشــقه للجهــاد وعظــم ثــواب املجاهديــن يف ســبيل اللــه، ومــا أعــد اللــه لهــم وألهلهــم مــن أجــر«، مؤكــدًة أنهــا 

فخــورة باستشــهاد زوجهــا، لكنهــا حزينــة عــى فراقــه.

أمــا ابنتــه وفــاء )18 عاًمــا( فتذكــرت العديــد مــن املواقــف اإلنســانية النبيلــة والحميــدة التــي كان يتميــز بهــا والدهــا 

الشــهيد الفــارس محمــد منهــا بــره بوالدتــه، وحنانــه عــى أبنائــه وبناتــه وحرصــه عــى توفــر كل مــا يحتاجونــه مــن 

ــم  ــذرف عيونه ــة، فت ــم يف كل لحظ ــدون والده ــقيقاتها يفتق ــقائها وش ــا وكل أش ــدًة أنه ــس، مؤك ــام ورشاب وماب طع

ــا عــى فراقــه. الدمــوع حزنً

أمــا نجلــه وائــل )14 عاًمــا( فأكــد أن خــر استشــهاد والــده وقــع عليهــم كالصاعقــة فــا زال وأرستــه غــر مصدقــني 

خــر استشــهاده، وأنهــم مقتنعــون أن والدهــم غــادر البيــت ملــكان مــا وســيعود إليــه بــني الفينــة والفينــة، مؤكــًدا املــي 

يف ســبيل اللــه عــى خطــا والــده املجاهــد الــذي زرع فيهــم حــب اللــه والوطــن والجهــاد.

مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا املقــدام أبــو وائــل إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع عــام 2006م، فــكان مــن الحريصــني 

عــى مشــاركة الحركــة يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة التــي تدعــو لهــا، والحًقــا انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح 

العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عمــل ضمــن وحــدة اإلســناد التابعــة للرايــا إىل جانــب عملــه يف الربــاط 

عــى الثغــور.

متيــز شــهيدنا الفــارس أبــو وائــل بحرصــه الشــديد عــى الربــاط واإلعــداد الجيــد ملقاتلــة بنــي صهيــون، كــام يســجل 

ــدة  ــذ ع ــاركته يف تنفي ــة إىل مش ــة، باإلضاف ــة الرشقي ــة يف املنطق ــات الصهيوني ــدي لاجتياح ــاركته يف التص ــهيد مش للش

مهــامت جهاديــة خــال معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م.

أبــو بكــر أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس تحــدث عــن أكــر املواقــف املؤثــرة التــي جمعتــه بالشــهيد املقــاوم محمــد 

قائــًا: »كان دامئـًـا يتمنــى أن ينضــم للمجموعــات العســكرية املجاهــدة لينتقــم ألطفــال وشــيوخ ونســاء فلســطني، وقبــل 

استشــهاده قــرر االنضــامم إىل أحــد املجموعــات املجاهــدة التــي اتخــذت لنفســها نقطــة متقدمــة«.

موعد مع الشهادة
يف مســاء يــوم الخميــس 24 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة 

يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى موعــد مــع الشــهادة التــي طاملــا 

متناهــا وســعى لهــا حيــث اســتهدف أثنــاء تواجــده مــع الشــهيد املجاهــد هــاين عصفــور يف أحــد األكمنــة التــي أعّداهــا 

لقتــال القــوات الصهيونيــة الخاصــة، وذلــك عندمــا أغــارت طائــرات االحتــال الصهيــوين الحربيــة عــى املــكان الــذي كانــا 

متواجديــن فيــه.
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الشهيد املجاهد هاين جال إبراهيم عصفور

رحلة جهاد معبدة بالدم

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد هــاين جــال عصفــور )أبــو عبيــدة( يف 16 يونيــو )حزيــران( 1980م، فــكان قدومــه مصــدر 

ــه وتســعة شــقيقات  ــه التــي كانــت تنتظــر قدومــه عــى شــوق، وتتكــون أرسة شــهيدنا مــن والدي بــرش ورسور لعائلت

وشــقيق وحيــد هــو محمــد.

تلقــى الشــهيد املجاهــد هــاين مراحــل تعليمــه املختلفــة يف مــدارس عبســان التابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم، وأنهــى 

املرحلــة الثانويــة بنجــاح مــن مدرســة املتنبــي، لكنــه فضــل التوجــه لســوق العمــل مــن أجــل أن يســاعد والــده عــى 

تحمــل أعبــاء الحيــاة. شــهيدنا الفــارس هــاين متــزوج ولديــه خمــس بنــات وابــن واحــد وحيــد اســمه عبيــدة.

صفاته وأخالقه
أشــادت والــدة الشــهيد املجاهــد هــاين الصابــرة بالتــزام ابنهــا املنقطــع النظــر، فهــو يواظــب عــى صــاة الفجــر يف 

جامعــة، وصيــام النوافــل، وقــراءة القــرآن، مؤكــدًة أنــه قــرأ القــرآن خمــس مــرات يف شــهر رمضــان الــذي ارتقــى يف ليلــة 

الســابع والعرشيــن فيــه شــهيًدا.

وأضافــت األم الصابــرة: »اثنــا عــرش عاًمــا قضاهــا نجــيل مرابطًــا مجاهــًدا يف ســبيل اللــه«، مؤكــدة أنهــا رغــم حزنهــا 

عــى فــراق نجلهــا إال أن فرحتهــا بنيلــه رشف الشــهادة كبــرة جــًدا.

أمــا والــده أبــو هــاين فأكــد أنــه مل يدخــر جهــًدا ومــااًل وكل يشء لرتبيــة نجلــه الشــهيد املجاهــد هــاين، مؤكــًدا أنــه 

أول فرحتــه، وخاصــة أنــه مل يــرزق بولــد إال هــو، وأن شــقيقه الوحيــد محمــد جــاء بعــد تســع بنــات.

وقــال أبــو هــاين بصــوت شــاحب حزيــن: »ارتقــى هــاين شــهيًدا يف ســبيل اللــه، وأســأل اللــه لــه القبــول والرضــا، فقــد 

كان نعــم االبــن البــار بوالديــه، الواصــل لرحمــه، املحــب للخــر، العابــد الصــوام القــوام املجاهــد املرابــط املقبــل عــى 

الشــهادة، وبقــّي برفقــة ثلــة مؤمنــة صامــًدا قابًضــا عــى الزنــاد، حتــى أتتــه الشــهادة وهــو يف ســاحات الوغــى«، مؤكــًدا 

فخــره واعتــزازه بنجلــه، رغــم حزنــه الشــديد عــى فقدانــه؛ ألنــه ميثــل لــه حســب وصفــه »ســاعده األميــن الــذي كان 

يعتمــد عليــه يف كل يشء«.

(2014 - 1980)

نحــن وكلامتنــا نقــف حيــارى، عاجزيــن أمــام عظمــة الــدم وأمــام 

شــموخ الرجــال، الذيــن يتســابقون إىل ربهــم الكريــم وكلهــم أمــل يف 

ــؤالء  ــكل ه ــني، فل ــني مطمئن ــني واثق ــون ثابت ــم، يذهب ــرىض عنه أن ي

ــه  ــه بواســع رحمت ــأن يتغمدهــم الل ــاء ب ــم الدع ــاء، وله ــة واإلب التحي

ــه. اللهــم آمــني. وأن يســكنهم فســيح جنان
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مشواره الجهادي
تعــرف شــهيدنا املقــدام هــاين عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة، وهــو مــن أوائــل األشــبال الذيــن انتمــوا 

ــه، حيــث  ــدأ منــذ صغــره ينظــر لهــذه الحركــة املجاهــدة يف صفــوف أجيال لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 1999م، وب

اســتطاع تشــكيل أول مجموعــة للعمــل الجامهــري يف ذلــك الوقــت، فبعــد أن كان وحــده مــن يتســلق األعمــدة لرفــع 

إعــام الجهــاد ويلصــق عــى الجــدران صــور الشــهداء، حســب مــا حدثنــا أحــد أصدقائــه املقربــني، أصبــح معــه مجموعــة 

مــن األشــبال التــي آمنــت بفكــر »اإلميــان، والوعــي، والثــورة«.

أمــا عــن انضاممــه لرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي فأكــد صديقــه يف رسايــا القــدس أبــو 

عــيل أن الشــهيد املجاهــد هــاين حــرص كل الحــرص عــى االلتحــاق بركــب األطهــار، والتحــق بصفــوف رسايــا القــدس يف 

عــام 2002م بعــد إلحــاحٍ شــديد منــه عــى قادتــه، مبيًنــا أن الشــهيد طلــب منهــم إلحاقــه بوحــدة االستشــهاديني، ولكــن 

القيــادة رفضــت طلبــه العتبــارات تتعلــق بوضعــه األرسي.

وأوضــح أبــو عــيل أن الشــهيد الفــارس هــاين تلقــى عــدة دورات عســكرية أهلتــه للعمــل يف وحــدة الرصــد وكذلــك 

ضمــن وحــدات املرابطــني عــى الثغــور، مثنًيــا عــى بطوالتــه التــي شــارك فيهــا للتصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة ملنطقــة 

عبســان وخزاعــة رشق محافظــة خانيونــس.

ــاون  ــف اله ــزة بقذائ ــة املحيطــة بغــاف غ ــات الصهيوني ــل هــاين مشــاركته يف دك املغتصب ويُســجل للشــهيد املقات

يف كافــة معــارك رسايــا القــدس »بشــائر االنتصــار«، و«كــر الصمــت«، و«الســامء الزرقــاء« و«البنيــان املرصــوص«، إىل 

جانــب عملــه كقائــد مجموعــة عســكرية.

موعد مع الشهادة
تقــول والــدة الشــهيد الفــارس هــاين أنــه مــع اســتمرار العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م 

)معركــة البنيــان املرصــوص( بــدأ ســكان املنطقــة بالرحيــل إىل داخــل املدينــة، وبقينــا فيهــا حتــى أواخــر أيــام العــدوان، 

لكــن الشــهيد املقــدام هــاين طلــب منــي ومــن والــده أخــذ أطفالــه وشــقيقاته واالنتقــال بهــم إىل داخــل املدينــة، وكان 

ذلــك قبــل استشــهاده بيــوم واحــد.

أمــا عــن استشــهاده فتحــدث رفيــق دربــه أبــو عــيل أن الشــهيد الفــارس هــاين فضــل التقــدم إىل الصفــوف األوىل 

ملواجهــة العــدو الصهيــوين، قائــًا: »كنــت برفقــة هــاين ضمــن وحــدة اإلســناد القريبــة مــن خــط املواجهــة، لكــن الشــهيد 

ــث  ــدر حي ــع الق ــه كان عــى موعــد م ــرا، وكأن ــث يتواجــد الشــهيد املجاهــد محمــد الق ــال إىل حي ــب االنتق هــاين طل

ــوين  ــف صهي ــوز( 2014م يف قص ــو )مت ــس 24 يولي ــوم الخمي ــاء ي ــكان مس ــهادهم يف ذات امل ــتهدافهم واستش ــم اس ت

ــا أن مــكان  غــادر بطائــرة )F16( للمــكان الــذي كانــوا بداخلــه وهــم يعــدون العــدة ملواجهــة جنــود االحتــال«. مبيًن

ــار. ــة إال بضعــة أمت استشــهادهم ال يبعــد عــن أماكــن تجمــع اآلليــات الصهيوني
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الشهيد املجاهد يزيد سعدي مصطفى البطش

دماثة األخاق والروح املرحة

الميالد والنشأة
بــزغ نــور الشــهيد املجاهــد يزيــد ســعدي البطــش يف 3 مــارس )آذار( 1991م يف بلــدة جباليــا البلــد مبحافظــة شــامل 

غــزة ألرسة مكونــة مــن والديــه وســتة ذكــور وثــاث إنــاث، وشــهيدنا ترتيبــه الثامــن بــني أفــراد أرستــه.

درس الشــهيد املجاهــد يزيــد املراحــل األساســية مــن تعليمــه يف مــدارس بلــدة جباليــا البلــد، والتحــق مبدرســة عثــامن 

بــن عفــان ليحصــل عــى شــهادة الثانويــة، وينتقــل بعدهــا ليســاعد والــده يف مهنــة الزراعــة.

صفاته وأخالقه
عــن الصفــات التــي تحــى بهــا الشــهيد املجاهــد يزيــد تحــدث والــده الصابــر، قائــًا: »متيــز ابنــي يزيــد بشــجاعته 

وهــو مطيــع لوالديــه، ال يرفــض لوالديــه طلًبــا، محبــوب وكنــت أعتمــد عليــه يف عملنــا بــاألرض، وأي عمــل كنــت أوكلــه 

لــه يكــون عــى قــدر املســئولية، وهــو شــاب مهــذب تحــى بالصفــات واألخــاق الحســنة«.

مــن جانبــه أكــد معــاذ شــقيق الشــهيد الفــارس يزيــد أنــه باستشــهاده فقــد ركًنــا كبــرًا كان يعتمــد عليــه يف كل يشء، 

مشــرًا إىل أن عاقتــه مــع إخوانــه كانــت حميمــة جــًدا وأنــه محافــظ عــى الصلــوات ويحــب جلســات العلــم وصــاة 

ــان يف  ــذي ســبقه للجن ــك شــقيقه مصطفــى ال ــد، وكذل ــزازه باستشــهاد شــقيقه يزي ــًدا عــى فخــره واعت الجامعــة، مؤك

عــدوان العــام 2008–2009م عــى قطــاع غــزة.

مشواره الجهادي
بعــد أن آمــن بعدالــة قضيتــه وأدرك بوجــوب قتــال اليهــود الذيــن اســتباحوا كل يشء فــوق أراضينــا تعــرف شــهيدنا 

املجاهــد يزيــد عــى حركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2006م، فانضــم إىل صفوفهــا وشــارك يف رفــع رايــة اإلســام خفاقــة، 

وكان مــن املجاهديــن املخلصــني فيهــا. وبعــد أن أثبــت شــجاعته وجرأتــه أمــام قيــادة الرايــا بكتيبــة الشــهيد حســام 

أبــو حبــل تــم تنظيمــه يف صفــوف جنــود رسايــا القــدس عــام 2008م.

(2014 - 1991)

مل تعــد حــروف اللغــة العربيــة قــادرة عــى التعبر، فالحــدث يفوق 

بحــر اللغــة، تتهــرب كلــامت اللغــة خجــًا وتواضًعــا أمــام ســرة فــارس 

أشــم مــن الرجــال القائــل الذيــن تركــوا بصــامت واضحــة املعــامل عــى 

ــا لعجزهــا عــن وصفــه، وقــد  نهــج الجهــاد، قــد تعتــذر الكلــامت جبًن

ــا؛ ألنهــا ســاعدت يف رسد جــزء بســيط مــن حياتــه، إنــه  تتفاخــر أحيانً

الشــهيد الفــارس يزيــد البطــش فــارس رسايــا القــدس يف كتيبــة الشــهيد 

حســام أبــو حبــل الــذي ارتقــى شــهيًدا يف معركــة البنيــان املرصــوص.
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أبــو عبيــدة أحــد القــادة امليدانيــني لرايــا القــدس بكتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل وأحــد رفقــاء درب الشــهيد 

ــه  ــد بفــراق الكثــر مــن رفــاق درب ــر شــهيدنا يزي ــًا: »تأث ــة للشــهيد، قائ ــة الجهادي ــد تحــدث عــن الرحل املجاهــد يزي

الذيــن ســبقوه للجنــان كأمثــال الشــهيد صــري عســلية واالستشــهادي املجاهــد مــروان النجــار واالستشــهادي محمــود 

النجــار والشــهيدين الشــقيقني حمــدي ووضــاح البطــش وغرهــم الكثــر مــن الشــهداء فقــد حــزن عليهــم حزنـًـا شــديًدا«.

ــة  ــال معرك ــة خ ــة الصهيوني ــدي للهجم ــد يف التص ــدام يزي ــهيد املق ــارز للش ــدور الب ــداين إىل ال ــد املي ــار القائ وأش

الســامء الزرقــاء ومعركــة البنيــان املرصــوص، موضًحــا أن شــجاعته وإقدامــه ورسيتــه أهلتــه بــأن يكــون أحــد استشــهاديي 

رسايــا القــدس املميزيــن يف كتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل بلــواء الشــامل.

موعد مع الشهادة
خــال معركــة البنيــان املرصــوص يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م 

اختــارت رسايــا القــدس شــهيدنا املقــاوم يزيــد ليكــون استشــهاديًا يقــدم روحــه يف ســبيل اللــه ويدافــع عــن قضيتــه، 

وبتاريــخ 23 يوليــو )متــوز( 2014م قصفــت طائــرات االحتــال الصهيــوين منــزل الشــهيد القائــد محمــود زيــادة، وارتقــى 

الشــهيد القائــد محمــود، وأصيــب شــهيدنا املجاهــد يزيــد البطــش واملجاهــدان ماجــد حميــد وبــال علــوان إصابــة بالغــة 

ــو )متــوز(  ــايل بتاريــخ 24 يولي ــوم الت ــة املكثفــة. ويف الي ــوا عــى إثرهــا ملشــفى الشــفاء ورقــدوا يف العناي الخطــورة نقل

2014م كان شــهيدنا الفــارس يزيــد عــى موعــد مــع الشــهادة، فارتقــى للجنــان متأثــًرا بجراحــه مــع املجاهديــن ماجــد 

حميــد وبــال علــوان، فرحــم اللــه شــهداءنا األبــرار وأســكنهم فســيح جناتــه.
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الشهيد املجاهد إياد نر عبدو رشاب

ارتقى شهيًدا برفقة شقيقه يف معركة البنيان املرصوص

الميالد والنشأة
ــة خانيونــس. نشــأ  ــو عرفــات( يف مدين ــاد نــر رشاب )أب ــد الشــهيد املجاهــد إي ــل )نيســان( 1990م ول يف 24 أبري

وترعــرع يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا مكونــة مــن والديــه واثنــني مــن اإلخــوة وأخــت واحــدة، 

وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه الثــاين بــني جميــع إخوانــه. 

أنهــى شــهيدنا املجاهــد إيــاد املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس خانيونــس، وحصــل عــى الثانويــة العامــة 

ــا بخانيونــس، لكــن استشــهاده حــال دون  ــد الحســن، ورغــب بااللتحــاق بكليــة العلــوم والتكنولوجي مــن مدرســة خال

تحقيــق حلمــه. شــهيدنا املجاهــد إيــاد متــزوج ولديــه طفــل اســمه عرفــات تيمًنــا بالشــهيد املجاهــد عرفــات أبــو عيــد، 

وقــد أنجبــت زوجتــه طفلــة أســمتها مــاك بعــد استشــهاده بأربعــة شــهور.

صفاته وأخالقه
ــذ  ــه، من ــي في ــى امل ــجعتهام ع ــق، وش ــذا الطري ــام ه ــرتت له ــن اخ ــا م ــيم، أن ــاد ووس ــقيقان إي ــهيدان الش »الش

كانــا طفلــني صغريــن يلهــوان ويلعبــان مــع رفاقهــم يف أزقــة الشــوارع، ومــن الطبيعــي جــًدا أن أكــون اليــوم فخــورة 

بهــام وأنــا أزفهــام إىل جنــات النعيــم، مــع الشــهداء والصديقــني وحســن أولئــك رفيقــا«، بتلــك الكلــامت بــدأت والــدة 

الشــهيدين أم محمــود حديثهــا املفعــم بالحــب، وهــي تحمــل بــني يديهــا حفيدهــا وســيم نجــل الشــهيد املقــدام وســيم، 

ــاء تواجدهــام  والــذي جــاء ميــاده بعــد نحــو أســبوعني مــن ارتقــاء والــده وعمــه يف غــارة صهيونيــة اســتهدفتهام أثن

داخــل منزلهــام املكــون مــن أربعــة طوابــق مبنطقــة حــي املنــارة رشق خانيونــس.

(2014 - 1990)

إنهـــا حكايـــة الشـــهداء، مرســـومة باللـــون األحمـــر عـــى لـــوح 

»الســـامء الزرقـــاء« بقلـــم مـــداده »كـــر الصمـــت« وريشـــته »البنيـــان 

ـــعب  ـــار لش ـــز وفخ ـــة ع ـــوالت لوح ـــك البط ـــع تل ـــوص«، لتصن املرص

ـــن  ـــا، لك ـــى قصعته ـــة ع ـــب األكل ـــام تتكال ـــم ك ـــه األم ـــت علي تكالب

هيهـــات هيهـــات لقـــد تبـــددت كل تلـــك الجمـــوع وغرقـــت يف بحـــر 

صمـــود وبســـالة غـــزة، بعـــد أن تفـــوق الكـــف عـــى املخـــرز، حينـــام 

وقفـــت أقـــوى قـــوة يف منطقـــة الـــرشق األوســـط والقـــوة الرابعـــة عـــى 

ـــي اســـتطاعت  ـــة الت ـــات املتواضع ـــه وببعـــض اإلمكان ـــة تســـلحت باإلميـــان بالل ـــة مؤمن ـــام ثل ـــامل عســـكريًا عاجـــزة أم الع

ـــال  ـــت االحت ـــزة تنص ـــل أجه ـــن قب ـــديدة م ـــة الش ـــدو، واملراقب ـــب والع ـــن القري ـــدد م ـــار املش ـــم الحص ـــا رغ صناعته

الصهيونيـــة، فكانـــت معركـــة الصمـــود األســـطوري أمـــام الهجمـــة )الصهيوأمريكيـــة( العامليـــة، وكان االنتصـــار بعـــد )51( 

ـــأىب الهزميـــة واالنكســـار. ـــام إرادة شـــعب ي ـــا تكـــرت أم ـــت عـــى كل يشء، لكنه ـــي أت ـــة الت ـــن الحـــرب الطاحن ـــا م يوًم
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وعنــد ســؤالها عــن الصفــات التــي يتميــز بهــا كل شــهيد؟، أجابــت بعــد أن نظــرت نظــرًة خاطفــًة إىل صــورة نجليهــا 

املعلقــة أمامهــا، قائلــًة:« لــكل منهــام شــخصيته التــي ينفــرد بهــا عــن غــره، ولــكٍل منهــام صفاتــه التــي يتمتــع بهــا، 

ــة  ــان للمكــر والضغين ــة ال يعرف ــوب بيضــاء رقيقــة شــفافة متســامحة ومتحاب ــكان قل ــان ميل ــة حنون لكنهــام يف املحصل

طريًقــا، إىل جانــب ذلــك يتصفــان بالشــجاعة والنبــل واإلقــدام عــى طاعــة اللــه والجهــاد يف ســبيل مهــام بلغــت الصعــاب 

التــي تحــول دون مواصلتهــام لهــذا الطريــق، ويتميــزان بااللتــزام واألخــاق العاليــة الرفيعــة«، مبينــًة أنهــا حرصــت كل 

الحــرص عــى زرع القيــم النبيلــة فيهــام منــذ نعومــة أظافرهــام، مــن خــال إرســالهام إىل مراكــز حفــظ القــرآن، وحثهــام 

عــى الصــاة يف املســجد.

ــا، ولكــن شــاء  ــا قريًب ــًة: »كنــت أعلــم أننــي ســأفتقد أحدهــام شــهيًدا يوًم وتابعــت الوالــدة الصابــرة حديثهــا قائل

القــدر أن أفقــد االثنــني مًعــا يف ســاعة واحــدًة«، مــرددة بعــد لحظــة صمــت ســقطت فيهــا دمعــة حزينــة عــى وجنتيهــا 

كلــامت تنــم عــن اإلميــان بقــدر اللــه واصطفائــه البنيهــا شــهيدين يف ليلــة الســابع والعرشيــن مــن رمضــان.

وأكملــت حديثهــا بصــوت حزيــن: »إيــاد توقــع االستشــهاد يف أي لحظــة؛ ألن عملــه ضمــن الوحــدة املدفعيــة، لهــذا 

ــم اإلســام  ــات عــى تعالي ــه عرف ــة نجل ــة وتربي ــه، ورعاي ــاء ل ــه بالصــر واالحتســاب والدع ــي وزوجت ــا يوصين ــرًا م كث

وحفــظ كتــاب اللــه«. 

ومتنــت األم الصابــرة املحتســبة أن مينحهــا اللــه الصحــة والقــوة حتــى تتمكــن مــن تربيــة أبنــاء الشــهيد عــى ذات 

النهــج الــذي مــى عليــه أبوهــم حتــى يكتــب اللــه لشــعب فلســطني النــر عــى أعــداء اللــه وأعــداء املســلمني بنــي 

يهــود الصهاينــة«.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد إيــاد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة، يف خضــم انتفاضــة األقــى املباركــة 

عــام 2002م حيــث كــر وترعــرع عــى موائــد القــرآن وحلقــات الذكــر، وهــو مــن الناشــطني يف مجــال اإلعــام واملشــاركة 

يف كافــة الفعاليــات التــي تدعــو لهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، ومــا أن كــر واشــتد عــوده حتــى ســارع إىل 

مطالبــة إخوانــه بااللتحــاق يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، وكان لــه 

ذلــك يف عــام 2006م، حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية عــى مختلــف األســلحة التــي متتلكهــا املقاومــة.

عمــل الشــهيد الفــارس إيــاد يف بدايــة حياتــه الجهاديــة ضمــن صفــوف املرابطــني عــى الثغــور، ثــم التحــق بعــد تلقيه 

عــدة دورات عســكرية بوحــدة املدفعيــة، التــي لهــا صوالتهــا وجوالتهــا خــال معركــة »البنيــان املرصــوص«، وأســفرت 

ــا  ــة العديــد مــن الجنــود الصهاينــة. وارتقــى الشــهيد املقــدام أبــو عرفــات يف الســلم الجهــادي لراي عــن قتــل وإصاب

القــدس حتــى أصبــح عــن جــدارة واســتحقاق مســئول وحــدة املدفعيــة مبنطقــة »األورويب«، املســئولة عــن إطــاق مئــات 

قذائــف الهــاون وصواريــخ الـــ107 عــى املواقــع العســكرية املحاذيــة لــرشق خانيونــس، ورتــل الدبابــات التــي توغلــت 

إىل داخــل املناطــق الرشقيــة. 
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موعد مع الشهادة
كــام كل العاشــقني للقــاء اللــه، الشــهيدان املجاهــدان الشــقيقان إيــاد ووســيم يــرددان وهــام عــى خــط الدفــاع األول 

قولــه تعــاىل: نث  ھ  ھ         ھ  ےمث [طــه: 84]، فــكان استشــهادهام مســاء يــوم الجمعــة 27 رمضــان، املوافــق 

25 يوليــو )متــوز( 2014م حيــث اســتهدفت الطائــرات الحربيــة الصهيونيــة مــن نــوع )F16( منزلهــام املكــون مــن أربعــة 

ــارس وســيم وشــقيقه  ــي الشــهيد الف ــخ، لرتق ــدة صواري ــس بع ــارة رشق خانيون ــة حــي املن ــع يف منطق ــق والواق طواب

الشــهيد الفــارس إيــاد ورفيــق دربهــام الشــهيد املجاهــد ســامل الهديهــدي مقبلــني غــر مدبريــن، وذلــك يف الحــرب التــي 

شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(.
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الشهيد املجاهد جهاد حسن محمود حمد

امتشق ساح الواجب فاستشهد بأرض املعركة

الميالد والنشأة
يف منــزٍل تفــوح فيــه رائحــة الوطــِن املســكونة بالنضــال كان الشــهيد املجاهــد جهــاد حســن حمــد يف 12 أغســطس 

)آب( 1994م عــى موعــٍد مــع الحيــاة لعائلــٍة صابــرة تتكــون مــن ســت أفــراد. 

درس الشــهيد املجاهــد جهــاد املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني ثــم التحــق 

بدراســة املرحلــة الثانويــة مبدرســة شــهداِء رفــح، لِكــنَّ رغبتــه باالنخــراط يف الجانــب املقــاوم حالــت دون إكــامل دراســته. 

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املجاهــد جهــاد منــذ صغــره بالهــدوء وبــره لوالديــه حيــث يعاملهــام بــكل حــب واحــرتام، أمــا عــن 

معاملتــه مــع إخوتــه فتميــزت بالــدفء والحنــان، والــداه يعتمــدان عليــه يف كثــر مــن القضايــا املختلفــة، متواضــع جــًدا 

ــة  ــه العالي ــه، نظــًرا ألخاق ــع مــن حول ــال حــب جمي ــى ن ــه ويشــاركهم يف أفراحهــم وأحزانهــم، حت ــه وأقارب مــع جران

وصفاتــه الحســنة. 

ويقــول والــده: »نظــًرا لصعوبــة الحيــاة فــإن جهــاد رفيقــي وصديقــي الــذي يرافقنــي طيلــة اليــوم ويعيننــي أثنــاء 

فراغــه وتواجــده عــى العمــل داخــل املحــل الصغــر الــذي منلكــه؛ فهــو الصديــق واألخ والرفيــق قبــل االبــن«.

مشواره الجهادي 
مل تكــن ســنوات حياتــه التــي مل تتجــاوز العقديــن ســوى شــاهدة عــى حيــاة الوجــع التــي عاشــها الفلســطيني ومــا 

يــزال لتكــون التفاصيــل حافــزًا اللتحــاق الشــهيد الفــارس جهــاد بحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث التــزم بحلقــات العلــم 

ــة مــع االحتــال  يف مســجد الصابريــن مبنطقــة الشــوكة، وألن املنطقــة التــي يعيــش فيهــا قريبــة مــن الحــدود الفاصل

كان مــن أوائــل الذيــن التحقــوا برايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نضــوج الفكــرة لديــه 

يف الســادس عــرش مــن عمــره حيــث بــدأ عملــه بالربــاط يف املناطــق الرشقيــة والحدوديــة ليتــدرَّج بعملــه يف املنطقــة 

الرشقيــة والجانــب الدعــوي باملنطقــة. 

(2014 - 1994)

عشــق فلســطني وتــرىبَّ عــى حروفهــا، واتخــذ مــن بيــت اللــه مكانـًـا 

أوَّل لحياتــه فغــرق بالســعادة والهنــاء، يؤمــن كــام أبطــال املدينــة أن 

ــوز  ــا زهــر الل األرض ال تشــفى إال بالعطــاء وال تفــرح إال حــني يناديه

معطَّــًرا بأريــج الــدم املســفوح فوقهــا، ويُنشــد الغائــب أِن األرض 

ــاء والصــر.  ــه بالوف ــدم وتروي ــا بال ــا يرويه ــني جنبيه ــه ليكــون ب تنادي

جهــاد كأن لــه نصيًبــا مــن اســمه ومعنــاه ليستشــهد عــى أرض املدينــة 

ــة.  الفاضلــة ويحفــظ بالعهــد دمــه والوصيَّ
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تــدرَّج الشــهيد املقــدام جهــاد ليكــون لــه الــدور يف معركــة البنيــان املرصــوص التــي خاضتهــا رسايــا القــدس وفصائــل 

املقاومــة الفلســطينية ضــد العــدو الصهيــوين دفاًعــا عــن شــعبها الصابــر، فشــارك منــذ اللحظــة األوىل لبدايــة الحــرب 

عــى غــزة بإطــاق قذائــف الهــاون والصواريــخ ويف مقدمــة الصفــوف التــي تصــدت لقــوات االحتــال رشق غــزة بالحــرب 

يف املناطــق الرشقيــة مبدينــة رفــح.

موعد مع الشهادة 
ـــاد  ـــارس جه ـــهيد الف ـــرج الش ـــح خ ـــة رف ـــى مدين تِها ع ـــدَّ ـــداث وش ـــرة األح ـــع ك ـــوز( 2014م، وم ـــو )مت يف 25 يولي

وبصعوبـــة بالغـــة قبـــل استشـــهاده بأيَّـــام مـــن داخـــل منطقـــة الشـــوكة ولكنـــه عـــاد مـــن جديـــد إليهـــا لتنفيـــذ 

ـــرات االســـتطاع  ـــت طائ ـــة قام ـــن املنطق ـــاء انســـحابه م ـــدس، وأثن ـــا الق ـــن رساي ـــه م ـــة ل ـــة املوكل ـــام الجهادي إحـــدى امله

ـــاه داخـــل  ـــة إي ع ـــة مودَّ ـــر، وتســـتقبله العائل ـــًا غـــر مدب ـــى شـــهيًدا مقب ـــه لرتق ـــد علي ـــة بإطـــاق صـــاروخ حاق الصهيوني

ـــح. ـــار برف ـــف النجَّ ـــو يوس ـــفى أب مستش
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الشهيد املجاهد شعبان سليامن محمد الدحدوح

صاحب العزم وصانع املجد

الميالد والنشأة
ــون  ــار( 1984م يف حــي الزيت ــو )أي ــخ 3 ماي ــو املجــد( بتاري ــد الشــهيد املجاهــد شــعبان ســليامن الدحــدوح )أب ول

مبدينــة غــزة ألرسة مجاهــدة تعــرف واجبهــا الدينــي والوطنــي تجــاه فلســطني؛ فعائلــة الدحــدوح قدمــت الكثــر مــن 

الشــهداء عــى طريــق الجهــاد واملقاومــة، ومنــذ والدتــه كانــت عليــه عامــات الــذكاء، وعندمــا بــدأ يكــر ظهــرت عليــه 

القــوة الجســدية والجســامنية، فــكان طويــل القامــة وذا بنيــة قويــة، باإلضافــة إىل الهــدوء الــذي تحــى بــه، وأيًضــا كان 

لــه هيبــة الرجــال.

ــة العامــة يف  ــون، ودرس الثانوي درس الشــهيد املجاهــد شــعبان املراحــل الدراســية األساســية يف مــدارس حــي الزيت

معهــد األزهــر الدينــي بغــزة، وحصــل عــى دبلــوم إدارة أعــامل مــن كليــة غــزة يف العــام 2014م. تــزوج مــن رفيقــة 

حياتــه الصابــرة ورزقــه اللــه منهــا أربعــة مــن األبنــاء )مجــد، ســليامن، آيــة اللــه، محمــد(.

صفاته وأخالقه
والــدة الشــهيد املجاهــد شــعبان تتذكــره وتقــول: »شــعبان بــار بنــا وحنــون جــًدا وذيك، يتفقــدين دامئًــا وخاصــة كل 

يــوم جمعــة يــأيت ويقــول يل: »بدنــا نتنــاول الغــداء مــع بعــض«، طلــب الشــهادة ومتناهــا، والحمــد للــه نــال مــا متنــى 

وارتقــى شــهيًدا، وكل أم تحــزن عــى فــراق ابنهــا وفلــذة كبدهــا وتلقينــا الخــر كالصاعقــة، ولكــن حمدنــا اللــه بقلــوب 

راضيــة بقضــاء اللــه«.

زوجــة الشــهيد املقــدام شــعبان قالــت: »أبــو املجــد رجــل حنــون جــًدا وخاصــة عــى أوالده، بــار بنــا ويلبــي جميــع 

مــا نطلبــه منــه، كان يشــتاق ألبنائــه كثــرًا؛ ألنــه يــأيت للبيــت يف أوقــات متأخــرة بحكــم عملــه الجهــادي واملســئوليات 

التــي كانــت عــى كاهلــه، وأحيانـًـا يــأيت ويوقــظ أبنــاءه مــن نومهــم ويعطيهــم الحلــوى ويجلــس معهــم ليعوضهــم عــن 

األوقــات التــي ال يراهــم بهــا، وأحيانًــا يفــرغ نفســه لــألرسة ويقــوم بإخراجنــا يف رحــل ترفيهيــة«.

(2014 - 1984)

تقــر تلــك الكلــامت عــن وصفكــم أيهــا العظــامء، وتبقــي 

ــا  ــد حزنً ــا أبــا املج ــرك ي ــهداء، نذك ــا الش ــم أيه ــزة يف مدحك عاج

ــا قبــل أن تــرى فرحــة انتصــار الــدم  ــا مــن رحلــت مرًع وفخــًرا، ي

عــى الســيف. مضيــت مجاهــًدا فــوق ثــرى أرض الربــاط حــني 

عــز الربــاط، وخضــت القتــال وأعنــف القتــال حــني عــز املقاتلــون، 

وحملــت الســاح يف زمــن عــز فيــه الســاح، وقبضــت عــى جمــريت 

الديــن والوطــن، وصعــدت والدنيــا مــن حولــك يف هبــوط وانحطاط، 

وأشــعلت الثــورة واألمــل والــدم حــني انطفــأ اآلخــرون وأنــت ذاهــب إىل الشــهادة فــداًء للديــن واألمــة والوطن الســليب.
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مشواره الجهادي
الحــاج أبــو محمــد والــد الشــهيد الفــارس شــعبان، تحــدث قائــًا: »انتمــى أبو املجــد لصفوف الجهاد اإلســامي يف ســن 

مبكــرة، وعندمــا كــر التحــق ضمــن صفــوف العمــل الجهــادي والعســكري، فــكان مجاهــًدا منــذ بدايــة العمل العســكري، 

فالتحــق ضمــن صفــوف رسايــا القــدس يف أوائــل انتفاضــة األقــى، وكنــت أخــاف عــى شــعبان وأقلــق عليــه وخاصــة أن 

هــذه الطريــق صعبــة وشــاقة، وطبيعتــي كأب أخــاف عــى ابنــي فكنــت عندمــا يخــرج ملواجهــة االجتياحــات والتصــدي 

للتوغــات الصهيونيــة أحــاول أن أمنعــه، وعندمــا يعــود أقــف لــه وأحــاول أقنعــه بــأن يــرتك هــذا الطريــق وتصــل أحيانـًـا 

للــراخ يف وجهــه، فقــال يل شــعبان: »أنــا قطعــت عهــًدا مع اللــه أن أفدي وطنــي ودينــي، وأن أحافظ عى عهد الشــهداء 

بهــذه الحركــة املجاهــدة ولــن أتراجــع إطاًقــا«، عندهــا أيقنــت أنــه مصمــم عــى هــذه الطريــق، أنــا راجعــت نفــي 

وقلــت إن الجهــاد فــرض عــني ونحــن تحــت احتــال والجهــاد واجــب علينا حتــى دحر العــدو من أرضنــا الغالية فلســطني، 

فرتكتــه وجعلــت أمــري للــه، وكنــت أطلــق عليــه لقــب الحكيــم بســبب عقليتــه الراجحــة ورسيرتــه الهادئــة عندمــا يواجه 

مشــاكل أو أمــوًرا صعبــة، وهــو يعــرف كيــف يحــل أي مشــكلة فــكان صاحــب عقليــة فــذة وعقــل رشــيد يســبق ســنه«.

يعتــر الشــهيد القائــد أبــو املجــد أحــد قــادة رسايــا القــدس يف لــواء غــزة وقائــد كتيبــة الزيتــون، وســاهم وبشــكل 

واضــح يف تطويــر العمــل العســكري داخــل كتيبتــه فخــرج جيــًا جهاديــا مــازال ماضًيــا عــى خطــاه.

ولشــهيدنا القائــد أبــو املجــد بصمــة واضحــة داخــل لــواء غزة، فهــو نشــيط يف أداء مهامــه العســكرية التي تــوكل إليه، 

وشــارك يف العديــد مــن املهــامت العســكرية، حيــث كان لــه الــرشف يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة 

وخاصــة يف حــي الزيتــون؛ فهــو مــن ضمــن القامئــني عــى عمليــة تفجــر ناقلــة الجنــد التــي أدت إىل مقتــل 6 جنــود مــن 

وحــدة ســاح الهندســة الصهيــوين يف 12 مايــو )أيــار( 2004م، ولــه بصمــة يف حــرب 2008م التــي قام فيها جيــش االحتال 

باجتيــاح بعــض مناطــق غــزة، وقــاد أبــو املجــد معركــة التصــدي لاجتيــاح الــذي حــدث ملنطقــة الزيتــون واستبســل يف 

ــة. ــا املحتل ــى أراضين ــخ ع ــاق الصواري ــامت إط ــن مه ــد م ــى العدي ــارك يف اإلرشاف ع ــا ش ــدوان، وأيض ــدي للع التص

ولشــهيدنا املقــاوم أبــو املجــد بصــامت واضحــة يف معركــة الســامء الزرقــاء عــام 2012م التــي خاضتهــا رسايــا القــدس 

ــز  ــوىل تجهي ــم ويت ــدوان الغاش ــذا الع ــدي له ــم للتص ــن ويجهزه ــى املجاهدي ــرشف ع ــل وي ــى رأس العم ــني كان ع ح

ــخ  ــاق الصواري ــى إط ــا اإلرشاف ع ــت، وأيًض ــك الوق ــاح يف ذل ــدي ألي اجتي ــة للتص ــط الازم ــع الخط ــن ووض الكامئ

وقذائــف الهــاون والـــ 107 عــى أراضينــا املحتلــة. ويُســجل لشــهيدنا الفــارس أبــو املجــد رشف إطــاق أول صــاروخ مــن 

نــوع بــراق 100 داخــل فلســطني املحتلــة يف معركــة البنيــان املرصــوص.

موعد مع الشهادة
ــدو  ــرات الع ــتهدفت طائ ــد أن اس ــهيًدا بع ــعبان ش ــد ش ــهيد املجاه ــى الش ــوز( 2014م ارتق ــو )مت ــخ 25 يولي بتاري

الصهيــوين املــكان الــذي يتواجــد فيــه وســط مدينــة غــزة، فارتقــى شــهيًدا وبقــى مصــره مجهــواًل بســبب عــدم العثــور 

عــى جثتــه ملــدة 15 يوًمــا لشــدة الدمــار والــركام الــذي خلفــه القصــف الصهيــوين، ووجــد جثامنــه الطاهــر تحــت الــركام 

بعــد أعــامل حثيثــة للبحــث عنــه أثنــاء الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة صيــف العــام 2014م 

)معركــة البنيــان املرصــوص(، فرحــل شــهيًدا كــام متنــى وأحــب مقبــًا غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد صاح الدين أحمد إبراهيم أبو حسنني

عضو املجلس العسكري لرايا القدس

الميالد والنشأة
ــا  ولــد الشــهيد املجاهــد صــاح الديــن أحمــد أبــو حســنني )أبــو أحمــد( يف 12 فرايــر )شــباط( 1967م مبخيــم يبن

ــروا منهــا قــًرا عــى أيــدي عصابــات اإلجــرام الصهيــوين  مبحافظــة رفــح، تعــود أصــول عائلتــه إىل بلــدة »يبنــا« التــي ُهجِّ

يف العــام 1948م، تــرىب يف أكنــاف أرسة ميســورة الحــال مكونــة مــن 14 فــرًدا ويقــع شــهيدنا املجاهــد صــاح يف الرتتيــب 

الرابــع بالنســبة ألفــراد أرستــه.

درس شــهيدنا املجاهــد صــاح الديــن املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني 

برفــح، ومــن ثــم انتقــل ليكمــل تعليمــه يف مدرســة بــر الســبع الثانويــة، ومتكــن مــن تحصيــل معــّدل ميكنــه مــن إكــامل 

ــا الوضــع  ــم، وأهمه ــني التعلي ــه وب ــت بين ــة إال أن ظــروف قاهــرة حال ــام بدراســة ســنة جامعي تعليمــه الجامعــي، وق

املــادي الصعــب الــذي تعيشــه أرستــه، باإلضافــة إىل عملــه املتواصــل يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وكذلــك فــرتات 

االعتقــال الكثــرة التــي تعــرض لهــا.

ـــد  ـــره، فج ـــن عم ـــارشة م ـــاوز الع ـــو ال يتج ـــه وه ـــد أم ـــث فق ـــم حي ـــاة اليت ـــد حي ـــو أحم ـــدام أب ـــهيدنا املق ـــاش ش ع

ـــن والوطـــن.  ـــد املمتزجـــة بحـــب الدي ـــة الفكـــر املتق ـــرة صاحب ـــه تعـــاىل ومنـــت شـــخصيته الثائ ـــه الل ـــى أكرم ـــد حت واجته

ـــرى،  ـــة، ي ـــادي، زكي ـــز، ه ـــد العزي ـــد، روان، عب ـــم: أحم ـــاء ه ـــن األبن ـــا 8 م ـــب منه ـــه وأنج ـــة حيات ـــن رفيق ـــزوج م ت

ـــة  ـــام يف معرك ـــع والده ـــا م ـــادي؛ فارتقي ـــز وه ـــد العزي ـــني عب ـــهيدين الطفل ـــه الش ـــى الل ـــد اصطف ـــد، وق ـــت ومحم مرف

ـــام 2014م. ـــوص يف الع ـــان املرص البني

(2014 - 1967)

اصطفــى اللــه تعــاىل منــذ الزمــن األول لبعــث الرســالة الســمحاء 

رجــااًل عاملقــة ذادوا عــن حــامه، انتخبهــم ربهــم مــن بــني الكثريــن، 

ــا وقويــت  ــه، فطهــرت قلوبهــم مــن رجــس الدني ورباهــم عــى عين

عزامئهــم بــرىض اللــه، وبنــور منــه شــقوا دروب الحيــاة، ووهبهــم مــن 

ــوا الغــايل  ــاء. بذل ــوه وإىل أن حــان اللق ــاه، أحبهــم وأحب فيــض عطاي

والنفيــس لنيــل رضــاه، فنقشــت أســامؤهم عــى صفحــات التاريــخ، 

واســتحقوا عــن جــدارة وصــف خالقهــم والعــامل بحالهــم حجسٱخل 

مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن خن من ىن ينجه مه ىه يهجحس [األحــزاب: 23]. 
كلــامت يصحبهــا الحيــاء، تصحبــك يف مدرســة املجــد، مدرســة الشــهيد القائــد صــاح الديــن أبــو حســنني، حياتــه الزاخــرة 

بالعطــاء تحنــي القلــم إجــااًل، وتكســب الكلــامت هيبــة، وتنــأى بالعــني مامســة قمــة جبــل أشــم.
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صفاته وأخالقه
شــقيق الشــهيد املجاهــد أبــو أحمــد تحــدث عــن صفاتــه وأخاقــه قائــًا: »عــرف أخــي صــاح الديــن بطبعــه املتواضع 

وحياتــه الزاهــدة لدرجــة أنــه ُعــرف بـــ »أبــو الفقــراء« لبحثــه الدائــم واملســتمر عــن العائــات املســتورة ليقــدم لهــا مــا 

تيــر مــن املســاعدات ويســاهم يف حــل مشــكاتها«.

واســتطرد يف حديثــه مســتذكًرا أحــد املواقــف التــي تركــت يف قلبــه وعقلــه أثًرا كبــرًا إىل اللحظــة قائًا: »عندما أرســلت 

املخابــرات الصهيونيــة مذكــرة إحضــار لشــقيقي أبــو أحمــد إىل إحــدى النقــاط العســكرية القريبــة متهيــًدا العتقالــه قــال 

لــه والــدي قبيــل ذهابــه يف املوعــد املحــدد عبــارة الزالــت عالقــة يف وجــداين: »هــذه طريــق الوطــن الصعبــة، طريــق 

ــك  ــات يف محنت ــك الثب ــو ل ــراه، فأرج ــك دون إك ــض إرادت ــدي مبح ــا ول ــا ي ــت اخرتته ــال، وأن ــلكها الرج ــي يس اآلالم الت

ــارة آخــر موقــف  ــه عــز وجــل أن تكــون هــذه العب ــدار بعــد مشــيئة الل ــدي«، فشــاءت األق ــا ول وأن تأخــذ حــذرك ي

ألبــو أحمــد بينــه وبــني والــدي قبــل دخولــه الســجن، ومــا هــي إال أشــهر قليلــة حتــى انتقــل والــدي إىل رحمــة اللــه«.

واختتــم شــقيق الشــهيد القائــد صــاح الديــن حديثــه منوًهــا إىل أن الشــهيد املقــدام أبــو أحمــد قــد استشــهد يف آخــر 

جمعــة مــن شــهر رمضــان املبــارك املوافقــة ليــوم 27 رمضــان والــذي يطلــق عليهــا بـــ »يــوم القــدس العاملــي« أو الجمعة 

اليتيمــة، حيــث يُعــد أحــد الرمــوز الوطنيــة واإلســامية الفاعلــة إلحيــاء هــذا اليــوم مــن خــال الفعاليــات واملهرجانــات 

التــي كانــت تقــام بشــكل ســنوي دعــاًم لصمــود القــدس يف وجــه املخططــات الصهيونيــة الراميــة إىل تهويدهــا، فشــاءت 

األقــدار أن يــزف الشــهيد املقــاوم أبــو أحمــد يف هــذا اليــوم األغــر شــهيًدا ويكــون احتفالــه بالقــدس ودفاعــه عنهــا هــذه 

املــرة بنــوع خــاص يف جنــان عرضهــا الســموات واألرض.

مشواره الجهادي
ُعــرف عــن الشــهيد القائــد صــاح أنــه شــعلة متقــدة مل يخــُب لهيبهــا منــذ عــام 1985م، شــخصية حاملــة ترشبــت 

حــب الوطــن وورثــت أمانــة الشــهداء، وســارت عــى خطــا األوائــل نــرة للديــن والوطــن.

ســطع نجــم الشــهيد القائــد أبــو أحمــد عقــب استشــهاد زميلــه باملدرســة وجــاره باملخيــم الشــهيد ســامل أبــو نحلــة 

يف عــام 1981م الــذي استشــهد يف إحــدى املظاهــرات الشــعبية التــي كانــت تــؤازر األطبــاء يف إرضابهــم الــذي ُعــرف بـــ 

»إرضاب الجمعيــة الطبيــة يف قطــاع غــزة«، ومنــذ هــذا التاريــخ تعلقــت روحــه بثاثيــة مرتابطــة ممثلــة مبخيــم يبنــا 

ومســجد الهــدى وحركــة الجهــاد اإلســامي، وكانــت هــذه الثاثيــة تعنــي لــه ذلــك املخيــم الثائــر صانــع الرجــال، وهــذه 

الحركــة املجاهــدة مخرجــة األبطــال، وهــذا املســجد الشــامخ منبــع الشــهادة والشــهداء حيــث انطلــق الشــهيد القائــد أبو 

أحمــد بعدهــا كشــخصية ثائــرة قويــة تتميــز بكاريزمــا خاصــة دفعت الكثر مــن أبنــاء املخيم لالتحــاق بصفــوف الحركة.

ــا كان يحــر  ــرًا بشــخصية املؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي عندم ــو حســنني كث ــد صــاح أب ــر الشــهيد القائ تأث

ندواتــه ويقــرأ بشــغف كبــر كتاباتــه ومقاالتــه، ووصــواًل إىل آخــر لحظــات حياتــه. وكثــرًا مــا يــردد مــا كتبــه الدكتــور 

ــه. ــه وترحال فتحــي الشــقاقي يف حل

املجاهــد أبــو حســن مســئول اإلعــام الحــريب بلــواء رفــح أشــاد بالــدور الريــادي والبنــاء الــذي قــام بــه الشــهيد القائــد 
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أبــو أحمــد رحمــه اللــه يف ســبيل االرتقــاء بجهــاز اإلعــام الحــريب، كإعــام مقــاوم هدفــه األســاس إبــراز الصــورة املرشقــة 

للمقاومــة الفلســطينية ودحــض الروايــة الصهيونيــة املخادعــة وفضــح الجرائــم واالعتــداءات الصهيونيــة بحــق شــعبنا.

وأضــاف: »العقليــة الفــذة التــي متيــز بهــا أبــو أحمــد أحدثــت طفــرة نوعيــة يف ميــدان اإلعــام، وكانــت ســبًبا رئيســًيا 

يف إظهــار اإلعــام الحــريب بصــورة مميــزة ومخيفــة بالنســبة للعــدو الصهيــوين، عــى الرغــم مــن فــارق اإلمكانــات التــي 

متتلكهــا املقاومــة مقارنــة بإمكانيــات اإلعــام الصهيــوين«.

ــها  ــريب، وكرس ــام الح ــاز اإلع ــئواًل لجه ــه مس ــرتة عمل ــال ف ــاطاته خ ــوده ونش ــن جه ــد م ــو أحم ــف أب ــال: »كث وق

لصناعــة هــذا الــرح اإلعامــي الكبــر الــذي ال ميكــن تجــاوزه أو إقصــاؤه عــن الســاحة اإلعاميــة مــن خــال سلســلة 

ــا«. ــي ال حــر له ــة الت األعــامل واإلنجــازات الطويل

وأوضــح أن الشــهيد القائــد أبــو أحمــد تابــع عملــه وهــو يف أقــى الظــروف وأشــدها خطــورة عــى حياتــه حيــث 

ظلــت توجيهاتــه وأوامــره مســتمرة إىل الطواقــم العاملــة خــال معركــة البنيــان املرصــوص التــي ارتقــى فيهــا شــهيًدا، 

وكذلــك يف املعــارك الســابقة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 25 يوليــو )متــوز( 2014م املوافــق 27 رمضــان 1435هـــ مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى 

قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، ويف يــوم مــن أرشس أيــام معركــة البنيــان املرصــوص 

وأثنــاء تواجــد الشــهيد القائــد صــاح الديــن يف منزلــه وبعــد أداءه لصــاة الفجــر بعــد ليلــة قــدر مباركــة، ويف صبــاح يــوم 

الجمعــة مــن أيــام العتــق مــن النــار، ويف يــوم رصخــة املســتضعفني يف وجــه املســتكرين أال وهــو يــوم القــدس العاملــي؛ 

تــم تكريــم الشــهيد املقــدام أبــو أحمــد بالوســام الــذي يســتحقه بعــد مشــوار طويــل يف مســرة الجهــاد واملقاومــة حيــث 

أطلقــت طائــرات العــدو الصهيــوين صواريخهــا الحاقــدة تجــاه املنــزل لرتقــي شــهيًدا برفقــة نجليــه الشــهيدين الطفلــني 

عبــد العزيــز وهــادي إىل عليــاء املجــد والخلــود شــاهدين عــى ظلــم االحتــال الصهيــوين وإجرامــه ضــد اإلنســانية.
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الشهيد املجاهد عبد الله إبراهيم عبد الله أبو ليلة

جعل من بيته مكانًا لخدمة املجاهدين

الميالد والنشأة
يف 7 أبريــل )نيســان( 1963م ويف منطقــة املغراقــة وســط قطــاع غــزة، كانــت أرسة إبراهيــم أبــو ليلــة عــى موعــد مــع 

ميــاد ابنهــا البكــر الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه إبراهيــم أبــو ليلــة )أبــو إبراهيــم( ليعــم الــرور والفــرح أرجــاء املنــزل، 

ولتبــدأ قصــة فــارس تــرىب منــذ نعومــة أظافــره عــى تعاليــم اإلســام وحــب الجهــاد وعشــق فلســطني. تعــود جــذور 

ــروا منهــا قــًرا وظلــاًم يف نكبــة العــام 1948م. عائلــة شــهيدنا إىل بلــدة »يــازور« والتــي ُهجِّ

ــل  ــة وانتق ــة االبتدائي ــج ودرس املرحل ــة الري ــة يف منطق ــدارس الوكال ــق مب ــه والتح ــد الل ــد عب ــهيد املجاه ــر الش ك

للصــف األول اإلعــدادي، ومل يكمــل دراســته التعليميــة وآثــر مســاعدة أرستــه يف تلبيــة احتياجاتهــا ومســتلزماتها الحياتيــة 

بســبب مــرض والــده وكــرس كل حياتــه ألرستــه.

صفاته وأخالقه
كغــره مــن الشــباب الطمــوح يف الحيــاة بــدأ برتتيــب حياتــه األرسيــة، ويف العــام 1984م تــزوج شــهيدنا الفــارس عبــد 

اللــه مــن زوجتــه الصابــرة ورزق منهــا ثاثــة مــن األبنــاء هــم: إبراهيــم، ومحمــد، ولــني، مــألوا حياتــه بهــاء وضيــاء، فهــو 

الــزوج املحــب واألب العطــوف الــذي يتســم بالهــدوء ومعاملتــه الحســنة ألطفالــه وغرهــم مــن األطفــال، يحنــو عليهــم 

ويلعــب معهــم ويؤثــر عــى الجميــع بحســن خلقــه ومعاملتــه، كــام تقــول زوجتــه، وليــس هــذا فحســب، بــل هــو بــار 

بوالديــه واإلحســان لهــام وعــدم تركهــم للحظــة واحــدة مــن دون معــني.

يف العـــام 1993م انتقـــل شـــهيدنا املقـــدام أبـــو إبراهيـــم للعيـــش يف حـــي الزيتـــون مبحافظـــة غـــزة وعمـــل يف 

ـــاء  ـــع مـــن الجـــران واألصدق ـــوب الجمي ـــه لهـــذه املنطقـــة دخـــل قل ـــذ انتقال مجـــال التجـــارة لكســـب لقمـــة عيشـــه، ومن

واألقربـــاء فلطاملـــا شـــاركهم يف فرحهـــم وحزنهـــم، وســـاعدهم يف أعاملهـــم الخاصـــة، فهـــو األخ والصديـــق والقريـــب 

ـــار. ـــم الج ـــم، ونع له

(2014 - 1963)

دٌم يلــون األرض واألفــق والتاريخ، ونهر الــدم ال يتوقف، فمفاتيح 

االنتصــارات باتــت بيدهــم، تربــوا عــى مائدة القــرآن وعشــقوا تراب 

األنبيــاء حتــى أصحبــوا جــزًءا مــن وطــن ُروي بدمائهــم فأنبــت جيــل 

اإلميــان والوعــي والثــورة، طعامهــم ورشابهــم ومحياهــم ومامتهــم 

جهــاد واستشــهاد، هكــذا تعلمــوا مــن الشــقاقي األمــني، فأصبحــوا 

يُشــار إليهــم بالبنــان إىل أن مذهبهــم هــو فلســطني واإلســام. عــى 

درب الشــهداء كان يســر، صامًتــا بفعلــه وكامــه واالبتســامة املرشقة 

مل تغــب عــن محيــاه، إنــه الشــهيد الفــارس عبــد اللــه إبراهيــم أبــو ليلــة.
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مشواره الجهادي
املســجد عنــوان الطريــق إىل النــر، شــعار حملــه شــهيدنا الفــارس أبــو إبراهيــم يف قلبــه وعملــه فــكان مــن عــامر 

ــا عــى الصلــوات يف املســجد وملتــزم يف مســجد أرض الربــاط بحــي الزيتــون، ومل يــرتك قــط صــاة  بيــوت اللــه، محافظً

الفجــر يف املســجد؛ لتكــون شــاهدة عــى صدقــه وســبقه يف مياديــن العبــادة والجهــاد حتــى إنــه يف األوقــات التــي كان 

املســجد معرًضــا للخطــر فيهــا يف املعــارك مــع املحتــل مل يتخــل عــن الصــاة يف املســجد، ليــس ذلــك فحســب بــل شــارك 

أقرانــه يف نظافــة املســجد ليــرتك بعــد رحيلــه أثــًرا كبــرًا بــني املصلــني وبــني أصدقائــه كــام يقــول رفيقــه أبــو محمــود.

مبــادئ اإلســام وعشــق الجهــاد يف ســبيل اللــه مل تكــن شــعاًرا فحســب عنــد شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه بــل جســدها 

عــى أرض الواقــع حيــث حــرص عــى أن يشــارك يف أعــراس الشــهادة ويحــث الشــباب عــى طلبهــا، ويف العــام 2007م 

التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي بعــد أن تــرشب مــن فكرهــا وآمــن مبعتقداتهــا واســتعد لبــذل الغــايل والنفيــس 

يف ســبيل اللــه.

موعد مع الشهادة
ليلــة 25 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( ومــع اشــتداد القصــف الصهيــوين واحتــدام املعركــة جعــل الشــهيد املجاهــد عبــد 

اللــه مــن بيتــه مــكان لخدمــة املجاهديــن فتحصنــوا يف منزلــه ليعــدوا ويجهــزوا للقــاء العــدو، ولكــن قــدر اللــه هــو 

ــه بشــكل كامــل لرتقــي  ــه ودمرت ــد الل الغالــب حيــث قامــت قــوات االحتــال باســتهداف منــزل الشــهيد الفــارس عب

شــهيًدا مــع اثنــني مــن املقاتلــني األشــداء الذيــن أذاقــوا العــدو صنــوف الويــات وهــم الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو زينــة 

والشــهيد املجاهــد عبــد املجيــد العايــدي وكاهــام مــن فرســان رسايــا القــدس، ارتقــى األقــامر الثاثــة إىل العــا ورحلــوا 

ليصبحــوا نجوًمــا تــيء لنــا طريــق الحريــة والتحريــر بــإذن اللــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد عبد املجيد عبد الله عبد املجيد العايدي

املجاهد املجهول وبحر األرسار العميق

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد املجيــد عبــد اللــه العايــدي )أبــو يحيــى( يف كنــف أرسة محافظــة ملتزمــة يف حــي الزيتــون 

ــي  ــر الســبع« الت ــة »ب ــة بســيطة تعــود جذورهــا إىل مدين ــرىب وســط عائل ــاين( 1978م، ت ــون الث ــر )كان ــخ 1 يناي بتاري

ــروا منهــا قــًرا وظلــاًم يف نكبــة العــام 1948م. تتكــون أرستــه مــن والديــه وخمســة ذكــور وبنتــني، وترتيــب شــهيدنا  ُهجِّ

الخامــس بــني أفــراد أرستــه.

درس الشــهيد املجاهــد عبــد املجيــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني بحــي الزيتــون، 

ــوق ليتخــرج  ــة الحق ــزة ودخــل كلي ــة األزهــر بغ ــك التحــق بجامع ــد ذل ــة يف مدرســة فلســطني، وبع ــة الثانوي واملرحل

ــى  ــا ع ــل دامئً ــاًم، ويعم ــا ج ــام حًب ــه يحبه ــام؛ ألن ــر بوفاته ــام 2005م وتأث ــداه ع ــويف وال ــاة، ت ــة املحام ــل مبهن ويعم

إرضائهــام، وال يغضبهــام أبــًدا. تــزوج مــن رفيقــة حياتــه وأنجــب منهــا طفلــني يحيــى ويوســف الــذي جــاء إىل الحيــاة 

بعــد استشــهاده.

صفاته وأخالقه 
متتــع الشــهيد املقــدام عبــد املجيــد بأخــاق عاليــة وصفات رائعــة، تــراه يف املناســبات االجتامعيــة، باألفــراح واألحزان، 

تجــده هنــاك يحــل املشــاكل وال يرتكهــا إال بعــد أن يحلهــا ويصلــح بــني الطرفــني، وهــو محبــوب مــن الجميــع وال يكــره 

أحــًدا، وبصفتــه محامًيــا الــكل يــأيت إليــه فــكان ال يحــب الظلــم، فأصبــح نصــر املظلومــني، ال يتكــر عــى أحــد، وتجــده 

حنونـًـا طيًبــا مــع الجميــع.

ــه،  ــر ببيت ــزوج، مل يق ــم ال ــون، نع ــب وحن ــد طي ــد املجي ــًة: »الشــهيد عب ــت قائل ــى تحدث ــة الشــهيد أم يحي زوج

ــل  ــل، قب ــزوج والرج ــم ال ــًا نع ــه، فع ــه من ــا أطلب ــي كل م ــي ويلب ــي، يرضين ــه أزعلن ــا أن ــعر يوًم ــرًا، مل أش ــي كث يحبن

(2014 - 1978)

ـــاء املجـــد  ـــد رحـــل إىل علي ـــة شـــهيد جدي ـــوم عـــى ضف نقـــف الي

ـــن ســـبقوه نحـــو  ـــى وأحـــب، ولحـــق بالذي ـــام متن ـــود شـــهيًدا ك والخل

العليـــاء، فاللـــه يختـــار صفـــوة عبـــاده ويعطيهـــم هـــذا الوســـام 

الرفيـــع، الـــذي ال ينالـــه إال هـــؤالء الرجـــال الذيـــن باعـــوا الدنيـــا 

ــوا  ــى، وليكونـ ــردوس األعـ ــه الفـ ــم اللـ ــرة، ليجزيهـ ــرتوا اآلخـ واشـ

ـــل  ـــاء والرس ـــة األنبي ـــد ، وبرفق ـــى محم ـــب املصطف ـــة الحبي برفق

ـــا الشـــهادة  ـــم إنه ـــا، نع ـــك رفيق والصالحـــني والشـــهداء وحســـن أولئ

ـــد  ـــد املجي ـــارس عب ـــهيدنا الف ـــذا كان ش ـــا، هك ـــك إياه ـــه، ويرزق ـــبيل الل ـــت تجاهـــد يف س ـــهادة وأن ـــن ش ـــا م ـــا أجمله وم

ـــامء. ـــن العظ ـــن ضم ـــون م ـــر ليك ـــب الطاه ـــذا الرك ـــق به ـــدي، التح العاي
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استشــهاده بفــرتة أصبحــت ترفاتــه أكــر حًبــا وتعلًقــا بــكل يشء، ويلبــي يل والبنــي يحيــى كل مــا نطلبــه، وأصبــح أكــر 

ــا«. ــا علين ــا وعطًف حنانً

ــة  ــي لحرك ــه ينتم ــأت أن ــى أين تفاج ــه حت ــدث مع ــا يح ــي يل م ــوم، ال يح ــى كت ــو يحي ــى: »أب ــت أم يحي  وتابع

ــا،  ــا متاًم ــد عــن بيتن ــه العســكري بعي ــا، عمل ــا القــدس، ومل يكــن يخرن ــا العســكري رساي ــاد اإلســامي ويف جناحه الجه

قبــل استشــهاده بيــوم كان عندنــا، فنحــن خرجنــا مــن منزلنــا وذهبــت إىل منــزل عائلتــي، وخــال الحــرب حدثتــه عــر 

الهاتــف، وقلــت لــه تعــال عندنــا، فقــال يل ال عنــدي عمــل وال أســتطيع أن أتــرك منطقــة الزيتــون وآيت عندكــم، حيــث 

كان يتحــدث يل بطريقــة كأنــه يودعنــا، فأصبــح يوصينــي بيحيــى ويوســف الــذي ولــد بعــد الحــرب وأن أهتــم بهــام 

وأربيهــام تربيــة صالحــة إذا مــا حصــل يشء، وبالفعــل بعدهــا بيــوم تلقينــا خــر استشــهاده، وتفاجأنــا كلنــا أنــه يعمــل 

ــا رحمــه اللــه«. ضمــن رسايــا القــدس، ولكــن صرنــا عندمــا ســمعنا الخــر، فشــهادته رفعــت رأســنا عالًي

مشواره الجهادي
ــار، وشــارك يف  ــا منــه بصوابيــة النهــج والخي ــو يحيــى إىل حركــة الجهــاد اإلســامي إميانً انتمــى شــهيدنا املجاهــد أب

األنشــطة والفعاليــات التــي تقيمهــا الحركــة، كــام أنــه التحــق بالعمــل النقــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي فــرع املحامــني. 

انضــم الشــهيد املقــدام عبــد املجيــد إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وتلقــى 

العديــد مــن الــدورات العســكرية، فهــو نعــم املجاهــد، يعمــل بصمــت وال يحــب الظهــور واملظاهــر، رجــل يف جميــع 

املياديــن، تجــده نشــيطًا مفعــاًم بالحيويــة ويعشــق الجهــاد يف ســبيل اللــه تعــاىل.

عمــل شــهيدنا الفــارس أبــو يحيــى يف الجهــاز الدعــوي التابــع لرايــا القــدس داخــل كتيبــة الزيتــون، يقــوم بإعطــاء 

ــا  ــي عبده ــق الت ــذه الطري ــة ه ــاد ومواصل ــى الجه ــم ع ــه، ويحثه ــن بالل ــان املجاهدي ــزز إمي ــة ويع ــدروس الدعوي ال

الشــهداء بدمائهــم وتضحياتهــم الجســام، وبعــد ذلــك انضــم إىل وحــدة الهندســة التابعــة للرايــا بحــي الزيتــون، فعمــل 

ــام  ــزة يف الع ــى غ ــرب ع ــل الح ــر قب ــه دور كب ــوات، ول ــدات والعب ــق باملع ــز املناط ــفة وتجهي ــوات الناس يف زرع العب

2014م، فــكان مــن ضمــن وحــدات الهندســة التــي قامــت بــزرع املناطــق الرشقيــة لحــي الزيتــون بالعبــوات الناســفة.

موعد مع الشهادة
بعــد مشــوار جهــادي طويــل وحافــل بالبطــوالت والتضحيــات، أىب الفــارس إال أن يرتجــل عــن صهــوة جــواده، ليلتحــق 

ــام  ــف الع ــوين عــى قطــاع غــزة يف صي ــي شــنها العــدو الصهي ــا أراد، خــال الحــرب الت ــه م ــكان ل بركــب الشــهداء، ف

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( ارتقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد املجيــد بتاريــخ 25 يوليــو )متــوز( 2014م يف قصــف 

صهيــوين غــادر اســتهدف منــزل الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه أبــو ليلــة يف حــي الزيتــون، وارتقــى يف هــذا االســتهداف 

الجبــان الشــهيد املجاهــد محمــد أبــو زينــة والشــهيد املجاهــد عبــد اللــه أبــو ليلــة.
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الشهيد املجاهد محمد سمر عبد العال النجار

شهيد الفجر يف ليلة القدر

الميالد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد محمــد ســمر النجــار النــور بتاريــخ 20 فرايــر )شــباط( 1989م يف منطقــة املــوايص قــرب 

شــاطئ البحــر غــرب مدينــة خانيونــس، عــاش طفولتــه يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة، ويعتــر البحــر مصــدر رزقهــا 

حيــث يعمــل معظــم ســكان تلــك املنطقــة يف مجــال الصيــد إىل جانــب عملهــم يف قطــاع الزراعــة، فــكان لتلــك البيئــة 

الطبيعيــة الخابــة أشــد األثــر يف تكويــن شــخصية املجاهــد محمــد النجــار. وتتكــون أرسة شــهيدنا مــن عــرشة مــن األبنــاء 

والبنــات، ويعتــر شــهيدنا البكــر لوالديــه.

درس الشــهيد املجاهــد محمــد مراحــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة جــرار القــدوة مبنطقــة املــوايص، 

ثــم انتقــل لدراســة املرحلــة الثانويــة يف مدرســة »هــارون الرشــيد« مبعســكر خانيونــس، ليلتحــق بعــد اجتيــاز مرحلــة 

الثانويــة بالكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة وحصــل عــى شــهادة الدبلــوم يف الخدمــة االجتامعيــة، وعــزم عــى إكــامل 

دراســته الجامعيــة، لكــن استشــهاده حــال دون ذلــك.

ومل ميــِض عــى زواج شــهيدنا عــام حتــى كان استشــهاده، حيــث مل يحــول زواجــه أو مــا تحملــه زوجتــه يف أحشــائها 

عــن مواصلتــه طريــق ذات الشــوكة، بــل شــكل ذلــك دافًعــا لــه ملواصلــة طريــق الجهــاد واالستشــهاد.

صفاته وأخالقه
ُعــرف شــهيدنا الفــارس محمــد ببســاطته وتواضعــه، كــام ارتبــط بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه وأبنــاء عمومتــه ومــع 

ســكان الحــي الــذي يقطنــه، ورفاقــه يف العمــل، محــب للجميــع، ومحبــوب مــن الجميــع. ومتيــز بالجــرأة والشــجاعة، 

ــع لهــام  ــه مطي ــار بوالدي ــدت للمتقــني، ب ــا الســموات واألرض أُع ــة عرضه ــة طامــع يف جن ــا الفاني زاهــد يف هــذه الدني

ومقــرب منهــام، ويعطــف عــى الصغــر ويحــرتم الكبــر.

ـــه إىل  ـــو يف طريق ـــتهدافه وه ـــم اس ـــث ت ـــجد، حي ـــة باملس ـــاة يف جامع ـــى الص ـــد ع ـــدام محم ـــهيدنا املق ـــرص ش ِح

(2014 - 1989)

ـــال  ـــود الرج ـــن، ويع ـــراب الوط ـــى ت ـــهداء ع ـــل الش ـــتمر قواف وتس

الرجـــال يصولـــون ويجولـــون يف ســـاحات الجهـــاد، ويثـــرون النقـــع 

ـــة،  ـــة عالي ـــه خفاق ـــه إال الل ـــة ال إل ـــع راي ـــل رف ـــن أج ـــكان، م يف كل م

ـــجاعة  ـــكل ش ـــاد ب ـــادي للجه ـــادي املن ـــني ين ـــوف ح ـــون الصف ويتقدم

وقـــوة، ال يخافـــون يف اللـــه لومـــة الئـــم، فهـــا هـــم يتقدمـــون 

ـــرح ورسور؛  ـــكل ف ـــتقبلونها ب ـــهادة، يس ـــو الش ـــم نح ـــني صدوره مرشع

ـــا  ـــوًدا دافًع ـــهداء، ووق ـــب الش ـــًرا ملواك ـــادهم ج ـــن أجس ـــوا م ليجعل

للمجاهديـــن الذيـــن يحملـــون اللـــواء مـــن بعدهـــم.



333 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

ـــل حـــرص عـــى  ـــه للصـــاة يف جامعـــة، ب ـــِف بأدائ ـــذي يُعـــد مـــن رواده ألداء صـــاة الفجـــر، ومل يكت مســـجد اإلحســـان ال

ـــي  ـــرآن الت ـــظ الق ـــات حف ـــة وحلق ـــدوات اإلمياني ـــزم بالن ـــوات، وملت ـــى أداء الصل ـــه ع ـــه وأصدقائ ـــع إخوان ـــث جمي ح

ـــجد. ـــام يف املس ـــت تق كان

مشواره الجهادي
ــاد اإلســامي يف  ــة الجه ــاوم، فانتمــى لحرك ــل، عــى اإلســام املق ــار األم ــد عــى الخي ــاوم محم تعــرف شــهيدنا املق

فلســطني يف عــام 2009م، ويف بدايــة التحاقــه لحركــة الجهــاد اإلســامي حــرص عــى املشــاركة يف األنشــطة والفعاليــات 

واملســرات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة، وأيًضــا حــرص الشــهيد عــى إيصــال فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي إىل ســكان 

املــوايص مــن خــال النــدوات الدينيــة والسياســية والعــروض املرئيــة التــي يقدمهــا مــع إخوانــه. وبعــد فــرتة مــن الوقــت 

التحــق شــهيدنا الفــارس محمــد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وتلقــى يف بدايــة 

األمــر العديــد مــن الــدورات األمنيــة والعســكرية املختلفــة التــي أعدتــه وأهلتــه ليكــون مجاهــًدا شــجاًعا. كــام أثبــت 

بســالته يف الربــاط عــى ثغــور البحــر، ملواجهــة أي تقــدم للقــوات البحريــة الصهيونيــة.

ــه  ــب متتع ــر، وإىل جان ــة النظ ــجاعة منقطع ــل وش ــاءة يف العم ــن كف ــد م ــدام محم ــهيد املق ــداه الش ــا أب ــًرا مل نظ

بالريــة التامــة، تــم اختيــاره للعمــل داخــل املوقــع العســكري التابــع لرايــا القــدس حيــث أشــاد مســئولوه بأدائــه 

العــايل يف بنــاء الغــرف الخاصــة بالتدريــب النظــري، وتجهيــز املوقــع مــع كافــة مــا يحتــاج إليــه للتدريــب، إىل جانــب 

ــاء فــرتة إجــازة زواجــه حــرص عــى الحضــور. ــى أثن ــات، حت ــة األوق حرصــه عــى التواجــد يف املوقــع يف كاف

يســجل لشــهيدنا رصــده لتحــركات العــدو جــًوا وبحــًرا وتواصلــه أثنــاء معركــة البنيــان املرصــوص مــع غرفــة ســاح 

اإلشــارة، والقيــادة امليدانيــة، وإعطاؤهــا كافــة املعلومــات عــن تحــركات العدو الصهيــوين أواًل بــأول، إىل جانب اســتعداده 

ورفاقــه املجاهديــن التصــدي ألي توغــل صهيــوين كان محتمــًا بحــًرا.

موعد مع الشهادة
ــو )متــوز( 2014م خــال  ــق 25 يولي ــوم 27 رمضــان لعــام 1435هـــ، املواف استشــهد الشــهيد املجاهــد محمــد يف ي

الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( وذلــك أثنــاء ذهابــه 

ألداء صــاة الفجــر حــارًضا يف املســجد حيــث أصيــب بصــاروخ أطلــق مــن طائــرة اســتطاع صهيونيــة اســتهدفه بصــورة 

مبــارشة مــام أدى إىل استشــهاده عــى الفــور، بعــد أن نطــق بالشــهادة.

يقــول والــده الحــاج ســمر مــن فــوق أنقــاض منزلــه املدمــر بفعــل القصــف الصهيــوين: »مل يكتــِف االحتــال بقتــل 

نجــيل، بــل ســارعوا إىل قصــف منــزل العائلــة أثنــاء دفننــا للشــهيد يف مقــرة العائلــة«، مشــدًدا عــى أنــه مهــام فعــل 

العــدو الصهيــوين مــن قتــل وتدمــر لــن يثنيــه عــن مواصلــة طريــق الجهــاد واالستشــهاد حتــى تحريــر فلســطني.

وأضــاف الوالــد الصابــر: »العــدو الصهيــوين يعتقــد أنــه بقتــل أبنائنــا وتدمــر بيوتنــا ســيكر شــوكتنا، لكننــا نقــول لــه 

نحــن باقــون باقــون لــن نرحــل ولــن نرفــع الرايــة البيضــاء أبــًدا«.
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الشهيد املجاهد سامل مصطفى زيك الهديهدي

ارتقى صامئًا يسقي األرض من دمه

الميالد والنشأة
يف 25 ســبتمر )أيلــول( 1996م ولــد الشــهيد املجاهــد ســامل مصطفــى الهديهــدي يف مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع 

ــر ســكانها منهــا عــام 1948م لعائلــة تتكــون  غــزة يف أرسة تعــود جذورهــا إىل مدينــة »يافــا املنشــية« املحتلــة والتــي ُهجِّ

مــن ثاثــة أشــقاء وثــاث شــقيقات لعائلــة زرعــت فيهــم العطــاء وحــب الوطــن.

ــني ليلتحــق  ــوث وتشــغيل الاجئ ــة غ ــدارس وكال ــة مب ــة واإلعدادي ــني االبتدائي ــامل املرحلت درس الشــهيد املجاهــد س

ــه. ــت أمنيات ــه بالجامعــة كــام كان ــل التحاق ــى استشــهد قب ــة حت ــة الثانوي باملرحل

صفاته وأخالقه
بقلــب صابــر وابتســامة ترتســم عــى محياهــا وهــي تســتعيد صــورة نجلهــا بــدت أم الشــهيد املجاهــد ســامل يف ذكــر 

صفاتــه، تقــول: »بفقــد ســامل جــزء مــن حيويــة الحــي الــذي نســكنه تــاىش؛ فهــو مصــدر بهجــة املــكان إضافــة لكونــه 

ــة  ــة إىل صل ــا مبســجد الســيد قطــب إضاف ــوات جميعه ــه بالصل ــة والتزام ــه العالي ــع بســبب أخاق ــن الجمي ــا م محبوبً

رحمــه التــي مل يقطعهــا عــى الرغــم مــن صغــر ســنِّه وطيبــة قلبــه مــع شــقيقاته ومشاكســة الصغــار مــن إخوتــه«.

ــأ  ــه، مل أفاجــأ بنب ــني جيوب ــوى ب ــئ يل الحل ــاط ليخب ــه يف الرب ــد غياب ــل وبع ــأيت يف اللي ــم تكمــل: »كان ي تصمــت ث

ــه«. ــن قبل ــني م ــب الصادق ــٍن أن يلتحــق برك ــا متم ــب للشــهادة محــب له ــو طال استشــهاده فه

مشواره الجهادي 
ـــث انضـــم وهـــو  ـــل العســـكري حي ـــن االنخـــراط يف العم ـــدام ســـامل م ـــة مل تســـتنث شـــهيدنا املق ـــره القليل ســـنوات عم

ـــه  يف الخامســـة عـــرشة مـــن عمـــره بحركـــة الجهـــاد اإلســـامي ضمـــن حلقـــات الدعـــوة مبســـجد الســـيد قطـــب مـــع إخوان

مـــن شـــباب ومنـــارصي الحركـــة إضافـــة إىل التحاقـــه بكتيبـــة املرابطـــني مبنطقـــة املنـــارة بالجهـــات الرشقيـــة ملدينـــة 

(2014 - 1996)

ــامئهم  ــم بأس ــه، يناديه ــه إلي ــم الل ــام يصطفيه ــايل الع ــر لي يف خ

الجميلــة ويتخــرَّ الصالحــني منهــم، يجتهــدون بالليــل بــني ثغــور 

ــى  ــوه، ويبق ــب الوج ــروح لتغي ــدِم وال ــون األرض بال ــى ويحرس الحم

جميــل صفاتهــم حــارًضا بعــد الغيــاب. شــهيدنا الفــارس ســامل أحــبَّ 

الشــهادة، فغــاب بأعظــم ليــايل الدهــر صامئـًـا يســقي األرض مــن دمــه 

ــن  ــرق فلســطني وم ــبقوه فتغ ــن س ــا املعجــون مب ــن ترابه ــر م ويتعطَّ

مــوا  فيهــا بالــدِم املســفوح عليهــا باكيــة حزينــة تــزف الراحلــني ومــن قدَّ

ــه رخيصــة. ــم لل أرواحه
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ـــتلزماتها  ـــال مس ـــوم بإيص ـــة؛ إذ يق ـــاطات الحرك ـــًا لنش ـــل مراس ـــد عم ـــاطه فق ـــًرا لنش ـــه، ونظ ـــب عمل ـــس. وبجان خانيون

ـــق. ـــة املناط لكافَّ

موعد مع الشهادة
ــان  ــة البني ــزة )معرك ــاع غ ــى قط ــدة ع ــة وحاق ــرب رشس ــن ح ــوين بش ــدو الصهي ــام الع ــام 2014م ق ــف الع يف صي

املرصــوص(، واستبســلت املقاومــة يف الدفــاع عــن أبنــاء شــعبها لصــد هــذا العــدوان الصهيــوين، ويف 26 يوليــو )متــوز( 

2014م والــذي يصــادف ليلــة 27 رمضــان ويف أحــب الليــايل إليــه يصطفــي اللــه عبــاده اللذيــن أحبهــم حيــث شــهيدنا 

ــة منزلهــم بصــاروخ  ــة الصهيوني ــرات الحربي املقــدام ســامل ورفاقــه عــى موعــد مــع الشــهادة بعدمــا اســتهدفت الطائ

اســتطاع، ومــن ثــم أتبعتــه بصــاروخ آخــر مــن نــوع )F16( منــزل عائلــة رشاب واملكــون مــن أربعــة طوابــق والواقــع 

قــرب الضابطــة الجمركيــة رشق خانيونــس لرتقــي الشــهيد املجاهــد ســامل ورفيقــا دربــه الشــهيدان املجاهــدان وســيم 

ــاد رشاب.  وإي

وعــن كراماتــه تقــول والدتــه: »ســامل طلــب للشــهادة وأكرمــه اللــه بهــا«. وعــن عرســه تبتســم؛ إذ إنهــا اســتبرشت 

ــن الجميــع مــن اللحــاق بــه. ــت مــن املشــيعني البرشيــات حــول رسعــة املوكــب وعــدم متكّ مبكانتــه بعدمــا تلقَّ
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الشهيد املجاهد عيل محمد عيل األسطل

آمل العدو بقصفه الصواريخ يف معركة البنيان املرصوص

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عــيل محمــد األســطل بتاريــخ 5 ينايــر )كانــون الثــاين( 1982م يف بلــدة القــرارة جنــوب مدينــة 

خانيونــس ألرسة متدينــة ومحافظــة عــى تعاليــم اإلســام وروعتــه. عــاش مــع والديــه وخمســة مــن األبنــاء وســت مــن 

البنــات، وقــدر اللــه أن يكــون شــهيدنا الثالــث بــني إخوانــه. حياتــه عبــارة عــن رحلــة عــذاب مضنيــة مــن فقــر وظلــم 

احتــايل ألراضيهــم وحرمانهــم منهــا؛ ألنهــم كانــوا يســكنون مبنطقــة حدوديــة قريبــة مــن الســياج وبالتــايل يتعرضــون 

مــن وقــت آلخــر لهجــامت صهيونيــة رشســة.

درس الشــهيد املجاهــد عــيل املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة عبــد القــادر ببلــدة القــرارة، ولكــن ظــروف 

ــة  ــال للمرحل ــايل االنتق ــة وبالت ــة اإلعدادي ــامل املرحل ــن إك ــه م ــه مل متكن ــا أرست ــر به ــت مت ــي كان ــة الت ــاة الصعب الحي

ــم. ــات األساســية ألرسته ــده يف ســد املروف ــة، فتوجــه إىل العمــل ملســاعدة وال الثانوي

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املجاهــد عــيل بالهــدوء الشــديد واالبتســامة التــي مل تغــب لحظــة عــن شــفتيه، حافــظ عــى الصــاة 

منــذ الصغــر ومتســك بكتــاب اللــه فصــدق إخاصــه، حتــى أصبــح فيــام بعــد أحــد اإلخــوة الذيــن يلقــون دروس دينيــة 

ألبنــاء املســاجد يف بلــدة القــرارة، أحبــه كل مــن عرفــه خــال حياتــه لشــدة تعاونــه ومســاعدته لآلخريــن يف ظــروف 

الحيــاة التــي يعيشــون بهــا.

ــه حكمــة يف  ــا ل ــذي دوًم ــر ال ــل املن ــة العق ــة إىل الشــخصية صاحب ــه باإلضاف ــه مــن أفضــل أبنائ ــده بأن ــه وال وصف

ــه. ــني شــباب بلدت ــن ب ــا م ــز به ــي متي ــة الت ــه يف كل املراحــل، الشــخصية الحكيمــة الخلوق ــه، يعتمــد علي كام

مشواره الجهادي
ــي  ــرش الوع ــاد اإلســامي يف ن ــة الجه ــاء حرك ــة أبن ــادي مبرافق ــة مشــواره الجه ــام شــهيدنا املجاهــد عــيل يف بداي ق

الدينــي والدنيــوي مــن خــال املســاجد وحلقــات الديــن التــي كانــت تعــد مــن وقــت آلخــر، ومــن ثــم اتجــه إىل رسايــا 

ــال  ــة اإلحت ــه املرابطــني عــى الثغــور ملواجه ــزم مــع إخوان ــاد اإلســامي، والت ــة الجه ــاح العســكري لحرك القــدس الجن

ــة عــام 2006م. ــوين الغاصــب يف بداي الصهي

(2014 - 1982)

ــهداء،  ــاء الش ــا لدم ــى وفًي ــايل وأن يبق ــه الغ ــذل وطن ــرر أال يخ ق

يــدرك جيــًدا أن العظــامء يتقنــون فــن اإلخــاص، مــا دفعــه ملواصلــة 

ــاٍل  ــر مب ــه غ ــة يف حيات ــر لحظ ــى آخ ــاوم حت ــادي املق ــل الجه العم

باملخاطــر التــي عمــد إليهــا العــدو الصهيــوين خــال حربــه يف معركــة 

ــوص. ــان املرص البني
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عمــل الشــهيد املجاهــد عــيل ضمــن صفــوف الوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس ببلــدة القــرارة حيــث امتاز بنشــاطه 

الفعــال والقــوي يف قصــف مغتصبــات العــدو الصهيــوين القريبــة مــن الســياج الفاصل.

موعد مع الشهادة
ــدر  ــات الغ ــل آلي ــن قب ــم م ــال قصفه ــه خ ــاء عائلت ــن أبن ــد م ــه العدي ــرًا لفقدان ــيل كث ــد ع ــهيدنا املجاه ــر ش تأث

الصهيونيــة بصــاروخ )F16( ومنهــم ابــن عمــه عــيل عبــد املجيــد األســطل، وخالــه إســامعيل محمــد األســطل مــع أبنائــه 

األربعــة وذلــك خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان 

املرصــوص(، فبعــد استشــهادهم توعــد بأخــذ الثــأر، وهنــا بــدأت ثورتــه عــى العــدو بشــكل قــوي فبــدأ يطلــق الصواريــخ 

مــع إخوانــه املجاهديــن ليــل نهــار، ال يســتكني وال يهــدأ.

ــت  ــا، املحطــة األخــرة كان ــم دوًم ــن اشــتاق له ــة وم ــاء واحتضــان األحب ــد اللق ــو )متــوز( 2014م موع ويف 26 يولي

لشــهيدنا املقــدام عــيل زيارتــه ألرستــه واالطمئنــان عليهــم والطلــب منهــم أن ينتقلــوا مــن بيتهــم لصعوبــة الوضــع الــذي 

ــه بصــاروخ  ــة ترب ــرات الغــدر الصهيوني ــه وخــال ســره إذا بطائ ــة، ودع أرست ــدة القــرارة الحدودي ــه بل كانــت متــر ب

اســتطاع، فوقــع شــهيًدا ليفــوز بجنــة الرحمــن بــإذن اللــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد محمد عبد النارص عيل أبو زينة

ليُث يف ساحات الوغى

الميالد والنشأة
أبـــر الشـــهيد املجاهـــد محمـــد عبـــد النـــارص أبـــو زينـــة النـــور يف 13 أغســـطس )آب( 1993م يف أكنـــاف أرسة 

ـــروا منهـــا بفعـــل  محافظـــة عـــى تعاليـــم ديننـــا الحنيـــف، تعـــود جـــذور العائلـــة إىل قريـــة »زرنوقـــة« التـــي ُهجِّ

ـــهدينا  ـــاث، وش ـــاث إن ـــور وث ـــة ذك ـــه وثاث ـــن والدي ـــه م ـــون أرست ـــام 1948م. تتك ـــة يف الع ـــرام الصهيوني ـــات اإلج عصاب

هـــو الثالـــث بـــني أفـــراد األرسة.

درس الشــهيد املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة صفــد، واإلعداديــة يف مدرســة الحريــة، واملرحلــة الثانويــة 

يف مدرســة شــهداء الزيتــون، واملرحلــة الجامعيــة يف كليــة العــودة للعلــوم األمنيــة.

صفاته وأخالقه
ــااًل للشــاب  ــكان مث ــن ســكناه، ف ــب م ــاط القري ــر يف مســجد أرض الرب ــذ الصغ ــد من ــارس محم ــزم الشــهيد الف الت

ــه  ــم تكليف ــه ت ــن شــدة نشــاطه والتزام ــم، وم ــرآن الكري ــد الق ــر وموائ ــات الذك ــرىب يف حلق ــث ت ــذب حي املســلم امله

ــل التنظيمــي يف شــعبة الشــهيد عــامد ياســني. ــن لجــان العم ــة ضم ــة الرياضي ــن اللجن مســئواًل ع

ُعهــد شــهيدنا املقــدام محمــد مهذبًــا خلوًقــا وبــاًرا طائًعــا لوالديــه، محبوبًــا لــدى مــن عرفــه والتقــى بــه، هــو صاحــب 

ابتســامة دامئــة، صاحــب نخــوة يف مســاعدة اآلخريــن، مــن املحافظــني عــى صــاة الجامعــة يف املســجد وخاصــة صــاة 

الفجــر، كثــر العطــاء، أخاقــه حســنة وطيــب القلــب، قــى جــل حياتــه يف طاعــة اللــه عــز وجــل.

مشواره الجهادي
التــزم شــهيدنا املجاهــد محمــد باإلســام، وعلــم يقيًنــا أن الجهــاد يف فلســطني فــرض عــني عــى كل مســلم ومســلمة 

مــا دفعــة ليــؤدي هــذا الفــرض، ومــن بــني الفصائــل اختــار حركــة الجهــاد اإلســامي إلميانــه بصوابيــة نهجهــا املقــاوم 

(2014 - 1993)

ــان،  ــذي ميــي هــو الطغي قوافــل الشــهداء ال متــي ســدى، إن ال

نعــم هكــذا هــم الشــهداء ميــرون يف حياتنــا كمــرور النســمة، ميلئــون 

هــذه الحيــاة دفًئــا ومحبــة؛ فهــم أنــوار يضيئــون لنــا الطرقــات املظلمة 

ويرشــدوننا إىل الطريــق الصــواب، هــم مائكــة ال نشــعر بهــم إال عنــد 

الرحيــل. حديثنــا عــن مجاهــد عشــق البندقيــة وعشــق الجهــاد وأراد 

ــه ليحــرر األرض واملقدســات  ــا مجاهــًدا يف ســبيل الل أن يكــون جنديً

مــن دنــس املحتلــني الصهاينــة الجبنــاء، إنــه الشــهيد املجاهــد محمــد 

عبــد النــارص أبــو زينــة.
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ومتســكها بالثوابــت، ولبعدهــا عــن أي طريــق قــد ينحــرف عــن بوصلــة فلســطني كل فلســطني. شــارك يف العديــد مــن 

ــاد اإلســامي يف قطــاع غــزة، كــام حــرص عــى حضــور  ــة الجه ــا حرك ــي نظمته ــات الت ــات واألنشــطة واملهرجان الفعالي

جنــازات الشــهداء يف منطقتــه.

ــا  ومــن شــدة انضبــاط الشــهيد الفــارس محمــد يف العمــل التنظيمــي ولنشــاطه الــدءوب تــم تأهيلــه ليكــون جنديً

ــه للعمــل  ــي تؤهل ــدورات الت ــاز ال ــاد اإلســامي، واجت ــة الجه ــاح العســكري لحرك ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ضمــن صف

ــه الدائــم وخرتــه الجهاديــة يف هــذا املجــال،  ــه بتواصل العســكري يف وحــدة الــدروع بكتيبــة الزيتــون حيــث يشــهد ل

وشــارك يف تجهيــز العبــوات الناســفة برفقــة املجاهديــن عــى مشــارف حــي الزيتــون، وأيضــا شــارك املجاهديــن الربــاط 

عــى الثغــور.

موعد مع الشهادة
خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( ارتقــى 

شــهيدنا املقــاوم محمــد إىل جنــان الخلــد بتاريــخ 25 يوليــو )متــوز( 2014م يف قصــف صهيــوين غــادر اســتهدف منــزل 

ــد  ــان الشــهيد املجاهــد عب ــة يف حــي الزيتــون، وارتقــى يف هــذا االســتهداف الجب ــو ليل ــه أب ــد الل الشــهيد املجاهــد عب

املجيــد العايــدي والشــهيد املجاهــد عبــد اللــه أبــو ليلــة.
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الشهيد املجاهد نضال أحمد عيى أبو العسل

متنى الشهادة يف ليلة القدر، فنالهـا بصمت 

الميالد والنشأة
يف يــوم مبــارك مــن أيــام اللــه أبــر الشــهيد املجاهــد نضــال أحمــد أبــو العســل النــور بتاريــخ 1 أبريــل )نيســان( 

1988م يف مدينــة جــرش بــاألردن، والتــي تعــود جــذور عائلتــه إليهــا ليــرتىب يف أحضــان أرسة متدينــة وملتزمــة بتعاليــم 

الديــن اإلســامي الحنيــف، وتنهــل مــن موائــد الرحمــن وحفــظ القــرآن الكريــم، حيــث ُعهــد منــذ صغــره يتميــز بــني 

إخوتــه بســلوك وترفــات الــذكاء والجــرأة.

ــروا(،  ــة الغــوث والاجئــني )األون درس الشــهيد املجاهــد نضــال االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة )أ( التابعــة لوكال

ــدس املفتوحــة  ــة الق ــة يف جامع ــة الجامعي ــل املرحل ــو يوســف النجــار، وأكم ــة يف مدرســة أب ــة الثانوي ــل للمرحل وانتق

تخصــص معلــم صــف حتــى الســنة الثالثــة، ونــال الشــهادة العليــا قبــل أن ينهــي املســرة التعليميــة. متــزوج ولديــه 

ــاء بجانــب دراســته الجامعيــة. ــة الحاقــة والبن ــور الهــدى( )وقطــر النــدى(، وعمــل يف مهن ــان )ن بنت

صفاته وأخالقه
متيـــز شـــهيدنا املجاهـــد نضـــال منـــذ صغـــره بعطفـــه وحنانـــه، فاملحبـــة أســـلوبه يف الحيـــاة، والتفاهـــم نافذتـــه 

املرشعـــة لهمـــوم اآلخريـــن وأحزانهـــم، لُيســـدل عليهـــا نفحـــاٍت مـــن الطأنينـــة والســـكون يف وقـــٍت يتأرجـــح فيـــه 

ـــه املجاهـــد يف ســـبيل  ـــه الجـــرأة يف وقـــت مبكـــر، ال يهـــاب مـــن أي يش، وألن ـــرف عن ـــني الوجـــع والحـــرات، ُع القلـــب ب

ـــو  ـــع، وه ـــى مســـاعدة الجمي ـــص ع ـــاري. حري ـــو ذر الغف ـــوات الخمـــس يف مســـجد أب ـــزم بالصل ـــه، ملت ـــار بوالدي ـــه، ب الل

ـــه ســـناَ، وعطـــوف  ـــه، واحرتامـــه ملـــن هـــم أكـــر من ـــه الشـــديد ألرست ـــرف بحب ـــاه، وُع صاحـــب ابتســـامة دامئـــة عـــى محي

ـــامح. ـــة والتس ـــل للرحم ـــار، وأه ـــى الصغ ع

(2014 - 1988)

هــي حكايــة عشــق األوطــان، وحــب البقــاء، وجوهــر االقتــداء، 

ــا  ــة، وجاهــد كاتًب ــة شــعب عشــق البندقي ــة االنتصــار، حكاي وروع

ــهداء  ــار، ش ــني األخي ــن املصطف ــون م ــه ليك ــاره الل ــة، فاخت الوصي

املواجهــة واإلقــدام، أىب إال أن يســبق اســمه كلمــة، ال ينالهــا إال مــن 

يعشــقها بصــدق )الشــهيد(، ويرتجــم حــروف املقاومــة الفلســطينية، 

لرصــاص وصواريــخ ترجمهــا األيــادي الطاهــرة، وترجــم حبــه ألرضــه، 

بأشــائه التــي رحلــت عــن الدنيــا ملتصقــة بــاألرض املباركــة، معلنــة 

حبهــا وعشــقها للوطــن يف معركــة البنيــان املرصــوص، عقــد العــزم أن ميــي قدًمــا نحــو الطريــق الــذي ســلكه مــن قبلــه 

أصدقــاؤه ورفــاق دربــه، لينــال إحــدى الحســنيني إمــا نــٌر يعــز املؤمنــني أو شــهادة يفتخــر بهــا مــن أحبــه وقابلــه.
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مشواره الجهادي
ــة  ــان املقاوم ــود ألح ــى بأج ــال، يتغن ــارس نض ــهيد الف ــد الش ــة عن ــمة خاص ــه س ــه، ل ــبيل الل ــاد يف س ــقه للجه عش

الفلســطينية، جعــل جهــاده النضــايل للــه ومــن أجــل اللــه، فاختــار حركــة الجهــاد اإلســامي لتكــون لــه منبــع الجهــاد 

واملقاومــة الــذي يعشــق، انضــم للحركــة يف بدايــة عــام 2002م، نتيجــة لشــغفه وحبــه للجهــاد واملقاومــة وجرأتــه التــي 

ــا عــى الثغــور يف املناطــق الرشقيــة ملدينــة رفــح ضمــن صفــوف رسايــا القــدس  متيــز بــه، وتــم اختيــاره ليكــون مرابطً

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، ليواجــه االحتــال وجًهــا لوجــه، تــرك العمــل الجهــادي لبعــض الوقــت، ومــا 

لبــث أن عــاد أقــوى وأجــرأ مــن ذي قبــل، ليكــون الفــارس املغــوار، الــذي ترجــل عــن ظهــر جــواده، ليــزداد يف قلبــه 

عشــق الشــهادة، وعــز اإلميــان، والحقــد عــى أعــداء اللــه واإلســام، فــأىب نضــال إال أن يعبــد بدمــه الطاهــر طريــق العــزة 

والكرامــة، ويحقــق مــراده يف رؤيــة األرض الطاهــرة، حــرة مســتقلة، دون أن يدنســها الكيــان الصهيــوين الغاصــب.

موعد مع الشهادة 
مل يــرق لشــهيدنا الفــارس نضــال رؤيــة أشــاء ودمــاء املواطنــني، إبــان الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى 

ــذ اللحظــة األوىل، بعــد تســمية حركــة الجهــاد  ــان املرصــوص(، فمن قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البني

اإلســامي حــرب 2014م باســم )البنيــان املرصــوص(، وهــو يدعــو اللــه دامئـًـا إمــا النــر وإمــا الشــهادة، االســتعداد كان 

ظاهــًرا عــى تقاســيم وجهــه ألي معركــة عســكرية تجمــع مقاتــيل رسايــا القــدس والكيــان الغاصــب. بتاريــخ 26 يوليــو 

)متــوز( 2014م شــهيدنا املقــاوم نضــال عــى موعــد لقــاء مــن أحــب، حيــث قصفــت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة 

بصــاروخ واحــد عــى األقــل، بيــت الشــهيد املجاهــد نضــال لتصيبــه شــظايا الحقــد جميــع جســده الطاهــر بشــكل مبــارش 

ويرتقــي للعــا كــام متنــى ويف اليــوم الــذي دعــا بــه أن يستشــهد، حيــث يقــول والــده: »نضــال دعــا اللــه أن يستشــهد 

يف ليلــة القــدر، وقــد صــدق فصدقــه اللــه تعــاىل«.
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الشهيد املجاهد وسيم صاح عبد الرازق املري

كتب وصيته بقلمه وترجم معانيها بطهر دمه

الميالد والنشأة
والــدة الشــهيد املجاهــد وســيم املــري تحدثــت عــن نشــأته ولحظــة بــزوغ فجــر فلــذة كبدهــا، قائلــًة: »رزقنــي اللــه 

وســيم بتاريــخ 19 ينايــر )كانــون الثــاين( 1992م يف بلــدة بيــت حانــون، ومنــذ صغــره كالطيــف خفيــف الظــل ال أذكــر 

يوًمــا كان فيــه مشاكًســا، بالعكــس كان محبوبًــا مــن الجميــع، وإذا تواجــد يف البيــت تجــد البيــت كخليــة النحــل الــكل 

مجتمــع حولــه وهــو ميــازح هــذا ويضحــك مــع هــذا، مضيفــًة بأنــه مــن الطــاب املتفوقــني يف دراســتهم؛ فقــد أنهــى 

تعليمــه الثانــوي ليلتحــق بكليــة الرتبيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة«.

وأضافــت األم املجاهــدة: »نجــيل وســيم ينســق بــني عملــه التنظيمي والعســكري وبني دراســته فيعطــي كل يشء حقه 

دون أن يؤثــر عــى تحصيلــه الجامعــي« مشــرًة إىل أنهــا كانــت تعــرف طبيعة العمل العســكري لــه وال تســتطيع أن متنعه 

مــن االســتمرار فيــه؛ ألنــه يحــرص حرًصــا شــديًدا عــى الجهــاد يف ســبيل اللــه، وكانــت دامئـًـا أدعــو لــه بالتوفيــق مــن اللــه.

صفاته وأخالقه
ــًا: »وســيم مميــز منــذ بــزوغ فجــره؛ فالجميــع معجــب بشــخصيته  مــن جانبــه أوضــح والــد الشــهيد الفــارس قائ

وحركاتــه، مــام جعلنــا نلتفــت إليــه حيــث يحــب االجتــامع بأهلــه يف أوقــات فراغــه فالوقــت الــذي يكــون فيــه غــر 

مشــغول وال يوجــد عليــه عمــل يكــون يف املنــزل مجتمًعــا بأهلــه، ودوًمــا يقــول يل ولوالدتــه: »أنتــم أغــى يشء عنــدي 

وال يوجــد أغــى منكــم ســوى حبــي للــه ولرســوله«.

ــذي زاده فخــًرا  ــر ال ــل استشــهاده بيومــني األم ــه قب ــه وصيت ــب نجــيل وســيم رحمــه الل ــًا: »كت ــه قائ ــع حديث وتاب

ــه  ــه بعــد استشــهاده حيــث رد يل الفضــل وأرجــا يل الســبب يف حب ــه وارتحــت عندمــا قــرأت وصيت ــرأ وصيت عندمــا ق

ــه«. ــاد واالستشــهاد يف ســبيل الل للجه

(2014 - 1992)

مــاذا يقــول اللســان؟! مــاذا يخــط البنــان؟! إن الحديــث عن ســر 

الشــهداء ألمــر جــد عظيــم، أمــر ال يســتطيع أحــد أن يوّفيــه حقــه، 

ــون ســرهم بدمائهــم ونحــن نخــط هــذه  فهــا هــم شــهداؤنا يخطّ

ــا، فشــّتان شــتان بــني هــذا وذاك. فهــم عاشــوا  الســر مبــداد أقامن

لفكــرة عظيمــة حملــوا ألجلهــا أرواحهــم عــى أكّفهــم وســاروا تحــت 

ــوا،  ــه« ودافع ــه إال الل ــة »ال إل ــوا راي ــامي ورفع ــاد اإلس ــواء الجه ل

ــان  ــة البني ــال معرك ــه. خ ــبيل الل ــة يف س ــهم رخيص ــوا أنفس وقدم

املرصــوص وبعــد أن أمطــر املغتصبــات الصهيونيــة بوابــل قذائفــه الصاروخيــة اســتطاع أن يكتــب وصيتــه بحــر قلمــه 

ليسطر بعد يومني معانيها بدمه الطاهر. 
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مشواره الجهادي
ــاق الشــهيد  ــة التح ــن بداي ــون؛ تحــدث ع ــت حان ــة بي ــاد اإلســامي يف عزب ــة الجه ــوادر حرك ــن ك ــم م ــو إبراهي أب

ــًا: »التحــق شــهيدنا وســيم بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي عــام  املجاهــد وســيم بالحركــة ونشــاطه بصفوفهــا، قائ

2008م وواظــب عــى الصــاة يف مســجد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، ملتزًمــا يقــي أوقاتــه فيــه وأيًضــا يرتــب 

ويتابــع حلقــات التحفيــظ فيــه، وحريًصــا عــى إعــداد جيــل رســايل يحمــل رســالة النبــي ويفهــم نهــج اإلســام وميــي 

عــى خطــا الصحابــة والشــهداء«.

ــم  ــرتدد لحظــة يف تقدي ــة وال ي ــات الحرك ــة فعالي ــا يشــارك يف كاف ــه شــابًا مخلًص ــه الل ــول: »وســيم تقبل ومــى يق

ــامء«. ــا االنت ــص له ــاد اإلســامي فاخل ــة الجه ــد عــرف شــهيدنا وســيم حرك املســاعدة يف العمــل الجامهــري؛ فق

أبــو عبــد الرحمــن أحــد قــادة رسايــا القــدس بكتيبــة الشــهيد عبــد اللــه الســبع أوضــح عــن طبيعــة العمــل العســكري 

ــه الســبع  ــا بكتيبــة الشــهيد عبــد الل ــه الشــهيد املجاهــد وســيم، فقــال: »بعــد أن شــاهد قــادة الراي الــذي تكلــف ب

التزامــه وهــدوءه إىل جانــب شــجاعته وإقدامــه تــم تنظيمــه يف صفــوف الرايــا عــام 2009م وخضــع شــهيدنا لعــدة 

دورات تدريبيــة بعدهــا أصبــح مجاهــًدا ومرابطًــا عــى الحــدود الرشقيــة لبلــدة بيــت حانــون األمــر الــذي جعلــه يشــارك 

يف صــد االجتياحــات املتكــررة عــى الحــدود الرشقيــة والشــاملية لبلــدة بيــت حانــون. وبعــد أن أثبــت شــهيدنا جرأتــه 

ــق  ــة، واســتطاع شــهيدنا أن يذي ــأن يكــون أحــد فرســان الوحــدة الصاروخي ــة ب ــا يف الكتيب ــادة الراي وشــجاعته رأى ق

العــدو الصهيــوين الويــات يف املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو. وكتــب اللــه لــه النجــاة عــدة مــرات بعــد 

اســتهداف طائــرات العــدو لــه أثنــاء إطاقــه للصواريــخ، كــام أنــه لــه دور بــارز يف عمليــات إطــاق الصواريــخ أثنــاء 

معركــة البنيــان املرصــوص األمــر الــذي جعلــه مســتهدًفا مــن قبــل االحتــال الصهيــوين«.

موعد مع الشهادة
بعــد أن اشــتدت الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان 

املرصــوص(، وزاد تهديــد العــدو بــرب عزبــة بيــت حانــون، جــاء الشــهيد املجاهــد وســيم وأخــر عائلتــه بــرورة إخــاء 

البيــت والذهــاب ملــكان آمــن. وبالفعــل أخليــت عائلتــه البيــت، وبقــي يف املنــزل ليقــوم بعملــه الجهــادي، وبتاريــخ 

26 يوليــو )متــوز( 2014م نجــا شــهيدنا الفــارس وســيم مــن قصــف طائــرات األباتــيش الصهيونيــة ملنزلــه املتواجــد فيــه، 

وأراد أن ينســحب لــألرض الزراعيــة املجــاورة ملنزلــه فباغتتــه طائــرات االســتطاع بصــاروخ عــى األقــل لتصيبــه الشــظايا 

يف أنحــاء جســمه ويرتقــي شــهيًدا لــروي بدمــه الطاهــر تــراب فلســطني.



موسوعة شهداء من فلسطين344

الشهيد املجاهد وسيم نر عبدو رشاب

حكاية بطولة صنعت انتصار البنيان املرصوص

الميالد والنشأة
جــاء فجــر ميــاد الشــهيد املجاهــد وســيم نــر رشاب يف 6 ينايــر )كانــون الثــاين( 1992م يف مدينــة خانيونــس، قلعــة 

املجاهديــن، صانعــي االنتصــار. تتكــون عائلتــه مــن والديــه وشــقيقني وشــقيقة واحــدة، وشــقيقه املجاهــد إيــاد ارتقــى 

شــهيًدا يف معركــة البنيــان املرصــوص بالعــام 2014م.

شــهيدنا املجاهــد وســيم حاصــل عــى شــهادة الدبلــوم يف تخصــص إدارة املنظــامت غــر الحكوميــة قبــل نحــو عامــني، 

وبســبب قلــة فــرص العمــل الحكوميــة، أنشــأ وصديــق لــه مطبعــة كمــرشوع خــاص بهــم.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد وســيم مــن رفيقــة حياتــه ليكــون أرسة ملؤهــا الحــب والعطــاء، ومنهاجهــا األخــاق الحميدة، 

وأنجبــت لــه زوجتــه االبنــة هيلــني وطفــًا رزقتــه بعــد استشــهاده بأســبوعني أســموه وســيم تيمًنــا بوالده الشــهيد.

ــه أن يرزقــه  ــة أشــهر، ودعــا الل يُذكــر أن الشــهيد املجاهــد وســيم قــد أدى مناســك العمــرة قبــل استشــهاده بثاث

الشــهادة وهــو يف الروضــة أثنــاء الصــاة، وهــذا مــا شــهد بــه رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد عــزت ضهــر قبل استشــهاده.

صفاته وأخالقه
ــذ  ــه، من ــي في ــى امل ــجعتهام ع ــق، وش ــذا الطري ــام ه ــرتت له ــن اخ ــا م ــيم، أن ــاد ووس ــقيقان إي ــهيدان الش »الش

كانــا طفلــني صغريــن يلهــوان ويلعبــان مــع رفاقهــام يف أزقــة الشــوارع، ومــن الطبيعــي جــًدا أن أكــون اليــوم فخــورة 

بهــام وأنــا أزفهــم إىل جنــات النعيــم، مــع الشــهداء والصديقــني وحســن أولئــك رفيقــا«، بتلــك الكلــامت بــدأت والــدة 

الشــهيدين أم محمــود حديثهــا املفعــم بالحــب، وهــي تحمــل بــني يديهــا حفيدهــا وســيم نجــل الشــهيد املقــدام وســيم 

الــذي جــاء ميــاده بعــد نحــو أســبوعني مــن ارتقــاء والــده وعمــه يف غــارة صهيونيــة اســتهدفتهام أثنــاء تواجدهــام داخــل 

منزلهــام املكــون مــن أربعــة طوابــق مبنطقــة حــي املنــارة رشق خانيونــس.

وعنــد ســؤالها عــن الصفــات التــي يتميــز بهــا كل شــهيد، أجابــت بعــد أن نظــرت نظــرًة خاطفــًة إىل صــورة نجليهــا 

ــه التــي يتمتــع بهــا،  ــكٍل منهــم صفات ــًة:« لــكل منهــم شــخصيته التــي ينفــرد بهــا عــن غــره، ول املعلقــة أمامهــا، قائل

(2014 - 1992)

حكايتنــا هــي حكايــة فلســطينية بعبــق التاريــخ الناصــع، مغمســة 

ــوان،  ــذل واله ــعب أىب ال ــة ش ــران، حكاي ــة الزعف ــاين ورائح ــدم الق بال

حكايــة شــباب حملــوا أرواحهــم عــى أكفهــم، ومضــوا يف طريــق ذات 

ــن  ــه ع ــت بوصلت ــن انحرف ــم، وال م ــن خذله ــم م ــوكة، مل يره الش

ــق. الطري
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لكنهــام يف املحصلــة كانــا حنونــني ميلــكان روًحــا بيضــاء رقيقــة شــفافة متســامحة ومتحابــة ال يعرفــان للمكــر والضغينــة 

طريًقــا، إىل جانــب ذلــك يتصفــان بالشــجاعة والنبــل واإلقــدام عــى طاعــة اللــه والجهــاد يف ســبيل مهــام بلغــت الصعــاب 

التــي تحــول دون مواصلتهــام لهــذا الطريــق، ويتميــزان بااللتــزام واألخــاق العاليــة الرفيعــة«، مبينــًة أنهــا حرصــت كل 

الحــرص عــى زرع القيــم النبيلــة يف قلبيهــام وعقليهــام منــذ نعومــة أظافرهــام، مــن خــال إرســالهام إىل مراكــز حفــظ 

القــرآن، وحثهــام عــى الصــاة يف املســجد.

أمــا شــقيقهام محمــود فتحــدث عــن العاقــة الحميمــة التــي كانــت تربطــه بشــقيقيه الشــهيدين املجاهديــن إيــاد 

ووســيم، قائــًا: »منــذ الطفولــة كّنــا نحــن الثاثــة مــع بعضنــا البعــض كــام التــوأم الواحــد نشــرتي ذات املابــس، ونلعــب 

ذات اللعبــة، ونصــيل مًعــا، ونحفــظ القــرآن مًعــا، وأصدقاؤنــا نفــس األصدقــاء، حتــى يف النجــاح كّنــا رشكاء، إىل أن جــاء 

استشــهادهام مًعــا، وبقيــت أنــا هنــا أروي حكايتهــام وقصــة بطوالتهــام التــي يصعــب احتوائهــا يف تقريــر أو حتــى يف 

كتــاب رغــم صغــر ســنهام«.

وتابــع حديثــه قائــًا: »يف األيــام األخــرة مــن العــدوان كنــت مــع شــقيقي نقــي معظــم أوقاتنــا ســوية، فتذكرنــا أيــام 

الطفولــة التــي ابتعدنــا عنهــا كثــرًا بســبب طبيعــة الحيــاة وانشــغاالتنا بهــا، فحاولنــا أن نعيــد بعــض الذكريــات الجميلــة 

مــن خــال مشــاهدة البــوم الصــور الخــاص بنــا، ومامرســة بعــض الطقــوس التــي كّنــا نعتــاد القيــام بهــا مًعــا كإعــداد 

الطعــام، ولكــن استشــهادهام خطــف منــي تلــك اللحظــات الجميلــة« ســائًا املــوىل عــز وجــل أن يتقبــل شــقيقيه وكل 

مــن ارتقــوا يف ســبيل اللــه مــع الشــهداء والصديقــني، وأن يجمعــه وكل أهلــه ومحبيــه وأبنــاء أمتــه يف مســتقر رحمتــه 

يف الفــردوس األعــى.

مشواره الجهادي
ــة  ــوف حرك ــيم بصف ــد وس ــهيد املجاه ــرط الش ــام 2001م، انخ ــارك يف الع ــى املب ــة األق ــتداد ذروة انتفاض ــع اش م

الجهــاد اإلســامي، مثــل شــقيقه الشــهيد املجاهــد إيــاد يف عــام 2003م. وحــرص عــى املشــاركة يف كافــة الفعاليــات التــي 

ــة لحركــة الجهــاد  ــة اإلعامي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي وتدعــو الجامهــر إليهــا، كــام عمــل ضمــن اللجن

اإلســامي.

متيــز الشــهيد املقــدام وســيم بصوتــه الجهــوري، وامتاكــه لنعمــة الخطابــة، وكثــرًا مــا يقــود التظاهــرات التــي تدعــو 

لهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، ويف كثــر مــن األحيــان يلقــي الخطــب الجهاديــة عــى إخوانــه املجاهديــن يف 

الجلســات األرسيــة.

رويــًدا رويــًدا بــدأ الشــهيد الفــارس وســيم يخطــو خطواتــه الثابتــة نحــو االنضــامم لرايــا القــدس الجنــاح العســكري 

لحركــة الجهــاد اإلســامي، حتــى كان لــه ذلــك عــام 2007م، وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية املختلفــة، ولقــدرة 

ــة  ــوف وحــدة ســاح اإلشــارة التابع ــا ضمــن صف ــاره ليكــون جنديً ــم اختي ــة، ت الشــهيد املجاهــد وســيم عــى الخطاب

للرايــا، والتــي لهــا دور بــارز يف تعزيــز صمــود املجاهديــن بامليــدان ونقــل انتصاراتهــم إىل القيــادة التــي كانــت ترقــب 

عــن كثــب ســر العمليــات عــى األرض وتوجــه الرســائل والتعليــامت إىل املجاهديــن.
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يُســجل للشــهيد املقــاوم وســيم إىل جانــب عملــه يف ســاح اإلشــارة تنفيــذ العديــد مــن املهــامت الجهاديــة، والحــرص 

عــى الربــاط عــى الثغــور برفقــة إخوانــه املجاهديــن، وإلقــاؤه كلــامت رسايــا القــدس وهــو ملثــم يف مهرجانــات تأبــني 

الشــهداء، وبعــض املهــامت اإلعاميــة الخاصــة. 

موعد مع الشهادة
ــاد ووســيم يــرددان وهــام عــى خــط الدفــاع  ــه، الشــهيدان املجاهــدان الشــقيقان إي مثــل كل العاشــقني للقــاء الل

ــة 27 رمضــان،  ــوم الجمع ــكان استشــهادهام مســاء ي ــاىل: نث  ھ  ھ         ھ  ےمث [طــه: 84]، ف ــه تع األول قول

املوافــق 26 يوليــو )متــوز( 2014م حيــث اســتهدفت الطائــرات الحربيــة الصهيونيــة مــن نــوع )F16( منزلهــم املكــون 

مــن أربعــة طوابــق والواقــع قــرب منطقــة حــي املنــارة رشق خانيونــس بعــدة صواريــخ، لرتقــي الشــهيد الفــارس وســيم 

ــك يف  ــن، وذل ــر مدبري ــني غ ــدي مقبل ــم الشــهيد املجاهــد ســامل الهديه ــق دربه ــاد ورفي ــارس إي وشــقيقه الشــهيد الف

الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(.
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الشهيد املجاهد حازم فايز صاح أبو شاملة

الشهيد الخجول صقر الليل

الميالد والنشأة
أرشقــت نــور شــمس شــهيدنا املجاهــد حــازم فايــز أبــو شــاملة )أبــو محمــد( يف 21 فرايــر )شــباط( 1982م مبدينــة 

ــروا منهــا قــًرا وظلــاًم يف نكبــة  خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة. تعــود جــذور العائلــة إىل قريــة »بيــت دراس« التــي ُهجِّ

العــام 1948م. منــا وترعــرع يف أرسة مؤمنــة ومجاهــدة ملتزمــة ومحافظــة عــى تعاليــم الديــن اإلســامي، فــرتىب شــابًا 

مؤمًنــا مجاهــًدا ال يخــى يف اللــه لومــه الئــم.

درس شــهيدنا املجاهــد حــازم يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة، وكان جيــًدا 

يف تحصيلــه العلمــي، ومــن ثــم أكمــل الثانويــة يف مدرســة خالــد الحســن، وبعــد ذلــك التحــق مبقاعــد الدراســة يف جامعــة 

القــدس املفتوحــة، ولكــن بعــد أن أنهــى ثــاث ســنوات دراســية انشــغل الشــهيد املجاهــد حــازم بأحــد أقاربــه بســبب 

ــام 2013م  ــرك الدراســة، ويف الع ــه 8 شــهور وت ــا ل ــي الشــهيد حــازم مرافًق ــث بق ــه ووجــوده يف املستشــفى حي إصابت

التحــق بالكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة ودرس فيهــا تخصــص نظــم املعلومــات الجغرافيــة، ولكــن قــدر اللــه كان 

أرسع ومل ينــه مشــواره التعليمــي، ففــاز بشــهادة اآلخــرة قبــل حصولــه عــى شــهادة الدنيــا.

شــهيدنا حــازم متــزوج مــن زوجــة صابــرة مؤمنــة محتســبة، وكان مثــرة زواجهــم أن رزقهــم اللــه طفلني محمــد وخالد.

صفاته وأخالقه
يجمــع شــهيدنا املقــدام حازم يف شــخصيته مزيًجا مــن الصفات املتناقضة يف ظاهرها، فهو الرجــل املؤمن امللتزم املتدين 

الغيور عى دينه الهادئ املبتســم الخجول، ويف نفس القائد الصلب العنيد الشــجاع، الحريص عى أدق التفاصيل يف عمله.

ــح، فالجميــع ينبــض باســمه  ــار واألخ الصال ــزوج الصالــح واالبــن الب شــهيدنا الفــارس حــازم نعــم األب الحنــون وال

ويفخــر بــه يف كل وقــت وحــني؛ ألنــه اســم عــى مســمى فــكان شــديد الحــزم مــع كل مــن عرفــه، يبتســم قليــًا، ولكنــه 

وراء ابتســامته تفكــر عميــق باملقاومــة والجهــاد واملجاهديــن، وأرض امليــدان.

(2014 - 1982)

كيــف ال يكــون للصقــور بصمــة يف ســاحات الوغــى؟ فليــس غريًبــا 

أن يرتجــل الصقــر مرًعــا كالفرســان، حامــًا بــني يديــه بندقيتــه وبعض 

ــا أن  رصاصــات ممزوجــة بعطــر األرض ودمــاء الشــهداء، وليــس غريًب

ــا  ــي يستنشــقها كأنه ــرتاب األرض الت ــاح مســاء ب ــط أنفاســه صب تختل

ــا  ــواء، وكأنه ــمة ه ــع كل نس ــن م ــني املجاهدي ــوح ب ــار تف ــق أزه عب

ــن  ــاد املجاهدي ــا أجس ــش به ــدن ينع ــات ع ــن جن ــث م ــك منبع مس

ــن. ــوف األوىل يف امليادي ــني بالصف املتقدم
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كانــت عاقتــه بوالديــه عاقة شــباب اإلســام وشــباب القرآن بأهلهــم، رءوف رحيم عليهــام مطيع لهم، دامئـًـا ما يطلب 

الدعــاء منهــم حتــى يوفقــه الله يف عمله وجهــاده، كام ُعرف عنه املحافظــة عى صلة رحمه ومل يتأخــر يوًما عى خدمتهم.

تقــول أم محمــد الزوجــة الصابــرة املحتســبة وعيونهــا تــرق حزنًــا عــى رفيــق حياتهــا: »رحيــل حــازم خلــف فراًغــا 

كبــرًا يف قلبــي، ولكــن أحمــد اللــه الــذي رشفنــي باستشــهاده؛ فقــد متنــى الشــهادة دامئـًـا، هــو نعــم األب الحنــون الرحيــم 

عــى أطفالــه. كان يداعبهــم وميــرح ويلعــب معهــم يف وقــت الراحــة مــن العمــل الجهــادي«.

مشواره الجهادي
حــرص الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد عــى اللحــاق بالركــب الطاهــر، ركــب الشــهيد املعلــم القائــد فتحــي الشــقاقي، 

فمنــذ مطلــع انتفاضــة األقــى عــام 2000م أعلــن التفافــه حــول املقاومــة، فالتحــق يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي. 

ونظــًرا ملــا متيــز بــه شــهيدنا الفــارس حــازم مــن دماثــة أخــاق، ورسيــة وكتــامن، وقــوة وشــجاعة وفطنــة وذكاء، اســتطاع 

يف وقــت قصــر االنضــامم للجنــاح العســكري رسايــا القــدس ليكــون جنديًًــا مــن جنودهــا العســكريني يف امليــدان.

شــارك شــهيدنا املقــاوم حــازم يف العديــد مــن املهــامت الجهاديــة منهــا »عمليــة إطــاق نــار عــى املوقــع العســكري 

ــه  ــتوطنة »نفي ــع مس ــابًقا مبوق ــرف س ــا ع ــو م ــس، وه ــة خانيون ــرب مدين ــني غ ــوق أرايض املواطن ــا ف ــذي كان مقاًم ال

دكاليــم« البائــدة، كــام شــارك يف صــد التوغــات الصهيونيــة عــى منطقــة غــرب خانيونــس، وخاصــة اجتيــاح النمســاوي، 

.)R.G.G( كــام شــارك يف عمليــات اســتهداف آليــات وجيبــات صهيونيــة بقذائــف الـــ

بســالته يف أرض املعركــة مكنتــه رسيًعــا مــن أن يُعــني مســئول التخطيــط يف رسايــا القــدس مبنطقــة خانيونــس، كــام 

ــدرب  ــم وامل ــم املعل ــون نع ــدورات العســكرية خــارج فلســطني، ليك ــن ال ــد م التحــق شــهيدنا املجاهــد حــازم بالعدي

للعديــد مــن الجاهديــن الذيــن متكنــوا مــن مقارعــة االحتــال فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر. 

موعده مع الشهادة 
رغــم اشــتداد الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيوين عى قطــاع غزة يف صيــف العــام 2014م )معركة البنيــان املرصوص( 

والتحليق املكثف لطائرات االحتال الصهيوين التي كانت تغطي الســامء، وكثافة النران الصهيونية، مل يرتدد شــهيدنا القائد 

حــازم أي لحظــة يف التحــرك مــن منطقة ســكناه غــرب محافظة خانيونــس، باتجاه بلــدة خزاعة رشق املحافظــة التي كانت 

روا منها قًرا بســبب شــدة قصف الدبابات التي حارصتها اآلليات الصهيونية من كل مكان. فارغة من ســكانها الذين ُهجِّ

فتحــرك شــهيدنا املقــدام حازم املغوار حامًا معه عتاده إىل هناك ليدافــع عن املنطقة من االحتال ومنعهم من التقدم 

واالســتباحة يف أراضينــا، فبدأ مشــواره باســتهداف آليــات االحتال الصهيونية التــي كانت باملناطق الرشقيــة من خانيونس.

يــوم 29 رمضــان الســاعة الثامنــة صباًحــا كان موعــده مــع لقــاء ربــه بعــد أن كمــن ورصــد آليــات االحتــال يف تلــك 

املنطقــة أليــام عديــدة، فرعــان مــا أطلقــت دبابــات االحتــال الصهيــوين قذيفــة مدفعيــة أصابتــه إصابــة مبــارشة يف 

تلــك اللحظــة لرتقــي إىل عليــاء املجــد بعــد أن مزقتــه أشــاء. يف 27 يونيــو )متــوز( 2014م كانــت حــور العــني مبتســمة 

تنظــر إىل الشــهيد املقــاوم حــازم الــذي أبــى بــاًء حســًنا يف أرض الجهــاد نظــرة األمــل بنــر مــن اللــه عــام قريــب، بعــد 

أن جهــز العديــد مــن الجنــود الذيــن مــا زالــوا يقارعــون االحتــال يف ســاحات الوغــى.
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الشهيد املجاهد مصطفى عبد الحي محمد العبادلة

ارتقى إىل علياء املجد ساجًدا

الميالد والنشأة
ــاين( 1987م، عندمــا جاءهــا  ــون الث ــر )كان ــوم 5 يناي ــا إىل ي وجهــت األم برهــا نحــو األفــق، وهــي تعــود بذاكرته

املخــاض ومــن ثــم البــرشى باملولــود الثــاين لهــا يف الجمهوريــة العربيــة الليبيــة، والــذي اختــار لــه والــده اســم مصطفــى، 

والــذي حمــل مــن اســمه معــاين االصطفــاء يف كل معــاين الخريــة والطاعــة واألدب وااللتــزام واألخــاق، حتــى تجــى ذلــك 

االصطفــاء يف استشــهاده وهــو ســاجد للــه.

عــاش شــهيدنا املجاهــد مصطفــى ســنوات طفولتــه، مــع شــقيقيه وأختهــم الوحيــدة يف الغربــة، لكــن قلوبهــم كانــت 

معلقــة بــأرض الوطــن، فــدرس هنــاك املرحلــة االبتدائيــة، ثــم قــررت األرسة العــودة إىل الوطــن يف عــام 1995م، وأكمــل 

شــهيدنا املجاهــد مصطفــى دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة بتفــوق، وأنهــى املرحلــة الثانويــة بنجــاح، ولكــن الظــروف 

االقتصاديــة الصعبــة حالــت دون متكنــه مــن إكــامل دراســته الجامعيــة، رغــم أنــه درس عاًمــا يف جامعــة فلســطني، يف 

كليــة اإلدارة، لكنــه اضطــر لتأجيــل الدراســة والتفــرغ للعمــل مــن أجــل مســاعدة والــده عــى تحمــل املســئولية.

صفاته وأخالقه
مل يــرتك شــهيدنا املجاهــد مصطفــى غــذاء الــروح والعقــل، بــل إنــه توجــه للتفقــه يف األمــور الرشعيــة والعقائديــة، 

فانكــب عــى قــراءة الكتــب الدينيــة املختلفــة، وخاصــة تلــك التــي كانــت تتعلــق بســرة املصطفــى محمــد صلــوات اللــه 

عليــه وســلم، والصحابــة الطيبــني األطهــار رضــوان اللــه عليهــم، إىل جانــب حفظــه لكتــاب اللــه، فانعكــس هــذا اإلقبــال 

عــى طاعــة اللــه والتفقــه يف الديــن باألثــر الطيــب عــى حيــاة الشــهيد وأهلــه وأصدقائــه، فــكان التحــول الكبــر نحــو 

اللــه مــن أهلــه وأصدقائــه بفضــل دعوتــه الصادقــة لهــم.

هــذا وبــدت مامــح الحــزن واألمل عــى وجــه والــد الشــهيد الــذي مل يفاجئــه استشــهاد نجلــه مصطفــى وهــو الــذي 

عرفــه مجاهــًدا وداعيــًة، ولكنــه أمل الفــراق كــام قــال: »فالعــني تدمــع والقلــب يحــزن وإنــا عــى فــراق حبيــب قلبــي 

مصطفــى ملحزنــون«.

(2014 - 1987)

»استشــهاده كان أبهــى وأروع مــا يكــون االرتقــاء للــه، وهــو ســاجد 

ويف مســاء أول يــوم مــن أيــام عيــد الفطــر«، هــذا مــا قالتــه الحاجــة 

ــذي  ــة، ال ــى العبادل ــا الشــهيد املجاهــد مصطف ــن نجله ــود ع أم محم

ارتقــى شــهيًدا يف معركــة البنيــان املرصــوص، مبنطقــة القــرارة الواقعــة 

ــن عــى  ــن املجاهدي ــة م ــث أرص وثل ــس، حي شــامل محافظــة خانيون

الصمــود واالستبســال يف مواجهــة الرتســانة العســكرية الصهيونيــة التــي 

اجتاحــت األجــزاء الرشقيــة مــن القــرارة.
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وأطلــق تنهيــدة عميقــة وهــو يتذكــر ابنــه الــذي مل يكــر خاطــره يوًمــا وال يتذكــر لــه إال مواقفــه الطيبــة وســمعه 

وطاعتــه الواســعة لــه، مشــرًا إىل أن ابنــه مــن الشــباب امللتــزم املهــذب املحبــوب مــن الجميــع، وأنــه كان يواظــب عــى 

الصــاة يف املســجد وقــراءة القــرآن والتفقــه يف الديــن، وميــي جــل وقتــه يف تعلــم أمــور دينــه والتفقــه فيــه.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد مصطفــى يف بدايــة حياتــه بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي، ثــم 

التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي، وبســبب إخاصــه وتفانيــه يف العمــل للــه، والتزامــه املنقطــع النظــر باملســجد، 

تــم انضاممــه إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وتلقــى العديــد مــن الــدورات 

العســكرية التــي أهلتــه يف بدايــة األمــر ملشــاركة إخوانــه يف الربــاط عــى الثغــور، ثــم جــاء التحاقــه بوحــدة الــدروع بعــد 

أن اجتــاز دورة تدريبيــة متخصصــة وكان األفضــل فيهــا بشــهادة مدربيــه.

ويُســجل لشــهيدنا الفــارس مصطفــى مشــاركته يف تنفيــذ عــدة مهــامت جهاديــة، أهمهــا املشــاركة إطــاق دفعــات 

مــن الصواريــخ وقذائــف الهــاون نحــو املغتصبــات واملواقــع الصهيونيــة املحاذيــة لغــاف قطــاع غــزة.

موعد مع الشهادة
ــه  ــع إخوان ــا م ــي يتواجــد فيه ــازل الت ــى رشف الشــهادة خــال تواجــده يف أحــد املن ــدام مصطف ــال شــهيدنا املق ن

ــان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــوين عــى قطــاع غــزة يف صي ــي شــنها العــدو الصهي ــن خــال الحــرب الت املجاهدي

ــزل بصــاروخ  ــم اســتهداف املن ــث ت ــو )متــوز( 2014م حي ــوم 28 يولي املرصــوص( وهــو يصــيل صــاة املغــرب مســاء ي

أطلقتــه طائــرات الغــدر الصهيــوين، فهنيًئــا لــك يــا شــهيدنا الفــارس مصطفــى رشف الشــهادة يف ســبيل، ألهلــك ومحبيــك 

الصــر والســلوان.

وعــن لحظــة اســتقبالها نبــأ استشــهاده أوضحــت األم الصابــرة أن ظــروف الحــرب القاســية دفعتهــا وأرستهــا لانتقــال 

مــن بلــدة القــرارة إىل داخــل محافظــة خانيونــس، حيــث مكثــت طــوال أيــام الحــرب عنــد أحــد أقاربهــم، قائلــة: »رأيــت 

مصطفــى مرتــني يف الحــرب، حيــث قــام بزيارتنــا لاطمئنــان علينــا، وكنــت يف كل مــرة أراه فيهــام، أرى وجهــه يشــع منــه 

نــوًرا، فأيقنــت كأم أن ابنــي سيستشــهد يف هــذه الحــرب، حيــث كنــت عــى اطــاع تــام عــى عملــه، ومل أشــأ منعــه؛ 

ألننــي مؤمنــة أن فلســطني بحاجــة ملــن يدافــع عنهــا«.

ــت  ــا أصــيل العشــاء، فأكمل ــه، جــاءين خــر استشــهاد نجــيل وأن ــد لل ــًة: »الحم ــا قائل ــرة حديثه وتابعــت األم الصاب

الصــاة، وبــدأت أردد كلــامت الصــر والحمــد عــى اصطفــاء اللــه ومنتــه«، ســائلة املــوىل عــز وجــل أن يتقبــل نجلهــا يف 

عليــاء املجــد وأن يرزقهــا وكل محبيــه حســن الصــر والثــواب.
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الشهيد املجاهد يحيى محمد عبد الله العقاد

يف ليلة العيد اصطفاه الله شهيًدا

الميالد والنشأة
يف 1 ينايــر )كانــون الثــاين( 1965م ولــد الشــهيد املجاهــد يحيــى محمــد العقــاد )أبــو نــور الديــن( مبدينــة خانيونــس 

جنــوب قطــاع غــزة ليشــهد وبعــد عامــني مــن والدتــه حــرب حزيــران واحتــال الجيــش الصهيــوين لقطــاع غــزة ويبــدأ 

منــذ طفولتــه يف كــره الظلــم الــذي يتعــرض لــه شــعبه.

درس شــهيدنا املجاهــد يحيــى املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة، ثــم التحــق بالثانويــة العامــة. ونظــًرا لصعوبــة الحيــاة 

آنــذاك مل يســتطع إمتــام تعليمــه. تتكــون عائلتــه مــن ثاثــة أوالد وثــاث بنــات غــرس فيــام بينهــم املــودة وحــب الوطــن 

ــة املحتل. ومقاوم

صفاته وأخالقه
تجلــس عــى كــريس باســتيي مــكان زوجهــا يف الــدكان يف محاولــة منهــا لســد فجــوة الغيــاب، تنظــر للمــكان مــن 

حولهــا دونــه، تبتســم ابتســامة صــر مبــا كتــب اللــه لهــا، ثــم تقــول: »زوجــي رحمــه اللــه مثــااًل لإلنســان الهــادئ الرزيــن، 

فهــو محبــوب مــن الجميــع بســبب أخاقــه وطيبــة قلبــه وتعاطفــه مــع الجميــع وتقديــم يــد العــون لــكل مــن يحتاجــه 

حيــث إنــه يكــره أن يــرى النــزاع والشــقاق فيمــن حولــه لهــذا الســبب التحــق بلجنــة اإلصــاح يف حركــة الجهــاد اإلســامي 

مبدينــة خانيونــس«.

مشواره الجهادي
كانــت الرتبيــة اإلميانيــة التــي نشــأ عليهــا الشــهيد املجاهــد يحيــى والظلــم الــذي تعــرض لــه الشــعب الفلســطيني 

عــى مــدار األعــوام خصوًصــا يف املناطــق الرشقيــة هــام أســاس كرهــه للمحتــل الــذي اغتصــب األرض عنــوة وتعلــق قلبــه 

باملســاجد؛ فــكان مــن روادهــا خصوًصــا مســجدي التوحيــد والرحمــة.

ــاد اإلســامي  ــة الجه ــي اإلصــاح والتواصــل يف حرك ــات التحــق بلجنت ــره الخاف ــه مــداوم عــى فعــل الخــر وك وألن

مــن أجــل التوفيــق والتقريــب بــني أبنــاء الشــعب الفلســطيني الــذي يحــاول العــدو الصهيــوين زرع الفتنــة والحقــد بــني 

أبنائــه مــن أجــل املــي يف غطرســته وجروتــه.

(2014 - 1965)

ســمع نــداء اللــه أن قومــوا للصــاة، أرسع الخطــا، لبــى نــداء اللــه؛ 

ــد ســاعة  ــاح العي ــه، يخطــف مــن صب ــد اصطفــاه إلي ــة العي ففــي ليل

وقبلــة ليســتقبل الصغــار ويشــد عــى يــد الكبــار، ثــم يرحــل، يتوضــأ، 

ــان، يحيــى  ــه عــى موعــد مــع الجن ــم بأن ــه يعل يخــرج وال يعــود كأن

وهــل أجمــل منهــا شــهادة؟



موسوعة شهداء من فلسطين352

موعد مع الشهادة
يف 28 يوليــو )متــوز( 2014م وهــو يــوم مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف 

العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( أطلقــت طائــرة اســتطاع صهيونيــة صاروًخــا حاقــًدا عــى الشــهيد املقــدام 

يحيــى وهــو يف طريقــه إىل املســجد ألداء صــاة املغــرب، مــا أدى الستشــهاده ليلتحــق بذلــك بصفــوف مــن ســبقوه مــن 

الصادقــني إىل جنــان الرحمــن متوضًئــا.

وعــن كراماتــه تقــول زوجتــه: »مررنــا بضائقــة ماليــة دفعتنــا الســتدانة بعــض األمــوال والحمــد لــه اســتطعنا ســدادها 

جميًعــا فجــاءين بعــد الســداد بيــوم واحــد يف الحلــم يلبــس ثيــاب بيضــاء ويبتســم يل، ويف كل مــرة منــر بضيــق أو حــزن 

يــزورين يف الحلــم ويشــد عــى يــدي ويوصينــي أن ال أحــزن«.
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الشهيد املجاهد أحمد مرزوق نادي معمر

أربك حسابات االحتال وقتل جنود نخبته

الميالد والنشأة
الشــهيد املجاهــد أحمــد مــرزوق نــادي معمــر )أبــو يــزن( جــاء فجــر ميــاده يف 5 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1981م يف 

اململكــة العربيــة الســعودية، وكان ميــاده مصــدر بــرش ورسور ألرستــه، ولكــن فرحــة أرسته رسعــان ما غابــت، حني خطف 

املــوت أمــه وهــو طفــل رضيــع ال يتجاوز عمره ســتة أشــهر، ليعيــش مرحلة طفولتــه يتيم األم، ويف بــاد الغربــة بعيًدا عن 

األهــل، كــرَ وترعــرع يف كنــف أرسة متدينــة ملتزمــة، تتكــون مــن والــده، وزوجة األب، وســتة مــن اإلخوة وســبع أخوات.

درس شــهيدنا املجاهــد أحمــد املرحلــة االبتدائيــة يف الســعودية، قبــل أن يقــرر والــده العــودة إىل أرض الوطــن حيــث 

أكمــل تعليمــه للمرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة النجــاح مبدينــة رفــح، وُعهــد مــن الطلبــة املتميزيــن واملتفوقــني، ثــم واصل 

دراســته للمرحلــة الثانويــة يف مدرســة بــر الســبع بنجــاح، والتحــق بعدهــا بجامعــة األزهــر حيــث درس فيهــا تخصــص 

الجيولوجيــا وعلــوم األرض. مل يقــف مكتــوف األيــدي بعــد تخرجــه يف انتظــار فرصــة العمــل يف املؤسســات الحكوميــة، 

بــل توجــه إىل ســوق العمــل، وأنشــأ ورشــة بســيطة لصيانــة وبيــع أجهــزة الحاســوب إىل جانــب عملــه الدعــوي.

تزوج شهيدنا املجاهد أحمد من رفيقة حياته، وأنجب منها طفلني يف عمر الزهور )يزن، حا(.

صفاته وأخالقه
ــر مــن  ــاًم بالكث ــم، ومل ــا ألجــزاء مــن القــرآن الكري ــا حافظً ــه ملتزًم ــدأ حيات ــذي ب ــز الشــهيد املقــدام أحمــد ال متي

ــاس إىل الخــر،  ــوة الن ــا عــى دع ــه، حريًص ــا للخــر وأهل ــا، محًب ــا مفوًه ــة، خطيًب ــة؛ بالخطاب ــة والفقهي ــوم الرشعي العل

ــه. ــي إلي ــر ليصغ ــر والصغ ــدي يجــذب الكب ــه الن ــكان حديث ــم ودنياهــم، ف ــور دينه ــم بأم وتعريفه

وُعــرف الشــهيد املقــاوم أحمــد بطيبــة قلبــه، وأخاقــه العاليــة الرفيعــة، وبــره بوالــده، كــام متيــز بحرصــه عــى عمــل 

الخــر ومســاعدة املحتاجــني، رؤوف رقيــق حــني يتعامــل مــع كبــار الســن مــن الرجــال والنســاء، وتــروي زوجتــه )أم يزن( 

(2014 - 1981)

ــجون،  ــة ذو ش ــة عام ــهداء بصف ــهادة والش ــن الش ــث ع الحدي

ولكــن الحديــث عــن رجــال ليــس مــن عاملنــا، بــل كانــوا يعيشــون 

ــب  ــه وطي ــعر برونق ــا أن نش ــذي م ــل ال ــيم العلي ــام النس ــا ك بينن

هــواه حتــى يفارقنــا ويشــعرنا ونحــن نخــط بأقامنــا قصــة حياتهــم 

املكبلــة بالعــز والفخــار بالخجــل والِغبطــة، فهــم مــن ســخروا كل مــا 

ــاة قصــرة متكدســة  ــت وحي ــدرات ووق ــات وق ــن إمكان ميلكــون م

باإلنجــازات يف ســبيل اللــه، وكان لجهدهــم وعملهــم املتواصــل مثــاره 

ــه وكشــفت وجهــه الحقيقــي. ــه صواب ــه لِدرجــة أفقدت التــي أثلجــت صــدور املؤمنــني، وقضــت مضاجــع العــدو وآملت
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كيــف أن الشــهيد يــويل اهتامًمــا كبــرًا بإحــدى النســاء الطاعنــات بالســن، التــي كانــت جــارة لــه، حتــى إنــه كان يحــرم 

نفســه مــن ألــذ وأطيــب الطعــام ليطعمهــا إيــاه بيــده، ويجلــس معهــا ليخفــف عنهــا مــا تعانيــه مــن أوجــاع وهمــوم 

الدنيــا، ويعترهــا أمــه التــي عوضــه اللــه بهــا، لرتتقــي معــه شــهيدًة يف املجــزرة املروعــة التــي ارتكبهــا العــدو الصهيــوين.

مشواره الجهادي
التحــق الشــهيد املقــدام أحمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني التــي ترفــع شــعار »اإلميــان، الوعــي، 

ــطني  ــقه لفلس ــن عش ــظ، لك ــوة والوع ــلك الدع ــامي يف س ــاد اإلس ــة الجه ــه حرك ــور دخول ــل ف ــث عم ــورة« حي الث

ــدس  ــا الق ــوف رساي ــا االنضــامم إىل صف ــت فتوجــه إىل اإلخــوة طالًب ــد والوق ــن الجه ــد م ــذل املزي ــه عــى ب ــا يحث دامئً

ــات  ــد اإلحداثي ــدة تحدي ــن وح ــه ضم ــم إلحاق ــث ت ــام 2007م حي ــامي يف ع ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس الجن

ــن  ــر م ــه الكث ــع علي ــذي يق ــم ال ــذا القس ــوا به ــن التحق ــن الذي ــباب املجاهدي ــل الش ــن أفض ــح م ــخ، وأصب للصواري

ــس  ــة خانيون ــواء محافظ ــة يف ل ــف الوضعي ــئواًل يف مل ــامده مس ــم اعت ــدورة ت ــاء ال ــد انته ــة، وبع ــئوليات الدقيق املس

ــام، وإيجــاد  ــك القســم مــن مه ــه ذل ــا يتطلب ــة عــى اســتيعاب كل م ــه العالي ــه وقدرت بحكــم تخصصــه ورسعــة بديهت

ــة. ــج الجغرافي ــط والرام ــوم الخرائ ــته لعل ــم دراس ــك القســم بحك ــة بذل ــل. واســتطاع أن يضــع بصــامت واضح البدائ

حــرص الشــهيد الفــارس أبــو يــزن عــى نقــل كل ما ميتلك ومــا يتوصل إليه مــن معلومــات إىل إخوانــه املجاهدين، فقام 

ومــن معــه مــن إخوانه املهندســني بنــاًء عى تعليامت مــن القيادة العســكرية العليا، بإعــداد جيل من رجــال رسايا القدس 

املتخصصــني يف الوضعيــة والتوجيــه، باإلضافة إىل إعداد نخبة من رسايا املدفعية قادرة عى اســتخدام ســاح الهاون بأعرته 

املختلفــة، والقذائــف الصاروخيــة )107( بدقــة عاليــة يف إصابــة الهــدف، كان لهــذا التدريــب مثــاره يف الســنوات األخــرة.

موعد مع الشهادة
عــن قصــة استشــهاد الشــهيد الفــارس أحمــد حدثنــا رفيقــه املجاهــد يف رسايــا القــدس، أبــو مصعــب قائــًا: »الشــهيد 

أحمــد مل يكــن يختبــئ تحــت األرض، بــل دوًمــا يتحــرك يف مناطــق التــامس مــع العــدو، ويعــد العــدة ويشــحذ همــم 

ــادة العســكرية«، مؤكــًدا أن العــدو الصهيــوين أراد مــن خــال املجــزرة التــي ارتكبهــا  املجاهديــن، ويتواصــل مــع القي

باغتيــال الشــهيد أحمــد الثــأر لعنجهيتــه التــي ُمرغــت يف الــرتاب«.

ــي يقطنوهــا،  ــه يف الشــقة الســكنية الت ــارة عائلت ــد الفطــر زي ــام عي ــاين أي ــد أراد يف ث ــًا: »الشــهيد أحم ــع قائ وتاب

مســتغًا حالــة التهدئــة، ولكــن العــدو الصهيــوين الــذي ســال لعابــه، حــني تيقــن مــن وجــود الشــهيد بــني أرستــه، اتخــذ 

قــراره بارتــكاب املجــزرة املروعــة دون ســابق إنــذار«.

وحــول تفاصيــل عمليــة االغتيــال، أكــد أبــو مصعــب أن العــدو الصهيــوين أقــدم صبــاح يــوم 29 يوليــو )متــوز( 2014م 

خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( عــى 

قصــف عــامرة ســكنية تتكــون مــن ثــاث طوابــق واملنــازل املحيطــة بهــا، بثاثــة صواريــخ متتاليــة، أدت الرتقــاء الشــهيد 

ــرشات  ــة الع ــا(، وإصاب ــد )30 عاًم ــهيدة هن ــقيقته الش ــان(، وش ــا )عام ــوام( وح ــزن )3 أع ــه ي ــد وطفلي ــاوم أحم املق

بجــروح مختلفــة مــن بينهــم زوجتــه التــي نجــت مــن القصــف بلطــف اللــه، وكانــت حامــًا يف شــهورها األخــرة، ورزقهــا 

اللــه بطفلــٍة جديــدة ســمتها »حــا« عــى اســم شــقيقتها التــي ارتقــت مــع والدهــا إىل عليــاء املجــد بــإذن اللــه. 
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الشهيد املجاهد أحمد حسن أحمد أبو عامر

نذر روحه وجسده يف سبيل الله

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد حســن أحمــد أبــو عامــر )أبــو حســن( بتاريــخ 28 أغســطس )آب( 1978مــم يف بلــدة 

ــذ ســنواته  ــة املتحــدة من ــة اإلمــارات العربي ــه للعيــش يف دول ــة خانيونــس، وانتقلــت أرست ــرة رشق مدين عبســان الكب

األوىل مــن عمــره، وذلــك رغبــة يف تحســني الوضــع املعيــيش لــألرسة والخــروج مــن ضيــق الحــال الــذي ســيطر عــى أهــل 

فلســطني عامــة وســوء املعيشــة.

تــرىب شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف أرسة مؤمنــة صابــرة غرســت حــب الوطــن والحنــني إليــه يف أفئــدة أبنائهــا، وتخرهــم 

ــه  ــلبت من ــا تجــاه وطــن ُس ــام بواجبن ــه والقي ــا أن العــودة للوطــن يجــب أن نســعى إليهــا مــن أجــل الدفــاع عن دوًم

الحريــة. تلقــى مراحلــه الدراســية مبدينــة أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات، ليعــود بعــد ذلــك ويتــزوج عــام 2007م وأنجــب 

ولديــن وابنــة هــام حســن تســع ســنوات، وغــزل خمــس ســنوات ويزيــد ســنتان ونصــف.

ــل  ــث انتق ــام 2000م حي ــك ع ــي بالســلطة الفلســطينية وذل ــن الوطن ــاز األم ــارس أحمــد يف جه عمــل شــهيدنا الف

ــه. ــة رام الل ــرة مبدين ــرتة كب ــاز، ومكــث ف ــه العمــيل يف الجه ــة الســتكامل تدريب ــة الغربي ــه بالضف ــة رام الل ملدين

صفاته وأخالقه
أم حســن زوج الشــهيد املجاهــد أحمــد، قالــت: »أحمــد صديقــي وأخــي وزوجــي وأقــرب النــاس يل، طيــب حنــون، 

يحــرص دامئـًـا عــى إســعادي وإســعاد أبنائــه، حيــث مل يبخــل يوًمــا عليهــم بــيشء رغــم ظــروف الحيــاة الصعبــة والغــاء 

ــه،  املعيــيش، طيفــه جميــل، رقيــق القلــب مــع الجميــع، صاحــب االبتســامة الرائعــة يقدمهــا للجميــع وكل مــن يقابل

يشــارك الجميــع يف املناســبات ويــرع ملســاعدة اآلخريــن مهــام كلفــه األمــر«، بتلــك الكلــامت وصفتــه زوجتــه.

وامتــاز شــهيدنا املقــدام أحمــد بأنــه صاحــب نخــوة وعزميــة، مــر عــى تحقيــق مــا يريــده خاصــة يف أثنــاء خــوض 

املعــارك مــع املحتــل الصهيــوين، جــدي يف العمــل، هدفــه األســمى دوًمــا أن ينــال الشــهادة وأن يؤمــن مســتقبل أبنائــه.

مشواره الجهادي
مل يكــن غريًبــا عــى شــهيدنا الفــارس أحمــد حــب الجهــاد والتضحيــة بــكل مــا هــو غــاٍل ونفيــس مــن أجــل إعــاء 

(2014 - 1978)

ياشــهيًدا أنــت حــٌي، مــا مــى دهــر لــو كانــا، ذكــرك الفــواح يبقــى 

ماحيينــا يف دمانــا، أنــت بــدر ســاطع، مــا غــاب يوًمــا عــن ســامنا، قــد 

بذلــت النفــس تــري مــن أجــل وطــٍن بــات الدهــر طويــًا دون عــودٍة 

تستطاب.
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ــر  ــات مبق ــارس عرف ــطينية ي ــلطة الفلس ــس الس ــع رئي ــورص م ــد ح ــلوب؛ فق ــه املس ــة وطن ــق حري ــق وتحقي ــة الح كلم

املقاطعــة مبدينــة رام اللــه فــرتة طويلــة حيــث عــاىن الويــات هــو ومــن كان هنــاك، ومــن ثــم اعتقــل لفــرتة بعــد فــك 

الحصــار، وبعدهــا عــاد إىل بلدتــه عبســان الكبــرة يف قطــاع غــزة ليلتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي.

انتمــى شــهيدنا املقــاوم أحمــد لصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2006م، 

حيــث وجــد غايتــه التــي ســعى إليهــا دوًمــا وهــي الربــاط والدفــاع مــن أجــل العــودة وتحريــر فلســطني مــن املحتــل 

ــة والشــهيدين  ــن الشــهداء عام ــن ســبقه م ــع م ــل عــى الثغــور م ــارك ضــد املحت ــن املع ــر م الغاصــب. وخــاض الكث

املجاهديــن يــارس أبــو طــر وزيــاد أبــو طــر خاصــة، ويربــك العــدو دوًمــا بإطــاق الصواريــخ عــى الدوريــات الصهيونيــة 

التــي كانــت تتواجــد يف املناطــق الحدوديــة لقطــاع غــزة حيــث كان مســئواًل عــن عــدة مجموعــات مــن املرابطــني يف 

ــا القــدس مبنطقــة رشق خانيونــس. رساي

موعد مع الشهادة
ــام 2014م  ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــدوان يف الح ــدة الع ــتداد ح ــع اش م

)معركــة البنيــان املرصــوص(، طلــب الشــهيد مــن زوجتــه أم حســن أن تأخــذ أبناءهــا وتخــرج مــن بلــدة عبســان بســبب 

شــدة القصــف املتواصــل عــى البلــدة الســيام أنهــم يف مــكان خطــر، وتذهــب بهــم إىل وســط مدينــة خانيونــس حيــث 

مــكان آمــن، فطلبــت زوجتــه منــه أن يرافقهــا، ولكنــه رفــض؛ ألنــه يعتــر أنهــا فرصتــه الوحيــدة لنيــل رشف الشــهادة 

وااللتحــاق بإخوانــه الشــهداء الذيــن متنــى أن يلتحــق بهــم دوًمــا.

اشـــتاق شـــهيدنا الفـــارس أحمـــد لرؤيـــة أبنائـــه فخـــرج مـــن ثغـــره لراهـــم واالطمئنـــان عليهـــم وعـــى أهلـــه وأحبابـــه، 

ـــرب يف  ـــي الح ـــه أن تنته ـــا رب ـــه، ودع ـــع أبنائ ـــب م ـــم ولع ـــم وقابله ـــأيت لراه ـــوف ي ـــه س ـــا أن ـــه وأخره ـــل بزوجت فاتص

ـــل إىل  ـــك انتق ـــد ذل ـــه وأوالده، وبع ـــه زوجت ـــا يف وج ـــي رآه ـــق الت ـــوف والقل ـــات الخ ـــب عام ـــي تذه ـــت ل ـــرب وق أق

االطمئنـــان عـــى إخوانـــه وأوالدهـــم وكأنـــه يريـــد أن يـــودع الجميـــع قبـــل استشـــهاده، وعندمـــا انتقـــل إىل املـــكان 

ـــوين  ـــادر صهي ـــاروخ غ ـــإذا بص ـــس ف ـــة خانيون ـــدر مبدين ـــة البن ـــة مبنطق ـــو روض ـــم وه ـــه وأبناؤه ـــه إخوت ـــذي كان في ال

ـــو )متـــوز( 2014م الشـــهيد املقـــاوم  ـــايل استشـــهد بتاريـــخ 29 يولي ـــا شـــهداء، وبالت يســـقط عـــى املـــكان ليوقعهـــم جميًع

ـــة  ـــن عائل ـــه، والشـــهداء م ـــإذن الل ـــم ب ـــان النعي ـــوزوا بجن ـــه ليف ـــن عائلت ـــرًدا م ـــر هـــو وخمســـة عـــرش ف ـــو عام ـــد أب أحم

ـــد  ـــا(، عب ـــر )12 عاًم ـــال: عم ـــاؤه األطف ـــا( وأبن ـــر )39 عاًم ـــو عام ـــن أب ـــاح حس ـــد وض ـــهيد املجاه ـــم: الش ـــر ه ـــو عام أب

ـــليامن  ـــد س ـــد أحم ـــهيد املجاه ـــوام(. والش ـــن )4 أع ـــز الدي ـــام(، ع ـــى )8 ع ـــوام(، عي ـــامد )10 أع ـــا(، ع ـــي )11 عاًم الغن

ـــان(.  ـــليامن )عام ـــوام(، س ـــروة )5 أع ـــوام(، م ـــارس)9 أع ـــوام(، ي ـــرح )10 أع ـــال: م ـــاؤه األطف ـــا( وأبن ـــر )24 عاًم ـــو عام أب

ـــاج  ـــى حج ـــا(، من ـــر )20 عاًم ـــو عام ـــن أب ـــد حس ـــا(، محم ـــر )41 عاًم ـــو عام ـــليامن أب ـــة س ـــهداء: عروب ـــة إىل الش باإلضاف

ـــا(. ـــر )29 عاًم ـــو عام ـــظ أب ـــادي حاف ـــا(، ش ـــر )41 عاًم ـــو عام أب
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الشهيد املجاهد أحمد محمود ياسني املجايدة

فارس أبدع يف كل امليادين

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد محمــود املجايــدة يف دولــة اإلمــارات العربيــة )إمــارة ديب( بتاريــخ 1 أكتوبــر )ترشيــن 

األول( 1989م، نشــأ يف كنــف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه، تتكــون مــن والديــه وأربعــة مــن األبنــاء، واثنتــني مــن البنــات، 

وشــاء اللــه لــه أن يكــون ترتيبــه الرابــع بــني إخوتــه.

درس الشــهيد املجاهــد أحمــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس اإلمــارات، وكان مــن األوائــل يف كافــة املراحل 

التــي درســها حيــث ال زالــت أرستــه تحتفــظ بشــهادات التقديــر التــي كان يحصــل عليهــا نهايــة كل ســنة دراســية، وبعــد 

عــودة أرستــه إىل أرض الوطــن واســتقرارها يف مدينــة خانيونــس الباســلة حيــث تســكن عائلتهــم ومتتــد جذورهــا، أكمــل 

دراســته للمرحلــة الثانويــة يف مدرســة كــامل نــارص بخانيونــس عــام 2007م، وأنهاهــا بنجــاح بتقديــر جيــد، ومــن ثــم 

ــم عمــل  ــد عــام 2010م، ث ــر جي ــة، وأنهــى دراســته بتقدي ــة صحي ــا تخصــص مراقب ــوم والتكنولوجي ــة العل التحــق بكلي

متطوًعــا لبعــض الوقــت يف بلديــة خانيونــس.

صفاته وأخالقه
ارتبــط شــهيدنا املجاهــد أحمــد بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه، فهــو محــب للجميــع، ومحبــوب مــن الجميــع. ويقــول 

صديقــه منتــر: »الشــهيد أحمــد إنســان عظيــم طيــب النفــس، هــادئ، محــب ألصدقائــه، بســيط ومتســامح، حنــون 

رحيــم مبــن هــو أصغــر منــه، وهــو دائــم الزيــارة ألهــايل الشــهداء واألرسى والجرحــى«، مؤكــًدا أنــه باستشــهاد الشــهيد 

الفــارس أحمــد فقــد أًخــا وصديًقــا وســتظل ذاكــراه حيــًة متقــدًة يف وجــدان كل مــن عرفــه.

ــه لهــام، يخفــض لهــام  ــزًا بعاقت ــا منهــام. ومتمي ــا لهــام ومقربً ــه، مطيًع ــاًرا بوالدي ــرف الشــهيد املقــدام أحمــد ب ُع

جنــاح الــذل مــن الرحمــة، مــام جعلــه أحــب األبنــاء إىل قلبهــم، باإلضافــة إىل أنــه اتصــف بالزهــد يف هــذه الدنيــا الفانيــة 

طامًعــا يف جنــة عرضهــا الســموات واألرض أُعــدت للمتقــني، كــام أنــه متتــع بــروح املــرح والدعابــة، واالبتســامة ال تفــارق 

وجهــه لرضــاه التــام مبــا قســمه اللــه لــه مــن خــر.

ــا يف  الوالــدة املكلومــة، أم بشــار، أكــدت عــى عمــق العاقــة التــي تربطهــا بفلــذة كبدهــا، قائلــًة: »منــذ كان جنيًن

(2014 - 1989)

قويًــا المتشــاق  دافًعــا  كانــا  باللــه  للجهــاد وإميانــه  »عشــقه 

املرتاميــة  أمتــه  وكرامــة  شــعبه  أبنــاء  عــن  والدفــاع  البندقيــة 

األطــراف مــن هــذا العــدو املتغطــرس الــذي ال يتــواىن عــن قتــل 

الكلــامت  بتلــك  الحيــاة«،  معــاين  كل  وقتــل  والشــيوخ  األطفــال 

املجايــدة  محمــود  الحــاج  أحمــد،  املجاهــد  الشــهيد  والــد  بــدأ 

الــذي أبــدع يف كل املياديــن. )أبــو بشــار( حديثــه عــن فارســنا 
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أحشــايئ تعــرض لعــدة أمــور جعلتنــا يف حالــة قلــق دائــم عليــه حيــث إننــي اضطــررت إلجــراء عمليــة جراحيــة كــدت 

فيهــا أن أفقــده لــوال عنايــة اللــه وفضلــه، الــذي ادخــره لهــذا اليــوم العظيــم الــذي قدمتــه فيــه شــهيًدا بــإذن اللــه«، 

ــه، حيــث يحــرص عــى قــراءة القــرآن والصــاة يف وقتهــا،  ــزًا عــن كافــة أقران ــدا ممي ــذ أصبــح طفــًا ب ــه من مؤكــدًة أن

ومامرســة بعــض األلعــاب العلميــة التــي تنــم عــن مســتقبل باهــر لــه، األمــر الــذي جعلنــا حريصــني عــى ثقــل هــذه 

املوهبــة مــن خــال االهتــامم بــه وتوفــر كل مــا يحتاجــه مــن أدوات علميــة.

مشواره الجهادي
عشــق الشــهيد الفــارس أحمــد فلســطني، وعشــق الجهــاد حتــى باتــت فلســطني وتحريرهــا كل أمانيــه وكل مطلبــه 

يف الحيــاة. فالتحــق بصفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة عــام 2003م حيــث 

ــا، وشــارك يف كثــر مــن النشــاطات  ــة الثانويــة، واملرحلــة الجامعيــة يف كليــة العلــوم والتكنولوجي كان يــدرس يف املرحل

الطابيــة الخاصــة بالرابطــة اإلســامية.

ومــا هــي إال فــرتة وجيــزة حتــى التحــق بالخيــار األمــل والركــب الطاهــر إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني 

عــام 2005م بعــد تأثــره بأخــاق إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي. وُعهــد حريًصــا عــى املشــاركة يف كافــة الفعاليــات 

والنشــاطات واملناســبات الحركيــة يف انتفاضــة األقــى املباركــة؛ فهــو أحــد األعضــاء األساســيني يف أرسة مســجد الهــدى 

حيــث يعقــد فيــه النــدوات الدينيــة التــي تتحــدث عــن فضــل الجهــاد واالستشــهاد يف ســبيل اللــه.

ــاح العســكري  ــا القــدس الجن ــه الجهــادي حتــى كان انخراطــه يف صفــوف رساي واصــل الشــهيد املقــدام أحمــد عمل

لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2007م، وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية، فــكان نعــم املجاهــد النجيــب، فتــم 

إلحاقــه بوحــدة الــدروع، وأمــام مــا أبــداه مــن تفــوق لفــت أنظــار قــادة رسايــا القــدس تــم تكليفــه لتدريــب إخوانــه 

ــد  ــارس أحم ــهيدنا الف ــجل لش ــاح )R.B.G(. ويُس ــة س ــدروع، وخاص ــاح ال ــى س ــكر ع ــة املعس ــن يف كتيب املجاهدي

مشــاركته إخوانــه يف الربــاط عــى الثغــور، باإلضافــة إىل تكليفــه ليكــون أمــرًا إلحــدى املجموعــات، فهــو يتصــف بصفــة 

الحلــم والشــجاعة واإلقــدام، كــام يصفــه رفيقــه املجاهــد أبــو حمــزة.

الحــاج أبــو بشــار والــد الشــهيد املقــاوم أحمــد أشــاد مبــا متتــع بــه نجلــه مــن رسيــة يف العمــل حيــث إنــه وكافــة 

أرستــه فوجئــوا حــني علمــوا مــن رفاقــه طبيعــة عملــه الجهــادي البطــويل، كقائــد ميــداين يف وحــدة الــدروع ومســئول 

وحــدة التدريــب يف كتيبــة املعســكر، مؤكــًدا فخــره واعتــزازه بعمــل ابنــه البطــويل يف مواجهــة أعــداء اللــه، ورضــاه التــام 

مبــا قــدره اللــه لــه مــن خــر، ســائًا املــوىل عــز وجــل أن يتقبلــه مــع الشــهداء والصديقــني.

موعد مع الشهادة
لقــد كان شــهيدنا الفــارس أحمــد تواًقــا للشــهادة وإىل لقــاء اللــه ورســوله األعظــم، فأحــب الشــهادة بصــدق وســعى 

لهــا ســعيها وهــو مؤمــن، فــكان املوعــد يف يــوم 29 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين 

عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( حيــث تــم اســتهدافه أثنــاء تواجــده عــى ســطح 

ــه الشــهيد املجاهــد فهــد  منــزل خالتــه مبنطقــة الســطر الغــريب بخانيونــس بصــاروخ اســتطاع لرتقــي شــهيًدا وبرفقت

األغــا إىل عليــاء املجــد مــع الشــهداء والصديقــني.



359 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

الشهيد املجاهد بشر إبراهيم محمد الحجار

حارب االحتال بعلمه وعمله، وقدم روحه رخيصة لله

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد بشــر إبراهيــم الحجــار يف 31 مــارس )آذار( 1966م، يف مخيــم جباليــا ُمخــرج األبطــال وصانــع 

الرجــال، وقــد تــرىب وترعــرع يف بيــت بســيط بــني أرسة اتخــذت مــن تعاليــم الديــن اإلســامي منهــج حيــاة، لتصنــع مــن 

ــه إىل  ــه. تعــود جــذور عائلت ــو بأغــى مــا ميلكــون مــن أجــل إرضــاء الل أبنائهــا رجــااًل يحافظــون عــى دينهــم ويجودن

ــروا منهــا يف العــام 1948م. مدينــة »عســقان« املحتلــة التــي ُهجِّ

التحــق شــهيدنا املجاهــد بشــر مبــدارس األونــروا باملخيــم ليــدرس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة، ثــم انتقــل ليــدرس 

املرحلــة الثانويــة يف مدرســة الفالوجــا، وُعــرف عــن شــهيدنا متســكه بطلــب العلــم وحبــه الشــديد للدراســة؛ فقــد كان 

مــن املثابريــن املحافظــني عــى دراســتهم واملحبــني للتميــز، متيــز يف جميــع مراحــل الدراســة بتفوقــه عــى باقــي زمائــه، 

وُعــرف أنــه مــن أوائــل الطلبــة الســيام أنــه كان يســهر الليــايل ليحصــد أعــى الدرجــات.

ويف املرحلـــة الجامعيـــة التحـــق شـــهيدنا املجاهـــد بشـــر باملستشـــفى املعمـــداين ليـــدرس تخصـــص التمريـــض، 

ـــا،  ـــاس جميًع ـــذي يحـــب أن يقـــدم املســـاعدة للن ـــه الرجـــل املعطـــاء ال ـــا واآلخـــرة؛ فقـــد عهـــد عن ـــال أجـــره يف الدني ولين

ثـــم انتقـــل ليكمـــل دراســـته يف جامعـــة أبـــو ديـــس مبدينـــة القـــدس املحتلـــة، ليســـاعد يف بنـــاء الـــرح األكادميـــي 

ـــهادة  ـــاز يف ش ـــة االمتي ـــى درج ـــل ع ـــد أن حص ـــة بع ـــل يف الجامع ـــا للعم ـــاره مدرًس ـــم اختي ـــامية، وت ـــة اإلس يف الجامع

ـــا  ـــد باحًث ـــن جدي ـــفر م ـــب الس ـــهيدنا حقائ ـــزم ش ـــامية ح ـــة اإلس ـــل يف الجامع ـــن العم ـــنوات م ـــد س ـــوس. وبع البكالوري

ـــوراه يف  ـــم يعـــود ليكمـــل دراســـة الدكت ـــا يف إحـــدى جامعـــات أســـرتاليا، ث ـــم ليلتحـــق برنامـــج الدراســـات العلي عـــن العل

ـــوراه  ـــات يتنقـــل بـــني أروقـــة الجامعـــات ليحصـــل عـــى شـــهادة الدكت ـــم وب ـــه بطلـــب العل ـــق قلب ـــة مـــر؛ فقـــد تعل دول

الثانيـــة مـــن دولـــة بريطانيـــا وينتقـــل إىل جنـــوب أفريقيـــا ليحصـــل عـــى شـــهادة الدكتـــوراه الثالثـــة، وهكـــذا كان 

ـــامية،  ـــة اإلس ـــل يف الجامع ـــزة ويعم ـــاع غ ـــة قط ـــه الحبيب ـــود إىل أرض ـــة ليع ـــن الثقاف ـــعة م ـــم موس ـــارة للعل ـــهيدنا من ش

ـــزة. ـــة اإلرساء بغ ـــاء جامع ـــيس إلنش ـــة التأس ـــدأ مرحل ـــم يب ث

(2014 - 1966)

ــن،  ــل ودي ــم وعم ــالة عل ــب رس ــن وصاح ــطورة يف كل امليادي أس

ــه  ــبيل الل ــدم يف س ــار يق ــز والفخ ــن دروب الع ــده يف كل درب م تج

الغــايل والنفيــس، حتــى بــاع للــه روحــه رخيصــة مــن أجــل أن ينــال 

ــذي عــاش ســنوات يف  ــور بشــر الحجــار ال ــه الشــهيد الدكت رضــاه. إن

مســرة جهــاد متنقــًا بــني طلــب العلــم والعمــل للــه عــز وجــل، وقــد 

صــدق اللــه فصدقــه اللــه وأنزلــه منــازل الشــهداء ورشفــه بالشــهادة 

ليفــوز مــع الفائزيــن.
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صفاته وأخالقه
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد بشــر بأخاقــه الطيبــة، وحبــه لآلخريــن، وحســن ســرته، وحبــه للعلــم والعلــامء، فــكان بــاًرا 

ــا عــى أشــقائه، منــرًا للعلــم ومثــااًل للرجــل املتديــن امللتــزم بصلواتــه، املحافــظ  بوالديــه قبــل وفاتهــام، رحيــاًم عطوًف

ــا، وقــد التــزم منــذ نعومــة أظافــره يف مســجد القســام ومــن رواد  عــى زيــارة أرحامــه املعطــاء املحــب للنــاس جميًع

املســجد يف الوقــت الــذي كانــت شــهوات الدنيــا تــرق النــاس مــن طاعــة اللــه، فقــد عمــل عــى املســاهمة يف تربيــة 

ــان إن الشــهيد بشــر كان يعامــل أشــقائه  ــور عدن ــم. ويقــول شــقيقه الدكت ــال الناشــئة مــن خــال حلقــات العل األجي

كاألب الحنــون بعــد أن رحــل والــده، عطــوف عــى إخوانــه وأكمــل لهــم تعليمهــم وكان مبكانــة والدهــم حيــث حمــل 

هــم أرستــه منــذ صغــره وقــام بتزويــج أشــقائه جميعهــم.

ــا، ويســاعدهم يف حــل  ــوم الدني ــي تنســيهم هم ــز بابتســامته الت ــد بشــر متمي ــهيدنا املجاه ــه إن ش ــول رفاق ويق

ــد استشــهاده. ــاة بع ــدون جــامل الحي ــم يفق ــذي جعله ــر ال ــا، األم ــي يواجهونه ــاة الت مشــاكل الحي

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املقــدام بشــر إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صغــره، وقــد كان مــن الفاعلــني خاصــة يف 

األطــر الطابيــة التــي كانــت تقودهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف الجامعــات مــع بدايــة االنتفاضــة األوىل، وتــم اعتقالــه 

يف عــام 1991م بتهمــة االنتــامء إىل حركــة الجهــاد اإلســامي وإقامــة فعاليــات مناهضــة لاحتــال، وبعــد ثاثــة شــهور 

تــم االفــراج عنــه ومنعــه مــن الســفر ومغــادرة قطــاع غــزة ليبقــى ويواصــل طــرق املقاومــة.

ويقــول شــقيقه الدكتــور عدنــان إن شــقيقه الشــهيد بشــر كان يقــاوم االحتــال مــن خــال أبحاثــه العلميــة فقــد 

ــا  تركــزت أغلــب دراســته عــى الوطــن واالعتــداءات الصهيونيــة عــى الفلســطينيني، وقــد كانــت فلســطني املحتلــة دامئً

حــارضة يف أبحاثــه العلميــة ليفضــح االحتــال عــى الصعيــد العاملــي.

موعد مع الشهادة
أحــب شــهيدنا املجاهــد بشــر عمــل الخــر ومســاعدة اآلخريــن وخاصــة يف فــرتة الحــروب، ويف الحــرب التــي شــنها 

العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( مل يتــوان شــهيدنا املقــدام بشــر 

ــكل  ــروا بش ــدارس األون ــني يف م ــاعدات للنازح ــدم املس ــن، وكان يق ــاعدة للمترري ــم واملس ــم الدع ــن تقدي ــة ع لحظ

ــوز( 2014م حــني توجــه شــهيدنا  ــو )مت ــخ 29 يولي ــع الشــهادة بتاري ــده م ــام الحــرب جــاء موع ــي. ويف وســط أي يوم

ــه  ــة غــوث وتشــغيل الاجئــني إىل منزل ــع لوكال ــر بســيارته التــي تتب املجاهــد بشــر مــع شــقيقه الشــهيد املجاهــد من

مــن أجــل أن يجلــب بعــض املســاعدات للنازحــني يف املــدارس حيــث ســقطت إحــدى القذائــف الغــادرة والتــي أطلقهــا 

االحتــال عــى رؤوس اآلمنــني عــى الســيارة يف منطقــة بــر النعجــة شــامل مدينــة غــزة لرتقــي شــهيًدا عــى الفــور تــاركًا 

خلفــه زوجتــه وابنتــه الوحيــدة ومحبيــه يتجرعــون مــرارة الفــراق، وليفــوز يف جنــة عرضهــا الســموات واألرض ومعــه 

شــقيقه الشــهيد املجاهــد منــر الــذي كان يف نفــس الســيارة.
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آمن بأن فلسطني أرض الراع الحتمي

الميالد والنشأة
ـــي  ـــد رام ـــهيد املجاه ـــاد الش ـــتقبلت األرض مي ـــزة اس ـــاع غ ـــوب قط ـــح جن ـــة رف ـــول( 1987م مبدين ـــبتمر )أيل يف 2 س

ـــه وتســـعة  ـــا والوطـــن، تتكـــون مـــن والدي ـــا تجـــاه دينه ـــة تعـــرف واجبه ـــٍة ملتزم ـــو ســـليامن( لعائل ســـليامن العطـــار )أب

ـــبع« يف  ـــر الس ـــة »ب ـــم األصلي ـــن بلدته ـــم م ـــر أجداده ـــا ُهجِّ ـــوراج بعدم ـــة م ـــح يف منطق ـــة رف ـــتقر مبدين ـــقاء لتس أش

ـــام 1948م. ـــة ع نكب

ــة غــوث وتشــغيل الاجئــني مبــدارس  ــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكال درس الشــهيد املجاهــد رامــي املرحل

رفــح يف املنطقــة الرشقيــة، ثــم التحــق بدراســة الثانويــة العامــة مبدرســة الفخــاري الثانويــة بالبنــني، لكــن صعوبــة الحيــاة 

وقســوتها جعــاه يتجــه للعمــل والزراعــة ملســاندة عائلتــه ويتقاســم املســئولية مــع والديــه.

تــزوج الشــهيد املجاهــد رامــي مــن رفيقــة حياتــه يف العــام 2007م وأنجــب أبنــاءه ســليامن، أحمــد، وعبــد الشــايف 

تــاركًا لهــم الوصيــة والعهــد كــام أحــب لنفســه.

صفاته وأخالقه
تبتســم زوجتــه أم ســليامن وكأنهــا تغيــب لســاعٍة مــن الزمــن وهــي تســتعيد صفــات زوجهــا إذ تقــول: »ليــس لــه 

ــة التــي  شــبه، منــذ زواجنــا وأنــا أراه الرجــل امللتــزم املتديــن والضحــوك البشــوش، وأكــر مــا ميــزه هــو الريــة التامَّ

ــز بهــا إذ إنهــا ورغــم ســنوات زواجهــم التســع علمــت بانتامئــه لحركــة الجهــاد االســامي بعــد خمــس ســنوات،  يتميَّ

إضافــة إىل حســن معاملتــه ونبــل أخاقــه وبــره لوالديــه، وصلــة رحمــه الدامئــة لشــقيقاته وأقربائــه، وهــو مثــال للرجــل 

الصلــب املناضــل الــذيك يف تعاملــه مــع الجميــع«.

مشواره الجهادي
امتــاز الشــهيد املجاهــد رامــي ومنــذ صغــره بالســؤال حــول األرض ويُصــاب بغصــة حــني يذكــر والــده بأنهــم خرجــوا 

(2014 - 1987)

يف فلســطني حكايــات الشــهداء جنــة، وأســمى األمــاين جنــان 

ت للمتقــني، يلتحفــون أمانيهــم  عرضهــا كعــرض الســموات واألرض أُعــدَّ

بغيــاب أجمــل، يزهــرون كــام البنفســج وتختلــط أرواحهــم بســرِ مــن 

ســبقوهم مــن الراحلــني فيشــتهوَن الرَّصــاص واملــوت والعــرس والحــور. 

ــي  ــراع الحتم ــطني أرض ال ــأن فلس ــن ب ــي آم ــارس رام ــهيدنا الف ش

وأنهــا قلــب العــرب وُقبلــة املســلمني فاســتأثر الثــأر ألرضــه والرَّحيــل 

ــة ويغيــب مــع املســافرين. ليمتشــق البندقي
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بالقــوة مــن أراضيهــم حتــى كــر معــه الهــم وشــعر مبســئوليته تجــاه القضيــة، فالتــزم مبســجد التقــوى وتتلمــذ عــى يــد 

شــيوخه ومعلميــه حتــى تشــبَّع باملعرفــة وتعلــق باملســاجد وبالعمــل ضمــن حركــة الجهــاد اإلســامي.

التحــق شــهيدنا املجاهــد رامــي بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس عــام 2004م 

وبــدأ يف اللجنــة الدعويــة مبنطقــة مــوراج أمــرًا ملســجد معــاذ بــن جبــل، وتــدرج بإعطــاء الــدورات يف مســجد طــارق 

أبــو الحصــني. ومــع الثقــة التــي أوليــت لــه تــوىل مهمــة الحاميــة واملتابعــة للمناطــق الرشقيــة وعمــل حارًســا للحــدود 

إىل حــني استشــهاده.

موعد مع الشهادة
ـــام  ـــف الع ـــزة يف صي ـــاع غ ـــى قط ـــوين ع ـــدو الصهي ـــنها الع ـــي ش ـــرب الت ـــام الح ـــن أي ـــوز( 2014م م ـــو )مت يف 29 يولي

ـــارس رامـــي  ـــت شـــمس الشـــهيد الف ـــه؛ كان ـــه وأحبت ـــزال عـــى أهل ـــا ي ـــان املرصـــوص(، والقصـــف م ـــة البني 2014م )معرك

ـــت  ـــة أطلق ـــداف الصهيوني ـــى األه ـــخ ع ـــاق صواري ـــة إط ـــن مهم ـــه م ـــال عودت ـــه وخ ـــة األرض يك تحضن ـــوح منادي تل

ـــني  ـــى الراحل ـــاٌم ع ـــن. فس ـــه والوط ـــداء الل ـــا ن ـــور ملبًي ـــى الف ـــهد ع ـــه ليستش ـــة باتجاه ـــاروخ زنان ـــال ص ـــوات االحت ق

ـــن. ـــم الوط ـــني يناديه ح
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الشهيد املجاهد سليامن مسعد برهم الحشاش

حكاية ُمجاهد أبدع يف كل امليادين

الميالد والنشأة
نــة مــن  ولــد الشــهيد املجاهــد ســليامن مســعد الحشــاش )أبــو محمــد( يف 23 ســبتمر )أيلــول( 1985م لعائلــة مكوَّ

ــا يف العــام 1948م لتســتقر  ــروا منه ــي ُهجِّ ــر الســبع« الت ــدة »ب ــم لبل ــة أشــقاء وخمــس شــقيقات، تعــود أصوله ثاث

ــرة والتــي تذوقــت معانــاة االحتــال وإجرامــه. اشــني مبدينــة رفــح حالهــا حــال العوائــل املُهجَّ مبنطقــة الحشَّ

درس شــهيدنا املجاهــد ســليامن االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني لينتقــل بعــد ذلــك 

للمرحلــة الثانويــة، ومــن ثــم يلتحــق بالجامعــة االســامية لدراســة الرشيعــة اإلســامية، ولكنــه انقطــع عــن الدراســة 

غ للعمــل داخــل  ــة االعتقــاالت التــي كانــت تطــال الطلبــة عنــد حاجــز أبــو هــويل يف العــام 2003م ويتفــرَّ بعــد حمل

مزرعــة العائلــة.

ــد، ومهنــد الــذي جــاء بعــد استشــهاد والــده  تــزوج الشــهيد املجاهــد ســليامن يف عــام 2011م وأنجــب طفليــه محمَّ

بخمــس ســاعات دون أن يتمكَّــن مــن رؤيتــه كــام أحــبَّ ومتنَّــى.

صفاته وأخالقه
مل يكــن وصــف الشــهيد املقــدام ســليامن ســهًا عــى زوجتــه كأنهــا تخــى أن ال تفــي البــدر حقــه، بســخاء تقــول: »مل 

يكــن زوًجــا، إمنــا صديــق، حنــون عــى أهــل بيتــه وبــار بوالديــه، يعمــل الخــر دون حديــث أو قــول حيــث يقــرتح عــيلَّ 

األســامء ملســاعدة املحتاجــني فيــأيت بالطــرود الغذائيــة عــى نفقتــه الخاصــة ويبــدأ باملحاصصــة داخــل املنــزل وتوزيعهــا 

عــى العوائــل التــي تســتحق«.

وتُكمــل قائلــة: »رغــم ثقتــه العاليــة يب وحــني كنــت أســأله عــن عملــه كان يقــول إنــه أقســم مييًنــا بــأن يحفــظ الــر 

ويعتــذر منــي فأشــعر بالرضــا ألمانتــه«. 

مشواره الجهادي
ــة  ــليامن بالرابط ــارس س ــهيد الف ــق الش ــادي التح ــايل والجه ــل النض ــوة العم ــع زه ــره م ــن عم ــرش م ــع ع يف الراب

اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 1998م، وتأثــر بحلقــات العلــم وبفكــر الشــهيد الدكتــور 

(2014 - 1985)

يبدعــون يف شــتى املياديــن، ويبذلــون كل جهــد دون تــواٍن أو كلــل، 

ون العــّدة للقــاء ويُهاجــرون  روَن حياتهــم للــه وفلســطني فُيعــدُّ يُســخِّ

ــل  ــل الرحي ــم قب ــم لذويه ــون نظرته ــة، يخطف ــل الجنَّ ــم ألج بهجرته

ــة. فيــويص املهاجــر منهــم بحفــظ الوصيَّ
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ــح.  ــة داخــل مســاجد رف ــه الجهاديَّ ــا النطاقت ــم بعلمــه ليكــون دافًع ــذي هــو حــارض بينه فتحــي الشــقاقي وال

ــاح العســكري  ــا القــدس الجن ــل امللتحقــني براي ــو محمــد مــن أوائ مــع انتفاضــة األقــى كان الشــهيد املقــدام أب

لحركــة الجهــاد اإلســامي ويُعــد مــن أوائــل الذيــن تخطَّــوا الخطــوط األماميَّــة الغربيــة منــذ بدايــة االنتفاضــة ليشــارك 

يف عمليــات مبغتصبــة »رفيــح يــام« عــام 2004م قبــل االنســحاب مــن قطــاع غــزة، ويف عــام 2005م يُعــد أّول مــن غــرس 

الرايــة وهــو يراقــب آخــر دبَّابــة تخــرج مــن القطــاع لتلتفــت إليــه وتُحــاول اإلطــاق عليــه، لكــنَّ فرحــة التحريــر كانــت 

تــه حينهــا.  هــي الســائدة يف قلبــه فأكمــل مهمَّ

شــارك الشــهيد الفــارس أبــو محمــد يف معركــة الســامء الزرقــاء بالعــام 2012م ومعركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 

ــة الرصــد والتخطيــط للعمليــات يف مناطــق التــامس إضافــة لتواجــده  2014م ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين، وتــوىل مهمَّ

ــدة  ــل الوح ــل داخ ــوىلَّ العم ــاطاته إذ ت ــف بنش ــح، ومل يكت ــوراج رشق رف ــة م ــة مبنطق ــوط األماميَّ ــتمر يف الخط املس

ــه  ــاث محــاوالت الغتيال ــى اســتهدف بث ــح حت ــة رف ــة الشــابورة مبدين ــة الشــاملية ملنطق ــة الغربي ــة يف الجه الصاروخي

كانــت بدايتهــا داخــل ســيارة ألحــد أصدقائــه ويف املــرة الثانيــة مــع الشــهيد املجاهــد مهنــد ظهــر ويف األخــرة كانــت 

أمــام منزلــه. باإلضافــة إىل أنــه تــوىل مســئولية قائــد فصيــل يف رسايــا القــدس منــذ العــام 2007م.

موعد مع الشهادة 
مل يكــن 29 يوليــو )متــوز( 2014م كأي يــوٍم عــادي عــى عائلــة الشــهيد املجاهــد ســليامن مــن أيــام الحــرب التــي 

شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(؛ إذ كان بانتظــار مولــوده 

ًنــا برفيــق دربــه وصديقــه الشــهيد املجاهــد مهنَّــد ظهــر والــذي ســبقه بأيَّــام، تقــول  الثــاين والــذي وهبــه اســم مهنَّــد تيمُّ

ثنــي عــن اســتهداف منــزل الشــهيد عــزَّت ظهــر والحــزن واضــح عليــه، ووعــدين بالعــودة  زوجتــه: »جــاءين للمشــفى وحدَّ

ــه مل يحــر وشــعرت لحظتهــا بانقباضــة يف قلبــي وفــزع  يف السادســة مــن مســاء اليــوم لاطمئنــان عــى حالتــي، لكنَّ

ــن مــن ذلــك، بعــد يومــني أبلغــوين باستشــهاده أثنــاء قصــف طائــرات  شــديد وحاولــت الحديــث معــه، لكنــي مل أمتكَّ

االحتــال املزرعــة التــي يتواجــد بهــا«. 
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الشهيد املجاهد عزت سامة محمود ضهر

نعم الشاب الصائم القائم املرشد يف املساجد

الميالد والنشأة
ــاط إىل يــوم الديــن، ُســمع رصاخ  مــن بــني أشــجار الزيتــون والليمــون التــي تعلــن أن هــذه األرض هــي أرض الرب

ــو  ــر )أب ــامة ضه ــزت س ــد ع ــهيد املجاه ــه الش ــال، إن ــارع االحت ــاح ويق ــل الس ــا ويحم ــيكر يوًم ــد، س ــل يف امله طف

حفــص( الــذي أضــاء ســامء فلســطني بقدومــه يف 10 يوليــو )متــوز( 1991م. يف كنــف بيــت بســيط نشــأ ألرسة فلســطينية 

تعيــش عــى البســاطة ليكــون ترتيبــه بــني إخوتــه األخــر، ويكــون الطفــل املدلــل لعائلتــه املكونــة مــن والديــه وســتة 

أشــقاء وأربــع شــقيقات.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــزت تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس الحكومــة ليحصــد الدرجــات العليــا، وينتقــل 

إىل مدرســة شــهداء رفــح الثانويــة ليكمــل مشــواره التعليمــي، ويتخــرج بعــد اثنــى عــرش عاًمــا مــن الدراســة بتحصيــل 

عــام جيــد جــًدا ليلتحــق بجامعــة األقــى ويــدرس بكليــة الصحافــة واإلعــام ليحمــل عــى عاتقــه أداء رســالة الحقيقــة 

وكشــف جرائــم االحتــال بحــق أبنــاء شــعبه.

صفاته وأخالقه
ــا بــني الجميــع؛ فهــو شــاب  ــه محبوبً اتصــف شــهيدنا املقــدام عــزت بالعديــد مــن الصفــات الحميــدة التــي جعلت

خلــوق دائــم االبتســامة يف وجــه إخوانــه، ذو عاقــة طيبــة جــًدا مــع والديــه، ويتمتــع بعاقــات اجتامعيــة واســعة مــع 

ــذي يقــدم مــا  ــار ال ــن الب ــر؛ فهــو االب ــه اللذيــن يكــن لهــم كل االحــرتام والتقدي ــة بوالدي ــه عاقــة قوي الجميــع. ربطت

ميلــك لنيــل رىض والدتــه بعــد وفــاة أبيــه، طالًبــا منهــا الرضــا والدعــوات الجميلــة التــي تصعــد إىل اللــه وكلهــا أمنيــات 

بالتوفيــق والســداد يف كل خطــوة يخطوهــا نحــو التميــز واالرتقــاء. عاقتــه مميــزة مــع جميــع إخوانــه، ال يفــرق بــني 

أحــد منهــم فجميعهــم قريبــون إىل قلبــه، يشــاركهم يف أفراحهــم وأحزانهــم، مــع أنــه األصغــر ســًنا بينهــم إال أنــه دامئًــا 

يســتمر بإعطــاء النصيحــة لهــم وخاصــة باألوقــات العصيبــة، ويداعــب أبناءهــم الصغــار وميازحهــم، ال يغضــب أحــًدا 

منهــم، وكان مبثابــة أخ لهــؤالء األطفــال؛ ألنــه القريــب إىل قلوبهــم.

(2014 - 1991)

أيهــا الشــهداء أنتــم األحيــاء، أنتــم الحيــاة كلهــا، بــل أنتــم 

الذيــن تصنعــون مــن املــوت أناشــيد الحيــاة، أنتــم النــر كل 

ــني  ــت أع ــا نام ــاء، ف ــروى إال بالدم ــر شــجرة ال ت ــر؛ ألن الن الن

الجبنــاء. ســنذكركم أيهــا أبطــال، ســنذكركم ويف القلــب اشــتياق 

ــار،  ــل والنه ــاح واملســاء، ســنذكركم يف اللي لكــم، ســنذكركم يف الصب

ــن  ــن الذي ــول: »وال تحس ــن نق ــني ونح ــت وح ــنذكركم يف كل وق س

ــون«. إىل  ــم يرزق ــد ربه ــاء عن ــل أحي ــا ب ــه أموات ــوا يف ســبيل الل قتل

أســد تقــدم، نكتــب، إىل راحــل غــاب عــن العيــون، لكنــه تخلــد يف القلــوب، إنــه الشــهيد الصائــم الرائــع عــزت ضهــر.
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حــرص شــهيدنا الفــارس عــزت عــى أن ينطبــق عليــه حديــث رســول اللــه : »شــاب نشــأ يف عبــادة اللــه«، ورجــل 

ــم باملســجد،  ــه الدائ ــرف بالتزام ــد يف املســاجد. ُع ــم املرش ــم القائ ــم الشــاب الصائ ــكان نع ــق باملســاجد« ف ــه تعل قلب

ــامم بالصــاة يف  ــارس، يحــث الشــباب عــى االهت ــن ي يواظــب عــى الصــاة وخاصــة صــاة الفجــر يف مســجد عــامر ب

املســاجد وتــرك الجلســات الفارغــة. حفــظ كتــاب اللــه وهــو ال يــزال صغــرًا يف الســن. وأصبــح إماًمــا ملســجد »األمــني 

محمــد« يف خربــة العــدس، رغــم صغــر ســنه يــؤم املصلــني بصوتــه العــذب الــذي يتلــذذ الجميــع بســامعه.

مشواره الجهادي
تخــرج الشــهيد الفــارس عــزت مــن جامعــة األقــى مــن قســم الصحافة واإلعــام لينتقــل بعدهــا إىل املعــرتك اإلعامي 

بجهــده وجهــاده يرســم حلمــه يف مهنــة الصحافــة واإلعــام. والتحــق فيــام بعــد بعدد مــن الــدورات اإلعاميــة التخصصية 

دون كلــل أو ملــل، لحبــه الشــديد ملهنــة الصحافــة فعمــل ضمــن الطاقــم اإلعامــي لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني 

بإقليــم رفــح وبــرز دوره كمراســل وصحفي يف األحــداث امليدانية لبعض اإلذاعــات ليصدح بالحقيقة بصوتــه العذب إىل أن 

التحــق بركــب الشــهداء بعــد إرســال آخر رصد ميــداين لألحداث التي تــدور مبدينة رفح عــر إحدى اإلذاعات الفلســطينية.

كيــف ال يكــون للصقــور بصمــة يف املعــارك، فصقرنــا املجاهــد عــزت انضــم إيل حركــة الجهــاد اإلســامي وهــو شــبًا، 

ــة واألخــرى، فكــر الصقــر وازداد  ــني الفين ــة ب ــا الحرك ــي تقيمه ــارات الت ــات والزي ــدأ مشــواره باملشــاركة يف املهرجان وب

ــاح  ــا التحــق بصفــوف الجن ــان م ــم، ورسع ــرارة الظل ــاة وم ــاء الحي ــادر عــى تحمــل أعب ــه ق ــت نفســه بأن نشــاطًا ليثب

ــا لشــجاعته وجرأتــه وبديهتــه.  ــا القــدس رسيًع العســكري رساي

حــرص الشــهيد املجاهــد عــزت عــى أن يكــون مــن أولئــك الرجــال الذيــن يقارعــون االحتــال، فــكان دامئـًـا مــا يشــغل 

نفســه بطلعــات الربــاط، ليحافــظ عــى مــا تبقــى مــن هــذه األرض.

مل ينتــه مشــوار الصقــر بعــد، فالشــهيد املقــدام عــزت الشــاب امللتــزم باملســاجد، أرص عــى أن يأخــذ دوره يف الجهــاز 

ــدروس  ــدوات وال ــح إلعطــاء الن ــع مســاجد رف ــن الشــيوخ لجمي ــة م ــع ثل ــة، وكان يخــرج م ــة الجهادي الدعــوي للحرك

واملواعــظ الدينيــة للشــباب الحريصــني عــى نيــل الثــواب وتحصيــل األجــر مــن دروس وحلقــات العلــم. كــام متكــن مــن 

أن يصــدح بصوتــه للمجاهديــن عــى إحــدى املوجــات الاســلكية التابعــة لســاح اإلشــارة بلــواء رفــح، إلعطائهــم بعــض 

اإلرشــادات واألوامــر مــن خــال املوجــة، وظــل عــى هــذا الحــال إىل آخــر لحظــات حياتــه.

موعد مع الشهادة
خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

ويف اليــوم الثــاين مــن أيــام عيــد الفطــر املبــارك كانــت الفاجعــة الكبــرة، تســعة عــرش شــهيًدا كانــوا جميًعــا تحــت أنقاض 

بيتهــم الــذي رســموا أحامهــم وعاشــوا طفولتهــم فيــه، فطائــرات االحتــال مل ترحم أحــًدا عندمــا أطلقت يف فجــر يوم 29 

يوليــو )متــوز( 2014م صواريــخ موتهــا وحقدهــا عــى منزل الشــهيد الفارس عــزت وأحالتــه إىل ركام فــوق رؤوس من فيه، 

ويكــون شــهيدنا املقــدام عــزت مــن بني الشــهداء التســعة عــرش الذين ارتقــوا يف هــذه املجزرة البشــعة، والتــي مل تبق من 

العائلــة إال ثاثــة إخــوة كانــوا خــارج البيــت وطفلــة صغــرة قذفهــا ضغــط االنفجــار إىل خــارج املنــزل ونجــت بأعجوبــة. 

فيــا ســاكن الجنــان حدثنــا عــن روعــة اللقــاء باألبــرار، رحمــك اللــه يــا أبــا حفــص وأســكنك الفــردوس أنــت وعائلتــك.
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الشهيد املجاهد عامد فايز سليامن قديح

رأى نفسه شهيًدا قبل استشهاده بشهر واحد

الميالد والنشأة
أبــر الشــهيد املجاهــد عــامد فايــز قديــح النــور يف 15 ديســمر )كانــون األول( 1989م، يف بلــدة عبســان الجديــدة 

رشق مدينــة خانيونــس، ونشــأ ألرسة مجاهــدة ملتزمــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ومل تتــوان عــن التضحيــة 

والجــود بالدمــاء والــروح يف ســبيل اللــه عــز وجــل. تــرىب وترعــرع يف أرسة تتكــون مــن أمــه وأبيــه وثاثــة إخــوة وثــاث 

أخــوات، وقــدر اللــه أن يكــون شــهيدنا املجاهــد عــامد يف املرتبــة الثانيــة بــني إخوانــه.

درس الشــهيد املجاهــد عــامد املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة عبســان واملرحلــة اإلعداديــة والثانويــة مبدرســة العــودة، 

وحصــل عــى الشــهادة الجامعيــة تخصــص مراقبــة صحيــة مــن كليــة العلــوم والتكنولوجيــا بخانيونــس.

صفاته وأخالقه
تقــول والــدة الشــهيد املقــدام عــامد: »ســبحان اللــه فهــو لــه نصيــب مــن اســمه، فاســمه عــامد وهــو بالفعــل عــامد 

ــة عــى  ــع ومســاعدته لهــم، والتزامــه باملســاجد واملواظب ــه للجمي ــه وحب ــره لوالدي ــة وب البيــت واألرسة بأخاقــه الطيب

صــاة الجامعــة حيــث هــو مــن رواد حلقــات العلــم وتحفيــظ القــرآن مبســجد النــور القريــب مــن منــزل أرستــه«.

ُعـــرف عـــن الشـــهيد الفـــارس عـــامد أنـــه ذو نخـــوة وشـــهامة وكـــرم، ومتيـــز بتواضعـــه وشـــخصيته املرحـــة التـــي 

ـــباب واألرس  ـــن الش ـــث ع ـــذ يبح ـــث أخ ـــام 2014م حي ـــوص يف الع ـــان املرص ـــرب البني ـــام ح ـــة أي ـــع، خاص ـــا الجمي أحبه

ـــي  ـــة الت ـــروف الصعب ـــك الظ ـــم يف تل ـــروا حياته ـــتطيعوا أن يس ـــي يس ـــا ل ـــاعدهم ماديً ـــال ويس ـــض امل ـــة لبع املحتاج

ـــة. ـــا املنطق ـــت منه عان

رفــض شــهيدنا الفــارس عــامد الــزواج رغــم اإللحــاح الشــديد ألمــه، وذلــك ألنــه ربــط حياتــه للجهــاد والربــاط فأعــد 

نفســه للــزواج مــن حــور عــني بعــد نيلــه الشــهادة وتحقيــق أمنيتــه التــي عمــل ألجلهــا، فاعتــاد أن يحــدث أصحابــه عــن 

الحــور العــني وجنــة الفــردوس التــي هــي أجمــل مــن الدنيــا ومــا فيهــا فهــي املبتغــى األســمى.

مشواره الجهادي
ــه يف  ــة األمــر مــع إخوان ــاد اإلســامي يف عــام 2008م، وعمــل يف بداي ــة الجه انتمــى شــهيدنا املجاهــد عــامد لحرك

(2014 - 1989)

الشــك أن الوطــن يفتــدى بــكل غــاٍل ونفيــس، لذلــك مل يكــن عجًبــا 

عــى ذلــك الشــاب املجاهــد وهــو يف مقتبــل العمــر ويف زهــرة الشــباب 

أن ينــزف دمــه فــداًء للــه عــز وجــل، فــام أعظــم ذلــك الــدم الطاهــر، 

مــا أعظــم تلــك النفــوس األبيــة التــي لبــت نــداء الســامء وامتشــقت 

صواريــخ العــزة لتزلــزل حصــون الصهاينــة الطغــاة.
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اللجنــة الدعويــة املرتبطــة بالحركــة، وقــام بإعــداد وتقديــم جلســات ودروس دينيــة ليفيــد مــن خالهــا الفئــة الشــبابية 

التــي هــي بنــاء املجتمــع، ارتبــط مبســجد النــور ارتباطـًـا قويًــا؛ فهــو مــا اعتــره منزلــه األفضــل، يجــد بــه الراحــة النفســية 

والســكون، وبعــد وقــت انتقــل ليعطــي جلســاته خــارج بلــدة عبســان يف مدينــة خانيونــس.

ــام الشــهيد املقــدام عــامد بالبحــث عــن  ــاد اإلســامي ق ــق لحركــة الجه ــه العمي ــه الدعــوي وحب ــة إىل عمل باإلضاف

أمنيــة متناهــا عــى الــدوام مــن خــال االنضــامم إىل صفــوف إخوانــه املرابطــني واملجاهديــن يف رسايــا القــدس، وذلــك 

ليحقــق لروحــه الشــهادة.

شــارك الشــهيد املقــدام عــامد يف التصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة خانيونــس، 

واتصــف بحبــه للريــة التامــة بشــكل منظــم ودقيــق ليحقــق الهــدف املرجــو.

موعد مع الشهادة
ارتقــى شــهيدنا الفــارس عــامد للعــا شــهيًدا صبــاح يــوم الثاثــاء بتاريــخ 29 يوليــو )متــوز( 2014م يف قصــف صهيــوين 

ــاء الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى  غــادر اســتهدفه خــال قيامــه بواجبــه الوطنــي أمــام منــزل عائلتــه أثن

قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(.

ــا تذكــر والدتــه أنــه قبــل استشــهاده بشــهر يف بدايــة شــهر يونيــو )حزيــران( 2014م حلــم الشــهيد املجاهــد  وهن

عــامد حلــاًم بأنــه رأى نفســه مقطــع األحشــاء مخضًبــا بالدمــاء ومنظــره ال يــرى، فكانــت أمــه دامئـًـا تطلــب منه الســكوت 

وأن هــذه أحــام وكوابيــس وإن شــاء اللــه ال يصيبــه إال العافيــة، وبالتــايل يكــون قــد رأى نفســه شــهيًدا قبــل استشــهاده 

بشــهر واحــد فقــط، فهــذه مــكارم الشــهداء األحيــاء.
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الشهيد املجاهد عامر شعيب عبد ربه العديني

عشق الجهاد والشهادة يف سبيل الله

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عــامر شــعيب العدينــي يف مدينــة خانيونــس مبنطقــة الســطر الغــريب يف 2 نوفمــر )ترشيــن 

الثــاين( 1983م. نشــأ يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه وملتزمــة بالرشيعــة اإلســامية واألخــاق العاليــة، تلــك األرسة التــي 

ــرت عــام 1948م كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة »بــر الســبع«، وتتكــون أرستــه مــن ســبعة إخــوة  ُهجِّ

وابنتــني حيــث كان هــو االبــن الخامــس للعائلــة.

درس الشــهيد املجاهــد عــامر املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس األونــروا مبدينــة خانيونــس ومــن ثــم انتقــل 

إىل املرحلــة الثانويــة يف مدرســة كــامل نــارص، والتحــق بجامعــة األقــى ليتخــرج مــن كليــة اآلداب تخصــص علــم اجتامع.

صفاته وأخالقه
ـــه  ـــاب الل ـــراءة كت ـــر وق ـــاة الفج ـــة ص ـــاجد خاص ـــس يف املس ـــوات الخم ـــى الصل ـــص ع ـــامر حري ـــارس ع ـــهيدنا الف ش

. ـــد ـــول محم ـــنة الرس ـــن س ـــه م ـــي تقرب ـــة الت ـــوم الديني ـــم العل ـــديد لتعل ـــه الش ـــرف بحب ـــث ُع ـــل، حي ـــز وج ع

ــه  ــار بوالدي ــه، ب ــة يف ســبيل الل ــن والتضحي ــرم والجــود وحــب اآلخري ــامر بالصــدق والك ــدام ع ــد شــهيدنا املق ُعه

وشــديد الحــرص عــى طاعتهــام ويــويص إخوانــه بذلــك. متيــز بطيبــة القلــب فكانــت االبتســامة ال تفــارق شــفتيه، محــب 

ومحبــوب للجميــع، باإلضافــة إىل أنــه يتمتــع بالخلــق العــايل والهــادئ والحــرص عــى احــرتام مــن هــم أكــر منــه ســًنا.

مشواره الجهادي
شــب شــهيدنا املجاهــد عــامر عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة منــذ نعومــة أظافــره فــكان يحــرص 

عــى املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء واملشــاركة يف الفعاليــات املختلفــة.

ارتبــط حضــور شــهيدنا بالحركــة الطابيــة الجهاديــة مــن خــال الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد 

اإلســامي حيــث عمــل يف أطرهــا باملرحلــة اإلعداديــة، وكان لــه الــدور البــارز يف العمــل الطــايب، باإلضافــة إىل أنــه يســاند 

املجاهديــن ويشــجعهم بــكل مــا أُتيــح لــه مــن فرصــة للعمــل الجهــادي يف بدايــة األمــر.

ُســجن الشــهيد الفــارس عــامر عــام 2000م ملــدة أربعــة شــهور متواصلــة مــع أخيــه األكــر شــادي مــن قبــل جنــود 

(2014 - 1983)

عــى تــراب فلســطني حيــث الرتبيــة الصحيحــة، ينشــأ الشــباب عــى 

منهــج القــرآن والســنة الرشيفــة التــي تصقــل النفــوس وتعــد الرجــال 

يف محاريــب اإلميــان ليــوم اللقــاء؛ ألن شــباب فلســطني يعيشــون 

حياتهــم الخاصــة بعيــًدا عــن العــامل التائــه يف دياجــر الظــام والفســاد 

فقــد مثلــوا للعــامل قــدوات يف شــتى املياديــن.
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االحتــال الصهيــوين أثنــاء االجتيــاح الصهيــوين وقيامهــم بحمــات تفتيــش كبــرة يف بيــوت املواطنــني وعــروا عــى قنابــل 

ــدى الشــهيد داخــل الســجن وبعــد  ــة ل ــدأت املعركــة الحقيقي ــا ب ــزل الشــهيد. مــن هن ــة وأســلحة خفيفــة يف من يدوي

خروجــه انضــم إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2001م، ليكــون مــن ضمــن أفــراد 

الوحــدة الصاروخيــة لرايــا القــدس يف بلــدة القــرارة.

موعد مع الشهادة
يف مســاء 29 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، اســتهدفت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة الغــادرة الشــهيد املقــدام عــامر العدينــي 

ــاء فلســطني الفرســان الذيــن  ــال الشــهادة كــام الكثــر مــن أبن بصــاروخ اســتطاع أدى إىل استشــهاده عــى الفــور، لين

عشــقوا الجهــاد والشــهادة يف ســبيل اللــه.
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الشهيد املجاهد عمر سامة محمود ضهر

ما عند الله أجمل، وما عنده أبقى

الميالد والنشأة
ــح  ــة رف ــد( يف مدين ــو محم ــر )أب ــامة ضه ــر س ــد عم ــهيد املجاه ــد الش ــن األول( 1976م ول ــر )ترشي يف 30 أكتوب

ــم وحــب الوطــن والعطــاء. ــره الظل ــم ك ــرس فيه ــال فغ ــات االحت ــة تجرعــت وي ــزة لعائل ــوب قطــاع غ جن

أنهــى شــهيدنا املجاهــد مرحلتــي االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الرســمية، ثــم التحــق مبدرســة بــر الســبع الثانوية، 

ثــم تعــرض لحــادث حــال دون إمتامــه للدراســة وعمــل مــزارع داخــل املــزارع والتــي متتلكهــا العائلة.

تــزوج الشــهيد املجاهــد عمــر يف منتصــف العــام 2000م وأنجــب أطفالــه الخمــس )ماريــا، محمــد، مؤمــن، غيــداء، 

يامــن( لتنتهــي شــجرة العائلــة بنهايــة عــام 2014م.

صفاته وأخالقه
بقلــب يعــج بالصــر واإلميــان بــدا شــقيق الشــهيد املجاهــد عمــر والناجــي مــن بــني أشــقائه يف اســتعادة تفاصيــل 

ــذا فهــو  ــع ل ــا ومتحمــل للمســؤولية تجــاه الجمي ــزم دينًي ــل استشــهاده. يقــول: »أخــي عمــر ملت ــه بشــقيقه قب جمعت

محبــوب مــن الجميــع، إضافــة الجتهــاده يف عملــه وحبــه لفعــل الخــر فيحثنــا باســتمرار عــى ذلــك حيــث كانــت أخاقــه 

العاليــة محــطَّ أعجــاب كل مــن يلتقــي بــه ويتعامــل معــه«.

ــف  ــة وأي شــخص ضعي ــراد العائل ــه أو ألف ــل بإســاءة أحــد ل ــا إذ ال يقب ويكمــل: »أخــي الشــهيد عمــر حــرور دامئً

ــه«. يســتنجد ب

مشواره الجهادي
مل تكــن ظــروف الحيــاة القاســية عــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني ســوى دافــع كبــر للشــهيد املجاهــد عمــر وأفــراد 

ــة  ــامي يف بداي ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــق بصف ــث التح ــب حي ــداء الواج ــة لن ــني تلبي ــب املناضل ــق برك ــه ليلتح عائلت

انتفاضــة األقــى املبــارك، وهــو مــن أوائــل مرتــادي مســجد التوبــة وحلقــات الدعــوة فيــه.

يف عــام 2007م التحــق بالعمــل يف اللجنــة الدعويــة لحركــة الجهــاد االســامي مبنطقــة مصبــح ويف أواخــر عــام 2013م 

(2014 - 1976)

ــوا  ــوا، اقرتب ــايل، اقرتب ــا أطف ــا ي ــام مختلًف ــا هــذا الع ســيكون عيدن

مــن حضنــي أكــر فعيدنــا هــذا العــام يف الجنــة ســيكون، تعالــوا دون 

ألعابكــم، دون قطــع الحلــوى ودون أشــيائكم الجميلــة فــام عنــد اللــه 

ــم  ــون جميعه ــده أبقــى يغيب ــا عن ــه أجمــل، وم ــد الل ــا عن أشــهى وم

جملــة واحــدة وكأنــك يــا عمــر تخــى فراقهــم وروحــك معلقــة 

ــم. ــه معه ــاك الل ــم، فاصطف بأرواحه
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وقبــل استشــهاده بشــهور عــاد للعمــل العســكري ضمــن صفــوف رسايــا القــدس والتحــق بــدورات تدريبيَّــة متكِّنــه مــن 

العمــل وقــت النــداء.

موعد مع الشهادة
يف 29 يوليــو )متــوز( 2014م والــذي يصــادف ثــاين أيــام عيــد الفطــر، كان قطــاع غــزة يعيــش عيــًدا مختلًفــا، حيــث 

ــون  ــرادى ليك ــوا ف ــو أن يرحل ــة، فأب ــر خصوصي ــة ضه ــن لعائل ــاع، لك ــاء القط ــمع يف كل أنح ــارات تس ــوات االنفج أص

عيدهــم يف الجنــة أبهــى. ففــي فجــر ذلــك اليــوم مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف 

صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( أطلقــت طائــرات االحتــال الصهيــوين صاروًخــا تحذيريًــا عــى منــزل 

عائلــة شــهيدنا املجاهــد عمــر أدى إىل استشــهاده وإصابــة كل أفــراد العائلــة املتواجديــن بداخلــه ومــا هــي إال لحظــات 

حتــى اتبعتــه الطائــرات العســكرية بصاروخــي )F16( فانهــار املنــزل عــى رؤوس قاطنيــه وتحولــت الطوابــق الثاثــة 

للمنــزل إىل كومــة مــن الــركام فــوق أجســادهم الطاهــرة.

يقــول شــقيقه عــيل الــذي كان متغيًِّبــا عــن عملــه لحظــة القصــف نظــًرا لعملــه املتواصــل داخــل البلديــة: »بصعوبــة 

ــه  ــم وأطفال ــه ري ــر وزوجت ــهد عم ــزل ليستش ــت باملن ــا كان ــة جميعه ــالهم، العائل ــن انتش ــة م ــم الطبي ــت الطواق متكن

ــدة تركيــة ضهــر والشــقيق األصغــر عــزت وشــقيقه  ــا وغيــداء ومحمــد ومؤمــن ويامــن إضافــة إىل الوال الخمــس ماري

محمــود وأفــراد عائلتــه زوجتــه جمــات إضافــة إىل أبنائــه ســامة ومحمــد وعــا ورشوق وأروى، وزوجــة محمــد ياســمني 

وطفلتهــا تســنيم إضافــة إىل زوجتــي وفــاء وجنينهــا«.
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الشهيد املجاهد فهد محمود جابر األغا

املجاهد الزاهد البار بوالديه

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد فهــد محمــود األغــا يف 3 يونيــو )حزيــران( 1990م ألرسة فلســطينية عريقــة، اتخــذت اإلســام 

منهًجــا وطريــق حيــاة تتكــون مــن شــقيقني وخمــس أخــوات باإلضافــة إىل الوالديــن.

ــة يف  ــة الثانوي ــم درس املرحل ــهداء، ث ــة الش ــة يف مدرس ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــد املرحل ــد فه ــهيدنا املجاه درس ش

ــده. ــد الدراســة ملســاعدة وال ــرتك مقاع ــن اضطــر ل ــد الحســن، لك مدرســة خال

صفاته وأخالقه
والـــدة الشـــهيد الصابـــرة أم فهـــد بـــدأت حديثهـــا املفعـــم بالحـــب والحنـــان عـــن اللحظـــات األخـــرة يف حيـــاة 

ـــد،  ـــيل فه ـــن نج ـــهيًدا، تزي ـــه ش ـــى في ـــذي ارتق ـــوم ال ـــك الي ـــاح ذل ـــًة: »يف صب ـــد قائل ـــد فه ـــهيد املجاه ـــر الش ـــا البك نجله

ـــت  ـــه وقل ـــي فقبلت ـــا أم ـــس ي ـــوم عري ـــا الي ـــول أن ـــو يق ـــاًم، وه ـــاءين مبتس ـــه، وج ـــذب لحيت ـــعره وه ـــف ش ـــد أن خف بع

ـــي«. ـــا أم ـــه ي ـــاء الل ـــه إن ش ل

صمتــت األم لرهــة مــن الوقــت، وهــي تحــاول أن تخفــي دمعــة حزينــة محبوســة يف مقلتيهــا، ثــم اســتطردت قائلــة: 

»مل ميــِض مســاء ذلــك اليــوم، حتــى تــم استشــهاده وزفــه ورفاقــه إىل حــور العــني«، مــرددة كلــامت الحمــد والثنــاء للــه 

عــى فضــل اللــه ومنتــه أن اختــار فلــذة كبدهــا شــهيًدا يف ســبيله، متوجهــة بالدعــاء للــه أن ينتقــم مــن كل مــن يســاعد 

االحتــال الصهيــوين يف قتــل أبنــاء شــعبه.

ـــه  ـــه وألم ـــره ل ـــه وب ـــد، وأدب ـــدام فه ـــه الشـــهيد املق ـــه إىل ُحســـن أخـــاق نجل ـــد املحتســـب خـــال حديث تطـــرق الوال

ـــي  ـــن يعينن ـــي، وم ـــي ورفيق ـــي وصديق ـــو أخ ـــل ه ـــط ب ـــي فق ـــن ابن ـــد مل يك ـــًا: »فه ـــه، قائ ـــه ألرحام ـــه، وزيارت وجدت

عـــى توفـــر كل مـــا يطلبـــه البيـــت مـــن مـــأكل ومـــرشب يف ظـــل الحصـــار وغـــاء املعيشـــة«، مشـــرًا إىل أن نجلـــه 

الشـــهيد اضطـــر لـــرتك مقاعـــد الدراســـة بعـــد أن أنهـــى مرحلـــة الثانويـــة العامـــة، ليعمـــل موزًعـــا ألنابيـــب الغـــاز، 

ـــاة. ـــات الحي ـــى متطلب ـــه ع ليعين

أمــا شــقيقه محمــد فأشــاد مبــا يتمتــع بــه الشــهيد الفــارس فهــد مــن دماثــة أخــاق وشــعور باملســئولية، وحــرص عــى 

(2014 - 1990)

شــهور مضــت، ونحــن ال زلنــا نبحر يف فصــول حياة رجــال فقدناهم 

يف معركــة »البنيــان املرصــوص«، كانــوا قناديــل تــيء عتمــة الطريــق 

ــاة قصــرة، حــني نــرد  نحــو فلســطني كل فلســطني، فكــم هــي الحي

قصــة رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه، وقدمــوا حياتهــم رخيصــة 

مــن أجــل أن نعيــش حيــاة العــزة والكرامــة.
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تربيــة ونصيحــة أشــقائه وشــقيقاته ملــا فيــه خــرٌ لهــم، قائــًا: »كان الشــهيد فهــد يحثنــي عــى مواصلــة القــراءة والصــاة 

يف املســجد وقــراءة القــرآن«، مؤكــًدا أن شــقيقه الشــهيد يغضــب كثــرًا منــه حــني يــراه يهمــل دراســته أو قــراءة القــرآن 

مــن أجــل مامرســة اللعــب.

مشواره الجهادي
ــر  ــد لتحري ــق الوحي ــال أن الطري ــر االحت ــش تحــت ن ــي تعي ــام كل الشــعوب الت ــد ك ــن شــهيدنا املجاهــد فه أيق

فلســطني، لــن يكــون إال عــر بوابــة املقاومــة، فبــدأ رحلــة بحثــه عــن الوســيلة التــي مــن خالهــا يســتطيع أن يقــوم 

بواجبــه نحــو أرضــه ومقدســاته ويدافــع عــن أهلــه وشــعبه، ويحــول دون اســتفراد العــدو الصهيــوين بهــم، فوجــد ضالتــه 

ــام  ــامي يف ع ــاد اإلس ــة الجه ــوف حرك ــه لصف ــكان انضامم ــورة، ف ــان والث ــي واإلمي ــق الوع ــٍث، يف طري ــة بح ــد رحل بع

ــام 2010م. ــا القــدس يف ع ــاح العســكري رساي ــه لصفــوف الجن ــم انضامم 2008م، ث

ــدوان  ــة أي ع ــدة ملواجه ــداد الع ــور، وإع ــى الثغ ــاط ع ــه يف الرب ــاركة إخوان ــد مش ــل فه ــهيدنا املقات ــجل لش ويُس

ــام 2014م. ــوص يف الع ــان املرص ــة البني ــن يف معرك ــه املجاهدي ــاركته إخوان ــة إىل مش ــوين، باإلضاف صهي

موعد مع الشهادة
ارتقــى الشــهيد املجاهــد فهــد يف مســاء يــوم 29 يوليــو )متــوز( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين 

عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( وذلــك أثنــاء قصــف صهيــوين مــن طائــرة اســتطاع 

ــة الشــهيد املجاهــد  ــزل عائل ــوق من ــل ف ــاء تواجدهــم داخــل عريشــة نخي ــن، أثن اســتهدفته مــع عــدد مــن املجاهدي

فهــد حيــث استشــهد يف القصــف الصهيــوين، كًا مــن الشــهيد املجاهــد فهــد األغــا، والشــهيد املجاهــد أحمــد املجايــدة، 

والشــهيد املجاهــد محمــد عبــد الســتار العبادلــة، رحــم اللــه الشــهداء وأســكنهم الفــردوس األعــى.

تحــدث الوالــد الصابــر أبــو فهــد عــن تلــك اللحظــة املؤملــة التــي رأى فيهــا نجلــه مرًجــا بدمائــه، قائــًا: »يف اللحظــة 

التــي تــم فيهــا قصــف نجــيل وأصدقائــه، كنــت أصــيل صــاة العشــاء، فأرسعــت عــى صــوت القصــف إىل حيــث يجلــس 

فهــد وأصدقائــه، فوجدتهــم فــوق بعضهــم البعــض مــن شــدة القصــف، غرقــى يف دمائهــم، فبــدأت أبحــث عــن نجــيل 

فهــد بــني أصدقائــه، فوجدتــه يف الرمــق األخــر يلفــظ أنفاســه، فوضعــت رأســه عــى صــدري وأنــا أردد كلــامت الحمــد 

والرضــا، قبــل أن يقــوم األهــل وأبنــاء الجــران مبعاونتــي عــى حمــل جثامــني الشــهداء ونقلهــم إىل املستشــفى«، داعًيــا 

املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الشــهيد ورفاقــه يف واســع رحمتــه، وأن يدخلهــم فســيح جناتــه، وأن يجمعــه وعائلتــه وكل 

ذوي الشــهداء يف مســتقر رحمــة اللــه ورضوانــه.
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الشهيد املجاهد محمد شوقي مصطفى أبو حامد

الطيب الحنون عاشق الجنان

الميالد والنشأة
ــوز( 1988م ألرسة فلســطينية  ــو )مت ــو حــامد يف 7 يولي ــد شــوقي أب ــاد الشــهيد املجاهــد محم ــر مي ــور فج ــزغ ن ب

ــتة أشــقاء وخمــس أخــوات. ــه وزوجــة األب، وس ــن والدي ــون م ــف، تتك ــم اإلســام الحني ــة بتعالي بســيطة ملتزم

ــة  ــة املرحل ــل لدراس ــم انتق ــهيا، ث ــي س ــة بن ــدايئ يف مدرس ــه االبت ــل تعليم ــد مراح ــد محم ــهيدنا املجاه ــى ش تلق

اإلعداديــة يف مدرســة العــودة، واضطــر إىل تــرك مقاعــد الدراســة والتوجــه لســوق العمــل مــن أجــل مســاعدة والــده 

ــاة. تــزوج شــهيدنا املجاهــد محمــد قبــل أكــر مــن عــام بزوجــة صالحــة، ومل يــرزق أطفــااًل. ــاء الحي عــى تحمــل أعب

صفاته وأخالقه
ــه  ــب، وحس ــة القل ــرم، وطيب ــر، والك ــل الخ ــه لفع ــة، وحب ــة الرفيع ــه العالي ــد بأخاق ــدام محم ــهيدنا املق ــز ش متي

ــه يف املســجد  ــن إخوان ــدًءا م ــه ب ــون حول ــر يلتف ــاء ك ــه أصدق ــي الواســع، ل ــا بنســيجه االجتامع ــز أيًض املرهــف، ومتي

والحــي والعمــل، وكان رحمــه اللــه يصــل الرحــم ويــزور إخوانــه، كــام متيــز بأنــه أحــاط نفســه بثلــة مــن الشــباب امللتــزم 

والواعــي، مثــااًل يف التكافــل االجتامعــي يف أرستــه ومســجده وأصدقائــه، ينســج بحــًرا مــن العاقــات االجتامعيــة، ويشــارك 

الجميــع أفراحهــم، ويشــاطرهم أحزانهــم.

والدتــه الحاجــة أم إيــاد التــي بــدت صابــرة محتســبة، بــدأت حديثهــا بالحمــد والثنــاء عــى مِنــة اللــه وفضلــه، أن 

اصطفــى نجلهــا شــهيًدا يف ســبيل اللــه كــام أحــب ومتنــى، قائلــًة: »كنــت كثــرًا مــا اســتفيق يف ســاعات الســحر فأجــده 

إمــا يصــيل أو يقــرأ القــرآن بصــوت حزيــن«، مؤكــدة أنهــا كانــت رسه وملجــأه، وأنهــا مــا كانــت متنعــه مــن مواصلــة 

طريــق الجهــاد؛ ألنهــا تؤمــن ان تحريــر البــاد والعبــاد لــن يكــون إال بــذروة ســنام اإلســام: الجهــاد.

وأشــادت األم مبــا متتــع بــه الشــهيد الفــارس محمــد مــن دماثــة أخــاق، وبــره بهــا وبوالــده، ومــا متيــز بــه مــن طاعــة 

والتــزام، وحــب للخــر، وبغــض للــرش وأهلــه، وزيــارة أرحامــه.

(2014 - 1988)

ـــْم ُشـــَهَداء« تعبـــر عجيـــب عـــن معنـــى عميـــق، نعـــم  »َويَتَِّخـــَذ ِمنكُ

ـــي  ـــن، فه ـــني املجاهدي ـــن ب ـــه م ـــم الل ـــارون، يختاره ـــهداء ملخت إن الش

ـــه،  ـــم بقرب ـــه ويخصه ـــتخلصهم لنفس ـــاص ليس ـــم واختص ـــاء وتكري انتق

ـــق،  ـــذا الح ـــى ه ـــهدهم ع ـــه، ويستش ـــم الل ـــهداء يتخذه ـــم ش ـــم ه ث

فشـــهادتهم إقـــرار بهـــذا الحـــق يف عاملهـــم وتحقيـــق منهـــج اللـــه 

يف حكـــم النـــاس، ويستشـــهدهم اللـــه عـــى هـــذا كلـــه فيشـــهدون. 

ـــهادة ال  ـــي ش ـــوت، وه ـــى امل ـــاد حت ـــذا الجه ـــي ه ـــهادتهم ه ـــون ش تك

ـــال. ـــدال واملح ـــل الج تقب
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مشواره الجهادي
تــرىب شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى موائــد القــرآن الكريــم يف مســجد الفــاروق منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الدنيــا، 

احتضنــه شــباب املســجد، فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي التــي آمــن بأطروحاتهــا واستشــعر مصداقيتهــا، وبعــد ذلــك 

ــا القــدس أن يلتحــق بهــذا الركــب الطاهــر والخيــار األمــل،  ألــح شــهيدنا املقــدام محمــد عــى إخوانــه يف قيــادة رساي

ــدورات  ــن ال ــد م ــى العدي ــام 2007م، وتلق ــى يف ع ــا متن ــه م ــث، وكان ل ــر وإرصار حثي ــد كب ــد جه ــوة بع ــل اإلخ فقب

العســكرية التــي أهلتــه للعمــل امليــداين، وبحكــم وطبيعــة منطقتــه تــم اختيــاره للعمــل يف وحــدة الربــاط عــى الثغــور، 

حيــث يُعــد مــن الشــباب املشــهود لهــا باالنضبــاط والبنــان.

ــا القــدس  ــا رساي ــي خاضته ــان املرصــوص الت ــة البني ويُســجل للشــهيد الفــارس محمــد مشــاركته الواضحــة يف معرك

واملقاومــة الفلســطينية ضــد العــدو الصهيــوين يف ضيــف العــام 2014م حيــث أبــدى اســتعداده لتفجــر جســده يف أحــد 

اآلليــات الصهيونيــة، لكــن حالــت بعــض الظــروف دون تنفيــذه لهــذه املهمــة الجهاديــة، ومل يفــت مــن عضــده، وواصــل 

مســرته جهــاده وعطائــه بعزميــة قويــة، حتــى كانــت الشــهادة هديــة اللــه لــه.

موعد مع الشهادة
حــرص شــهيدنا الفــارس محمــد طــوال فــرتة الحــرب عــى التواصــل مــع إخوانــه املجاهديــن، وعمــل ضمــن مجموعــة 

مهمتهــا نقــل العتــاد العســكري والذخــرة وغرهــا مــن األمــور التــي يحتاجهــا املجاهــدون يف قلــب املعركــة، ويف مســاء 

يــوم 29 يوليــو )متــوز( 2014م كان الشــهيد املقــاوم محمــد عــى موعــد مــع القــدر، وعــن تلــك اللحظــة يحدثنــا والــده 

قائــًا: »محمــد يجلــس معــي أمــام بــاب املنــزل، وجــاءه الشــهيد مهنــد القــرا، فقــررا التحــرك مًعــا، ويف تلــك اللحظــة، 

حــدث انفجــار هــز املــكان، مل أشــعر لحظتهــا إال بــيشء ميــزق بطنــي، فنظــرت إىل ابنــي محمــد فوجدتــه يجــري نحــوي، 

وســقط أمامــي أرًضــا، حينهــا طلبــت منــه النطــق بالشــهادة، وأخــذ يرددهــا ثــاث مــرات، وجــاء الشــباب لنقــيل فطلبــت 

منهــم نقــل محمــد؛ ألن إصابتــه كانــت مبــارشة وأصعــب منــي«.

وأكمــل قائــًا: »مل أفــق مــن الغيبوبــة إال بعــد ثاثــة أيــام، وأول مــا فتحــت عينــي ســألتهم إن كانــوا دفنــوا نجــيل 

محمــد أم ال، فحــاويل إخفــاء نبــأ استشــهاده عنــي، فــأرصرت عليهــم بالســؤال، فقالــوا يل نعــم قمنــا بدفنــه، فحمــدت 

اللــه وشــكرته عــى فضلــه ومنتــه«.

واستشــهد يف تلــك املجــزرة أكــر مــن أربعــة شــهداء ثاثــة مــن عائلــة أبــو حــامد، وبرفقتهــم الشــهيد مهنــد القــرا، 

فرحــم اللــه شــهداءنا وتقبلهــم يف عليــاء املجــد مــع الشــهداء والصديقــني، ورزق أهلهــم وذويهــم الصــر والســلوان.
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الشهيد املجاهد مصعب أحمد موىس اصليح

النشيط الهادئ الذي غر معادلة جيله

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد مصعــب أحمــد اصليــح بتاريــخ 24 مايــو )أيــار( 1997م مبدينــة خانيونــس، يف أرسة متدينــة 

ــرت مــن أرضيهــا املحتلــة عــام 1948م مــن بلــدة »بــر الســبع« بفعــل  ومحافظــة ذات أخــاق وقيــم إســامية رفيعــة، ُهجِّ

عصابــات اإلجــرام الصهيونيــة كباقــي اآلالف مــن األرس الفلســطينية املنكوبــة.

ــة  ــل املرحل ــة، وأكم ــة الحكومي ــر االبتدائي ــو بك ــة أب ــة يف مدرس ــة االبتدائي ــب املرحل ــد مصع ــهيد املجاه درس الش

اإلعداديــة يف مدرســة عــامر بــن يــارس، وانتقــل للمرحلــة الثانويــة، الســنة الثانيــة الثانــوي، وأغلــق كتــاب حملــه بصعوده 

للعــا، دون أن يكمــل املرحلــة الثانويــة )التوجيهــي(، مثــااًل للطالــب املجتهــد، امللتــزم أخاقًيــا، أحبــه معلمــوه وأصدقاؤه 

يف الفصــل طــوال ســنوات عديــدة ألدبــه وجــامل خلقــه.

صفاته وأخالقه 
ــو  ــذا ه ــن، هك ــاق واألدب لآلخري ــاء يف األخ ــال العط ــون مث ــد أن يك ــرآن، الب ــم والق ــد العل ــى موائ ــرىب ع ــن ت م

الشــهيد الفــارس مصعــب، الــذي عشــق العلــم، ومجالســه الشــيوخ الكبــار يف املســجد، ليتعلــم منهــم الوفــاء والتضحيــة 

يف ســبيل اللــه.

ــرًا، وإن تحــدث خــرج مــن ثغــره الــكام الجميــل الطيــب، محافــظ  ــه قليــل الــكام، ال يتحــدث كث ــه أن ــرف عن ُع

عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد األنــوار املحمديــة، ومواظــب عــى صلــة أرحامــه، متيــز بكــرة قراءتــه للقــرآن الكريــم 

حيــث إنــه حفــظ أكــر مــن 10 أجــزاء يف فــرتة وجيــزة عندمــا التحــق بإحــدى حلقــات تحفيــظ القــرآن، كــام أنــه حاصــل 

عــى دورة تأهيليــة وعليــا يف أحــكام التــاوة والتجويــد.

مشواره الجهادي 
نفحاتــه اإلميانيــة التــي اســتوطنت قلبــه منــذ نعومــة أظافــره، جعلتــه يرســم طريــق املجــد واإلبــاء، حيــث التــزم 

(2014 - 1997)

يــا وجــع األرض حــني تفقــد ابنهــا، ويــا وجــع الوطــن حــني تبســط 

يدهــا لتحتضــن جســًدا تلطــخ بدمائــه، ويــا فرحــة الجنــة حــني يــزف 

ــدوس  ــى، حــني ي ــر الفت ــة يف عم ــة التضحي ــا لروع ــا مصعــب، وي إليه

ــا أن يكتــب تحــت اســمه شــهيد، ويرتقــي  بأقدامــه دنيــا زائلــة، راضًي

شــامًخا ورًعــا، يســتأنس بســرته كل مــن قرأهــا، هــم الشــهداء، قنديــل 

ــم  ــامر حياته ــي غ ــاًرا؛ فف ــوا صغ ــى وإن كان ــق، حت ــا الطري ــيء لن ي

مواقــف تعلــم الكبــار معنــى الجــود بالجســد مــن أجــل رفعــة رايــة ال 

إلــه إال اللــه.
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بحلقــات الدعــوة التــي كانــت تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف مســجد األنــوار املحمديــة بخانيونــس. متيــز بنشــاطه 

العــايل، ودعــوة أقرانــه لهــذه الحلقــات. وبســبب إرصاره وعزمــه عــى خــوض غــامر املقاومــة العســكرية، كان يلــُح عــى 

مســئوليه بانضاممــه ملقاتــيل رسايــا القــدس، حيــث تــم رفــع اســمه لجهــاز التعبئــة قبــل استشــهاده بفــرتة بســيطة، لكنــه 

ارتقــى للعــا، ليحقــق مــا متنــاه رغــم صغــر ســنه.

موعد مع الشهادة 
ــبب اآلالم  ــكان، بس ــى امل ــم ع ــزن خي ــس، والح ــارة بخانيون ــي املن ــيده« يف ح ــت »س ــه يف بي ــة أعامم ــس برفق جال

التــي خلفتهــا طائــرات الحربيــة عــى مــدار أكــر مــن شــهر خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع 

ــاز،  ــا كان يشــاهده عــى شاشــات التلف ــروي ألعاممــه م ــان املرصــوص(؛ ي ــف العــام 2014م )معركــة البني غــزة يف صي

ألطفــال ســلبوا حريتهــم، ومزقــت أجســادهم أشــاء، وقصــف ملنــازل اآلمنــني، كل ذلــك جعــل شــهيدنا الفــارس مصعــب 

حزيــن القلــب، ويف جوفــه إرصار الجبــال عــى مقاومــة املحتــل بشــتى الطــرق، يفــرح عندمــا يســتمع إلنجــاز املقاومــة 

الفلســطينية. صمــت قليــًا، وابتســم كأنــه يــودع ذويــه، ينتظــر قــدره، لتقصــف طائــرات االســتطاع الحربيــة »عريشــة« 

ــو  ــوم 29 يولي ــارشة مســاء ي ــا مب ــي للع ــوين، ويرتق ــد الصهي ــب جســده الطاهــر شــظايا الحق ــا، وتصي ــس به كان يجل

)متــوز( 2014م.

دمعــة أخيــه كفيلــة أن تهــز األرض التــي رويــت بــدم شــهيدنا املقــدام مصعــب، رحــل جســًدا وبقيــت روحــه ترفــرف 

يف كل أرجــاء بيتــه، ومســجده الــذي أحــب.
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الشهيد املجاهد منر إبراهيم محمد الحجار

انتر للفقراء واملساكني، فارتقى شهيًدا إىل عليني

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد منــر إبراهيــم الحجــار )أبــو إبراهيــم( يف 29 مــارس )آذار( 1976م، يف مخيــم جباليــا الثــورة، 

تــرىب وترعــرع يف بيــت بســيط أرضعــه محبــة النــاس واالنتصــار للمظلومــني وعــى االلتــزام والطاعــات وحــب اللــه عــز 

ــروا منهــا قــًرا وظلــاًم يف العــام 1948م. وجــل. تعــود جــذور العائلــة إىل مدينــة »عســقان« املحتلــة التــي ُهجِّ

درس الشــهيد املجاهــد منــر املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني )األونــروا( يف مخيــم 

ــل  ــع املراح ــايل يف جمي ــه الع ــز بتفوق ــث متي ــا حي ــة الفالوج ــة يف مدرس ــة الثانوي ــة املرحل ــل لدراس ــم انتق ــا، ث جبالي

ــا األول عــى فصلــه، ثــم التحــق بالجامعــة اإلســامية مبدينــة غــزة ليكمــل دراســة الهندســة املدنيــة،  الدراســية، ودامئً

والتحــق بجامعــة القــدس لدراســة ماجســتر إدارة أعــامل. وعمــل مديــًرا لرنامــج التنميــة والخدمــات االجتامعيــة للطفل 

والشــباب يف وكالــة الغــوث »األونــروا« بقطــاع غــزة.

تــزوج شــهيدنا املجاهــد منــر مــن رفيقــة حياتــه وأنجــب منهــا خمســة أبنــاء قبــل أن يرتقــي شــهيًدا ويُصــاب معــه 

نجلــه األكــر.

صفاته وأخالقه
ُعــرف شــهيدنا املقــدام أبــو إبراهيــم بطيبــة قلبــه ونرتــه للفقــراء واملســاكني وعطفــه عــى املحتاجــني الســيام أنــه 

تــرىب يتيــاًم، مــام زرع يف قلبــه حــب مســاعدة اآلخريــن، ومتيــز بالتزامــه األخاقــي والدينــي ويشــهد لــه مســجد عــز 

الديــن القســام يف مــرشوع بيــت الهيــا الــذي شــب عــى موائــد القــرآن فيــه.

ــا يبحــث عــن الفقــراء ويســاعدهم حتــى إنــه وبعــد  ــًا: »الشــهيد منــر دامئً ــان قائ يتحــدث شــقيقه الدكتــور عدن

ــا«. ــه يتبنــى الكثــر مــن العائــات املحتاجــة ويتواصــل معهــم دامئً استشــهاده اكتشــف أن

ويضيــف شــقيقه: »هــو صاحــب شــخصية هادئــة متوازنــة يحــرتم جميــع النــاس ويتمــز بعاقــة طيبــة بــني أصدقائــه 

وعائلتــه وأبنائــه«.

(2014 - 1976)

ــاعد  ــاكني ومس ــراء واملس ــارص للفق ــل املن ــه إال الرج ــرف عن مل يُع

ــن  ــون م ــه ليك ــاره الل ــل الخــر واخت ــه يف عم ــاش حيات املحتاجــني، ع

الشــهداء والصديقــني، إنــه الشــهيد املجاهــد منــر الحجــار ذلــك الرجــل 

ــد كان  ــن؛ فق ــاعد اآلخري ــد دون أن يس ــش برغ ــرَض العي ــذي مل ي ال

ــه  ــاه الل ــى اصطف ــك حت ــا ميل ــى م ــدم أغ ــاًء يق ــا معط ــباًقا مقداًم س

ــهادة. ــه بالش وأكرم
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مشواره الجهادي
ــار  ــل بجــد يف اإلط ــبابه، وعم ــان ش ــذ ريع ــاد اإلســامي من ــة الجه ــوف حرك ــر إىل صف انضــم شــهيدنا املجاهــد من

الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي األمــر الــذي تســبب لــه باالعتقــال يف ســجون االحتــال حيــث اعتقــل يف العــام 1992م 

ملــدة عامــني يف ســجون االحتــال بتهمــة االنتــامء إىل حركــة الجهــاد اإلســامي، األمــر الــذي أعاقــه يف دراســته. وبعــد أن 

تــم االفــراج عنــه عــاد شــهيدنا املجاهــد أبــو إبراهيــم ليكمــل مشــواره الدعــوي والتوعــوي ويحــرض النــاس عــى الجهــاد 

يف ســبيل اللــه ومقاومــة املحتلــني، ثــم أعــاد االحتــال اعتقالــه مــرة أخــرى ومكــث يف الســجن ثاثــة شــهور، ثــم خــرج 

مــن بــني القضبــان مــن جديــد، وعــى الرغــم مــن االعتقــال املســتمر لشــهيدنا إال أنــه كان يخــرج يف كل مــرة أكــر إرصاًرا 

عــى مواصلــة طريــق الجهــاد واملقاومــة.

ــة  ــة للرابط ــة والتابع ــة اإلرساء التعليمي ــر اإلداري إلذاع ــوىل املدي ــر كان يت ــد من ــهيد املجاه ــره أن الش ــر ذك الجدي

ــامي. ــاد اإلس ــة الجه ــايب لحرك ــار الط ــامية اإلط اإلس

موعد مع الشهادة
مل يهــدأ للشــهيد املقــدام منــر أي بــال وهــو يــرى النازحــني يف املــدراس بعــد أن قصــف االحتــال بيوتهــم يف الحــرب 

التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، فقــرر أن يتكفــل بعــض 

العائــات ويقــدم املســاعدة آلخريــن، ويســاعد شــهيدنا املجاهــد منــر شــقيقه الشــهيد املجاهــد بشــر والــذي ارتقــى 

معــه يف القصــف.

ــو )متــوز( 2014م توجــه الشــهيد املجاهــد منــر إىل املنــزل برفقــة شــقيقه  ــام الحــرب بتاريــخ 29 يولي ويف أحــد أي

الشــهيد املجاهــد بشــر لجلــب بعــض املســاعدات ليقدمهــا للمحتاجــني القابعــني يف أحــد مراكــز اإليــواء التابعــة لوكالــة 

الغــوث، وأثنــاء ســرهام يف الســيارة مبنطقــة بــر النجعــة أصابتهــام قذيفــة غــدر مــن املدفعيــة الصهيونيــة املتمركــزة 

عــى حــدود غــزة لرتقــى الشــهيد املجاهــد منــر مــع شــقيقه الشــهيد املجاهــد بشــر ويرويــا بدمائهــام الزكيــة أرض 

الوطــن وهــام متوجهــان لعمــل الخــر.
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الشهيد املجاهد مهند أرشف إسامعيل القرا

أصغر مجند يف معركة البنيان املرصوص

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد مهنــد أرشف القــرا يف 1 مايــو )أيــار( 1997م ببلــدة بنــي ســهيا مبحافظــة خانيونــس حيــث 

تقطــن عائلتــه املكونــة مــن والديــه وشــقيق واحــد وأربــع شــقيقات.

لرتبيتــه اإلســامية ونشــأته يف بيــت متديــن، أثــره الطيــب عــى أدائــه يف جميــع املراحــل الدراســية، فهــو مــن أوائــل 

ــم انتقــل  ــة مبدرســة »الكرمــي«، فأنهاهــا بتفــوق باهــر، مــن ث ــة اإلعدادي ــة، ودرس املرحل ــة االبتدائي ــة يف املرحل الطلب

ــذي حــال دون  ــان املرصــوص ال ــة البني ــارص، وجــاء استشــهاده يف معرك ــامل ن ــة يف مدرســة ك ــة الثانوي لدراســة املرحل

إكاملــه ملســرة التعليــم.

صفاته وأخالقه
عــاش الشــهيد املجاهــد مهنــد طفولتــه يف كنــف أرسة فلســطينية ملتزمــة مجاهــدة، اتخــذت اإلســام بــكل مكوناتــه 

منهــج حيــاة، فشــب عــى حــب اإلســام والجهــاد والبــذل والعطــاء، ومنــذ نعومــة أظافــره يقبــل عــى الصــاة يف جامعــة، 

وحضــور حلقــات تحفيــظ القــرآن الــذي نهــل منــه مــا نهــل، وهــو يحفــظ عــدة أجــزاء منــه، عــدا مشــاركته الفاعلــة 

يف النــدوات والفعاليــات اإلميانيــة التــي تنظمهــا حركــة الجهــاد، فــكان لــكل ذلــك أثــره يف تشــكيل شــخصيته املهذبــة 

ــت  ــام علّ ــب مه ــا عــى شــفتيه، ال تغي ــدر، االبتســامة حــارضة دوًم ــه وق ــب الل ــا كت ــة متــام الرضــا مب ــة، الراضي امللتزم

العواصــف والنكبــات واألزمــات.

مشواره الجهادي
أمــا عــن التحاقــه بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، فالشــهيد الفــارس مهنــد عــاش يف بيــت تــرىب عــى 

ــد القــرآن، والجلســات الفكريــة التــي كان يدرســها املؤســس الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي لتاميــذه الذيــن  موائ

(2014 - 1997)

ــك األوىل  ــو خطوات ــبًا تخط ــت ش ــت الزل ــد وأن ــا مهن ــت ي رحل

نحــو طريــق العابريــن إىل ضفــاف املجــد، كنــت رغــم حداثــة ســنك 

تــدرك أن الطريــق طويــل ووعــر وأن الســر فيــه كمــن ميــيش عــى 

ــة باأللغــام، فطريــق الحــق صعــب،  ــه يف حقــول مليئ أطــراف أنامل

ــًرا  ــدك أث ــن بع ــرتك مل ــأردت أن ت ــتحيًا، ف ــس مس ــه لي ــن قطع لك

فمضيــت تكتــب اســمك عــى الجــدران وعــى جــذور األشــجار 

املعمــرة لتكــون ذكــرى ملــن يف األرض بعــدك، فأتتــك الشــهادة 

اختيــاًرا وانتقــاء مــن املــوىل ســبحانه وتعــاىل لُيكتــب اســمك يــا مهنــد يف الفــردوس األعــى عنــد ســدرة املنتهــى مــع 

ــني. ــهداء والصديق ــاء والش األنبي
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حملــوا الرايــة مــن بعــده، فكانــوا جلهــم قــادة جعلــوا القضيــة الفلســطينية مركزيــة الــراع وأم القضايــا، لكــن والــد 

ــه الخطــوط  ــع ل ــة، ووض ــه النصيح ــه ل ــد أن وج ــار بع ــة االختي ــه حري ــرك ل ــه، وت ــى نجل ــر ع ــرد أن يؤث ــهيد مل ي الش

ــة  ــامت الفلســطينية املقاوم ــاره عــى أٍي مــن التنظي ــع اختي ــه حــني يق ــا نصــب عيني ــي يجــب أن يضعه العريضــة الت

لاحتــال، بالفعــل بــدأ الشــهيد مهنــد رحلــة البحــث والســر والســؤال، واختــار نهــج الجهــاد واملقاومــة عــن قناعــة، 

فحــرص والــده منــذ تلــك اللحظــة عــى إعــداده إعــداًدا جيــًدا إميانًيــا عقائديًــا وفكريًــا ورياضًيــا وعلمًيــا وثقافًيــا لحمــل 

الرايــة مــن بعــده.

ومــع بدايــة تشــكيل وحــدة التعبئــة التابعــة لرايــا القــدس الجناح العســكري لحركــة الجهاد اإلســامي، أرص الشــهيد 

الفــارس مهنــد عــى االلتحــاق بهــا رغــم صغــر ســنه، ومتيــز بلياقتــه وأدائــه وانضباطــه وتفوقــه عــى أقرانــه يف كافــة 

مراحــل التدريــب التــي خاضهــا ضمــن وحــدة التعبئــة التابعــة لرايــا القــدس، حســب شــهادة قــادة الوحــدة، حيــث 

ــه  ــد قــدوة لكافــة إخوان ــا كل الحــرص عــى أن يكــون مهن ــح: »كنــت حريًص ــو صال ــارش، املجاهــد أب ــده املب يقــول قائ

ــا وتحمــًا«. املجاهديــن فكنــت أشــد عليــه يف التدريــب، وهــو يــدرك هــذا، ويســعى ليكــون أكــر انضباطً

وأضــاف: »نعــم اجتــاز الشــهيد مهنــد مراحــل تدريبــه بتفــوق باهــر، وكنــت أتوقــع لــه مســتقبًا بطولًيــا، ملــا متيــز 

بــه مــن لياقــة وشــجاعة ومهــارة وقــدرة عــى إتقــان كافــة املهــارات القتاليــة، واســتخدام املعــدات العســكرية مبهــارة، 

إضافــة لتميــزه بحــٍس أمنــي«.

ــان املرصــوص يف  ويُســجل للشــهيد الفــارس مهنــد مشــاركته يف حاميــة املجاهديــن عــى األرض خــال معركــة البني

ــاد العســكري املطلــوب إىل العمــق خــال املعركــة،  العــام 2014م، وتســهيل مهامهــم الجهاديــة مــن خــال نقلــه للعت

األمــر الــذي أصبــح لــه أثــره الكبــر عــى ســر املعركــة، ومتكــن املجاهديــن مــن قتــل عــدد مــن الجنــود الصهاينــة يف 

منطقــة الزنــة.

موعد مع الشهادة
مــع اشــتداد املعركــة، وبــدء العــدوان الــري عــى قطــاع غــزة خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع 

غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( أدرك الشــهيد املجاهــد مهنــد أن ســاعة الرحيــل قــد حانــت، 

كيــف ال وهــو مــن حــدث والــده عــن هــذا الشــعور يف أول أيــام عيــد الفطــر؟، كأنــه أراد أن يقــول لوالــده ال تحــزن إن 

ســبقتك إىل جنــات، فــام كان رد والــده الواثــق بنــر اللــه إال أن قــال لــه: »جــدد النيــة يــا ولــدي وامــض عــى بركــة اللــه، 

فلــن تنــال إال مــا كتــب اللــه لــك، ولــو كنتــم يف بــروج مشــيدة«، وواصــل شــهيدنا املقــاوم مهنــد عملــه الجهــادي بهمــة 

وإرصار وصابــة، حتــى جــاء استشــهاده ثــاين أيــام عيــد الفطــر املبــارك جــراء اســتهدافه بصــاروخ مــن قبــل طائــرات 

ــو حــامد لتصعــد  ــو )متــوز( 2014م برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــد شــوقي أب ــخ 29 يولي ــة بتاري االســتطاع الصهيوني

روحــه إىل بارئهــا.
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الشهيد املجاهد باسم خالد أحمد النجار

عاش مقاوم عنيد ورحل لربه شهيد

الميالد والنشأة
ــر )آذار( 1972م يف  ــد يف 19 فراي ــاء، ول ــة أبن ــب( األب لخمس ــو صهي ــار )أب ــد النج ــم خال ــد باس ــهيد املجاه الش

مخيــم جباليــا الثــورة، وكــر وترعــرع يف منــزل مغطــى بســطح مــن األسبســت بــني أزقــة املخيــم القديــم، عــاش عــى 

ــروا منهــا يف العــام 1948م عــى أيــدي قــوات  البســاطة والتواضــع، تعــود جــذور عائلتــه إىل قريــة »هــوج« التــي ُهجِّ

االحتــال الصهيــوين. التحــق مبــدارس املخيــم التــي شــيدتها وكالــة تشــغيل الاجئــني »األونــروا« يف ذلــك الوقــت ليــدرس 

املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة، ثــم انتقــل إىل مدرســة الفالوجــا الحكوميــة ليكمــل تعليمــه الثانــوي وليلتحــق بالجامعــة 

اإلســامية لدراســة تخصــص الجغرافيــا، ومــن ثــم عمــل موظًفــا عســكريًا مــع قــدوم الســلطة الفلســطينية لقطــاع غــزة.

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن شــهيدنا املجاهــد باســم طيبــة أخاقــه ومحبتــه التــي اشــتهر بهــا بــني جرانــه والتزامــه بالصلــوات الخمــس 

باملســجد، ويقــول ابنــه البكــر إنــه كان قــدوة حســنة يحتــذى بهــا؛ فقــد حــرص عــى تعليــم أبنائــه القــرآن، وحضهــم 

عــى االلتــزام ورباهــم عــى طريــق املقاومــة والجهــاد وأوصاهــم بالســر عــى هــذه الطريــق.

لقــد فضــل شــهيدنا املقــدام أبــو صهيــب التعــب يف الدنيــا ليكســب الراحــة يف اآلخــرة كــام يــروي ابنــه صهيــب فلــم 

يكــن يجلــس يف البيــت إال ســاعات قليلــة متنقــًا بــني املســجد والعمــل الدعــوي وحــث النــاس عــى االلتــزام.

مشواره الجهادي
ــة  عــاش شــهيدنا املجاهــد باســم عــى حــب الجهــاد؛ فقــد التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي شــامل مدين

غــزة منــذ تأسيســها، وانضــم لصفــوف املجاهديــن مــع بدايــة االنتفاضــة األوىل محتفظًــا بريــة العمــل العســكري، وقــد 

أتــاح لــه عملــه يف صفــوف أجهــزة األمــن الفلســطينية مــع بدايــة عمــل الســلطة يف قطــاع غــزة فرصــة مقارعــة االحتــال 

بســاحه الشــخيص دون أن يعلــم عنــه أحــد.

ومل يــرض شــهيدنا املقــدام أبــو صهيــب الســكوت عــى حمــات االعتقــال التــي نفذتهــا أجهــزة أمــن الســلطة بحــق 

(2014 - 1972)

اختــار العيــش يف الجنــان وتــرك حيــاة الــذل والهــوان، متنــى 

الشــهادة بصــدق فأنزلــه اللــه منــازل الشــهداء، إنــه الشــهيد املقــاوم 

الفــارس العنيــد باســم النجــار الــذي قــى عمــره متنقــًا بــني دروب 

الجهــاد ورفــض الســام واالستســام، هكــذا عــاش شــهيدنا الــذي كان 

ــن يف  ــال، وأثخ ــهداء األبط ــرشات الش ــه ع ــى يدي ج ع ــرَّ ــة تَخ مدرس

أعدائنــا الجــراح حتــى أصبــح رعًبــا ياحــق قادتهــم يف كل مــكان إىل أن 

ــان. رحــل وفاضــت روحــه للجن
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املقاومــني األبطــال الذيــن عمــل معهــم بشــكل رسي، وانتظــر الفرصــة املناســبة واســتغل عملــه يف أجهــزة الســلطة ليقــوم 

بتهريــب عــدد مــن املقاومــني املعتقلــني يف ســجون الســلطة آنــذاك يف قطــاع غــزة، لكــن رسعــان مــا كُشــف أمــره بعــد 

تلــك الحادثــة وأصبــح مطــارًدا لــدي أجهــزة الســلطة التــي الحقتــه وأصابتــه برصاصــة غــدر ليتــم اعتقالــه بعدهــا وزجــه 

يف زنازينهــا، ومل ميكــث شــهيدنا طويــًا يف ســجون العــار حتــى خــرج والتحــق بصفــوف املجاهديــن مــن أبطــال رسايــا 

القــدس مكمــًا طريقــه الجهــادي.

ومــع بدايــة االنتفاضــة الثانيــة اعتقلــه االحتــال الصهيــوين مــدة عــام بتهمــة االنتــامء إىل حركــة الجهــاد اإلســامي 

وخــرج مــن الســجن ليكمــل طريــق املقاومــة.

انتقــل شــهيدنا املقــاوم أبــو صهيــب مــن محطــة العمــل العســكري إىل العمــل الدعــوى يف حركــة الجهــاد اإلســامي 

بعــد أن أصابــه مــرض الســكري حيــث عمــل مربًيــا لألجيــال يف روضــة الهــدى بعــد أن تــم فصلــه مــن عملــه يف الســلطة.

موعد مع الشهادة
مــع بدايــة العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( ويف أول يــوم 

مــن أيامهــا رن هاتــف شــهيدنا املقــدام باســم وإذا باتصــال مــن مخابــرات االحتــال يهــدده بالقتــل واســتهداف منزلــه، 

ــزل  ــم إىل من ــن منزله ــه م ــراد أرست ــل أف ــب عــى نق ــو صهي ــع اشــتداد رشاســة الحــرب عمــل شــهيدنا املجاهــد أب وم

ــد الفطــر  ــث لعي ــوم الثال ــه، ويف الي ــال وعمائ ــًدا عــن أنظــار االحت ــال بعي عائلتهــم وتركهــم ليواصــل مقاومــة االحت

بتاريــخ 30 يوليــو )متــوز( 2014م كان املوعــد مــع الشــهادة حيــث قصفــت طائــرة االســتطاع الصهيــوين بصــاروخ غــادر 

شــهيدنا الفــارس أبــو صهيــب أثنــاء تواجــده بالقــرب مــن مدرســة أبــو حســني وســط مخيــم جباليــا لرتقــي شــهيًدا عــى 

الفــور ويعانــق األرض الحبيبــة التــي تــرىب عــى حبهــا.
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الشهيد املجاهد خالد سليم محمد األسطل

سار يف الدرب الذي يتخذه الشباب الفلسطيني املجاهد

الميالد والنشأة
ــارس )آذار(  ــخ 29 م ــس بتاري ــة خانيون ــرارة رشق مدين ــدة الق ــطل يف بل ــليم األس ــد س ــد خال ــهيدنا املجاه ــد ش ول

ــن اإلخــوة  ــه وخمســة م ــن والدي ــه م ــي، تتكــون عائلت ــي والوطن ــا الدين ــة تعــرف واجبه ــرىب يف أرسة كرمي 1991م، وت

ــه. ــني إخوت ــه أن يكــون الخامــس مــن ب ــدر الل وخمــس مــن األخــوات، وق

نشــأ الشــهيد املجاهــد خالــد نشــأة ملتزمــة، وتــرىب يف املســاجد بــني حلقــات الذكــر والقــرآن حيــث ُعهــد عنــه حرصــه 

عــى الصلــوات الخمــس يف املســاجد، واملداومــة عــى قيــام الليــل وصــاة الفجــر وصيــام النوافــل.

درس الشــهيد املجاهــد خالــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة عيــد األغــا بالبلــدة، ثــم انتقــل إىل املرحلــة 

الثانويــة يف مدرســة القــرارة، ولكــن مل يحالفــه الحــظ يف أن ينجــح يف الثانويــة العامــة؛ ألنــه متنــى شــهادة اآلخــرة األفضــل 

مــن شــهادة الدنيــا ومــا فيهــا.

ويذكــر والــده هنــا أنــه يف األشــهر األوىل مــن حمــل زوجتــه بالشــهيد الفــارس خالــد رأى يف منامــه أنــه رزق مبولــود 

ــال  ــه ون ــه ب ــارك الل ــايل ب ــل، وبالت ــد استشــهاده بالفع ــك إال بع ــه بذل ــد واستشــهد، ومل يخــر زوجت ــر وســامه خال ذك

الشــهادة منــذ بذرتــه األوىل وهــو جنــني يف بطــن أمــه.

صفاته وأخالقه
لقــد متيــز شــهيدنا الفــارس خالــد بعاقاتــه الجميلــة مــع جميــع أهــل البلــدة، فالــكل يعرفــه بشــهامته وشــجاعته 

وحبــه لعمــل الخــر واملســاعدة، وأيضــا عطفــه وحنانــه الشــديد عــى أفــراد أرستــه حيــث ُعهــد بــاًرا بوالديــه وعطوًفــا 

عــى إخوانــه وأخواتــه، فــا يــيء ألحــد ومســامح الجميــع.

ُعــرف بأدبــه وأخاقــه العاليــة وحبــه إلطعــام الغــر فــكان يكــر مــن عمــل الوالئــم لألصدقــاء واألهــل واألحبــاب، 

ــه الشــاب املتواضــع الهــادئ الصبــور الــذي يــزرع ابتســامته يف وجــه أخيــه املســلم بإخــاص ومحبــة. واشــتهر بأن

امتــاز شــهيدنا املقــدام خالــد بالشــجاعة يف عملــه وحبــه للثقافــة يف أمــور الجهــاد واملقاومــة، حيــث ارتبــط بصداقــة 

حميمــة بعــدد كبــر مــن الذيــن ســبقوه لنيــل الشــهادة.

(2014 - 1991)

تفتحــت عيــون الكثــر مــن أبنــاء فلســطني وهــم يشــاهدون 

ــد والتهجــر يف بقــاع األرض، فــام كان منهــم  ــم والترشي مشــاهد الظل

إال أن زرعــوا يف نفوســهم حــب الجهــاد والدفــاع عــن الديــن والوطــن 

ــاة. ــم األوىل للحي ــة خطواته يف بداي
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مشواره الجهادي
أحــب شــهيدنا الفــارس خالــد الجهــاد منــذ نعومــة أظافــره؛ فــكان ياحــق الجنــود الصهاينــة مــن كتيبــة جــوالين التــي 

كانــت تقــوم بتوغــات لبلــدة القــرارة مــن وقــت آلخــر، فيمــيش خلفهــم مــن مــكان آلخــر ال يهابهــم وال يخــاف منهــم 

رغــم تخويفهــم لــه فجرأتــه وشــجاعته مل تجعــل ألســلحتهم الفتاكــة يف نفســه.

انضــم الشــهيد املقــدام خالــد إلخوانــه يف الرابطــة اإلســامية باملرحلــة اإلعداديــة مــن تعليمــه، فشــارك يف الكثــر مــن 

النــدوات واالحتفــاالت التــي كانــت تــرشف عليهــا، ومتيــز بالنشــاط والقــدرة عــى تحمــل الصعــاب مــن أجــل الجهــاد، 

ومــن ثــم ســار يف الــدرب الــذي يتخــذه الشــباب الفلســطيني الوطنــي الغيــور عــى وطنــه.

شــارك الشــهيد املجاهــد خالــد يف العمــل العســكري والجهــاد مــع إخوانــه املجاهديــن واملرابطــني عــى الثغــور بعــد 

فــرتة مــن التدريــب أهلتــه للعمــل النضــايل املميــز، فتصــدى للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة لبلــدة القــرارة بــكل 

شــجاعة وبســالة وتخطيــط أمنــي رائــع بحكــم أن بلدتــه تقــع عــى الســياج الحــدودي.

موعد مع الشهادة
ــد  ــك بع ــه للمســجد وذل ــزل أرست ــن من ــد م ــل الشــهيد املجاهــد خال ــوز( 2014م انتق ــو )مت ــوم 30 يولي ــر ي يف فج

محاولتــه املتكــررة إلقنــاع والــده مبغــادرة املنــزل لصعوبــة القصــف الــذي تتعــرض لــه البلــدة يف ذلــك الوقــت والتوجــه 

ــا أنهــا املــكان اآلمــن يف قطــاع غــزة. ملــدارس األونــروا ظًن

وقــف شــهيدنا الفــارس خالــد هــو ومجموعــة مــن أصدقائــه الشــباب أمــام املســجد ليتداولــوا الحديــث واالطمئنــان 

عــى األحــوال، ولكــن صــاروخ الغــدر الصهيــوين )F16( مل يعطهــم الفرصــة الســتكامل حديثهــم عــى هــذه الدنيــا وإمنــا 

انتقلــوا أشــاء إىل بارئهــم ليكملــوا حديثهــم بجنــة الرحمــن بــإذن اللــه عــز وجــل، واستشــهد يف ذلــك الوقــت برفقــة 

الشــهيد خالــد األســطل تســعة شــهداء مــن نفــس العائلــة ارتقــوا شــهداء يف أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين 

عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، والشــهداء هــم: )عــيل محمــود األســطل، محمــد 

ســليم األســطل، رمــزي إبراهيــم األســطل، عــودة أحمــد األســطل، أحمــد محمــود األســطل، أحمــد إبراهيــم األســطل، 

خليــل إبراهيــم األســطل، عــز الديــن جــر األســطل، محمــد محمــود األســطل(.
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الشهيد املجاهد رمضان منار رمضان أبو طه

سعى طويًا لي يكون جنديًا من جنود الله يف األرض

الميالد والنشأة
ــس ألرسة  ــان يون ــة خ ــاين( 1996م مبدين ــون الث ــر )كان ــه يف 22 يناي ــو ط ــار أب ــان من ــد رمض ــهيدنا املجاه ــد ش ول

ــاة. ــبيل حي ــا وس ــاد منهًج ــام والجه ــذت اإلس ــة اتخ ــطينية متواضع فلس

تــرىب شــهيدنا املجاهــد رمضــان يف أكنــاف عائلــة مجاهــدة ملتزمــة بديــن اللــه، فرتعــرع يف أحضــان أرستــه املكونــة 

مــن والديــه وأربعــة أشــقاء وثــاث شــقيقات. وشــاء القــدر أن يكــون الثــاين بــني إخوتــه، شــهيدنا أعــزب؛ فقــد كانــت 

والدتــه تنــوي زواجــه، فــكان دامئًــا يقابلهــا بالرفــض؛ ألنــه كان ينظــر إىل الحــور العــني يف جنــان الرحمــن.

درس شــهيدنا املجاهــد رمضــان املرحلــة األساســية يف مدرســة بنــي ســهيا التابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني 

ــي تعيشــها  ــة الت ــروا(، ولكــن مل يكمــل مشــواره التعليمــي وانخــرط بســوق العمــل بســبب األوضــاع االقتصادي )األون

أرستــه، متوجًهــا إىل تعليــم مهنــة الحــدادة ليصبــح حــداًدا ماهــًرا يف صنعتــه يف أشــهر معــدودة، فبــدأ مبســاعدة والــده 

يف ســد احتياجــات البيــت.

صفاته وأخالقه
متيــز شــهيدنا املقــدام رمضــان منــذ صغــره بالهــدوء واالتــزان ورجاحــة العقــل، وُعهــد بــاًرا بوالديــه يعاملهــام بالحــب 

واالحــرتام وفقــا لقولــه تعــاىل: حجس يل ام مم رن زن من نن ىنين جحس [اإلرساء: 23]، وأمــا عــن معاملتــه 

مــع إخوتــه فتميــزت بالحنــاِن والعطــف الكبــر عــى إخوانــه يف البيــِت، يســعى دامئـًـا إىل تقديــم يــد العــون لهــم، يحثهــم 

عــى املواظبــة عــى الصــاة والقيــام، متواضًعــا مــع الجميــع ال يعــرف الِكريــاء يشــاركهم يف أفراحهــم وأحزانهــم، حتــى 

نــال حــب جميــع مــن حولــه؛ نظــًرا ألخاقــه العاليــة وصفاتــه الحســنة.

تحــدث محمــد األخ األكــر للشــهيد قائــًا: »رمضــان يتمتــع بقلــب نقــي ناصــع البيــاض يحــرتم الصغــر والكبــر، فرغم 

أننــي أكــره بســبعة أعــوام إال أنــه يقــدم يل الكثــر مــن النصائــح ويرشــدين إىل الطريــق الصحيــح؛ فرحيلــه عنــا تــرك 

فراًغــا كبــرًا يف حيــاة كل مــن عرفــه«.

ـــال  ـــات أطف ـــي طلب ـــا يلب ـــراغ، فدامئً ـــات الف ـــم يف أوق ـــب معه ـــو ويلع ـــار، يله ـــًدا للصغ وأضـــاف: »رمضـــان محـــب ج

(2014 - 1996)

اســمه قفــز أخــرًا إىل العليــاء بــني تزاحــم العــرشات مــن األســامء 

ــل اســمه الشــهيد الحــي  ــادى قب ــح ين ــادي بالشــهادة، فأصب ــي تن الت

فينــا مــا حيينــا، متنــى فنــال ففــاز بفــردوس عرضهــا الســموات واألرض 

أعــدت للمتقــني، وبحــور عــني جاملهــن ال يوصــف، وبصحبــة النبيــني 

ــني والشــهداء والصالحــني. والصديق
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ـــق والخـــال  ـــه نعـــم األخ والجـــار والصدي ـــه؛ ألن ـــامء وبكـــوا رحيل ـــة ظل ـــدر يف ليل ـــع فقـــدوا الب شـــقيقايت الصغـــار؛ فالجمي

ـــب«. الحبي

ــس  ــوات الخم ــى الصل ــظ ع ــجد، محاف ــن رواد املس ــر م ــل قم ــى رحي ــت ع ــد بك ــجد التوحي ــر مس ــدران ومناب ج

بداخلــه، يقــي معظــم أوقاتــه يف املســجد لقــراءة القــرآن واالســتامع لحلقــات العلــم والديــن، يرشــد إخوانــه وجرانــه 

ــاوة القــرآن  ــر وت ــراءة القــرآن وااللتحــاق بحلقــات الذك ــأداء الصــاة جامعــة يف املســجد وق ــزام ب ــاءه إىل االلت وأصدق

الكريــم.

مشواره الجهادي
ــا مــن جنــود اللــه  عشــق شــهيدنا الفــارس رمضــان منــذ صغــره الجهــاد واملقاومــة وســعى طويــًا لــي يكــون جنديً

يف األرض، يحــارب مغتصبــي بادهــم التــي ُهجــروا منهــا قــرًا. فالتزامــه باملســجد أهلــه لالتحــاق يف صفــوف حركــة 

الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس يف مطلــع عــام 2012م.

متكــن الشــهيد املقــدام رمضــان مــن املشــاركة بــاألرس والحلقــات السياســية التــي تعقدهــا الحركــة ملجاهديهــا داخــل 

املســجد، فرجاحــة عقلــه، والتزامــه بأوامــر قائــده، مكنــت اســمه رسيًعــا مــن الدخــول إىل الــدورات العســكرية التــي 

تعدهــا رسايــا القــدس للمجاهديــن، ولكــن قــدر اللــه أقــرب إليــه مــن تلــك الــدورات، فاستشــهد قبــل الخــوض مبعــارك 

القتــال ومقارعــة االحتــال يف ســاحات الوغــى.

موعده مع الشهادة
شــهيدنا الفــارس رمضــان دامئـًـا يتغنــي بالشــهادة ويتمناهــا يف كل وقــت وحــني، ولكــن ســاعة القــدر مل تــأِت إال ثالــث 

 ،)F16( أيــام عيــد الفطــر، عندمــا قامــت قــوات طائــرات االحتــال بقصــف أحــد املنــازل القريبــة مــن ســكناه بصــاروخ

وكان قــدره أن تــأيت شــظايا مــن الصــاروخ يف ظهــره وينقــل بعدهــا إىل املستشــفى األورويب بخانيونــس لتفــارق روحــه 

الطاهــرة بعــد أن نطــق الشــهادة عــى بــاب املستشــفى.

30 يوليــو )متــوز( 2014م تاريــخ حقــق لرمضــان أمنيتــه التــي كان يتمناهــا منــذ صغــره، فارتقــت روحــه العطــرة 

إىل بارئهــا يف ذلــك اليــوم، يف اليــوم 22 للحــرب الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(.
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الشهيد املجاهد عبد الرازق إبراهيم حسن البلتاجي

خرج لينقذ أرواح الناس، فعاد شهيًدا

الميالد والنشأة
الشــهيد املجاهــد عبــد الــرازق إبراهيــم البلتاجــي )أبــو حمــزة( هــو أحــد ضبــاط اإلســعاف العاملــني يف مركــز جنــني 

الطبــي بغــزة واألخ األكــر بــني زمائــه بهــذه املهنــة، وقــد ولــد يف 18 مــارس )آذار( 1956م، وكــر وترعــرع يف أحضــان 

أرسة محافظــة أرضعتــه حــب االنتــامء إىل وطنــه والتضحيــة مــن أجلــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرازق تعليمــه باملرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة ذكــور الشــجاعية، ثــم انتقــل 

ليكمــل دراســة الزراعــة يف املرحلــة الثانويــة، ومــا لبــث أن بــدأ يعمــل مقــاول بنــاء يف الداخــل املحتــل، ثــم عــاد ليكمــل 

عملــه يف مجــال البنــاء واملقــاوالت.

تقــول زوجتــه إن الشــهيد املجاهــد عبــد الــرازق يحــب أبنــاءه جميًعــا، وال يفــرق بينهــم ويعترهــم غرًســا لإلســام 

واملســلمني؛ فقــد أنشــأهم عــى طاعــة اللــه وحــب اآلخريــن.

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن شــهيدنا املقــدام أبــو حمــزة الشــهامة والشــجاعة وحســن األخــاق، وهــو عــى مســتوى عــاٍل مــن األدب 

واالحــرتام، ومتيــز بصدقــه وإخاصــه للــه، يتنقــل بــني مســجد القزمــري وعثــامن بــن عفــان ومســجد الرحمــن ويحافــظ 

عــى صــاة الجامعــة، وتقــول زوجتــه إنــه محــب لجميــع جرانــه وعائلتــه؛ فهــو صاحــب كلمــة حــق ال يتــرف يف أي 

موقــف دون أن يــوازن األمــور، كــام ُعهــد بحنانــه ورحمتــه ومحبتــه ألبنائــه جميًعــا، ويحــرص عــى تنشــئتهم يف طاعــة 

اللــه وحــب رســوله وااللتــزام برشيعتــه.

حــرص الشــهيد املقــدام عبــد الــرازق عــى نيــل رىض والديــه، حنونًــا وعطوًفــا عليهــم ويحبهــم كثــرًا، ويتــودد لهــم 

مــن أجــل أن ينــال رضاهــم.

ــه  ــا بجلوس ــا يُزينه ــان، فطامل ــهر رمض ــال ش ــار خ ــدة اإلفط ــى مائ ــرًا ع ــاه كث ــزة: »فقدن ــه أم حم ــف زوجت وتضي

ــا«. ــون صامئً ــني إال ويك ــس واالثن ــوم الخمي ــأِت ي ــم ي ــام، فل ــب الصي ــا، يح برفقتن

(2014 - 1956)

ألقــى بنظرتــه األخــرة الســام عــى عائلتــه وامتطــى جــواده وخرج 

كالفــارس حامــًا روحــه عــى كفــه ُمرًعــا إلنقــاذ حيــاة املصابــني، ومل 

يتــوان لحظــة واحــدة يف تقديــم الخدمــة لــكل مــن يطلبهــا منــه، إنــه 

الشــهيد املعطــاء عبــد الــرازق البلتاجــي الــذي انتفــض بعــد أن ســمع 

نــداء الوطــن ليــؤدي واجبــه اإلنســاين واألخاقــي دون أي مقابــل، 

ــة  ــه قص ــطر بدمائ ــال وس ــد األبط ــز تُخل ــة ع ــمه يف لوح ــب اس فكُت

ــا اآلخــرون. شــهيد ضحــى بروحــه مــن أجــل أن يحي
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كــام متيــز شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرازق بحبــه الشــديد ألصدقائــه مبكانــة األب الحنــون عليهــم، يعمــل عــى إعانتهــم 

وتقويتهــم عــى الطاعــات وعمــل الخــر وزيــارة األرحــام، كــام يقــول أحــد أصدقائــه.

مشواره الجهادي
تذكــر زوجــة الشــهيد املجاهــد عبــد الــرازق أنــه انضــم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مطلــع الثامنينــات، وكان 

ــا جــًدا لحركتــه وإلخوانــه، ودائــم املشــاركة يف جميــع النشــاطات والفعاليــات، لكنهــا أكــدت أن الشــهيد الفــارس  محًب

ــاء  ــا أثن ــي هــبَّ إلنقاذه ــات واألرس الت ــن العائ ــث علمــت م ــه حي ــوم ب ــل يق ــة يف أي عم ــزم الري ــرازق الت ــد ال عب

تقدميهــم لواجــب العــزاء بعــد استشــهاده أنــه جــازف بنفســه إلنقاذهــم وإنقــاذ عائــات بأكملهــا الســيام وأنــه حــرص 

ــه عــني وال يعــرف النــوم مبجــرد ســامع صــوت  عــى نقلهــم مــن املناطــق الســاخنة إىل األماكــن اآلمنــة. وال تغمــض ل

ــا ليكــون مــن أوائــل املســعفني يف مــكان الحــدث إلنقــاذ النــاس. قصــف حيــث يهــب مرًع

موعد مع الشهادة
ــان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــزة يف الع ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــن الح ــوم األول م يف الي

املرصــوص( حــزم شــهيدنا املجاهــد أبــو حمــزة أمتعتــه وخــرج مــن أجــل أن ينقــذ املصابــني، وأرص عــى الخــروج رغــم 

ــني  ــة القوان ــه كاف ــذي كفلت ــي ال ــي واألخاق ــم الوطن ــن أداء واجبه ــعفني م ــع املس ــد من ــال يتعم ــم أن االحت ــه يعل أن

الدوليــة واإلنســانية، لكــن حبــه لوطنــه أوجــب عليــه ذلــك. وخــال تأديتــه لواجبــه الوطنــي ارتقــى شــهيًدا بعــد أن 

اخرتقــت جســده إحــدى قذائــف املدفعيــة الصهيونيــة يف املجــزرة التــي وقعــت يف ســوق البســطات بحــي الشــجاعية 

ــوز( 2014م. ــو )مت ــزة يف 30 يولي ــة غ رشق مدين
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الشهيد املجاهد عاء عبد الكريم جر القرا

عندما تجتمع اإلنسانية بروح املقاومة

الميالد والنشأة
أطرقــت والــدة الشــهيد املجاهــد عــاء عبــد الكريــم القــرا برأســها، وهــي تعــود بذاكرتهــا إىل يــوم 7 أبريــل )نيســان( 

1990م عندمــا جاءهــا املخــاض، ومــن ثــم البــرشى باملولــود الســادس لهــا يف األردن الشــقيق، الــذي اختــارت لــه اســم 

عــاء، فحمــل مــن اســمه مزيًجــا مــن العلــو واملحبــة والحنــان ظللهــا ووالــده وإخوانــه وأخواتــه وجرانــه طــوال حياتــه، 

مشــرة إىل أنــه جــاء ومعــه الخــر واألمــل، حتــى بــات الــكل يقــول إنــه حمــل عــن حــق صفــات اســمه يف علــو شــأنه 

واملكانــة والــدور املميــز يف خدمــة كل منطقتــه، فلــم يتــوان للحظــة عــن تقديــم املســاعدة كممــرض لديــه خــرة ودرايــة 

يف الكثــر مــن األمــور الطبيــة.

وتحدثــت الوالــدة الصابــرة بإســهاب عــن مراحــل حيــاة نجلهــا، الــذي عــاش جــزًءا مــن ســنوات طفولتــه يف األردن، 

ثــم اســتقر املقــام بأرستــه يف مدينــة خانيونــس، حــني قــرر والــده العــودة إىل فلســطني يف عــام 1997م، ليضــع حــًدا ألمل 

ووجــع البعــد عــن الوطــن.

وتحــدث الوالــد الصابــر عــن مراحــل دراســة نجلــه الشــهيد الفــارس عــاء التــي بــدأت يف مدرســة بنــي ســهيا، ثــم 

أكمــل دراســته للمرحلــة اإلعداديــة والثانويــة مبدرســة العــودة، وهــو مــن أوائــل الطلبــة بــا منافــس، ثــم التحــق بعــد 

نجاحــه يف املرحلــة الثانويــة بكليــة التمريــض، حيــث أنهــى دبلــوم تخديــر إنعــاش ســنتني، والتحــق بالجامعــة اإلســامية 

قبــل نحــو عــام للحصــول عــى شــهادة البكالوريــوس، وانتمــى لنقابــة التمريــض، وحصــل عــى مزاولــة مهنة، وعمــل مدة 

عامــني يف أحــد مشــاريع التشــغيل املؤقــت مبستشــفى األورويب ونــارص، وهــو دوًمــا ينســق وقتــه بــني العمــل كممــرض 

يف النهــار، وكمجاهــد مرابــط عــى الثغــور يف الليــل، ويســتغل وقــت فراغــه يف تطويــر نفســه واالرتقــاء بهــا، ويتطــوع يف 

(2014 - 1990)

نعــم ســنتحدث عنــك اليــوم يــا عــاء لعلنــا نقــرتب مــن وهــج 

نــورك الســاطع باألمــل والحريــة والفــداء، دعنــا نســتلهم مــن 

الحديــث عنــك معــاين العــز والفخــار، كيــف ال؟! وأنــت مــن كنــت 

تتنقــل بــني غرفــة العمليــات باملستشــفى لتنقــذ حيــاة طفــٍل أصيــب 

بشــظية صــاروخ طائــرة صهيونيــة اســتهدفته أثنــاء مامرســته هوايــة 

اللعــب يف فنــاء منزلــه، وغــره اآلالف مــن ضحايــا اإلجــرام الصهيوين؛ 

وبــني الربــاط عــى املناطــق الحدوديــة للدفــاع عــن ثغــر مــن ثغــور 

الوطــن، ولتحــول دون توغــل جيــش االحتــال إىل داخــل األحيــاء الفلســطينية اآلهلــة بالســكان العــزل. ال أعــرف حقيقــة 

كيــف كنــت تنظــم وقتــك بــني التواجــد مبكــًرا عــى رأس عملــك يف املستشــفى لتــؤدي دورك اإلنســاين يف إنقــاذ حيــاة 

املــرىض والجرحــى، وبــني دورك البطــويل كمقــاوم يحمــل الســاح ليدافــع عــن شــعبه والدفــاع عــن كرامــة أمتــه ميــي 

ليلــه الطويلــة يف مختلــف الظــروف.
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الكثــر مــن األعــامل الخريــة، واملؤسســات الشــبابية الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، كمؤسســة »فــور شــباب« وغرهــا. 

صفاته وأخالقه
أم لــؤي والــدة الشــهيد املقــدام عــاء تتحــدث قائلــًة: »عــاء كــام الريــح الطيــب أينــام حــل ينــرش البســمة والــرور، 

تــراه دامئـًـا مبتســاًم يف أحلــك الظــروف، حتــى عنــد حديثــه عــن الشــهادة والفــراق يــّر عــى جعــيل أنــا ووالــده نضحــك 

بطريقتــه وأســلوبه الــذي يقــدم فيــه رغبتــه يف الشــهادة يف ســبيل اللــه«.

أمــا والــده الصابــر املحتســب، الحــاج أبــو لــؤي فبــدأ حديثــه بالثنــاء والحمــد عــى فضــل اللــه ومنتــه، وبصــوت 

متقطــع حزيــن قــال: »عــاء أمانــة أعطانــا إياهــا ربنــا عــز وجــل، وأخذهــا، ونســأله تعــاىل أن يتقبلــه مــع الشــهداء«، 

مشــيًدا بعاقتــه بنجلــه الشــهيد الفــارس عــاء التــي يســودها الــود واالحــرتام والحــب والســمع والطاعــة.

مشواره الجهادي
لفلســطني مكانــة يف وجــدان شــهيدنا املقــاوم عــاء، فــكان انتــامؤه لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ أن تشــكل لديــه 

الوعــي بحقيقــة الــراع الفلســطيني الصهيــوين، فلــم يكــن الشــهيد عــاء يطيــق رؤيــة مــا يقــوم بــه العــدو الصهيــوين 

مــن اعتــداء وجرائــم بشــعة بحــق شــعبنا، فقــرر بعــد إلحــاح شــديد عــى إخوانــه، االلتحــاق برايــا القــدس الجنــاح 

العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي؛ ألنــه يــدرك أنــه ال ميكــن الحديــث مــع الصهيــوين إال عــر فوهــة البنــادق، فــكان 

التحاقــه يف عــام 2007م، وواصــل دوره الدعــوي إىل جانــب دوره الجهــادي، كــام أنــه عمــل ضمــن فريــق الكشــافة، ولــه 

دور بــارز يف األرس، ومراكــز التحفيــظ، إىل جانــب عملــه الطبــي واملهنــي، وهــو أحــد أعضــاء منتــدى املمــرض الفلســطيني 

التابــع لاتحــاد اإلســامي اإلطــار النقــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.

موعد مع الشهادة
مــع بــدء العــدوان الصهيــوين الــذي شــنها عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، 

التحــق الشــهيد الفــارس عــاء مبجموعتــه يف رسايــا القــدس وهــي مســئولة عــن زرع العبــوات الناســفة، ونصــب الكامئــن 

لجيــش االحتــال الصهيــوين يف أكــر مــن منطقــة مبحــوره الواقــع مبنطقــة »الزنــة«، ويف يــوم 30 يوليــو )متــوز( 2014م كان 

شــهيدنا املقــدام عــاء صائــم األيــام الســتة، وجاءتــه الشــهادة حــني أبــى يف مقاومتــه حتــى أن أحــد إخوانــه املجاهديــن 

ــه؛ ألن  ــن بداخل ــوا متواجدي ــذي كان ــكان ال ــن امل ــدم الخــروج م ــيشء وع ــث بعــض ال ــه الرتي ــب من ــه وطل ــق بحال رف

الطــران الصهيــوين يحلــق عــى مســتوى منخفــض يف املنطقــة التــي يتواجــدون بهــا، لكــن الشــهيد املقــاوم عــاء املعلــق 

ــال  ــرات االحت ــن طائ ــف م ــرض لقص ــق تع ــرب بدقائ ــل أذان املغ ــفة، وقب ــوات الناس ــل زرع العب ــه واص ــب بالل القل

الصهيــوين وارتقــى شــهيًدا مقبــًا غــر مدبــر.

يقــول أحــد املجاهديــن إن الشــهيد الفــارس عــاء تأثــر كثــرًا باستشــهاد ابــن عمــه الشــهيد املجاهــد مهنــد القــرا 

ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد محمــد حــامد، فقــرر الثــأر لهــام، وكان لــه ذلــك، حــني متكــن مــن تفجــر عبــوة ناســفة 

يف منــزل تحصنــت بداخلــه قــوة صهيونيــة، مؤكــًدا أن الشــهيد طــوال فــرتة الحــرب كان يف املناطــق املتقدمــة لخطــوط 

ــان عــى  ــرتة، مــن أجــل االطمئن ــك الف ــق طــوال تل ــه إال لبضــع دقائ ــزل عائلت ــه مل يعــد ملن ــع العــدو، وأن ــة م املواجه

والديــه، وكســب رضاهــام ودعائهــام.
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الشهيد املجاهد عاء محمد ديب رجب

طلب الشهادة صادًقا فُرزق رشفها

الميالد والنشأة
ــو  ــد يف 25 يوين ــراد، ول ــعة أف ــن تس ــة م ــر يف أرسة مكون ــن البك ــو االب ــب ه ــد رج ــاء محم ــد ع ــهيد املجاه الش

)حزيــران( 1995م يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة، وكــر وترعــرع يف بيــت بســيط، وعــاش حيــاة البســاطة ليكــون رجــًا 

يف الشــدائد يحمــل هــم وطنــه وحــب العمــل ألجلــه.

ــة يف مدرســة  ــة اإلعدادي ــم املرحل ــدايئ يف مدرســة حطــني، وأكمــل تعلي تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــاء تعليمــه االبت

الــرازي، ثــم انتقــل إىل مدرســة شــهداء الشــجاعية ليكمــل تعليمــه الثانــوي، ثــم مــا لبــث أن انتقــل إىل العمــل يف مجــال 

الحاقــة مــن أجــل أن يجلــب قــوت عائلتــه التــي تعيــش يف ظــروف اقتصاديــة صعبــة الســيام أن والــده مقعــد وال يقــدر 

عــى الحركــة والعمــل.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد عــاء بالصفــات الحســنة واألخــاق الحميــدة، فــكان الشــاب الــذي يحافــظ عــى دينــه وعاقته 

الطيبــة مــع عائلتــه وأصدقائــه، وتــرىب يف أحضــان مســجد الشــهداء القريــب مــن منزلــه، وهــو املــازم لجميــع الصلــوات 

وحلقــات الذكــر. ويقــول والــده إن الشــهيد الفــارس عــاء رجــل بألــف رجــل فقــد حافــظ عــى بيتــه، يجتهــد ويعمــل 

بــكل كــد مــن أجــل أن يجلــب قــوت العائلــة، فأتقــن فــن الحاقــة منــذ طفولتــه وهــو ســابق لســنه، حكيــم ومتــزن 

وصاحــب قــرار وحــازم، مل يُعــرف عنــه إال الشــدة يف املواقــف الجــادة واملــرح واالبتســامة يف مواقــف الرخــاء. ويضيــف 

والــده املقعــد إن نجلــه الشــهيد رحيــم عــى إخوتــه األصغــر منــه ســًنا، يعطــف عليهــم وكأنــه والدهــم الثــاين.

مشواره الجهادي
ــام 2010م،  ــاد اإلســامي يف الع ــة الجه ــوف حرك ــم انضــم إىل صف ــاء إن صديقه ــاق الشــهيد املجاهــد ع ــول رف يق

ــوة،  ــن الدع ــل يف كل مواط ــر والتحم ــوى الص ــه س ــد علي ــراء، ومل يُعه ــراء وال ــه يف ال ــنًدا إلخوان ــا وس ــح عونً وأصب

ــه. ــم يف منطقت ــي تت ــاطات الت ــات والنش ــع الفعالي ــاركهم جمي يش

(2014 - 1995)

ـــباق  ـــكان الس ـــداد، ف ـــه لإلع ـــه نفس ـــاد ودعت ـــه للجه ـــت روح هف

يف كل املياديـــن ويف االلتحـــاق بركـــب املجاهديـــن فســـار عـــى درب 

ـــه شـــهيد الواجـــب  ـــازل املخلصـــني، إن ـــه من ـــه الل العـــزة والكرامـــة لينزل

ــد أن  ــه بعـ ــعف جرانـ ــض ليسـ ــذي انتفـ ــب الـ ــاء رجـ ــارس عـ الفـ

ــجاعية  ــزرة الشـ ــادهم يف مجـ ــوائية أجسـ ــف العشـ ــت القذائـ اخرتقـ

فأكرمـــه اللـــه بالشـــهادة معهـــم.
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ــا يف كل املهــامت، حامــًا  ويقــول والــد الشــهيد إن نجلــه قــد تعلــق قلبــه بالشــهيد مجاهــد الســكايف ورافقــه دامئً

روحــه عــى كفــه يقــارع أعــداء اللــه يف مواطــن الربــاط.

ويتابــع والــده: »مل يُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد عــاء إال أنــه شــاب مخلــص للــه ال يبــوح بــأي عمــل جهــادي قــام 

بــه حتــى ألقــرب املقربــني، كثــر الصمــت قليــل الــكام«.

موعد مع الشهادة
مــع اشــتداد الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

ــي  ــة الت ــخ الصهيوني ــامء مــن الصواري ــروا لاحت ــه إىل إحــدى مــدارس األون خــرج شــهيدنا املجاهــد عــاء برفقــة عائلت

باتــت ال تفــرق بــني البــرش والحجــر.

ــا إىل حــي الشــجاعية مــن  ويف يــوم مجــزرة ســوق البســطات بحــي الشــجاعية كان شــهيدنا املجاهــد عــاء متوجًه

أجــل االطمئنــان عــى منزلــه وجلــب بعــض األغــراض لعائلتــه، وعندمــا وصــل ســوق الشــجاعية بــدأت قذائــف املدفعيــة 

ــيًئا  ــم ش ــل له ــون دم دون أن يفع ــني ينزف ــرى املصاب ــرق لشــهيدنا أن ي ــزل، ومل ي ــني الع ــى رؤوس املواطن ــاقط ع تتس

ــه لرتقــي بعدهــا إىل  ــة ســقطت علي فانتفــض ليســاعد املســعفني يف نقــل الجرحــى، فباغــت جســده قذيفــة صاروخي

جنــات الخلــد شــهيًدا يف 30 يوليــو )متــوز( 2014م.
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الشهيد املجاهد عمر عوض عبد الريم

حكاية عشق لألرض توجت بالشهادة

الميالد والنشأة
يف 3 أغســطس )آب( 1994م أرشقــت شــمس الشــهيد املجاهــد عمــر عــوض الريــم يف بلــدة بنــي ســهيا رشق مدينــة 

خانيونــس، نشــأ وترعــرع يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تتكــون مــن والديــه وأربعــة عــرش أًخــا وأخًتــا.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عمــر تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة، ثــم تجــاوز اإلعداديــة، وبعدهــا انتقــل لدراســة املرحلــة 

الثانويــة يف مدرســة املتنبــي إىل حــني استشــهاده.

ــه  ــا يف ســبيل الل ــد مــن أبنائه ــا، وقدمــت العدي ــا ووطنه ــا نحــو دينه ــة شــهيدنا املجاهــد عمــر واجبه تعــرف عائل

عــى طريــق تحريــر فلســطني، ومنهــم شــقيقه الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه الــذي استشــهد يف معركــة البنيــان املرصــوص 

يف العــام 2014م، كــام أن شــقيقه املجاهــد مصعــب أمــى يف ســجون االحتــال عــرشة أعــوام عــى خلفيــة مقاومتــه 

لاحتــال الصهيــوين.

صفاته وأخالقه
يف البدايــة دار الحديــث عــن املزروعــات التــي كان الشــهيدان املجاهــدان عبــد اللــه وُعمــر يقومــان عــى زراعتهــا 

وريهــا ورعايتهــا، قبــل أن يــرتكا الفــأس ويحمــا الســاح للــذود عــن األرض والشــعب واألمــة، فــكان للحديــث حرارتــه 

ــا عــن الشــهيدين، كأنهــام  ــه مــن خــرة وجــامل طبيعــي خــاب حضورهــا يف كافــة حوارن كــام األرض بــكل مــا تحمل

التصقــا بهــا قبــل أن يدفنــا تحــت رمالهــا التــي احتضنتهــام، كــام األم التــي تحتضــن وليدهــا.

األســر املحــرر مصعــب )أبــو عبــد اللــه( شــقيق الشــهيدين بــدأ حديثــه بابتســامة هادئــة أخفــت كافــة مامــح الحزن 

التــي ارتســمت عــى جبهتــه، حامــًدا اللــه عــى منتــه وفضلــه، ومثنًيــا عــى الحبيــب املصطفــى محمــد بــن عبــد اللــه 

عليــه أفضــل الصــاة والســام، قبــل أن يخــوض يف الحديــث عــن شــقيقيه الشــهيدين اللذيــن ارتقيــا وهــام يقاتــان عــدو 

اللــه وعــدو األمــة اإلســامية جمعــاء.

وقــال أبــو عبــد اللــه بصــوت خافــت حزيــن: »لــكٍل منهــام رحمهــام اللــه وتقبلهــام حكايــة وقصــة وشــخصية تختلــف 

(2014 - 1994)

الحديــث عــن الشــهداء كــام تحدثنــا ســلًفا يف قصــص ســابقة، لــه 

رونقــه، ولــه حضــوره، ولــه نفحاتــه اإلميانيــة، كيــف ال؟!، واملــوىل عــز 

وجــل يقــول يف كتابــه الحكيــم: »ويتخــذ منكــم الشــهداء«، إذن نحــن 

يف حــرة أنــاس لهــم مواصفــات فريــدة أهلتهــم لهــذا الــرشف العظيم 

الــذي نتمنــاه جميًعــا.
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عــن اآلخــر، لكنهــام يف املحصلــة شــقيقان يجمعهــام هــدف واحــد: حــب اللــه واإلســام، والجهــاد، وفلســطني«، مؤكــًدا 

أنهــام كانــا منــذ نعومــة أظافرهــام مــن الشــباب امللتزمــة الــذي تــرىب عــى موائــد القــرآن وحلقــات الذكــر.

ــو  ــت، وابتســامتها، ه ــة البي ــه فاكه ــه الل ــر رحم ــًا: »عم ــب، قائ ــه الشــقيق مصع ــر فتحــدث عن ــا الشــهيد ُعم أم

حريــص عــى زيــارة األرحــام، ومشــاركة إخوانــه يف األعــامل الزراعيــة إىل جانــب دراســته«. مشــرًا إىل حــرص الشــهيد 

ــهيد  ــًدا أن الش ــر، مؤك ــات الذك ــور حلق ــى حض ــه ع ــب حرص ــجد، إىل جان ــوات يف املس ــة الصل ــى أداء كاف ــد ع املجاه

ــة ســكناه. ــرًا إلحــدى األرس مبنطق ــارس عمــر رغــم صغــر ســنه كان أم الف

مشواره الجهادي
شــب شــهيدنا الفــارس عمــر عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة؛ فمنــذ نعومــة أظافــره حــرص عــى 

املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء واملشــاركة يف الفعاليــات املختلفــة التــي تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي.

ارتبــط حضــور شــهيدنا الفــارس عمــر بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عمــل يف 

أطرهــا باملدرســة، ولــه دور بــارز يف العمــل الطــايب.

ــاد  ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــة لراي ــة التابع ــات التعبئ ــر مبجموع ــدام عم ــهيدنا املق ــق ش التح

ــن يف  ــه املجاهدي ــه املشــاركة مــع إخوان ــاط عــى الثغــور، ويُســجل ل ــه الرب اإلســامي يف العــام 2013م، وشــارك إخوان

ــوص. ــان املرص ــة البني ــًرا مبعرك ــوين ب ــال الصهي ــش االحت ــدي لجي ــة التص معرك

موعد مع الشهادة
يف يــوم األربعــاء 30 يوليــو )متــوز( 2014م كان الشــهيد املجاهــد عمــر يشــارك إخوانــه املجاهديــن مــن رسايــا القــدس 

وفصائــل املقاومــة الفلســطينية للتصــدي لاجتيــاح الــري الصهيــوين خــال العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة صيــف 

العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( حيــث تــم اســتهدافه برفقــة عــدد مــن املجاهديــن بصــاروخ أطلــق عليهــم 

مــن طائــرة اســتطاع، وهــو يف نقطــة متقدمــة ففــاز بالشــهادة مقبــًا غــر ُمْدبــر.
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الشهيد املجاهد حسن نارص حسني زقوت

الحافظ لكتاب الله عز وجل

الميالد والنشأة
أرشقــت األنــوار مبخيــم الريــج وســط قطــاع غــزة بقــدوم الشــهيد املجاهــد حســن نــارص زقــوت يف 3 مــارس )آذار( 

ــر ســكانها منهــا يف العــام 1948م عــى يــد عصابــات اإلجــرام  1993م، تعــود جــذور العائلــة إىل قريــة »أســدود« التــي ُهجِّ

الصهيــوين بحاميــة بريطانيــة وصمــت دويل. تتكــون أرستــه مــن والديــه وأربعــة ذكــور واثنتــان مــن اإلنــاث، وترتيــب 

شــهيدنا الثــاين بــني أفــراد أرستــه.

درس شــهيدنا املجاهــد حســن يف مدرســة حبيــب بــن عــدي حيــث تركيــز هــذه املدرســة عــى العلــوم الدينيــة مــن 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة. واســتطاع حفــظ القــرآن الكريــم بالكامــل، وبعــد إنهائــه الدراســة يف هــذه املدرســة 

وتخرجــه منهــا ذهــب ليكمــل دراســته الثانويــة يف املعهــد األزهــري يف مدينــة غــزة وحصــل عــى عامــة مميــزة مــام 

أهلــه للحصــول عــى منحــة كاملــة لدراســة الدراســات اإلســامية يف الجامعــة اإلســامية، ومل يتمكــن مــن إكــامل الدراســة 

حيــث اختــاره اللــه شــهيًدا يف الحــرب عــى غــزة بالعــام 2014م. 

صفاته وأخالقه
التــزم شــهيدنا الفــارس حســن بالصــاة يف مســجد مصعــب بــن عمــر مبخيــم الريــج منــد نعومــة أظافــره، ويشــهد لــه 

بالفــاح والصــاح منــد الطفولــة، وحــني أنشــأت حركــة الجهــاد اإلســامي مســجد أبــو بكــر الصديــق يف أطــراف مخيــم 

ــا مســاعًدا لإلمــام الثابــت، باإلضافــة إىل إرشافــه عــى قســم  الريــج تــم تكليــف شــهيدنا الفــارس حســن ليكــون إماًم

التحفيــظ باملســجد. 

يقــول والــد الشــهيد املجاهــد حســن: »حــني ولدتــه أمــه تــم وهبــه للــه عــز وجــل، حســن منــد الطفولــة هــادئ جــًدا، 

ال يحــب املشــاكل، درس مبركــز الدعــوة وصــر حيــث يذهــب للمركــز مشــًيا عــى األقــدام حتــى يتعلــم. حســن لــه أثــر 

طيــب، مــن جلــس مــع حســن يتحــدث عنــه بطيــب القلــب وحســن الخلــق، ويقــدم الخدمــات لــكل مــن يطلــب منــه 

(2014 - 1993)

ــأرس كل صيحــاِت  ــني، وي ــُن املتخاذل ــاِء، يلع ــل بالدم ــك املرب كفن

املتآمريــن، ومُيــزق أربــاَب الَهــوى الَغاِفلــني، ويــدُق الّصْحــوَة يف ُقلــوب 

الاهــنِي عــن دعــوِة املُجاهِديــن. حســن زقــوت هــذا الفــارس الهــادئ 

الــذي رســم أمــام عينيه حلــم املســتقبل، تأيت طائــرات العــدو الصهيوين 

ــا بصواريــخ حاقــدة حطمــت وجهــه  لتحطــم حلــاًم كان يف الغــد قريًب

ــن  ــي حس ــهيد املائ ــد الش ــاف مج ــى ضف ــوم ع ــف الي ــي. نق املائ

ــم يف  ــرات العــدو ملنزله ــى شــهيًدا باســتهداف طائ ــذي ارتق ــوت ال زق

معركــة البنيــان املرصــوص.
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خدمــة، ويقــف بجانــب أهلــه وأحبتــه وجرانــه يف األفــراح واألحــزان. فقدتــه أمــه وتــرك فراًغــا كبــرًا يف حياتهــا؛ فقــد 

كان يســاعدها يف أمــور البيــت ويحــر لهــا كل مــا تحتاجــه مــن الســوق«. 

مشوراه الجهادى
ــا، وترعــرع عــى  ــه يف أحضانه ــاد اإلســامي يف فلســطني ووجــد ضالت التحــق شــهيدنا املجاهــد حســن بحركــة الجه

ــم، وهــو أحــد أعضــاء شــعبة الشــهيد جــامل إســامعيل،  ــد الذكــر والقــرآن الكري ــز وعــى موائ فكرهــا الجهــادي املمي

ــق. ــو بكــر الصدي ــظ داخــل مســجد أب ــر ليكــون مســئول التثقيــف يف املنطقــة، وعمــل يف التحفي اخت

موعده مع الشهادة 
ـــف  ـــتداد القص ـــع اش ـــه، وم ـــو وعائلت ـــج ه ـــم الري ـــة ملخي ـــق الرشقي ـــكن يف املناط ـــن يس ـــد حس ـــهيد املجاه كان الش

والتهديـــد مـــن قبـــل االحتـــال للمنطقـــة خـــال العـــدوان الصهيـــوين عـــى قطـــاع غـــزة يف صيـــف العـــام 2014م 

ـــاك يف  ـــم النصـــرات وســـكنوا هن ـــزوح إىل مخي ـــه بالن ـــام شـــهيدنا املجاهـــد حســـن وعائلت ـــان املرصـــوص( ق ـــة البني )معرك

ـــت  ـــوز( 2014م حـــني قام ـــو )مت ـــس 31 يولي ـــوم الخمي ـــاء مســـاء ي ـــي إىل أن ج ـــة البيوم ـــن عائل ـــارب م ـــت ألحـــد األق بي

ـــت  ـــر البي ـــذار وتدم ـــابق إن ـــق دون س ـــة طواب ـــن ثاث ـــون م ـــزل املك ـــاه املن ـــا باتج ـــاء صواريخه ـــة بإلق ـــرات الحربي الطائ

ـــران  ـــن ج ـــه و4 م ـــن أقارب ـــهاد 8 م ـــور واستش ـــى الف ـــن ع ـــدام حس ـــهيدنا املق ـــهاد ش ـــا أدى إىل استش ـــاكنيه م ـــى س ع

ـــه. ـــكنون في ـــوا يس ـــذي كان ـــزل ال املن
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الشهيد فضل نادر عبد الحميد املغاري

اختار قره قبل استشهاده بسنوات فنال ما متَنى

الميالد والنشأة
يف منــزٍل ُصبــغ فيــه حــب األرض عــى األبنــاء وتســاوى الحــب بالعــدل، الجميــل فيــه كان الشــهيد املجاهــد فضــل 

نــادر املغــاري يف 3 يونيــو )حزيــران( 1989م عــى موعــٍد مــع طلقــة الحيــاة األوىل لعائلــٍة صابــرة تتكــون مــن خمســة 

أشــقاء وأربــع شــقيقات مبدينــة رفــح ويُزاحمهــم الشــهيد املجاهــد فضــل األوســط بــني أشــقائه مبنزلهــم الصغــر مبنطقــة 

ــرت عائلتــه يف نكبــة العــام 1948 مــن بلــدة »كراتيــا«.  يبنــا والتــي اســتقرت فيهــا بعدمــا ُهجِّ

درس الشــهيد املجاهــد فضــل املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني، ثــم التحــق 

ــذه  ــام له ــرغ الت ــاوم والتف ــب املق ــراط يف الجان ــه باالنخ ــن رغبت ــح، لك ــة مبدرســة شــهداء رف ــة الثانوي ــة املرحل بدراس

الفكــرة حــال دون إكــامِل دراســته ليتخــرج فيــام بعــد بشــهادة أعــى وأقــوى. 

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد الفــارس فضــل بصفــاٍت متيــزه عــن غــره كأن الصفــات الجميلــة اجتمعــت بــروح الشــهيد املقــاوم فضــل 

حيــث مواظبتــه عــى الصــاة والصيــام وحفــظ وترتيــل القــرآن لدرجــة شــقيقه أبــو فضــل يقــول بإنــه إىل اآلن يتهيــأ لــه 

بــأن صوتــه قريــب منــه كأنــه يســتمع إليــه كل ليلــة رغــم استشــهاده، إضافــة لصلــة أرحامــه وزيــارة أعاممــه وأقربائــه 

ومــا بيــده ليــس لــه حيــث بــني فــرتٍة وأخــرى يبــادر للتــرع بدمــه للمشــفى ويــوزع الطــرود الغذائيــة مــن مالــه الخــاص 

عــى الجــران.

ــب منــه رشاء ســمك للبيــت فجــاء بعــدد كبــر مــن األرطــال والــذي يكفــي حينهــا  ويســتذكر شــقيقه يــوم أن طُلِ

العائلــة ألســابيع وحــني ُســئل عــن الكــم الكبــر؟ قــال: بــإن الجــران املحتاجــني لهــم مــن فضــل اللــه نصيــب خاصــة 

ــة. وأنهــم باملخيــم والرائحــة قوي

مشواره الجهادي
ــاء انتفاضــة  ــا يف الخامســة عــرشة مــن عمــره أثن ــي كان يراقبه ــه األوىل ومشــاهد املــوت الت مل تكــن ســنوات حيات

(2014 - 1989)

يغيبــون فــوق ســفح الوطــن، يرابطــون بقلوبهــم وأرواحهــم وألجل 

ــس  ــد األنف ــافرين وتجته ــن املس ــارون م ــم، يغ ــرتى الهم ــة تُش الجن

ــم  ــاءة دمه ــه ولتعــزف األرض مــن عب ــادي الفضــل صحب ــل فين للرحي

ــد  ــهداء وال أَح ــر الش ــن عط ــبع م ــقي األرض وتش ــر يس ــا أحم طريًق

منهــم عليهــا يبخــل. »فضــل« وكأنــه مــن اســمِه أحــَب مفاضلــة الحيــاِة 

واملــوت فاختــار مــا عنــد اللــه خــرٌ وأبقــى لُيــزف إىل أمــه وتُنــادى بــأم 

الشــهيد وتفخــر.
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األقــى وقوافــل الشــهداء والتــي أخــذت مــن أقدامــه نصيــب وهــو يُســابق املشــيعني األجــر والثــواب إال دافًعــا للشــهيد 

ــة بــكل مــا ميلــك، وعــى الرغــم مــن صغــر ســنِّه حينهــا إال أن  فــاع عــن القضيَّ الفــارس فضــل بــأن يأخــذ مكانــه يف الدِّ

ــط عــى ثغــور  ــة وراب ــع دروس الدعــوة مبســجد العــودة وســط املدين ــه أكــر مــن عمــره حيــث تاب ــه وترفات تحركات

الحــدود يف ســاعات الليــل وحراســة الشــوارع الداخليــة ملخيــم يبنــا ملتحًقــا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي. 

ــا بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد  تــدرج الشــهيد املقــدام فضــل بالعمــل الحــريك ملتحًق

اإلســامي وأصبــح مــن أوائــل املرابطــني للحــدود الرشقيــة ملدينــة رفــح وأخــذ يســاعد كافــة الشــبان مــن كافــة الفصائــل 

هنــاك، وبعدمــا اكتســب الثقــة ورغــم ســنوات عمــره القليلــة عــني نائــب مســئول الوحــدة املدفعيــة مبنطقــة يبنــا، وأخــذ 

يواصــل الليــل بالنهــار يف عملــه حتــى الســاعات األخــرة قبــل استشــهاده. 

موعد مع الشهادة 
ــة، فيهبــون  ــاب للجن ــا يدركــون نكهــة الغي ــافرون للمــوت بحــٍب ورضــا، وحدهــم أيًض الشــهداء وحدهــم مــن يُس

ــة. ــه والقضي دماءهــم وأرواحهــم ألجــل الل

يف 31 يوليــو )متــوز( 2014م خــال العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان 

املرصــوص( خــرج الشــهيد املجاهــد فضــل ألداء مهمــة جهاديــة متثلــت بقصــف املغتصبــات الصهيونيــة عنــد الحــدود 

الرشقيــة ملدينــة رفــح، ومــا هــي إال ســاعات عــى خروجــه مــن منزلــه حتــى اســُتهدف خلــف املقــرة الرشقيــة ليلحــق 

برفــاق دربــه الشــهداء ويُــزف كــام الســابقني مــن الشــهداء. 

وعــن كراماتــه يقــول شــقيقه: إنــه جــاء والرجــل املعنــي بحفــر القــر ســاعة استشــهاده واختــار لــه قــرًا يف زاويــة 

ــه قبــل  ــه وحــني وصــل البقيــة للمــكان أخــروه بــأن فضــل قــد اختــار هــذا القــر ل املقــرة، لكــن الــيشء الغريــب أنَ

ســنوات وقــت وفــاة جــده ووضــع ســكيًنا فوقــه عامــة وكأَن املــكان مكافــأة للشــهيد. فالســام عــى مــن وهبــوا الــدم 

والبــارود ألجــل األرض والوطــن. 
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الشهيد املجاهد كامل عبد الكريم سليامن اللوح

أوجع املحتل بحمم قذائفه املباركة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد كــامل عبــد الكريــم اللــوح )أبــو محمــد( بتاريــخ 24 ينايــر )كانــون الثــاين( 1982م يف مدينــة 

ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، فــكان أًخــا لســبعة عــرش مــن اإلخــوة واألخــوات، وتــرىب يف أرسة محافظــة تعــود أصولهــا 

إىل مدينــة »بــر الســبع« حيــث هاجــر أهلــه عــام 1948م ليســتقر بهــا املقــاوم يف مدينــة ديــر البلــح لتعيــش األرسة 

حيــاة مليئــة باملعانــاة واألمل كــام األرس املهاجــرة التــي ســلب الصهاينــة أراضيهــا.

درس الشــهيد املجاهــد كــامل يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني مبدينــة ديــر البلــح للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة، 

كــام حصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة املنفلوطــي الثانويــة، والتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة تخصــص علــم 

نفــس، وعمــل يف قــوات البحريــة الفلســطينية عــام 1999م، وقــد تــزوج قبــل عــده أعــوام وهــو أب لثاثــة أطفــال.

صفاته وأخالقه
الحــاج أبــو كــامل والــد الشــهيد الفــارس كــامل تحــدث قائــًا: » يتميــز كــامل باألخــاق الحميــدة، صفاتــه وأخاقــه 

مــن نــور، وحــرص عــى الكتــامن والريــة، ومل نعــرف أي يشء عــن عملــه ومســرته الجهاديــة حتــى يــوم استشــهاده 

رحمــه اللــه، وهــو مــن الشــباب امللتزمــني يف كل جوانــب حياتــه، متيــز بالحنــان علينــا وحبــه إلخوانــه، يعطــف عليهــم 

ويشــاورهم يف أمــور الحيــاة، وعاقتــه مــع الجــران واألصدقــاء عــى أحســن حــال، وكل مــن يتعامــل معــه يحبــه كثــرًا؛ 

ألنــه نعــم الصديــق الــويف«.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املقــدام كــامل لحركــة الجهــاد اإلســامي يف أوائــل انتفاضــة األقــى املباركــة، فــكان مــن املحافظــني 

عــى الصــاة يف املســجد، والتــزم بفكــر الحركــة وبنهــج الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، وانخــرط بالعمــل يف جهــاز 

الفعاليــات التابــع للحركــة وكان نشــيطًا يف هــذا املجــال.

(2014 - 1982)

ألنهــم الشــهداء، الجــر الــذي ينقلنــا إىل العــزة والشــموخ 

ــاه  ــذي بدأن ــل ال ــاء الوهــاج يف املشــوار الطوي ــم الضي ــاء، ألنه واإلب

ــن  ــم الذي ــة، ألنه ــذل واملهان ــن ال ــاق م ــر واالنعت ــل التحري عــى أم

كتبــوا عــى صفحــات الزمــان ونظمــوا عليهــا أجمــل قصائــد العشــق 

لفلســطني الشــموخ والكريــاء مــن دمائهــم الطاهــرة الزكيــة، ألنهــم 

ــتقال،  ــة واالس ــق الحري ــى طري ــم ع ــان بينه ــموا األكف ــن تقاس م

ــوا  ــر، وقاتل ــأن حــارصوا حصاركــم ال مف ــن بعضهــم البعــض ب منادي

عدوكــم ال مفــر؛ فهــذا هــو الطريــق، طريــق الجهــاد وعشــق الشــهادة، فاحملــوه مقاتــًا عــن مقاتــل، وال ترتكــوه فهــو 

ــد. ــه أن ال نحي ــذي يجــب عن ــا ال ــد، وهــو خاصن ســبيلنا الوحي
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ــًا: »معــروف عــن  ــل كــامل قائ ــا القــدس تحــدث عــن الشــهيد املقات ــني يف رساي ــادة امليداني ــو محمــد أحــد الق أب

ــا  الشــهيد املجاهــد كــامل أنــه يتميــز بالريــة والكتــامن ولهــذا يف عــام 2003م تــم اختيــاره للعمــل يف صفــوف رساي

ــر مــن  ــال، وشــارك يف الكث ــاد والقت ــارات الجه ــون ومه ــم فن ــدورات العســكرية، وتعل ــد مــن ال القــدس وتلقــى العدي

املهــام الجهاديــة املوكلــة لــه ومنهــا الربــاط عــى الثغــور وإطــاق قذائــف الهــاون والصواريــخ املباركــة عــى املغتصبــات 

ــة لقطــاع غــزة«. ــة املحاذي الصهيوني

وأضــاف القائــد امليــداين يف رسايــا القــدس: »لريــة وشــجاعة الشــهيد كــامل قــررت قيــادة رسايــا القــدس أن يكــون 

قائــًدا لســاح وحــدة املدفعيــة بلــواء الوســطى خلًفــا للشــهيد القائــد تامــر الحمــري الــذي استشــهد يف معركــة الســامء 

الزرقــاء، وقــد شــارك شــهيدنا كــامل يف كل املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو مــن معركــة بشــائر االنتصــار 

وكــر الصمــت وصــواًل إىل معركــة البنيــان املرصــوص التــي أذاق فيهــا العــدو الصهيــوين الويــات بفعــل رضبــات ســاح 

املدفعيــة بقذائــف الهــاون والصواريــخ املوجهــة التــي أقضــت مضاجــع جنــود العــدو عــى الحــدود املتاخمــة لقطــاع 

غــزة حيــث كانــت قذائــف الهــاون الســاح األبــرز يف هــذه املعركــة فرحــم اللــه شــهيدنا القائــد كــامل، ونعاهــده هــو 

وكل الشــهداء بــأن منــى يف نهــج الجهــاد واملقاومــة حتــى النــر أو الشــهادة«.

الموعد مع الشهادة
تحــدث الحــاج أبــو كــامل عــن ارتقــاء الشــهيد املجاهــد كــامل قائــًا: »يف يــوم الخميــس 31 يوليــو )متــوز( 2014م كان 

املوعــد مــع الشــهادة املباركــة حيــث جــاء كــامل لــراين ووالدتــه وزوجتــه وأبنــاءه حيــث إنــه ومنــذ أكــر مــن شــهر مل 

أشــاهده خــال الحــرب مــن العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، 

وكان يــدرك أن هنــاك أحــًدا يراقبــه وبعــد نصــف ســاعة خــرج ليتفقــد الشــارع مــن البــاب ووقــف يف الشــارع ليكتشــف 

الطريــق، فكنــت أقــول لــه اجلــس وال تخــرج خوًفــا عليــه، ومــا هــي إال لحظــات حتــى قامــت طائــرة اســتطاع صهيونيــة 

حاقــدة باســتهدافه، فخرجــت مرًعــا ملــكان صــوت الصــاروخ، وأيقنــت أن املســتهدف كــامل، وعندمــا وصلــت لــه كان 

حينهــا ينطــق بالشــهادتني فخرجــت روحــه الطاهــرة بعــد أن نطــق بالشــهادتني«.

وقــال الوالــد الصابــر املحتســب: »املجــزرة مل تنتــه بعــد ويف نفــس اليــوم عنــد الذهــاب ملستشــفى شــهداء األقــى 

لتوديــع الشــهيد كــامل قامــت طائــرات الحقــد الصهيونيــة باســتهداف ســيارة كان بداخلهــا أبنــايئ بصاروخــني مــام أدى 

إىل ارتقــاء أخيــه إبراهيــم وأختــه وبنــت أختــه وابــن خالــه فرحمهــم اللــه جميًعــا«.
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الشهيد املجاهد محمد أحمد محمد حمد

شاهد عى اإلجرام الصهيوين

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد أحمــد حمــد يف معســكر النصــرات بتاريــخ 7 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1988م ألرسة 

مجاهــدة ربــت أبناءهــا عــى عشــق فلســطني والتضحيــة بأغــى األمثــان مــن أجــل تحريرهــا. تعــود جــذور شــهيدنا إىل 

ــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م بفعــل عصابــات اإلجــرام الصهيونيــة. نشــأ وترعــرع  قريــة »املغــار« قضــاء غــزة التــي ُهجِّ

يف أرسة مــن مثانيــة أفــراد هــو أصغرهــم.

ــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني باملخيــم  ــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكال درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحل

الجديــد غــرب معســكر النصــرات، ودرس األول والثــاين الثانــوي مبدرســة خالــد بــن الوليــد، ومل يكمــل درســته وتعلــم 

مهنــة الســباكة وأتقنهــا حتــى أصبــح ماهــًرا يف مهنتــه مــام جعــل لــه دخــل مــن عملــه لتكويــن نفســه. تــزوج يف العــام 

2013م مــن رفيقــة حياتــه وأنجــب منهــا بنًتــا ســامها )ملــى(. 

صفاته وأخالقه
ــن القســام بالنصــرات، وبعــد إنشــاء مســجد  ــزم شــهيدنا املقــدام محمــد بالصــاة يف مســجد الشــهيد عــز الدي الت

ــه الشــهادة.  ــه ل ــد الخطيــب باملخيــم التــزم فيــه حتــى كتــب الل االستشــهادي خال

ميتــاز شــهيدنا الفــارس محمــد بطيبــة القلــب، بــار لوالديــه، يــزور رحمــه ويســاعد الجــران ويقــف معهــم يف جميــع 

املناســبات الســعيدة والحزينــة. أطفــال املخيــم يحبونــه، حــني يدخــل الحــارة األطفــال يســلمون عليــه ويبتســم لهــم.

مشواره الجهادى
تــرشب شــهيدنا الفــارس محمــد فكــر الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي الــذي زرع يف نفــوس أبنائــه حــب املقاومــة 

وعشــق الجهــاد، فأفنــى حياتــه يف صفــوف حركــة الجهــاد منــذ العــام 2004م. آمــن بأفكارهــا ونهجهــا املقــاوم وتــدرج يف 

عملــه حتــى التحــق يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة. وشــارك يف الربــاط عــى ثغــور املخيــم، ولكنــه 

آثــر أن يعــود للعمــل الســيايس يف املنطقــة كتبــت لــه الشــهادة يف العــام 2014م.

(2014 - 1988)

أرواحكــم الخالــدة فينــا بقيــت بيننــا وإن رحلتــم أنتــم بأجســادكم، 

ــس  ــو األم ــا ه ــا. وه ــم هن ــس كنت ــة!. باألم ــا اللحظ ــام كأنه ــر األي مت

يعــود بنــا ليكــرر نفــس الــدرس يف حيــاة عاشــقي األرض، هــم زيتونهــا، 

ــاًرا  ــااًل وإكب ــام إج ــي األق ــهداء تنحن ــب، وللش ــذي ال ينض ــا ال وزيته

لصنيعهــم؛ فــا ميكــن ملــداد البحــر أن يكفــي ليعطيهــم حقهــم مهــام 

تعالــت الكلــامت وبحثــت العقــول يف قواميــس اللغــة فهــم أكــر مــن 

كل الكلــامت.
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موعد مع الشهادة
شــهد معســكر النصــرات يوًمــا حزيًنــا وأســود عــى ســاكنيه بســبب القصــف العشــوايئ الــذي مارســته قــوات االحتال 

ــث  ــوص( حي ــان املرص ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدوان الصهي ــال الع ــوين خ الصهي

ارتقــى العديــد مــن الشــهداء اآلمنــني يف بيوتهــم، ويف يــوم الجمعــة 25 يوليــو )متــوز( 2014م قصفــت دبابــات االحتــال 

ــوك )C( بالنصــرات وســقطت  ــة لقطــاع غــزه بالقذائــف وبشــكل عشــوايئ منطقــة بل املتمركــزة عــى الحــدود الرشقي

قذيفــة عــى بيــت شــهيدنا املجاهــد محمــد وأصابتــه إصابــة مبــارشة يف الــرأس وبعــض مــن أنحــاء جســده الطاهــر، وتــم 

نقلــه إىل مستشــفى شــهداء األقــى بديــر البلــح وســط قطــاع غــزة ليتلقــى العــاج وأصيبــت زوجتــه وابنتــه الصغــرة 

ــح ومكــث يف  ــة رف ــه للمستشــفى األورويب مبدين ــم تحويل ــة شــهيدنا املجاهــد محمــد ت ــا. ولســبب خطــورة إصاب أيًض

ــو )متــوز( 2014م ارتقــى شــهيًدا مغــواًرا ليلحــق  ــوم الجمــة 31 يولي ــة املركــزة ويف ي ــام يف العناي املستشــفى ســبعة أي

بركــب شــهداء معركــة البنيــان املرصــوص.
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الشهيد املجاهد محمود محمد توفيق دحان

اشرتى اآلخرة ببيع الدنيا الفانية

الميالد والنشأة
ــم  ــو )متــوز( 1986م يف مخي ــم( يف 24 يولي ــو الهيث ــاد الشــهيد املجاهــد محمــود محمــد دحــان )أب ــزغ فجــر مي ب

خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، ألرسة فلســطينية الجئــة تعــود جذورهــا إىل قريــة »حاممــة« املحتلــة منــذ عــام 1948م. 

تتكــون أرستــه مــن والديــه وثاثــة ذكــور وأربــع إنــاث، ترتيــب شــهيدنا املجاهــد محمــود الرابــع بــني إخوتــه.

درس شــهيدنا املجاهــد محمــود مراحــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني 

بخانيونــس، وحصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة هــارون الرشــيد، وأكمــل دراســته الجامعيــة يف جامعــة 

القــدس املفتوحــة تخصــص تربيــة إســامية وحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف عــام 2010م.

تــزوج شــهيدنا الفــارس محمــود يف العــام 2011م مــن رفيقــة حياتــه، وكان مثــرة هــذا الــزواج أن رزقــه اللــه طفــًا 

أســامه هيثــم.

صفاته وأخالقه
ــه  ــه الل ــرآن، وأكرم ــظ الق ــات حف ــة عــى حضــور حلق ــة االبتدائي ــذ املرحل ــم حــرص من ــو الهيث ــدام أب الشــهيد املق

بحفــظ كتابــه، وهــو يف املرحلــة الثانويــة، األمــر الــذي أســهم بشــكل واضــح يف تكويــن شــخصيته وتهذيبهــا كأحســن مــا 

يكــون عليــه املــرء املؤمــن الخلــوق.

الوالــد الصابــر أبــو ماهــر يتحــدث عــن الصفــات النبيلــة واألخــاق العاليــة التــي متتــع بهــا الشــهيد املقــدام محمــود 

ــا لــدى الجميــع، مشــيًدا بــره بــه وبوالدتــه، وزيارتــه ألرحامــه يف كافــة املناســبات،  دون أقرانــه، والتــي جعلتــه محبوبً

وحبــه للصغــار، واحرتامــه للكبــار، عــدا التزامــه بالصــاة يف املســجد وقــراءة القــرآن والصيــام يف غــر رمضــان.

(2014 - 1986)

ــم  ــن بدمائك ــم م ــم وأنت ــف نرثيك ــام! كي ــهداء العظ ــا الش أيه

وأشــائكم كتبتــم لحــن انتصــار »البنيــان املرصــوص«؟! فعــذًرا 

منكــم اليــوم إن عجــزت الكلــامت املكبلــة بالخجــل أن تفيكــم 

حقكــم علينــا، فأنتــم القناديــل املضيئــة وســط الظــام القاتــم الــذي 

يخيــم عــى كافــة تفاصيــل حياتنــا وعاملنــا. باألمــس كنتــم تصولــون 

ــف  ــت تعص ــي كان ــات الت ــات والتحدي ــم كل املعوق ــون رغ وتجول

بكــم، غــر آبهــني باملخاطــر املحدقــة التــي كانــت تاحقكــم لتصنعــوا 

ــوم نبحــر يف ســجل حياتكــم  ــا نحــو القــدس ونحــو فلســطني كل فلســطني، وهــا نحــن الي ــا دربً ــروا لن ــرًا ولتن ــا ن لن

ــق النــر والشــهادة. ــا عــى إكــامل طري ــا يعينن ــس مــن نوركــم م ــا نقتب ــكل معــاين العــز والفخــار لعلن ــل ب الحاف
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أمــا والدتــه الصابــرة املحتســبة أم ماهــر فبــدأت حديثهــا بالحمــد والثنــاء عــى فضــل اللــه ومنتــه أن اصطفــى مــن 

أبنائهــا شــهيًدا يف ســبيله، وأكملــت قائلــة: »أنــا كــام كل أم يعــز عليهــا فــراق نجلهــا، لكــن قــدر اللــه الــذي نؤمــن بــه 

ونتقبلــه بالرضــا والحمــد«، ســائلًة املــوىل عــز وجــل أن يتقبــل نجلهــا مــع الشــهداء والصديقــني وأن يرزقهــا وكل أهلــه 

ومحبيــه الصــر والســلوان عــى فقدانــه.

مشواره الجهادي
التحــق الشــهيد املجاهــد محمــود بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، املــرشوع الثــوري إلحيــاء فريضــة 

الجهــاد واســتنهاض األمــة ملواجهــة العــدو الحقيقــي لهــا »اليهــود«، كــام قــال تعــاىل يف كتابــه الحكيــم: »لتجــدنَّ أشــد 

النــاس عــداوة للذيــن آمنــوا اليهــود والذيــن أرشكــوا«، يف ســن مبكــر، حيــث تتلمــذ عــى يــد خــرة الشــهداء الدعــاة، 

فــكان انتــامؤه يف عــام 2001م، مــع بدايــة انطاقــة انتفاضــة األقــى املباركــة. ثــم بعــد إلحــاح شــديد منــه تــم ضمــه 

لوحــدة التعبئــة التابعــة لرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، ثــم تــدرج يف العمــل العســكري، 

بعــد أن تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية املتخصصــة يف مجــال القنــص، ثــم املدفعيــة، وأخــرًا تــم تكليفه باســتام 

ملــف تحديــد االتجاهــات للصواريــخ يف كتيبــة املعســكر بخانيونــس نظــًرا ملــا متتــع بــه مــن ذكاء وفطنــة وهــدوء، وعلــم.

ويقــول رفيــق درب الشــهيد القائــد امليــداين محمــود، أبــو بكــر: »للشــهيد بصــامت واضحــة يف الكثــر مــن املعــارك 

ــًدا أن الشــهيد أعطــى  ــل األخــرى«، مؤك ــع الفصائ ــردة أو م ــوين منف ــدو الصهي ــدس ضــد الع ــا الق ــا رساي ــي خاضته الت

إحداثيــة للمجاهديــن خــال معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م ســاهمت يف قتــل ثاثــة جنــود صهاينــة رشق 

خانيونــس، بعــد أن تــم اســتهدافها بقذائــف الهــاون عيــار 120ملــم.

موعد مع الشهادة
كــام كل العاشــقني للشــهادة، شــهيدنا الفــارس محمــود يتــوق للقــاء ربــه، فــكان استشــهاده يــوم 31 يوليــو )متــوز( 

ــم  ــث ت ــدو حي ــع الع ــامس م ــق الت ــدى مناط ــده يف إح ــال تواج ــوال، خ ــن ش ــتة م ــام الس ــم األي ــو صائ 2014م وه

اســتهدافه بصــاروخ مــن طائــرة اســتطاع صهيونيــة خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف 

صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، ارتقــى عــى أثرهــا شــهيًدا، بعــد رحلــة جهــاد تعــرض خالهــا لعــدة 

ــاءت بالفشــل. محــاوالت اســتهداف ب

وتقــول والدتــه الصابــرة املحتســبة:« محمــود رحمــه اللــه متنــى رؤيتنــا ورؤيــة زوجتــه ونجلــه هيثــم يف اليــوم التــايل 

مــن استشــهاده، نظــًرا لوجــوده مــع إخوانــه املجاهديــن عــى خطــوط املواجهــة املتقدمــة، وعــدم متكنــه مــن رؤيتنــا، 

لكــن شــاءت األقــدار أن نــراه شــهيًدا، ونزفــه إىل جنــات النعيــم«.
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الشهيدة املجاهدة مها عبد النبي سليم أبو هال 

تحدثت عن أجر الشهداء، فنالت الشهادة بعد ساعات

الميالد والنشأة
تفــرح فلســطني حــني تــرخ مليــاد حــرة ثائــرة، تجــى اســم الوطــن يف عروقهــا، هــي الفلســطينية الشــهيدة مهــا 

عبــد النبــي أبــو هــال )أم محمــد(، ولــدت بتاريــخ 10 يونيــو )حزيــران( 1981م، يف مدينــة رفــح املريــة، لتــرتىب يف 

كنــف أرسة محافظــة ملتزمــة، وُعــرف عنهــا منــذ طفولتهــا ذكاؤهــا وطيبتهــا، وعمــل أهلهــا منــذ نعومــة أظافرهــا عــى 

تنشــئتها التنشــئة اإلســامية الصحيحــة؛ فكانــت فتــاة صالحــة محافظــة مثقفــة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف منــذ 

ــروا منهــا قــًرا وظلــاًم يف عــام نكبــة فلســطني 1948م. صغرهــا. تعــود جــذور العائلــة إىل قريــة »بشــيت« التــي ُهجِّ

درســت الشــهيدة املجاهــدة مهــا املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مدرســة خديجــة بنــت خويلــة، ُعرفــت 

ــم  ــا للعل ــا وحبه ــا لتفوقه ــا وأن تواصــل تعليمه ــامم به ــى االهت ــا ع ــجع أهله ــذي ش ــر ال ــا األم ــذ طفولته ــا من بتفوقه

ــا مــن األوالد  ــة تخصــص قســم األشــعة يف جامعــة األزهــر بغــزة. متزوجــة ولديه ــة الجامعي ــم، لتكمــل املرحل والتعلي

محمــد ويوســف وخــر، ومــن البنــات ســندس، والتــي أحســنت تربيتهــم عــى تعاليــم الديــن اإلســامي الحنيــف كــام 

يقــول زوجهــا، وتعمــل يف عيــادة شــهداء رفــح املركزيــة يف قســم األشــعة.

صفاتها وأخالقها 
ُعرفــت الشــهيدة املجاهــدة مهــا بعطفهــا وحنانهــا عــى أبنائهــا، وزجهــا الــذي مــا كــف عــن التحــدث عــن أخاقهــا 

وصفاتهــا، مــع كل نــرة حزينــة، يخــرج مــن فمــه صوتــه املبحــوح، واملتشــوق لرؤيتهــا. ملتزمــة، متميــزة يف عاقاتهــا 

االجتامعيــة خاصــة مــع جرانهــا، صوامــة، قوامــة، محبــة لألدعيــة واألذكار حيــث يقــول زوجهــا: »الشــهيدة مهــا عملــت 

عــى جمــع أدعيــة، ووضعتهــا يف كتــاب مخصــص عــى روح والدهــا، وتــم تصويــر النســخة األوىل مــن كتــاب األدعيــة 

ملراجعتــه يف بدايــة شــهر رمضــان الكريــم لعــام 2014م، ولكــن قــدر اللــه أن ترتقــي للعــا قبــل ختمــه«.

مشوارها الجهادي 
حبهــا، وشــغفها للمقاومــة الفلســطينية، وارتباطهــا الوثيــق بــرتاب الوطــن املقــدس، وحلمهــا الدائــم بتحقيــق النــر، 

(2014 - 1981)

هــنَّ أرواح عتيقــة، متــيش بتمهــل يف دنيــا زائلــة، عشــقن الجهــاد، 

، مشــنيَّ بجانــِب  ورســمنَّ بحبهــن الطاهــر أرض فلســطني عــى جباههــنَّ

أزواجهــن يف معركــة التحريــر الفلســطينية، ضحني بأرواحهــن ودماءهن 

مــن أجــل الوطــن، الشــهيدة املجاهــدة مهــا أبــو هــال، أم فلســطينية، 

ــل،  ــت اللي ــهداء، فقام ــل الش ــمها يف قواف ــد اس ــا أن يخل ــت يوًم حلم

ــر شــموع  ــى، لتن ــت تتمن ــا كان ــا م ــه له ــق الل ــار، وحق وصامــت النه

الفــرح يف عيــون زوجهــا هــاين باستشــهادها صامئــة، والحــزن لفراقهــا. 



موسوعة شهداء من فلسطين408

وتحريــر املقدســات اإلســامية، التــي ال تــزال تدنســها أقــدام الكيــان الغاصــب، جعــل الشــهيدة مهــا متكللــة بالحــب 

األبــدي لحركــة الجهــاد اإلســامي، حــارضة لفعالياتهــا، ومناســباتها، حيــث كانــت تنتظــر قــدوم موعــد انطاقــة الحركــة، 

لتســتعد لهــذا اليــوم وكأنــه العــرس الوطنــي الكبــر، لتشــارك بقــوة وفرحــة، آملــه يف أن تكــون االنطاقــة القادمــة عــى 

عتبــات املســجد األقــى بعــد تحريــره، عــى أيــادي مقاتــيل رسايــا القــدس امليامــني.

ــاد  ــا عملــت يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجه ــر ذكــره أن الشــهيدة املجاهــدة مه الجدي

ــاد  ــة الجه ــايب لحرك ــل النق ــت يف العم ــا انخرط ــد تخرجه ــر، وبع ــة األزه ــة يف جامع ــتها الجامعي ــاء دراس ــامي أثن اإلس

ــاد اإلســامي. ــة الجه ــاد اإلســامي يف حرك ــع لاتح ــة التاب ــن الطبي ــدى امله ــا يف منت اإلســامي، وأصبحــت عضــًوا إداريً

موعد مع الشهادة
يف ليلــة حالكــة إبــان الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان 

املرصــوص(، تخطــت الشــهيدة املجاهــدة مهــا الزمــن، تســابق األحــداث بتوتــر، لتقــصَّ عــى زوجهــا يف ليلــة الســحور 

بتاريــخ 31 يوليــو )متــوز( 2014م، حكايــات أشــاء األطفــال، ودمــاء األبريــاء التــي كانــت تريقهــا الطائــرات الحربيــة 

الصهيونيــة، ويحــدث زوجهــا هــاين قائــًا: »يف ليلــة الســحور يف صيــام الســتة البيــض مــن شــهر شــوال، تحدثــت عــن أجــر 

الشــهداء الصامئــني، بعــد برهــة مــن الزمــن، دعــت اللــه أن تستشــهد وهــي صامئــة، وأن ال يصيــب أبناءهــا أي مكــروه، 

ويحفــظ وجههــا مــن القصــف«.

الســاعة التاســعة صباًحــا مــن نفــس اليــوم، وبعــد ســاعات قليلــة، انطلقــت قذيفــة موجهــه أطلقتهــا دبابــة صهيونيــة 

متمركــزة عــى الحــدود، تجــاه غرفــة نــوم الشــهيدة املجاهــدة مهــا، لتصيبهــا بشــكل مبــارش؛ لرتتقــي للعــا والشــظايا 

متــأل جســمها، فنالــت مــا متنــت، استشــهدت وهــي صامئــة، وأبناؤهــا مل يصبهــم يش، وجههــا حفظــه اللــه كــام أرادت، 

بالرغــم مــن متــزق جســمها الطاهــر، صدقــت اللــه فصدقهــا.
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الشهيد املجاهد إبراهيم أحمد عبد الله شيخ العيد

متيز بشجاعته وإقدامه يف كافة امليادين

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم أحمــد شــيخ العيــد )أبــو خليــل( بتاريــخ 27 يوليــو )متــوز( 1989م يف محافظــة رفــح 

جنــوب قطــاع غــزة، ومنــا وترعــرع يف أحضــان أرسة مســلمة، زرعــت يف نفســه حــب الديــن، وااللتــزام بــرشع اللــه، تعــود 

أصلــه إىل البلــدة األصليــة بــر الســبع التــي احتلهــا الصهاينــة بعــد أن عاثــوا يف األرض فســاًدا وإرهابًــا ضــد الفلســطينيني، 

الســكان األصليــني للقريــة، فطــردوا أهلهــا واحتلوهــا يف العــام 1948م، ولهــذا وجــدت عائلــة شــهيدنا نفســها واحــدة مــن 

بــني آالف العائــات الفلســطينية التــي رشدت مــن أرضهــا والتحقــت بقوائــم الاجئــني حتــى اآلن.

صفاته وأخالقه
منــذ الصغــر ُعهــد شــهيدنا الفــارس إبراهيــم أنــه مــن رواد املســاجد، املحافظــني عــى صــاة الجامعــة يف مســجد الــر 

والتقــوى، وعندمــا اشــتد عــوده وكــرت ســنه، تعلــق قلبــه بطريــق ذات الشــوكة، طريــق الجهــاد واالستشــهاد يف ســبيل 

اللــه، فســعى باحًثــا عــى املجاهديــن ليازمهــم يف الجهــاد طريــق ذات الشــوكة.

شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم صاحــب ســرة طيبــة ال تــزال تــرتدد عــى لســان والديــه وإخوتــه، يف كل وقــت وكل حــني، 

وقالــت والدتــه متحدثــة عــن فلــذة كبدهــا إبراهيــم، إنــه ابــن مطيــع وبــار بوالديــه، وحريــص عــى رضاهــام، مــن خــال 

معاملتــه الطيبــة لهــام، ومواقفــه الجميلــة النابعــة مــن املعاملــة اإلســامية املباركــة، فــكان نعــم االبــن ونعــم الصاحــب، 

الــذي تــرك لعائلتــه بصــامت الخــر.

ــاء  ــم أثن ــدام إبراهي ــا الشــهيد املق ــذي كان يوجــده نجله ــرة املحتســبة أن تصــف الجــو ال ــدة الصاب ــَس الوال ومل تن

وجــوده يف املنــزل مــع إخوتــه الشــهداء الذيــن ارتحلــوا ســوية، موضحــة بأنــه دامئًــا مــا ميــأل الفــراغ يف البيــت، بصوتــه 

وضحكاتــه، وحديثــه الــذي يخيــم عليــه الضحــك واملــزاح، وهــو ركــن أســايس مــن أركان األرسة يف املنــزل.

مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا املقــدام إبراهيــم إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مبكــراً وشــارك يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة 

التــي كانــت تقيمهــا الحركــة يف منطقتــه، ويف العــام 2007م التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 

(2014 - 1989)

هــي حكايــة العــز والفخــار عــى أرض الربــاط، هــي فصــول 

ــطني  ــرى فلس ــى ث ــا ع ــدها مجاهدون ــي يجس ــداء الت ــة والف التضحي

ــه،  ــاة الجهــاد التــي يهاجــر بهــا املجاهــدون إىل الل ــة، هــي حي الحبيب

وهــي روعــة العطــاء وجــامل الشــهداء، شــباب وهبــوا أنفســهم للــه 

ــة. ــد الجن ــاع واملوع ــن ب ــوىب مل ــرتى، فط ــه اش والل
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ــذ املهــامت  ــز بالجــرأة والقــوة بتنفي ــع، ومتي ــرة التصني ــاد اإلســامي، وانضــم إىل إحــدى الوحــدات املهمــة يف دائ الجه

الجهاديــة التــي تــم تكليفــه بهــا مــن رسايــا القــدس.

مــن جهتــه قــال أبــو الــراء أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس ورفيــق درب الشــهيد املقــاوم إبراهيــم يف مســرة الجهــاد 

ــه  ــه إخوان ــه، وأحب ــة يف الل ــوة واملحب ــات األخ ــن بعاق ــه املجاهدي ــع إخوان ــم م ــهيد إبراهي ــط الش ــة: »ارتب واملقاوم

ــة العســكرية«. ــذي يتصــف بالشــجاعة والفطن ــة، وهــو نعــم املجاهــد ال ــه النبيل املجاهــدون؛ ألخاق

وأضــاف: »شــارك الشــهيد املجاهــد إبراهيــم يف الكثــر مــن األعــامل الجهاديــة البــارزة التــي حســبت لرايــا القــدس 

بأهميتهــا وثقلهــا ومــن أبرزهــا مشــاركته إخوانــه املجاهديــن يف الربــاط عــى الثغــور والتصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة 

املتكــررة ملدينــة رفــح«.

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 1 أغســطس )آب( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم عــى موعــد مــع الشــهادة بعدمــا اســتهدفت طائــرة 

ــد  ــر تهدي ــه إث ــا خــرج مــن بيت ــك عندم ــر والتقــوى وذل ــم وهــو داخــل مســجد ال ــارس إبراهي ــة الشــهيد الف صهيوني

صهيــوين بقصــف منــزل مجــاور لهــم، واستشــهد معــه أخــوه الشــهيد املجاهــد حــازم )24 عاًمــا( وأخــوه الشــهيد املجاهــد 

ــد الكريــم )عــام ونصــف(  ــا( ونجــاه خليــل )3 أعــوام( وعب ــه دعــاء )21 عاًم ــا(، وقــد ارتقــت زوجت يوســف )28 عاًم

وابنتــه آيــة )4 أعــوام( شــهداء أثنــاء تواجدهــم داخــل إســعاف طبــي أراد أن يخرجهــم مــن املنطقــة.

ـــهادة،  ـــرشف بالش ـــاد، وت ـــى بالجه ـــان، وارتق ـــق األوط ـــه، وعش ـــاش لل ـــل، ع ـــو خلي ـــدام أب ـــهيدنا املق ـــه ش ـــم الل رح

ـــان. ـــي بالجن وحظ

جديــر بالذكــر أن عائلــة شــيخ العيــد قدمــت ســتة أشــقاء مــن رسايــا القــدس يف معركــة البنيــان املرصــوص باإلضافــة 

إىل زوجــة الشــهيد إبراهيــم مــع أبنائهــا الثاثــة، وابنــة الشــهيد املجاهــد عمــر التــي كانــت قــد استشــهدت يف وقــت 

الحــق. فقــد استشــهد الشــهيدان الشــقيقان جهــاد وعمــر وابنتــه ســارة يف 14 يوليــو )متــوز( 2014م إثــر اســتهدافهم 

بصــاروخ أطلــق عليهــم مــن طائــرة اســتطاع صهيونيــة أدى إىل استشــهادهم عــى الفــور، ومل ميــض وقــت طويــل عــى 

فقــدان العائلــة 3 مــن أبنائهــا حتــى كانــت عــى موعــد آخــر مــع استشــهاد 8 آخريــن بتاريــخ 1 أغســطس )آب( 2014م 

حيــث ارتقــى الشــهداء األشــقاء يوســف ومحمــود وحــازم وإبراهيــم وزوجتــه وأبنــاؤه الثاثــة إثــر اســتهدافهم بشــكل 

مبــارش بأكــر مــن 4 صواريــخ مــن قبــل طائــرات االســتطاع واســتهداف ســيارة إســعاف كانــت تهــم بإســعافهم مــن 

املــكان مــا أدى إىل استشــهاد طاقــم اإلســعاف املؤلــف مــن 3 مســعفني يف مجــزرة بشــعة ينــدى لهــا الجبــني.



411 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

الشهيد املجاهد إبراهيم سامة خليل أبو جليدان

رجل املوقف والساح

الميالد والنشأة
يف منــزٍل يعشــُق األرض قبــل الحيــاة كان الشــهيد املجاهــد إبراهيــم ســامة أبــو جليــدان )أبــو مالــك( يف 31 يوليــو 

)متــوز( 1984م عــى موعــٍد مــع الحيــاة لعائلــٍة بســيطة تتكــون مــن ثــاث أخــوات وســتة إخــوة شــباب لتســتقرَّ عائلتــه 

ــرت مــن بلدتهــا األصليــة »بــر الســبع« حالهــا حــال جميــع  وجذورهــا يف مدينــِة رفــح باملناطــق الرشقيــة بعدمــا ُهجِّ

أبنــاء الشــعب الفلســطيني عــام 1948م.

ــم  ــني، ث ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة غ ــدارس وكال ــة مب ــة واإلعدادي ــني االبتدائي ــم املرحلت ــد إبراهي ــهيدنا املجاه درس ش

التحــق بدراســة املرحلــة الثانويــة مبدرســة بــر الســبع الثانويــة للبنــني وبعــد نجاحــه يف الثانويــة العامــة درس املــواد 

ــاوم. ــا للعمــل العســكري املق ــّرغ حينه ــة بجامعــة األقــى ليتف االجتامعي

ــه لينجــب صغــره األوَّل مالــك الــذي غــاب عنــه وهــو  تــزوج الشــهيد املقــدام إبراهيــم عــام 2013م مــن ابنــة عمِّ

ــة لوالدتــه بــأن يــراه كــام أحــبَّ هــو لنفســه. ابــن خمســة شــهور تــاركًا الوصيَّ

صفاته وأخالقه
حــني الحديــث عــن صفاتــه تبتســم زوجتــه أم مالــك كأنَّهــا اســتحرته أمامهــا بصفاتــه وجاملــه إذ تقــول: »إبراهيــم 

هــو ابــن العــم لذلــك أحفــظ صفاتــه منــذ طفولتــه إذ ُعهــد منــذ صغــره رجــًا أكــر مــن ســنه بكثــر، يُرافــق الكبــار مــن 

أبنــاء الحــي إضافــة إىل مواظبتــه عــى الصــاة والصيــام وحفــظ وترتيــل القــرآن وصلــة رحمــه بصــورٍة دوريــة الســيام 

تــه وبنــات أعاممــه«. شــقيقاته وعامَّ

وتكمــل: »إبراهيــم مل يكــن زوًجــا فقــط، بــل كان أبًــا وأًخــا وصديًقــا ورفيًقــا، يؤمــن بالرشاكــة ويحــرتم املــرأة أســوًة 

ــة بأغلــب نشــاطاته يف الجانــب العســكري، فأشــاركه  ــه وســلَّم لذلــك كنــت عــى معرفــة تامَّ ــه علي بالرســول صــى الل

وأعاونــه فيــام يخــص عملــه العســكري حتــى صــارت املقاومــة جــزًءا مــن حياتنــا اليوميــة داخــل املنــزل«.

(2014 - 1984)

ــى  ــرٌ وأبقـ ــه خـ ــد اللـ ــا عنـ ــون أنَّ مـ ــة، يؤمنـ ــابقون للجنَّـ يتسـ

ة والعتـــاد وتثـــور ثورتهـــم يف ســـاحِة الحـــرب،  فُيجهـــزوَن العـــدَّ

ــه:  ــق رفيقـ ــادي الرفيـ ــة، ويُنـ ــرِ زاٍد وهيئـ ــل بخـ ــتعجلوَن الرحيـ يسـ

موعدنـــا يف الجنَّـــِة بعـــد ســـاعة. شـــهيدنا الفـــارس إبراهيـــم حمـــل 

ــه كأن األول مـــن أغســـطس  مـــن اســـمِه نصيًبـــا؛ إذ ســـمع نـــداء ربِـّ

ـــان  ـــوم احتض ـــده بي ـــوم مول ـــابه ي ـــادق ليتش ـــاب الص ـــى غي ـــاهد ع ش

ــا والـــدم. األرض لـــه، فتغرقـــه بالهدايـ
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مشواره الجهادي
مل يكــن وجــود منزلــه مقابــل الرشيــط الحــدودي يف عــام 2000م وبدايــة انتفاضــة األقــى ســوى انتفاضــًة ثانيــة 

بداخلــه وهــو يــرى الشــهداء يتســاقطون ُقــرب الســياج الفاصــل، فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي وهــو ابــن السادســة 

عــرشة لينضــمَّ إىل حلقــات الذكــر والتوعيــة بــني أِشــقائه ومعلميــه مبســجد أبــو بكــر الصديــق، ومــا هــي إال ســنوات 

قليلــة حتــى بــدأت فكــرة املقاومــة لديــه تكــر يوًمــا بعــد يــوم وهــو يرابــطُ عــى ثغــور الوطــن يف ســاعات الليــل حتــى 

صباحــه لتبــدأ الحكايــة وطريــق الــدم املقــاوم.

عمــل الشــهيد املجاهــد أبــو مالــك بوحــدة ســاح اإلشــارة، وشــارك بعمليــات قنــص وتفجــر دبابــة قــرب الرشيــط 

ــة  ــة الدعوي ــن اللجن ــًيا م ــزًءا رئيس ــه كان ج ــه إال أن ــه ب ــكري والتزام ــه العس ــم عمل ــح. ورغ ــة رف ــدودي يف مدين الح

ــل. ــي حــي الســام والرازي ــة مبنطقت والوعظيَّ

أصيــب الشــهيد املقــاوم إبراهيــم يف عــام 2010م يف إحــدى املهــام الجهاديــة لرايــا القــدس ضــد العــدو الصهيــوين 

ورغــم إصابتــه إال أنَّــه جاهــد نفســه وأكمــَل املعركــة حتــى النهايــة.

موعد مع الشهادة 
ــان  ــة البني ــزة )معرك ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدوان الصهي ــاء الع ــة أثن ــوم الجمع ــاء ي ــطس )آب( 2014م مس يف 1 أغس

املرصــوص( كان املجاهــدان إبراهيــم أبــو جليــدان ويــارس الكــرد عــى موعــد مــع الشــهادة، فبعــد أن قامــا بــدك تجمعات 

اآلليــات الصهيونيــة املتوغلــة يف منطقــة املطــار رشق رفــح بقذائفهــم املباركــة وعودتهــام إىل مــكان انطاقهــام؛ قامــت 

طائــرة اســتطاع صهيونيــة بقصــف املنــزل الــذي يتواجــدان فيــه فاستشــهدا عــى الفــور.



413 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

الشهيد املجاهد إياد رايض زيك أبو ريدة

أسطورة صنعت مجًدا توجت باستشهاده

الميالد والنشأة
فــوق أنقــاض منزلــه ببلــدة خزاعة رشق محافظة خانيونس حيث عاش ذلك املجاهد الفــذ، بالقرب من الحدود الرشقية 

املحاذيــة لــألرايض املحتلــة يقبــع بيــت شــهيدنا املجاهــد إيــاد رايض أبــو ريــدة حيث يقــول والده الحــاج رايض أبــو ريدة 

»56« عاًمــا: »يف هــذا البيــت املدمــر كان بزوغ فجر مياد إياد يف 30 مارس )آذار( 1987م ألرسة تتكون من والديه وســبعة 

أشــقاء وخمــس أخــوات، وتلــك الحقــول املدمــرة كانــت مرتعــه قبــل أن تدمرهــا جرافــات االحتــال الصهيــوين وطائراته«.

ــة  ــة الثانوي ــاء املرحل ــد إنه ــة، وبع ــدارس خزاع ــة يف م ــته املختلف ــل دراس ــة مراح ــاد كاف ــد إي ــهيد املجاه درس الش

بنجــاح انتقــل للدراســة يف الجامعــة، فالتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة وحصــل منهــا عــى شــهادة الدبلــوم بتقديــر 

ــته  ــامل دراس ــب يف إك ــهرين، وكان يرغ ــدة ش ــة مل ــن مشــاريع البطال ــل ضم ــة، وعم ــة االجتامعي ــًدا يف الخدم ــد ج جي

ــه.  ــه مل تســمح ل ــة، لكــن ظروف الجامعي

صفاته وأخالقه
الحــاج أبــو وســام والــد الشــهيد املجاهــد إيــاد تحــدث قائــًا: »رغــم فخــري واعتــزازي مبــا قــام بــه نجــيل مــن عمــل 

بطــويل، إال أننــي حزيــن عــى فراقــه أشــد الحــزن، فهــو ســندي ويــدي اليمنــى التــي اعتمــد عليهــا يف كل يشء«، واصًفــا 

إيــاه بـــ »الشــاب املؤمــن، املهــذب، األمــني، الصــادق، الشــجاع، الخلــوق«.

ويكمــل الوالــد الصابــر حديثــه املفعــم بالحــب قائــًا: »إيــاد شــمعة تــيء الطريــق للجميــع، وكنــت إذا هممــت 

للســفر إىل الخــارج بهــدف العــاج، اســتأمنه عــى البيــت والســيارة التــي أعمــل عليهــا، حــني أعــود أجــد األمــور أفضــل 

ــاء شــعبه مــن مختلــف  مــام كانــت عليــه« مشــرًا إىل حجــم العاقــات الواســعة التــي نســجها الشــهيد مــع كافــة أبن

األعــامر والتخصصــات دون النظــر إىل ميولهــم وتوجهاتهــم.

أمــا والدتــه الصابــرة املحتســبة فتطرقــت يف بدايــة حديثهــا إىل طفولتــه، وتفوقــه الــدرايس، وحبــه الدائــم لابتــكار 

(2014 - 1987)

وقفــت وحــدك برفقــة ثلــة مــن املجاهديــن األطهــار يف مواجهــة 

ــه خالصــة،  ــت روحــك لل ــرشق األوســط، ورهن ــانة يف ال ــى ترس أعت

مل تســتطع رؤيــة دمــاء أبنــاء شــعبك تــراق يف شــامل وجنــوب 

ــر،  ــك الطاه ــى قلب ــزة ع ــم عزي ــت دماؤه ــاع، وكان ــط القط ووس

فقــررت خــوض غــامر املعركــة، وصغــت أجمــل نهايــة بعزفــك ألحــان 

الشــهادة، عندمــا حملــت ســاحك الرشــاش وواجهــت بجســدك 

العــاري جنــود االحتــال املدججــني وهــم يهربــون أمامــك ليحتمــوا 

بالجــدر واآلليــات املصفحــة، ومل تأبــه لطائــرات املــوت التــي مل تغــب عــن ســامء غــزة طــوال فــرتة العــدوان الغاشــم.
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ــم،  ــادئ، مبتس ــو ه ــًا ه ــذ كان طف ــن: »من ــوت حزي ــة بص ــة، قائل ــة وااللكرتوني ــح األدوات الكهربائي ــداع وتصلي واإلب

ــأ لــه مبســتقبل باهــر«. حريــص عــى التعلــم والســؤال عــن أي يشء، حيــث كنــت أتنب

وواصلــت حديثهــا: »يف فــرتة شــبابه وجــه اهتاممــه لإللكرتونيــات، فــكان يهتــم بتصليــح األدوات الكهربائيــة داخــل 

البيــت، ثــم أصبــح يصلــح للجــران، حتــى ذاع صيتــه يف املنطقــة كلهــا، وال أذكــر يومــا تخلــف عــن تقديــم املســاعدة 

ألحــد وبــدون أجــر، وكنــت عندمــا أطلــب منــه أخــذ أجــر مقابــل مــا يقــوم بــه، يقــول يل: النــاس ظروفهــا صعبــة وال 

يجــب أن نرهقهــم بــل يجــب أن نكــون عونًــا لهــم، واملركــب التــي فيهــا يشء للــه ال تغــرق«.

مشواره الجهادي
التحــق الشــهيد الفــارس إيــاد يف صفــوف حركــة الجهاد اإلســامي وهو شــبًا يف املرحلــة اإلعدادية، وكان دائم االشــرتاك 

يف فعاليــات وأنشــطة الحركــة واملخيــامت الصيفيــة، فشــب وكــرت معــه أحاسيســه بــاألمل وجــراح شــعبه، وحــرص عــى 

االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد اإلســامي، فــكان له ما متنــى بعد حصوله عى شــهادة 

الثانويــة العامــة، وتلقــى العديد من الدورات العســكرية، وهو نعــم املجاهد املخلص وامللتزم بقــرارات قيادته يف املنطقة.

أمــا عــن عملــه العســكري، فيؤكــد رفيــق دربــه أبــو ســاجد أن الشــهيد املقــدام إياد متيــز بإتقانــه يف وضــع اإلحداثيات 

للصواريــخ ومدافــع الهــاون بدقــة بالغــة، عــدا شــجاعته وإقدامــه بــا تــردد عــى تنفيــذ املهــامت الجهاديــة الصعبــة، 

الفًتــا إىل الــدور البطــويل للشــهيد يف معركــة »بشــائر االنتصــار« و«كــر الصمــت« و«البنيــان املرصــوص« وغرهــا الكثــر 

مــن املعــارك مــع العــدو الصهيــوين.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن الشــهيد املجاهــد إيــاد تعــرض لعــدة محــاوالت اغتيــال وخاصــة يف معركــة البنيــان املرصــوص 

يف العــام 2014م حيــث تــم اســتهداف بيــت عائلتــه بصــاروخ )F16(، ثــم تــم اســتهداف مــكان آخــر كان يتوجــه إليــه 

بــني الفينــة واألخــرى، عــدا محاولــة اغتيالــه خــال تنفيــذه لبعــض املهــامت الجهاديــة، ونجــا منهــا حتــى استشــهاده يف 

عمليــة بطوليــة أســفرت عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــود االحتــال مــن وحــدة النخبــة »جفعــايت«، يف كمــني خزاعــة 

الــذي قــاده برفقــة ثاثــة مــن املجاهديــن.

موعد مع الشهادة
مــع بــدء العــدوان الصهيــوين الــري عــى قطــاع غــزة خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف 

صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، تقــدم فــارس رسايا القدس الشــهيد املقاتــل إياد مع إخوانــه املجاهدين 

ملواجهــة رتــل جنــود االحتــال الذيــن قدمــوا إىل حتفهــم يف منطقة أبو ريــدة ببلدة خزاعــة رشق خانيونــس. وهناك دارت 

معركــة عنيفــة بــني املجاهديــن األطهــار وجنــود االحتــال الصهيــوين الذين فــروا أمام بســالة فرســان املقاومة الذيــن كانوا 

يتنقلــون مــن بيــت آلخــر بحكــم معرفتهــم لطبيعة املــكان، ومن أجــل تكبيد جنــود االحتال خســائر فادحة، مســتخدمني 

األســلحة الرشاشــة وقــاذف صــاروخ الـــ »الو« الــذي اغتنمــوه مــن جنــود االحتــال، بعــد أن باغتوهــم وقتلــوا منهــم مــن 

قتلــوا. وارتقــى الشــهيد املجاهــد إيــاد برفقــة شــهيدين آخريــن وهــام معتز أبو ريــدة، وبــال قديح عر يوم 1 أغســطس 

)آب( 2014م بعــد اشــتباك عنيــف بــدأ الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــًرا حتــى الســاعة الرابعــة عــرًا. مســجلني بدمهــم 

املــراق أروع صــور التضحيــة والفــداء يف ســبيل اللــه، محققــني قولــه تعــاىل: »واعتصمــوا بحبــل اللــه جميًعــا وال تفرقــوا«.
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الشهيد املجاهد أحمد أرشف فايز عبد العال

متنَّى اللحاق بالشهداء فنال األماين 

الميالد والنشأة
ــل  ــي العوائ ــة كباق ــة واالجتامعي ــاة االقتصادي ــرة بالحي ــة متأث ــاطة لعائل ــاين البس ــه مع ــط ب ــادئ تختل ــزل ه يف من

ــع  ــد م ــل )نيســان( 1995م عــى موع ــال ويف 5 أبري ــد الع ــد أرشف عب ــة الشــهيد املجاهــد أحم ــت عائل ــة كان باملنطق

اســتقبال ابنهــا البكــر الحيــاة لعائلــٍة صابــرة تتكــون مــن ســت شــقيقات وشــقيقني لتســتقر الحيــاة فيهــا مبنطقــة خربــة 

ــة عــام 1948م. ــرت العائلــة مــن مدينــة »بــر الســبع« املحتل العــدس مبدينــة رفــح بعدمــا ُهجِّ

درس الشــهيد املجاهــد أحمــد املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني، ثــم التحــق 

باملرحلــة الثانويــة، لِكــنَّ حبَّــه للمقاومــة جعلــه ينخــرط يف العمــل املقــاوم ويتخــذه عمــًا لــه.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد أحمــد بصفــاٍت متيــزه عــن غــره كأن الصفــات الجميلــة اجتمعــت بــروح الشــهيد الفــارس 

أحمــد الضحــوك الهــادئ العابــد الصديــق؛ إذ إنَّــه ومنــذ صغــره يحمــل هــمَّ عائلتــه بعــد إصابــة والــده بالســكر وعــدم 

قدرتــه عــى العمــل، فحمــل الهــمَّ برضــا نفــٍس وطيــب خاطــر، وصــار مســئواًل عــن جميــع أفــراد األرسة إضافــة إىل حســن 

ــه  ــه لجران ــة رحمــه واحرتام ــار، وصل ــال الصغ ــه لألطف ــه ومحبت ــره لوالدي ــه بســرته العطــرة وب ــل أخاق ــه ونب معاملت

وأهلــه ومشــاركته إياهــم أتراحهــم وأفراحهــم.

مشواره الجهادي
مشــاعر الجهــاد واملقاومــة التــي كانــت تســر يف نفــوس األشــبال بانتفاضــة األقــى املباركــة كانــت وحدهــا كفيلــة 

بإشــعال الثــورة بداخلــه والرغبــة بااللتحــاق بالفكــر املقــاوم، فــكان طريقــه حركــة الجهــاد االســامي ليلتحــق بصفوفهــا 

وينتمــي بنفســه وروحــه لــألرض والقضيــة.

يف الســادس عــرش مــن عمــره التــزم باللجنــة الدعويــة مبســجد خليــل الرحمــن حيــث عمــل كأمــر للمســجد ومنســق 

لحلقــات الذكــر فيــه، وهــو عــى قــدر مــن املســئولية ليلتحــق بجناحهــا العســكري رسايــا القــدس حارًســا للثغــور وملبًيــا 

ألمــر اللــه حتــى آخــر ســاعاٍت مــن استشــهاده.

(2014 - 1995)

ــر  ــة، فتك ــع القضيَّ ــرون م ــم يك ــاة يف أعامره ــر الحي ــم صغ رغ

ــون أن فلســطني ال يحرســها  ــرىض، يؤمن بهــم ويتســابقون للعطــاء وال

ــون بالحــب  ــاد، ويلتزم ــدم ال يحرســه إال النضــال والجه ــدم، وال إال ال

ويغرقــون بالجهــاد. يدركــون أن العطــاء مــن جنــس العمــل، وأنَّ 

الشــهادة عبــر املشــتاقني إليهــا واملطالبــني بهــا، فيســافرون بــوداعٍ ال 

ــهداء. ــُق إال بالش يلي
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موعد مع الشهادة 
يبتســم والــده الحــاج أرشف فيــام تحبــس والدتــه دموعهــا وهــام يســتذكران الســاعات األخــرة مــن غيــاب البــدر 

أحمــد عــن مســكنهم إذ يقــول: »كان استشــهاد خالــه يف اقتحــام كــرم أبــو ســامل لــه األثــر الكبــر يف أمنياتــه باللحــاق بــه 

رسيًعــا لذلــك اجتهــد بــأن يكــون يف الصفــوف األوىل ويصــدق اللــه بالطلــب والتمنــي«.

يف يــوم مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

ــق  ــى املناط ــل ع ــف املتواص ــة القص ــد نتيج ــد أحم ــهيدنا املجاه ــة ش ــت عائل ــطس )آب( 2014م خرج ــو 1 أغس وه

الزراعيــة املجــاورة لهــم، وقــد طلبــت والدتــه منــه الخــروج معهــا، فأقســم أن ال يخــرج مــن منطقتــه إال وهــو شــهيد 

وأنــه لــن يستســلم وأخــذ يرفــع صوتــه بالتكبــر والتهليــل، وبعــد صــاة العــر مــن ذات اليــوم خــرج مــن منزلــه بعدمــا 

تنــاول وجبــة الغــداء حيــث قــال مامزًحــا لعمــه: ســأمأل بطنــي حتــى إذا استشــهدت استشــهد شــبعان. ومــا هــي إال 

لحظــات حتــى أطلقــت طائــرة اســتطاع صاروًخــا مبــارًشا عليــه أثنــاء خروجــه مــن املنــزل ليستشــهد هــو ورفيــق دربــه 

ابــن عمتــه الشــهيد املجاهــد عثــامن عبــد العــال )19 عاًمــا( ويغيــب جســداهام بــني اللحــم ويغيــب الشــهيد ليســافر 

لبيتــه الجديــد.

يقــول والــده: »بعــد استشــهاد أحمــد بأســبوع وجدنــا بعــض أشــائه عنــد الطريــق، وأكــر مــا أبكانــا رائحــة العطــر 

التــي التصقــت بهــا رغــم مــرور أيــام عليهــا«.
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الشهيد املجاهد أسامة عبد املالك سلامن أبو معا

من فرسان جهاز ساح اإلشارة الحريب

الميالد والنشأة
يف 5 ديســمر )كانــون األول( 1977م أرشقــت األنــوار مبولــد شــهيدنا املجاهــد أســامة عبــد املالــك أبــو معــا )أبــو 

عمــرو( يف مخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة، تــرىب يف أرسة محافظــة تعــود جذورهــا إىل مدينــة »بــر الســبع« التــي 

ــب  ــراد ترتي ــرشة أف ــن وع ــن الوالدي ــون األرسة م ــة. تتك ــرام الصهيوني ــات اإلج ــل عصاب ــام 1948م بفع ــرت يف الع ُهجِّ

شــهيدنا التاســع بينهــم.

درس شــهيدنا املجاهــد أســامه املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني يف املخيــم 

الجديــد غــرب معســكر النصــرات، وأنهــى املرحلــة اإلعداديــة، وبعدهــا أخــذ عــى عاتقــه أن يســاعد والــده بالعمــل 

يف مجــال الزراعــة. يف عــام 1997م تــزوج شــهيدنا املجاهــد أســامة مــن ابنــة عمــه وأنجــب منهــا أربعــة أوالد وبنتــني، 

أكرهــم عمــرو، وأصغرهــم مصطفــى حــني استشــهد والــده كان عمــره 8 شــهور. 

صفاته وأخالقه
ــاز  ــره، وامت ــذ نعومــة أظاف ــن عمــر القريــب مــن ســكناه من ــزم شــهيدنا الفــارس أســامة يف مســجد مصعــب ب الت

مبحبــة النــاس ومســاعدتهم ســواء يف األفــراح أو األتــراح، محبــوب وال يغضــب أحــًدا والجميــع يحبــه، االبتســامة الهادئــة 

يف محيــاه، يــزور رحمــه وأقاربــه، ال يقطعهــم أبــًدا، ويُشــهد لــه بالخــر بــني عائلتــه وأحبتــه.

ُعــرف عــن شــهيدنا املقــدام أســامة أنــه حنــون، يحــب األطفــال، وألوالده معــزة خاصــة يف قلبــه حيــث كان يشــجعهم 

عــى الدراســة ويحثهــم عــى الصــاة.

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املجاهــد أســامة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2005م وتــدرج بالعمــل الســيايس حتــى اختــر 

للعمــل العســكري ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وعمــل يف وحــدة املدفعية 

والوحــدة الصاروخيــة وجهــاز اإلشــارة، وامتــاز بالصمــت والريــة يف عملــه. كــام أنــه كان يرابــط عــى الثغــور ثاثــة 

(2014 - 1977)

ـــى  ـــادر ع ـــدر الق ـــده الق ـــا، وح ـــى قهرن ـــادر ع ـــوت الق ـــده امل وح

ـــاء  ـــن األحي ـــون نح ـــهداء، ونك ـــوا ش ـــاة أن تكون ـــنة الحي ـــا، وس تفريقن

ــع  ــون مـ ــم تحيـ ــراح وأنتـ ــن بالجـ ــون نحـ ــم. منغمسـ ــاء لكـ األوفيـ

ــا وإن  ــا بقيـــت بيننـ ــدة فينـ ــم الخالـ ــني، أرواحكـ ــاء والصديقـ األنبيـ

رحلتـــم أنتـــم بأجســـادكم، باألمـــس كنتـــم هنـــا، وهـــا هـــو األمـــس 

ــاة عاشـــقي األرض، هـــم  ــرر نفـــس الـــدرس يف حيـ ــا ليكـ يعـــود بنـ

زيتونهـــا، وزيتهـــا الـــذي ال ينضـــب.
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أيــام يف األســبوع، وحــني يخــرج للربــاط تجهــزه زوجتــه ويخــرج أمــام أبنائــه حتــى يــزرع فيهــم حــب الوطــن والفــداء.

يُســجل لشــهيدنا الفــارس أســامة حضــوره الجهــادي يف حــرب العــام 2008م بــكل طاقتــه، ويف حــرب العــام 2012م 

ــات يف  ــم النصــرات قــرب ســكنه، وأوقــع إصاب ــه متقدمــة بالقــرب مــن ســاحل البحــر ملخي اشــتبك مــع قــوة صهيوني

القــوة الصهيونيــة، وتــم انســحابه بــدون أي خســارة برشيــة للمجموعــة التــي كان يتقدمهــا.

موعده مع الشهادة
ــوص(  ــان املرص ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت يف الح

عمــل شــهيدنا املقــدام أســامة بتكليــف مــن قيــادة رسايــا القــدس يف جهــاز اإلشــارة ورصــد شــواطئ البحــر يف املنطقــة 

الوســطى، وقــد عمــد إىل تجهيــز أكمنــة متعــددة يــرشف عليهــا ويتبــع أمرهــا يف الصفــوف األوىل ومل يخــف املــوت، ومــع 

اشــتداد الحــرب واســتهداف األرايض الزراعيــة املجــاورة ملنــزل الشــهيد املقــدام أســامة انتقــل الشــهيد وأرستــه لبيــت 

والــده، ويف يــوم 25 يوليــو )متــوز( 2014م وهــي ليلــة 27 مــن رمضــان وبعــد أداء صــاة الرتاويــح ووصولهــم للمنــزل تــم 

اســتهداف منــزل والــده بصــاروخ اســتطاع، فخــرج الجميــع مــن البيــت إىل الشــارع، وأثنــاء محاولــة شــهيدنا املجاهــد 

أســامة إنقــاذ ابنــه الصغــر مــن املنــزل قامــت قــوات االحتــال بقصــف املنــزل املكــون مــن أربعــة طوابــق وحولتــه إىل 

ركام، وبتاريــخ 1 أغســطس )آب( 2014م تــم العثــور عــى جثــامن الشــهيد املقــاوم أســامة تحــت أنقــاض املنــزل، وارتقــى 

شــهيًدا شــاهًدا عــى ظلــم وهمجيــة العــدو الصهيــوين الــذي ال يعــرف لإلنســانية معنــى يف قاموســه.
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الشهيد املجاهد حازم أحمد عبد الله شيخ العيد

شقيق الشهداء لحق بهم إىل العلياء

الميالد والنشأة
ــم، حيــث  ــارس مــن فرســان هــذه األمــة، وبطــل مــن أبطــال اإلســام العظي ــد ف ــران( 1990م ول ــو )حزي يف 4 يوني

ــد الشــهيد املجاهــد حــازم أحمــد شــيخ العيــد مبدينــة رفــح، وترعــرع يف أحضــان أرسة ملتزمــة  أرشقــت الشــمس مبول

ــره  ــى فك ــوين ليبق ــال الصهي ــم االحت ــرارة ظل ــطينيني م ــي الفلس ــام باق ــهيدنا ك ــرع ش ــف، تج ــام الحني ــم اإلس بتعالي

ــه. ــال أعــداء الل راســًخا، وهــو مقاومــة وقت

تلقــى الشــهيد حــازم تعليمــه األســايس يف مــدارس الغــوث لاجئــني مبدينــة رفــح، وبعــد أن أنهــى املرحلــة الثانويــة 

بنجــاح، التحــق بكليــة الدعــوة مبدينــة رفــح وحصــل عــى بكالوريــوس دراســات إســامية يف العــام 2012م.

صفاته وأخالقه
التــزم شــهيدنا الفــارس حــازم بالصلــوات الخمــس يف املســجد، محافظًــا عــى الجلســات الدينيــة بعــد الصــاة، وهــو 

هــادئ وطيــب القلــب، متيــز باألخــاق الحســنة، وحــب الديــن والوطــن، والدفــاع عــن أرضنــا الحبيبــة فلســطني، فنشــأ 

شــجاًعا مقداًمــا ال يهــاب يف اللــه لومــة الئــم، رحيــاًم عــى إخوانــه املؤمنــني، شــديًدا عــى الكافريــن واملنافقــني.

مشواره الجهادي
أكــرم اللــه تعــاىل الشــهيد الفــارس حــازم أحمــد شــيخ العيــد بنعمــة الجهــاد يف ســبيل اللــه، والتحــق بصفــوف حركــة 

الجهــاد اإلســامي مبكــًرا ومــن ثــم يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2008م 

فــكان مثــااًل للمجاهــد الصــادق الــذي يتحــى بالســمع والطاعــة وااللتــزام بــكل مــا يطلــب منــه، وحــب املجاهديــن لــه 

وثقتهــم بــه، وتعلقــه الكبــر بالقــرآن الكريــم وأخاقــه، وعمــل بجــد إىل جانــب إخوانــه املجاهديــن يف كتيبــة الشــابورة 

بلــواء رفــح، وحــرص عــى أن يظــل يف دروب الجهــاد مشــهًرا ســاحه يف وجــه صهيــون.

(2014 - 1990)

ــة  ــة، بيع ــد البيع ــع تجدي ــد م ــى موع ــن ع ــوم نح ــوم وكل ي الي

الــدم والشــهادة فــكل يــوم نــودع شــهيًدا وقمــًرا مــن األقــامر الذيــن 

ــا لكــم أيهــا الشــهداء،  ضحــوا بــكل مــا ميلكــون يف ســبيل اللــه، فهنيًئ

هنيًئــا لكــم يــا ســادتنا، يــا رجــاالت القــوة واالنتصــار فــا نــدري أنتــأمل 

ــا لفراقكــم، أم نبــي دًمــا عــى رحيلكــم، أم نبتســم فرًحــا ألنكــم  حزنً

نلتــم شــهادة العــزة والكرامــة. الشــهيد املجاهــد حــازم الفــارس يف كل 

ــه الشــهادة يف ســبيله  ــا لــك فلقــد رحلــت ورزقــك الل املياديــن، هنيًئ

كــام متنيــت وأحببــت.
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موعد مع الشهادة
ــا عــن املقدســات،  لطاملــا حلــم الجســد الــذي عمــل للــه، وتعــب يف ســبيله، وجاهــد إلعــاء كلمتــه، وتقــدم دفاًع

ــوم 1 أغســطس )آب(  ــر ي ــي ظه ــب؛ فف ــور املســلمني؛ بالشــهادة والســكينة إىل جــوار الرســول الحبي ــط عــى ثغ وراب

2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( 

كان شــهيدنا الفــارس حــازم عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث فاضــت روحــه إىل بارئهــا بجــوار إخوانــه الشــهداء وأشــقائه 

يوســف ومحمــود وإبراهيــم وزوجتــه وأبنائــه بعدمــا اســتهدفتهم طائــرة صهيونيــة أثنــاء خروجهــم مــن منزلهــم عــى 

إثــر تهديــد بقصــف منــزل مجــاور لهــم، ليســرتيح الجســد بجــوار ربــه، ولرتقــد الــروح يف مســتقر رحمتــه، وليــرتك املهمــة 

للجنــود، وليحمــل األمانــة رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا 

تبديــا.

ــا القــدس باإلضافــة إىل زوجــة الشــهيد املجاهــد  ــد قدمــت 6 أشــقاء مــن رساي ــة شــيخ العي ــر بالذكــر أن عائل جدي

إبراهيــم مــع أبنائهــا الثاثــة، وابنــة الشــهيد عمــر التــي كانــت قــد استشــهدت يف وقــت الحــق.

فقــد استشــهد الشــهيدان الشــقيقان جهــاد وعمــر وابنتــه ســارة يف 14 يوليــو )متــوز( 2014م إثــر اســتهدافهم بصاروخ 

أطلــق عليهــام مــن قبــل طائــرة اســتطاع صهيونيــة أدى إىل استشــهادهام عــى الفــور، ومل ميــض وقــت طويل عــى فقدان 

العائلــة ثاثــة مــن أبنائهــا حتــى كانــت عــى موعــد آخــر مــع استشــهاد مثانيــة آخريــن بتاريــخ 1 أغســطس/ آب2014م، 

حيــث ارتقــى الشــهداء األشــقاء يوســف ومحمــود وحــازم وإبراهيــم وزوجتــه وأبنــاؤه الثاثــة إثــر اســتهدافهم بشــكل 

مبــارش بأكــر مــن أربعــة صواريــخ مــن قبــل طائــرات االســتطاع واســتهداف ســيارة إســعاف كانــت تهــم بإســعافهم مــن 

املــكان مــا أدى إىل استشــهاد طاقــم اإلســعاف املؤلــف مــن ثاثــة مســعفني يف مجــزرة بشــعة ينــدى لهــا الجبــني.
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الشهيد املجاهد عاطف صالح إبراهيم الزاميل

حكاية ُمجاهٍد وقائد استشهد يف مهمة إنسانية 

الميالد والنشأة
ــد  ــة موالي ــو نائــل( كبقي ــح الزامــيل )أب ــد الشــهيد املجاهــد عاطــف صال ــزٍل بســيط يغــرق بالحــب والعطــاء ول مبن

ــة يف 10 أغســطس  ــم املثقــوب والغــارق بهــم القضيَّ ــُه األوىل بــني زقــاق املخيَّ فلســطني يف تلــك الفــرتة لتنطلــق رصخت

)آب( 1971م لعائلــة مكونــة مــن ثاثــة أشــقاء وخمــس شــقيقات تعــود أصولهــم ملدينــة »بــر الســبع« وتســتقر مبنطقــة 

ــرة والتــي تذوقــت معانــاة االحتــال وإجرامــه، فأكمــل دراســته  حــي الســام مبدينــة رفــح حالهــا حــال العوائــل املُّهجَّ

ــر  ــة مبدرســة ب ــة الثانوي ــك للمرحل ــني لينتقــل بعــد ذل ــة الغــوث وتشــغيل الاجئ ــة مبــدارس وكال ــة واإلعدادي االبتدائي

الســبع وينتقــل للدراســة األكادمييــة بوكالــة غــزة دبلــوم إذاعــة وتلفزيــون.

ــة  ــل التعليمي ــم يف املراح ــاء جميعه ــة أبن ــب أربع ــعينات وأنج ــف التس ــف يف منتص ــد عاط ــهيدنا املجاه ــزوج ش ت

ــو يوســف النجــار. ــام بعــد ســائق إســعاف مبستشــفى أب ــة، وحصــل عــى شــهادة اإلســعاف ليعمــل في املختلف

صفاته وأخالقه
حــني يصفــه البعــض تغيــب الكلــامت وتســتحر الدمــوع بــداًل منهــا بســخاء، يبــدأ والــده الحديــث عــن صفاتــه 

فيتســابق الدمــع قبــل الــكام ويقــول: »عاطــف مل يكــن ابنــي البكــر فحســب، هــو صديقــي والجميــع يحَســبه شــقيقي 

مــن شــدة تواصلنــا ومزاحنــا أثنــاء الجلســات العامــة بســبب روحــه املرحــة ورجولتــه الواضحــة، إضافــة إىل أنــه محبــوب 

مــن الجميــع، يحفــظ أجــزاء مــن القــرآن الكريــم، وملتــزم بالذكــر والطاعــة كــام أنــه ســخي يف الحنــان عــى الجميــع 

خاصــة أبنــاءه وأطفــال أشــقائه«.

ويُكمــل: »عاطــف اليــد اليمــني بالــدار لذلــك اعتــاد تكفلــه بجميــع النواقــص داخــل املنــزل وال يبخــل براتبــه املتواضع 

يف مســاعدة أحــد مــن أشــقائه ووالديه«.

مشواره الجهادي
ـــن يتســـابق  ـــه والشـــهداء الذي ـــاة أهل ـــارة ومعان ـــارس عاطـــف حـــرب الحج ـــع االنتفاضـــة األوىل شـــهد الشـــهيد الف م

(2014 - 1971)

تــر  بيضــاء  بيــض  بثيــاٍب  يستشــهدون  حــني  أجملهــم  مــا 

ــة  ــم باملواقــف يتزاحمــون وجبه ــن، يختــرون مســرة حياته الناظري

املــوت ويغرقــون وســط الطريــق، ينتشــلون الشــهداء ومــن ســبقوهم، 

ــة واحــدة  ــوا ُجمل ــه فيغيب ــأن ينتظــر الرَّكــب أهل ــاين ب ــم األم فتغرقه

دون عــد ودون تــأٍن. الشــهيد املجاهــد عاطــف العطــوف عــى أهلــه 

ووطنــه غــرق بدمــاء الراحلــني حــني إســعافهم فلــم يــدر أن غره ســيأيت 

ــه األبيــض ويشــبعه بالعطــاء كــام كان يفعــل. فيغســل دمــه مبريول
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ـــاحه  ـــر س ـــكان الحج ـــة يف األرض، ف ـــته املتبع ـــال وسياس ـــى االحت ـــد ع ـــة والحق ـــه الرجول ـــدت مع ـــم، فول ـــم إليه الظل

وســـاح أشـــقائه وأبنـــاء الحـــي الـــذي يســـكنونه مبنطقـــة حـــي الســـام املجـــاورة للرشيـــط الحـــدودي مـــا أدى إىل 

ـــه. ـــني يف قدم ـــه مرت إصابت

يف بدايــة التســعينيات التحــق الشــهيد املجاهــد عاطــف بحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث يُعــد مــن أوائــل امللتحقــني 

بحلقــات الدعــوة مبســجد أبــو بكــر الصديــق مبنطقــة حــي الرازيــل، ومــن ثــم مســجد اإلميــان مبنطقــة حــي الســام.

بعــد التحاقــه بــدورات قيــادة اإلســعاف التحــق بالعمــل العســكري بالحركــة، وهــو مــن الســبَّاقني يف تلبيــة الواجــب 

وإســعاف الجرحــى خــال ســنوات العــدوان ليتــوىلَّ مســئولية الوحــدة الطبيــة التابعــة لرايــا القــدس مبدينــة رفــح.

موعد مع الشهادة
يف جمعــة املــوت مبدينــٍة رفــح أثنــاء الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة 

البنيــان املرصــوص(، وبينــام النــار تلتهــب كان الشــهيد املجاهــد عاطــف عــى موعــٍد مــع الغيــاب؛ ففــي 1 أغســطس 

)آب( 2014م وبينــام هــو عائــد مــن عملــة بوحــدة اإلســعاف والطــوارئ جــاءه أمــر بانتشــال الشــهداء والجرحــى مبنطقة 

ــال  ــرات االحت ــت طائ ــاب أطلق ــال مص ــة انتش ــه ومحاول ــة واجب ــاء تأدي ــوى، وأثن ــر والتق ــجد ال ــوار مس ــح بج مصب

صواريخهــا الحاقــدة، فاستشــهد ومعــه العديــد مــن اإلخــوة املواطنــني واملســعفني.

ــا داخــل املدرســة وكان معــه  ــل استشــهاده جــاء واطــأن علين ــث يقــول: »قب ــاح حي ــك الصب ــده ذل ويســتذكر وال

إفطــاره وحــني جــاءه الصغــار أخرجــه إليهــم ليأكلــوه وخــرج صامئـًـا. ويكمــل: »لحظــة القصــف اتصلــت بــه ألســأله عــن 

ــا«.  ــه ويف هــذه اللحظــات تخــرج روحــه لبارئه ــم أن ــة، ومل أكــن أعل ــه، فــكان الهاتــف خــارج التغطي املــكان وتفاصيل

فالســام عــى مــن امتشــق بندقيــة األرض والواجــب ليتقــدم بجســده فــداء لفلســطني واملــرشوع املقــاوم.

صالح ابن الشهيد املجاهد عاطف كتب أبياتًا من الشعر يهديها لوالده الشهيد، نورد مقتطفات منها:

أيب، أين أنت يا أيب؟

أبحث عنك يف النجامت، بني أحرف الكلامت

يف الطرقات، بني البرش والحجر والنسامت

ولكن هيهات، هيهات، ال أجد إال اآلهات

الحزن يغمرين والشوق يأرسين، واللوعة والعرات

أشتاق ألن أتحدث إليك فتسمعني وتتحدث إيلَّ فتطربني

فيا رب اغفر أليب، واجمعنا به يف مستقر الرحامت
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الشهيد املجاهد عبد الله عوض عبد الريم

حكاية عشق لألرض توجت بالشهادة

الميالد والنشأة
ــة  ــي ســهيا رشق مدين ــدة بن ــر )شــباط( 1991م يف بل ــم يف 26 فراي ــه عــوض الري ــد الل ــد الشــهيد املجاهــد عب ول

ــا. ــا وأخًت ــه وأربعــة عــرش أًخ ــه تتكــون مــن والدي ــة بالل خانيونــس، ونشــأ وترعــرع يف أرسة بســيطة مؤمن

ـــا يف ســـبيل  ـــن أبنائه ـــد م ـــا، وقدمـــت العدي ـــا ووطنه ـــا نحـــو دينه ـــه واجبه ـــد الل ـــة شـــهيدنا املجاهـــد عب تعـــرف عائل

اللـــه عـــى طريـــق تحريـــر فلســـطني، ومنهـــم شـــقيقه الشـــهيد املجاهـــد عمـــر الـــذي استشـــهد يف معركـــة البنيـــان 

ـــه  ـــة مقاومت املرصـــوص يف العـــام 2014م، كـــام أن شـــقيقه مصعـــب أمـــى يف ســـجون العـــدو عـــرشة أعـــوام عـــى خلفي

ـــوين. ـــال الصهي لاحت

ــة  ــوس خدم ــى بكالوري ــي ســهيا، وحصــل ع ــدارس بن ــة يف م ــه التعليمي ــه مراحل ــد الل درس شــهيدنا املجاهــد عب

اجتامعيــة مــن جامعــة األقــى يف العــام 2013م. تــزوج مــن فتــاة مؤمنــة يف العــام 2014م وقــدر اللــه أن يستشــهد 

قبــل أن ينجــب منهــا.

صفاته وأخالقه
يف البدايــة دار الحديــث عــن املزروعــات التــي كان الشــهيدان املجاهــدان عبــد اللــه وُعمــر يقومــان عــى زراعتهــا 

وريهــا ورعايتهــا، قبــل أن يــرتكا الفــأس ويحمــا الســاح للــذود عــن األرض والشــعب واألمــة، فــكان للحديــث حرارتــه 

كــام هــي األرض بــكل مــا تحملــه مــن خــرة وجــامل طبيعــي خــاب يف كافــة حوارنــا عــن الشــهداء، كأنهــم التصقــوا 

بهــا قبــل أن يدفنــوا تحــت رمالهــا التــي احتضنتهــم، كــام األم التــي تحتضــن وليدهــا.

ـــي  ـــزن الت ـــح الح ـــة مام ـــت كاف ـــة أخف ـــامة هادئ ـــه بابتس ـــدأ حديث ـــهيدين ب ـــقيق الش ـــب ش ـــرر مصع ـــر املح األس

ـــه  ـــد الل ـــن عب ـــد ب ـــى محم ـــب املصطف ـــى الحبي ـــا ع ـــه، ومثنًي ـــه وفضل ـــى منت ـــه ع ـــًدا الل ـــه، حام ـــى جبهت ـــمت ع ارتس

ـــان  ـــا وهـــام يقات ـــن ارتقي ـــقائه الشـــهيدين اللذي ـــن أش ـــث ع ـــل أن يخـــوض يف الحدي ـــه أفضـــل الصـــاة والســـام، قب علي

ـــاء. ـــامية جمع ـــة اإلس ـــدو األم ـــه وع ـــدو الل ع

(2014 - 1991)

الشــهيدان الشــقيقان عبــد اللــه وُعمــر عــوض الريــم، ليســا بــأول 

ــاء املجــد، لكــن بالطبــع حكايتهــام تختلــف  شــقيقني يرتقيــان إىل علي

عــن قصــص إخوانهــم الشــهداء، فهــام اللــذان التصقــا بــاألرض وعانقــا 

حبيبــات رملهــا التــي روياهــا بعــرق جبينهــام املنهمــر قبــل أن تتحنــى 

ــام  ــارق أحده ــني ال يف ــني متحاب ــا متازم ــر، كان ــاين املعط ــم الق بدمه

اآلخــر، حتــى كان االستشــهاد بفــارق زمنــي قصــر بينهــام.
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وقــال أبــو عبــد اللــه بصــوت خافــت حزيــن: »لــكٍل منهــام رحمهــام اللــه وتقبلهــام حكايــة وقصــة وشــخصية تختلــف 

عــن اآلخــر، لكنهــام يف املحصلــة شــقيقان يجمعهــام هــدف واحــد: حــب اللــه واإلســام، والجهــاد، وفلســطني«، مؤكــًدا 

أنهــام كانــا منــذ نعومــة أظافرهــام مــن الشــباب امللتــزم الــذي تــرىب عــى موائــد القــرآن وحلقــات الذكــر.

وتحــدث أبــو عبــد اللــه عــن شــخصية الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه، قائــًا: »منــذ الطفولــة تعلــق عبــد اللــه بــاألرض، 

وهــو حريــص عــى زراعتهــا ورعايتهــا، وعندمــا كــر، أنشــأ مزرعــة لرتبيــة الدواجــن«، مشــرًا إىل أن األرحــام والفقــراء 

لهــم نصيــب مــن كل زرعــٍة يزرعهــا ســواء كانــت خضــاًرا أو دواجــن.

ــي  ــه، والت ــد الل ــاة الشــهيد الفــارس عب ــة يف حي ــد مــن الجوانــب اإلمياني وحــول الجانــب اإلميــاين، تطــرق إىل العدي

آخرهــا حرصــه الشــديد عــى الصــاة يف جامعــة، مؤكــًدا أن العــدوان الصهيــوين واســتهداف املســاجد، مل مينعــه مــن صــاة 

الجامعــة باملســجد.

مشواره الجهادي
ــًا: »فلســطني كانــت حــارضة يف وجــدان الشــهيد  ــو ســاجد، قائ ــا القــدس املجاهــد أب ــه يف رساي ــق درب تحــدث رفي

ــة«. ــن يف بعــض املهــامت الجهادي ــه املجاهدي ــا عــى مشــاركة إخوان ــه، فــكان حريًص ــد الل املقــدام عب

ـــاد  ـــة الجه ـــكري لحرك ـــاح العس ـــدس الجن ـــا الق ـــوف رساي ـــم إىل صف ـــه انض ـــد الل ـــارس عب ـــهيد الف ـــت إىل أن الش ولف

ـــام )2008- ـــرب ع ـــاركة يف ح ـــه املش ـــجل ل ـــور، ويُس ـــى الثغ ـــاط ع ـــه يف الرب ـــارك إخوان ـــام 2008م، وش ـــامي يف ع اإلس

ـــة  ـــرًا معرك ـــت، وأخ ـــر الصم ـــاء وك ـــامء الزرق ـــار، والس ـــائر االنتص ـــارك بش ـــة يف مع ـــاركته الفاعل ـــب مش 2009( إىل جان

ـــوص. ـــان املرص البني

وأضــاف املجاهــد أبــو ســاجد: »نظــًرا ملــا متيــز بــه الشــهيد عبــد اللــه مــن شــجاعة وعقليــة فــذة، تــم اختيــاره للعمــل 

يف وحــدة التصنيــع املســئولة عــن تصنيــع الصواريــخ والعبــوات الناســفة، وهــو حريــص عــى مشــاركة إخوانــه يف امليــدان، 

ــا منــه، ولكــن الواجــب فــرض عليــه النــزول إىل امليــدان؛ ألن الحــرب الصهيونيــة كانــت  رغــم أن هــذا مل يكــن مطلوبً

قاســية وصعبــة وتتطلــب مجاهديــن مــن الطــراز األول«.

موعد مع الشهادة
استشــهد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه فجــر يــوم الجمعــة 1 أغســطس )آب( 2014م خــال الحــرب التــي شــنها العــدو 

الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( وذلــك أثنــاء نصبــه لعــدة عبــوات ناســفة يف 

ــة حيــث قامــت  ــي ســهيا مبنطقــة الزن ــدة بن ــي توغلــت خــال املعركــة األخــرة يف بل ــة الت ــات الصهيوني ــق اآللي طري

طائــرة اســتطاع صهيونيــة باســتهدافه بصــاروخ حاقــد ارتقــى عــى إثــره شــهيًدا مقبــًا غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد محمود أحمد عبد الله شيخ العيد

رحل بشوق للجنان تاركًا سرته العطرة

الميالد والنشأة
ــاط إىل يــوم الديــن، ُســمع رصاخ  مــن بــني أشــجار الزيتــون والليمــون التــي تعلــن أن هــذه األرض هــي أرض الرب

ــا ويحمــل الســاح ويقــارع االحتــال، إنــه الشــهيد املجاهــد محمــود أحمــد شــيخ العيــد  طفــل يف املهــد، ســيكر يوًم

ــطينية  ــأ ألرسة فلس ــيط نش ــت بس ــف بي ــباط( 1991م، يف كن ــر )ش ــه يف 27 فراي ــطني بقدوم ــامء فلس ــاء س ــذي أض ال

ــام 1948م. ــوين يف الع ــا العــدو الصهي ــي احتله ــر الســبع« الت ــة »ب مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل مدين

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث، وأكمــل تعليمــه الثانــوي يف 

مدرســة بــر الســبع الثانويــة. وحصــل عــى دبلــوم صحافــة وإعــام مــن كليــة مجتمــع األقــى يف العــام 2013م.

صفاته وأخالقه
حــاز الشــهيد املجاهــد محمــود مكانــة عاليــة لــدى والديــه وربطتــه بهــام عاقــة خاصــة كــام أشــارا، يرهــام ويدخــل 

ــاة مــع باقــي  ــة أمــور الحي ــاة، يشــاركهام كاف الــرور عــى قلبيهــام كأن بســامته مثــار غرســها أزهــرت وأبهجــت الحي

إخوانــه بعاقــة ميألهــا روح الــرىض والقبــول، ومل يكــن للشــهيد املجاهــد محمــود فرحــة كتلــك التــي يدخلهــا إىل قلــوب 

أهلــه وعائلتــه، يســعى بحــق إىل أن يكــون ســبًبا مــن أســباب فرحهــم وابتســامتهم.

ــه  ــه وجــامل صفات ــو أخاق ــه وعل ــرف عــن شــهيدنا املجاهــد محمــود بحســن أدب ــه، ُع ــاش في ــذي ع ويف الحــي ال

وســامته، ومتيــز بعاقاتــه املمتــازة مــع جميــع أهــل الحــي الذيــن يكنــون لــه الكثــر مــن الحــب والــود واالحــرتام، يقــدم 

يــد املســاعدة والعــون لــكل مــن يحتــاج لهــا دون أن يطلــب منــه، ويشــارك أهــل حيــه يف مناســباتهم الســعيدة ويقــف 

بجوارهــم يف أحزانهــم وأتراحهــم يواســيهم ويخفــف عنهــم، وميــيش بــني أهــل الحــي بــكل حــب وخــر وصــاح، ينهاهــم 

عــن فعــل املنكــر، ويرشــدهم إيل الصــواب، فالجميــع يشــهد لهــذا الشــهيد الفــذ بحســن األخــاق والعطــاء.

(2014 - 1991)

ــا  ــؤاد، ترتله ــرح الف ــروح وم ــاء ال ــا صف ــودٌة كلامته ــود أنش محم

ــوب  ــار قل ــى أوت ــّدق ع ــاد، ت ــاء الوّق ــّم والعط ــار الج ــروف اإليث ح

ــا،  ــا حًب ــاء، فلكــم أرسته ــان والوف ــر والنُّصــح والحن ــك ألحــان ال محبي

ومتلكتهــا قربًــا، فبكــت فراقــك لهفــة، وتفطــرت لفقــدك أدمًعــا كمــزن 

الســامء. محمــود شــيخ العيــد نحــو الخلــود مضيــت، أكرتــك مياديــن 

ــك  ــا بدم ــاء ترتقيه ــك إىل العلي ــك همت ــمت ب ــداد، وس ــاد واإلع الجه

ومعــراج االستشــهاد، ترخصهــا مهــًرا ملنــازل الفــوز والرضــوان، ومــداًدا 

ــني. ــر والتمك ــر والن للتحري
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مشواره الجهاد
كيــف ال يكــون للفرســان بصمــة يف املعــارك؛ ففارســنا الشــهيد املجاهــد محمــود انضــم إىل حركــة الجهــاد اإلســامي، 

وبــدأ مشــواره باملشــاركة يف املهرجانــات والزيــارات التــي تقيمهــا الحركــة بــني الفينــة واألخــرى، وازداد نشــاطًا ليثبــت 

نفســه أنــه يتحمــل عــبء الحيــاة ومــرارة الظلــم، فــكان انضاممــه لرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي رسيًعــا نظــًرا لشــجاعته وجرأتــه وبديهتــه.

موعد مع الشهادة
مــع اشــتداد وطيــس الحــرب الصهيونيــة التــي شــنتها عــى قطاع غــزة صيــف العــام 2014 )معركــة البنيــان املرصوص( 

وبتاريــخ 1 أغســطس )آب( 2014م كان شــهيدنا املجاهــد محمــود عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث اســتهدفته طائــرة 

اســتطاع صهيونيــة خــال محاولتــه إنقــاذ إخوتــه وطاقــم اإلســعاف الذيــن اســتهدفتهم طائــرات االحتــال عنــد مســجد 

الــر والتقــوى؛ فقــد كان الشــهيد املجاهــد محمــود يطلــب الشــهادة مــن ربــه ويلــح عليــه باإلجابــة علهــا تكــون قريبــة، 

فلــم يلبــث طويــًا حتــى كان عــى موعــد للقــاء اللــه.

جديــر بالذكــر أن عائلــة شــيخ العيــد قدمــت 6 أشــقاء مــن رسايــا القــدس يف معركــة البنيــان املرصــوص باإلضافــة 

إىل زوجــة الشــهيد إبراهيــم مــع أبنائهــا الثاثــة، وابنــة الشــهيد املجاهــد عمــر التــي كانــت قــد استشــهدت يف وقــت 

الحــق. فقــد استشــهد الشــهيدان الشــقيقان جهــاد وعمــر وابنتــه ســارة يف 14 يوليــو )متــوز( 2014م إثــر اســتهدافهم 

بصــاروخ أطلــق عليهــم مــن قبــل طائــرة اســتطاع صهيونيــة أدى إىل استشــهادهم عــى الفــور، ومل ميــض وقــت طويــل 

عــى فقــدان العائلــة 3 مــن أبنائهــا حتــى كانــت عــى موعــد آخــر مــع استشــهاد 8 آخريــن بتاريــخ 1 أغســطس )آب( 

2014م حيــث ارتقــى الشــهداء األشــقاء يوســف ومحمــود وحــازم وإبراهيــم وزوجتــه وأبنــاؤه الثاثــة إثــر اســتهدافهم 

بشــكل مبــارش بأكــر مــن 4 صواريــخ مــن قبــل طائــرات االســتطاع واســتهداف ســيارة إســعاف كانــت تهــم بإســعافهم 

مــن املــكان مــا أدى إىل استشــهاد طاقــم اإلســعاف املؤلــف مــن 3 مســعفني يف مجــزرة بشــعة ينــدى لهــا الجبــني.
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الشهيد املجاهد يارس محمود إبراهيم الكرد

استشهد ساجًدا رافًعا السبابة كام متنى

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد يــارس محمــود الكــرد والدة غــر عاديَّــة يف ســجن »رصفنــد« العســكري يف 15 يونيــو )حزيــران( 

1988م وقــت كانــت والدتــه أســرة يف ســجون االحتــال الصهيــوين عــى رشف املشــاركة يف املقاومــة الفلســطينية مــع 

زوجهــا الشــهيد املجاهــد محمــود الكــرد الــذي أصــدرت عليــه محكمــة االحتــال حكــاًم مــدى الحيــاة عــى خلفيــة قتلــه 

ــرت يف العــام 1948م  لعــدد مــن قــوات االحتــال الصهيــوين. تعــود أصــول العائلــة إىل قريــة »بيــت طيــام« التــي ُهجِّ

ــاء شــعبنا والتــي اضطــرت إىل تــرك ديارهــا والســكن يف مخيــامت  كــام كل العائــات التــي رشدت مــع اآلالف مــن أبن

الاجئــني لتســتقر املرحلــة األوىل مــن حياتهــا يف مخيــم يبنــا مبدينــة رفــح. تتكــون األرسة مــن والديــه الكرميــني وخمســة 

مــن الذكــور ترتيــب شــهيدنا الخامــس بــني أشــقائه.

درس شــهيدنا املجاهــد يــارس املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس غــوث وتشــغيل الاجئــني وبعــد حصولــه عــى 

شــهادة الثانويــة درس ســكرتارية دوليــة بكليــة األقــى، ومــن ثــم أكمــل دراســته يف تخصــص اإلدارة وتــزوَّج وأنجــب 

ثــاث زهــرات )دميــة، لــني، رهــف(.

صفاته وأخالقه
كنســمة متُــرُّ عــى قلــب والدتــه الســيِّدة أم إبراهيــم حــني ســألناها عــن صفــات الشــهيد املجاهــد يــارس اخترتهــا 

ع نصفــه فاكهــة  ائــم يأخــذ مروفــه الجامعــي ويــوزِّ قائلــة: »جميــع الصفــات بــه، فلــم يكــن كغــره فهــو القائــم الصَّ

ــز بــه كرمــه بــني الجميــع لدرجــة أنهــم كانــوا يســمونه بالطــايئ  ًعــى القامئــني يف الليــل مبســجد التوبــة، وأكــر مــا متيَّ

ــهامة والبشاشــة«. الســيام وأنــه يبــادر ملســاعدة الجميــع فيتَّصــف بالشَّ

المشـوار الجهادي
مل تكــن ظــروف الحيــاة طبيعيــة يف منزلــه حيــث اعتقــل والــده يف العــام 1988م وصــدر حكــم جائــر عليــه مبــدى 

الحيــاة وأمــى 14 عاًمــا يف ســجون االحتــال، وتــم اإلفــراج عنــه يف العــام 1999م ضمــن تفاهــامت الســلطة الفلســطينية 

(2014 - 1988)

ــراب  ــقي ت ــًرا فيس ــوح عط ــدم ٍ يف ى ب ــجَّ ــد املُس ــٌع ذاك الجس رائ

فلســطني دون شــحِّ أو خجــل، ينتفــض كــام التنــور حــني غضبــه ويبحث 

ــه كأنهــا ســبيل الوصــول  ــة يحملهــا بــني ذراعي ــه بــني بندقي عــن وطن

ــَك املــارون فــوق حكايتــك  ــأي وصــٍف يِصُف ــارس وب ــة. ي ــق الجن لطري

وأنــت املولــود يف املعتقــل بــني ساســل مــن حديــد ٍومــوت يُقِســم أن 

ــن  ــة ل ــة مصلوب ــف زنزان ــل خل ــت يف املعتق ــي كان ــة األوىل الت الرخ

تكــن إال فــوق الــرتاب املفتــون.
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مــع العــدو الصهيــوين وقتئــذ، ويف العــام 2004م ارتقــى الوالــد أثنــاء تواجــده عــى نافــذة املنــزل برصاصــة مــن قــوات 

االحتــال املتواجــدة أمــام منــزل العائلــة، وعــى الرغــم مــن صغــر ســن شــهيدنا املقــدام يــارس يف انتفاضــة األقــى إال أنَّ 

واجبــه النضــايل تجــاه القضيــة الفلســطينية كان حــارِضًا، فســارع باالنضــامم لحركــة الجهــاد اإلســامي وتــدرَّب عــى يــد 

معلِّمــه الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل.

يف ســاعات املســاء األوىل وبعــد الفجــر اعتــاد شــهيدنا املقــاوم يــارس أن يســتقبل املرابطــني بداخــل إحــدى النقــاط 

بعدمــا ميطــرون املحتــل بصواريخهــم فيحســن مجلســهم ويجهــز لهــم مــرشوب الشــاي لدرجــة أنــه حــرص وببســاطته 

عــى أن يقــدم مــن النصائــح مــا يكفــي ملواجهــة االحتــال خاصــة يف مناطــق التَّــامس كأنَّــه رجــل يف األربعــني.

ـــامء الزرقـــاء كان شـــهيدنا املقـــدام يـــارس يخـــُرج يف كلِّ حـــرب  يف عـــدوان عـــام )2008 - 2009م( ومعركـــة السَّ

ـــه وهـــو ســـاجد  ـــأن يلقـــى الل ـــة ب ـــل عرف ـــه عـــى جب ـــا الل ـــه دع ـــرت أمنيات ـــام تأخَّ ـــه وحين ـــهادة يف ســـبيل الل ـــا الشَّ متمنًِّي

ـــبابة. ـــع الس ـــا إصب راِفًع

موعد مع الشهادة
ــان  ــة البني ــزة )معرك ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدوان الصهي ــاء الع ــة أثن ــوم الجمع ــاء ي ــطس )آب( 2014م مس يف 1 أغس

املرصــوص( كان املجاهــدان يــارس الكــرد وإبراهيــم أبــو جليــدان عــى موعــد مــع الشــهادة، فبعــد أن قامــا بــدك تجمعات 

اآلليــات الصهيونيــة املتوغلــة يف منطقــة املطــار رشق رفــح بقذائفهــم املباركــة وعودتهــام إىل مــكان انطاقهــام؛ قامــت 

طائــرة اســتطاع صهيونيــة بقصــف املنــزل الــذي يتواجــدان فيــه فاستشــهدا عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد يوسف إجميعان نر الله شيخ العيد

فارس اإلسعاف الحريب

الميالد والنشأة
مــرة أخــرى تقــف رفــح عــى أعتــاب ميــاد فــارس جديــد مــن فرســان اإلســعاف الحــريب، مــرة أخــرى تكــون عــى 

موعــد مــع إرشاقــه فجــر جديــد، فأرشقــت األنــوار مبيــاد الشــهيد املجاهــد يوســف إجميعــان شــيخ العيــد يف مخيــم 

الشــابورة بتاريــخ 17 أبريــل )نيســان( 1981م. تــرىب وترعــرع بــني أشــقائه الثاثــة وشــقيقاته الخمــس ليكــون ترتيبــه 

الســادس يف العائلــة، وقــد عــرف بــني إخوتــه بالشــاب الخجــول الــذيك.

ــدرَس  ــروا« لي ــني »األون ــوث وتشــغيل الاجئ ــة الغ ــدارس وكال ــه مب ــه أهل ــا ليلحق ــامح رسيًع ــذيك الل ــل ال ــر الطف ك

املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبدرســة »ج« املشــرتكة ويتفــوق بدراســته، ومتــر الســنوات رسيعــة لنجــد يوســف فتــى 

مبدرســة بــر الســبع الثانويــة ومــن الطــاب املتفوقــني يف الفــرع العلمــي، ويتخــرج منهــا مبعــدل أهلــه ليــدرس التمريــض 

يف كليــة التمريــض التابعــة ملستشــفى األورويب، فــدرس واجتهــد، وهــو مثــال للطالــب املجتهــد املتميــز يف كليتــه.

صفاته وأخالقه
مــن جانبهــا قالــت الحاجــة أم جــال والــدة الشــهيد املجاهــد يوســف التــي مل تفــارق عينيهــا الدمــوع: »ابني يوســف 

مــن أروع مــا يكــون، متيــز بأخاقــه الرفيعــة وصفاتــه العذبــة، ومتتــع مبحبــة الجميــع، كــام مل يعــرف بعدائــه ألحــد، وهــو 

نعــم االبــن البــار املطيــع الــذي ال يتــواىن عــن خدمــة أي شــخص عرفــه أو مل يعرفــه، الصامــت الكتــوم جــاء إىل الدنيــا 

ورحــل منهــا بصمــت دون ضجيــج، وقــد تــرك يف قلــوب أهلــه ومحبيــه غصــة عــى فراقــه ال تنمحــي عــى مــر الزّمــن«.

وتابعــت بالقــول: »لقــد ربيتــه تربيــة حســنة وغرســت فيــه االحــرتام واألدب للجميــع فطــاب غــريس بيوســف، الــذي 

ُعــرف بــني الجميــع بنقــاء روحــه وصفــاء قلبــه، كــام مل يتوقــف يوًمــا عــن خدمــة أحــد مــن خــال عملــه يف مستشــفى 

نــارص الحكومــي، يلبــي نــداء الجميــع لــه، ويتســابق يف مســاعدة كل محتــاج«.

أمــا شــقيقته الكــرى صبــاح بقلبهــا املجــروح عــى شــقيقها الشــهيد الفــارس يوســف فأشــارت بــأن شــقيقها قــد حــل 

مــكان والدهــا رحمــه اللــه بعــد رحيلــه، وهــو األب واألخ والصديــق لجميــع إخوانــه؛ لــذا اســتحق لقــب األخ الحنــون 

(2014 - 1981)

عائلــة شــيخ العيــد التــي تنحــدر جذورهــا إىل مدينــة بــر الســبع 

ــرت منهــا األرسة كســائر العائــات يف العــام 1948م  املحتلــة والتــي ُهجِّ

أو مــا عــرف بعــام النكبــة حيــث طــرد الصهاينــة كافــة الفلســطينيني 

مــن القــرى واملــدن الفلســطينية تحــت إرهــاب املدافــع وقصــف 

ــش  ــرت األرسة لتعي ــة، هاج ــات الصهيوني ــرام العصاب ــرات وإج الطائ

كغرهــا مــن العائــات حيــاة املهاجــر املغتصبــة أرضــه، الضائــع بيتــه، 

ــم الشــابورة. تحــت خيمــة اســتقرت جنــوب قطــاع غــزة يف مخي
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والطيــب الهــادئ الــذي يفنــي حياتــه يف ســبيل أن يســعد اآلخــرون.

وأضافــت خــال حديثهــا: »يوســف تقبلــه اللــه الســباق مبســاعدة النــاس والوقــوف معهــم يف جميــع مناســباتهم؛ 

ففــي أفراحهــم يفــرح ويف أحزانهــم يحــزن عــى فــراق األحبــة، مل يكــن يعمــل يف الخدمــات الصحيــة فقــط، ولكــن قلبــه 

متعلــق بالرياضــة وخاصــة كــرة القــدم، فقــد كان يذهــب مبــارشة مــن عملــه إىل النــادي وماعــب كــرة القــدم، الســيام 

وأنــه العــب نشــيط فــاز بالعديــد مــن امليداليــات الرياضيــة عــى مســتوى محافظــة رفــح لكونــه مــن أمهــر الاعبــني 

لكــرة القــدم«.

تعلــق قلــب الشــهيد املجاهــد يوســف منــذ نعومــة أظافــره ببيــوت اللــه، فبــدأ التزامــه مبســجد الرحمــة يف مخيــم 

الشــابورة، حيــث تســكن عائلتــه، وُعــرف عنــه املداومــة عــى صــاة الجامعــة، وخاصــة صــايت الفجــر والعشــاء، وانتقــل 

للســكن يف منطقــة مــرشوع عامــر حيــث التــزم بالعديــد مــن املســاجد املنتــرشة باملنطقــة أهمهــا مســجد صــاح الديــن، 

وبقــي التزامــه مبســجد صــاح الديــن حتــى استشــهاده.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا الفــارس يوســف بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع انتفاضــة األقــى الثانيــة عــام 2000م، 

فحــرص عــى اغتنــام كل أوقاتــه للعمــل متطوًعــا يف اإلســعاف الحــريب والجهــاد يف ســبيل اللــه والربــاط عــى الثغــور، 

ومتيــز بنشــاطه يف صفــوف حركــة الجهــاد، وهــو مبــادر يف العمــل ال يعــرف امللــل وال يدخــل اليــأس يف قلبــه أبــًدا.

ــات  ــد االجتياح ــور، وص ــى الثغ ــاط ع ــن يف الرب ــه املجاهدي ــاركته إخوان ــف مش ــد يوس ــهيدنا املجاه ــجل لش ويُس

ــح. ــة برف ــق الرشقي ــا املناط ــت له ــي تعرض ــررة الت ــة املتك الصهيوني

موعد مع الشهادة
ــان  ــة البني ــف العــام 2014م )معرك ــوين عــى قطــاع غــزة يف صي ــي شــنها العــدو الصهي ــدأت الحــرب الت ــذ أن ب من

املرصــوص( مل يهــدأ شــهيدنا املجاهــد يوســف؛ فــكان كالــدوالب يــدور بــني املستشــفيات املنتــرشة يف جنــوب القطــاع 

ــه ســرتقي شــهيًدا يف هــذا العــدوان. ــاء مــن املواطنــني، ومل يعــرف أن ــة يف إنقــاذ أرواح األبري يســاعد الطواقــم الطبي

يف يــوم »الجمعــة األســود« عــى محافظــة رفــح ارتــدى شــهيدنا املقــدام يوســف مابــس التمريــض »الــزى األخــر« 

وبــارش عملــه متنقــًا مــن جريــح إىل آخــر داخــل مستشــفى النجــار، ويف الســاعة الثانيــة ظهــًرا ذهــب وتوضــأ لصــاة 

الظهــر، وكان يف ذلــك اليــوم صامئـًـا بنيــة أيــام الســتة مــن شــهر شــوال، يحيــي ســنة الرســول صــل اللــه عليــه وآلــه وســلم، 

وبتاريــخ 1 أغســطس )آب( 2014م كان شــهيدنا املجاهــد يوســف عــى موعــد مــع الشــهادة عندمــا جــاءت املناشــدات 

ــعاف  ــيارة اإلس ــأرسع إىل س ــح، ف ــة مصب ــى يف منطق ــهداء والجرح ــن الش ــرشات م ــاك الع ــعاف أن هن ــم اإلس إىل طواق

لــي يشــارك يف عمليــة إجــاء املصابــني، وركــب الســيارة مــع وزمائــه املمرضــني الشــهيدين املجاهديــن يوســف درابيــه 

ــة  ــا الهمجي ــم بصواريخه ــى األرض، فباغتته ــرك ع ــال أي متح ــرات االحت ــم طائ ــيل، ومل ترح ــف الزام ــعف عاط واملس

وارتقــى شــهيدنا املجاهــد يوســف شــهيًدا صامئًــا مجاهــًدا ملبًيــا نــداء الوطــن والجهــاد، لرتقــي إىل جــوار ربــه ويريــح 

هــذا الجســد املنهــك يف خدمــة اإلســام وفلســطني.
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الشهيد املجاهد يوسف أحمد عبد الله شيخ العيد

رحل تاركًا خلفه بصامت الرجولة والشجاعة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد يوســف أحمــد شــيخ العيــد )أبــو أحمــد( مبدينــة رفــح بتاريــخ 27 أبريــل )نيســان( 1986م، 

وكان رحمــه اللــه يتمتــع بطفولــة الفلســطينيني، ضحــوكًا رغــم الغربــة، صامــًدا رغــم الوحــدة.

منـــذ نعومـــة أظافـــره تـــرىب شـــهيدنا املجاهـــد يوســـف عـــى تعاليـــم اإلســـام الحنيـــف يف بيـــت بســـيط ملتـــزم 

ـــة إىل  ـــر العائل ـــام 1948م لتهاج ـــاًم ع ـــًرا وظل ـــداده ق ـــا أج ـــر منه ـــي هاج ـــبع« الت ـــر الس ـــدة »ب ـــه إىل بل ـــود أصول تع

ـــني  ـــودة واليق ـــل الع ـــى أم ـــاع، ع ـــوب القط ـــح جن ـــة رف ـــامل مدين ـــح ش ـــة مصب ـــا يف منطق ـــتقر بعده ـــح لتس ـــة رف مدين

بتحريـــر األرض.

درس شــهيدنا املجاهــد يوســف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والتحــق باملرحلــة الثانويــة يف مدرســة بــر الســبع إىل 

أن انتقــل إىل املرحلــة الجامعيــة ودرس بكالوريــوس تعليــم أســايس مــن جامعــة القــدس املفتوحــة. تــزوج مــن رفيقــة 

حياتــه ورزقــه اللــه طفلــني أحمــد وليــان.

صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد أبــو أحمــد أنــه محبــوٌب بــني أقرانــه وزمائــه، ومتيــزه طيبــة قلبــه وحبــه للخــر واملبادرة 

يف خدمــة كل مــن يعرفــه، كــام متيــز بقــوة الشــخصية، ونشــاط الحركــة، وشــجاعة القلــب، وجــرأة النفــس، صفــات ميــزت 

الفتــى الناشــئ منــذ صغــره كأنهــا رعايــة اللــه تصقلــه ألمانــة كبــرة تنتظــره.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد يوســف منــذ نعومــة أظافــره يف مســجد الــر والتقــوى مبنطقــة مصبــح، محافظًــا عــى أدائــه 

ــة  ــة، كــام ســاهم يف تربي ــه املرشق ــح أحــد أعمدت ــى أصب ــوات يف هــذا املســجد خاصــة صــاة الفجــر حت ــع الصل لجمي

األشــبال الناشــئة، حيــث كان يُلقــي عليهــم النــدوات واملحــارضات يف املســجد.

(2014 - 1986)

أبــا أحمــد! همتــك العاليــة تســامت شــعوًرا باملســؤولية، وحمــًا 

لألمانــة، وإخاًصــا يف العمــل، وجــرأة يف الحــق، وإقداًمــا يف مياديــن 

الخــر، يــا مــن عانــدت الظلــم وجابهــت القهــر، كنــت ألعــداء دينــك 

ووطنــك شــوكة غصــت حلوقهــم، وأرقــت ليلهــم، كيــف ال؟ وأنــت 

رجــل املوقــف، حملــت يف أعامقــك أســمى آيــات الرحمــة، وأرقــى 

معــاين الشــعور والحــس والنبيــل، فغــدوت بلســاًم يــداوي الجــراح، 

ونســمة تبعــث األفــراح، يعيــش الشــهداء حياتهــم بجســد يف الدنيــا 

وروح تحلــق يف الجنــان مــن بــني هــؤالء الشــهداء الشــهيد املجاهــد يوســف أحمــد شــيخ العيــد.
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مشواره الجهادي
نــال شــهيدنا املجاهــد يوســف رشف االنتــامء لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ أصبــح شــبًا، وعمــل يف صفــوف الرابطــة 

اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني، وهــو مــن أركانهــا الفاعلــني عــى مســتوى مدينــة رفــح 

حيــث تــوىل أحــد امللفــات الفاعلــة فيهــا باإلضافــة إىل توليــه مســئولية اللجنــة الرياضيــة باملنطقــة الشــاملية.

التحــق شــهيدنا املجاهــد يوســف يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 

2003م، وســعى دامئـًـا إىل تقديــم أغــى مــا ميلــك يف ســبيل اللــه، وعــى طريــق تحريــر فلســطني، وحــرص عــى االلتــزام 

بالعمــل العســكري الــذي كلــف بــه، باإلضافــة إىل التزامــه بالربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه عــى الثغــور، وواظــب عــى 

بــذل العــرق والجهــد باإلعــداد ملواجهــة االحتــال الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
إنهــا لحظــات وتــودع فيهــا النفــس أحبابهــا، تكــون حينهــا فلتــات اللســان وصايــا، وتغــدو املواقــف لألحبــة ذكــرى، 

تبرشهــم بقــرب األفــراح ودنــو حبــور الرضــوان والفــاح.

رحـــل شـــهيدنا املجاهـــد يوســـف بتاريـــخ 1 أغســـطس )آب( 2014م أســـًدا شـــجاًعا مقداًمـــا، مرشًقـــا وجهـــه، منـــرًا جبينـــه، 

ـــى  ـــد: 19]. ارتق ـــم نث  ڀ  ڀ  ٺمث [الحدي ـــد ربه ـــهداء عن ـــازل الش ـــن من ـــفر ع ـــه ويس ـــه وكرامت ـــن مكانت ـــي ع يح

ـــوص(  ـــان املرص ـــة البني ـــام 2014م )معرك ـــف الع ـــزة يف صي ـــاع غ ـــى قط ـــوين ع ـــدو الصهي ـــنها الع ـــي ش ـــرب الت ـــهيًدا يف الح ش

وهـــو يحـــاول إســـعاف عائلـــة شـــقيقه الشـــهيد املجاهـــد إبراهيـــم الـــذي استشـــهد مـــع زوجتـــه وأبنائـــه جميًعـــا وهـــم داخـــل 

اإلســـعاف.

جديــر بالذكــر أن عائلــة شــيخ العيــد قدمــت ســتة أشــقاء مــن رسايــا القــدس يف معركــة البنيــان املرصــوص باإلضافــة 

إىل زوجــة الشــهيد إبراهيــم مــع أبنائهــا الثاثــة، وابنــة الشــهيد املجاهــد عمــر التــي كانــت قــد استشــهدت يف وقــت 

الحــق. فقــد استشــهد الشــهيدان الشــقيقان جهــاد وعمــر وابنتــه ســارة يف 14 يوليــو )متــوز( 2014م إثــر اســتهدافهم 

بصــاروخ أطلــق عليهــم مــن قبــل طائــرة اســتطاع صهيونيــة أدى إىل استشــهادهم عــى الفــور، ومل ميــض وقــت طويــل 

عــى فقــدان العائلــة ثاثــة مــن أبنائهــا حتــى كانــت عــى موعــد آخــر مــع استشــهاد مثانيــة آخريــن بتاريــخ 1 أغســطس 

ــر  ــة إث ــاؤه الثاث ــه وأبن ــم وزوجت ــازم وإبراهي ــود وح ــف ومحم ــقاء يوس ــهداء األش ــى الش ــث ارتق )آب( 2014م حي

اســتهدافهم بشــكل مبــارش بأكــر مــن أربعــة صواريــخ مــن قبــل طائــرات االســتطاع واســتهداف ســيارة إســعاف كانــت 

تهــم بإســعافهم مــن املــكان مــا أدى إىل استشــهاد طاقــم اإلســعاف املؤلــف مــن ثاثــة مســعفني يف مجــزرة بشــعة ينــدى 

لهــا الجبــني.
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الشهيد املجاهد يوسف جابر حسن درابيه

السباق دوًما يف طلب الشهادة

الميالد والنشأة
ــرىب  ــح. ت ــار( 1987م يف حــي الشــابورة مبحافظــة رف ــو )أي ــه يف 26 ماي ــر درابي ــد الشــهيد املجاهــد يوســف جاب ول

وترعــرع يف أرسة بســيطة تتكــون مــن والديــه وثاثــة إخــوة ذكــور وشــقيقتني. هاجــرت عائلتــه مــن مدينــة »سمســم« 

ــرة. ــل كل العائــات الفلســطينية املهّج يف عــام 1948م مث

تلقــى الشــهيد املجاهــد يوســف تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني يف رفــح، وحصــل 

عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة بــر الســبع، ومل يكمــل تعليمــه الجامعــي بســبب ظــروف الحيــاة الصعبــة.

عقــد شــهيدنا املجاهــد يوســف العــزم للــزواج مــن خطيبتــه خــال شــهر أغســطس )آب( مــن العــام 2014م، ولكنــه 

رحــل شــهيًدا خــال معركــة البنيــان املرصــوص ليتــزوج مــن الحــور العــني يف الجنــة بــإذن اللــه تعــاىل.

صفاته وأخالقه
عــاش شــهيدنا الفــارس يوســف حياتــه منــذ صغــره يف بيــوت اللــه عــز وجــل، فتمكــن مــن حفــظ بعــض أجــزاء القرآن 

الكريــم، والتــزم بالصــاة يف املســجد، يصــيل الصلــوات الخمــس حــارًضا خاصــة صــاة الفجــر، وكثــرًا مــا يحــث إخوانــه من 

الشــباب اإلســامي عــى االلتــزام بالصاة واملحافظــة عليها، وقلبه معلق مبســجد الفاروق القريب من منزلــه، ميكث طويًا 

باملســجد لحضور الدروس الدينية اإلســامية وجلســات القرآن الكريم، وجميع الندوات املختلفة عى أيدي شــيوخ العلم.

ــع  ــل أرب ــه قب ــه الل ــف رحم ــى يوس ــت ع ــف: »تعرف ــد يوس ــهيد املجاه ــة الش ــل خطيب ــال عق ــت نيب ــا قال بدوره

ــن خــال  ــعى م ــا يس ــه، دامئً ــة مجتمع ــى مصلح ــص ع ــوم الحري ــد الكت ــاب الخجــول املجته ــم الش ــو نع ــنوات؛ فه س

ــب  ــه، وهــو طي ــه ووطن ــه دور فعــال يف املجتمــع لخدمــة دين ــًدا ل ــح قائ مشــاركاته مبؤسســات املجتمــع املــدين ليصب

(2014 - 1987)

فبعيونهــا  بعــد،  تنتهــي  لــن  الشــهيد  املســعف  قصــة 

املجاهــد  الشــهيد  والــدة  تامــر  أم  قالــت  بالدمــوع  املمتلئــة 

يوســف درابيــه: »يوســف نعــم االبــن البــار الهــادئ الخجــول 

البســمة  وإدخــال  إســعادنا  عــى  حريًصــا  دامئًــا  كان  الــذي 

حبــه  لكــرة  الرقيــق  بالقلــب  فتميــز  البيــت،  يف  والــرور 

ــه«. ــى فراق ــوا ع ــي بك ــال الح ــم، فأطف ــف عليه ــال والعط لألطف

ــه  ــن نوم ــف م ــهيد يوس ــيل الش ــتفاق نج ــه: »اس ــول والدت تق

ليبــدل ثيابــه التــي كان يرتديهــا بــزي اإلســعاف والطــوارئ الــذي اعتــاد عــى ارتدائــه، وتزيــن بســرتة بيضــاء كعريــس 

يف يــوم زفافــه ولســانه يصــدح بكلــامت: لــن أعــود، ســأبقى يف عمــيل إلنقــاذ أحبــايئ وأهــيل مــن همجيــة االحتــال«.
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القلــب يشــارك كل يــوم اثنــني أمــام الصليــب األحمــر بفعاليــات األرسى لنرتهــم يف زنازينهــم، وهــو مبثابــة ابــن لــكل 

ــان«. ــف القضب ــا خل ــا بفــراق ابنه ــوى قلبه أم اكت

ــذي يعمــل ســائق ســيارة إســعاف يف وزارة الصحــة:  ــد الشــهيد الفــارس يوســف ال ــو تامــر وال ــال أب ــه ق مــن جانب

»جــن جنــوين وبكيــت؛ ألن رفقــايئ ســائقي اإلســعاف عاطــف الزامــيل واملمــرض يوســف شــيخ العيــد استشــهدا يف قصــف 

ســيارتهام ومل أســتطع أن أفعــل لهــام شــيًئا أو أنقذهــام بســبب النــار املشــتعلة يف الســيارة وتــوايل القصــف الصهيــوين، 

ومل أكــن أعلــم أن ابنــي يوســف الشــاب املتطــوع كان معهــم. وعندمــا أبلغــوين أن ابنــي استشــهد صمــُت ومل أبــِك رغــم 

تفحــم جثتــه، فكفنتــه ودفنتــه بنفــي«.

مشواره الجهادي
فلســطني الحبيبــة كيــف أحيــا بعيــًدا عــن ســهولك والهضــاب، هكــذا ينشــد أطفــاُل فلســطني منــذ صغرهــم، ُحــب 

ــوس  ــكن نف ــا تس ــاه بأكمله ــي حي ــل ه ــة، ب ــى الخريط ــة ع ــرد بقع ــت مج ــطني ليس ــب؛ ففلس ــه ح ــن ال يضاهي الوط

املجاهديــن الرشفــاء، كيــف ال وكل يــوم تغتصــب؟!، وتدنــس بأقــدام الصهاينــة، فنخــوة الشــهيد املجاهــد يوســف أبــت 

إال أن تختــار طريًقــا يخــرتق بــه الصعــاب، ويلحــق بركــب املجاهديــن؛ فبــدأ باالنضــامم للرابطــة اإلســامية اإلطــار الطايب 

لحركــة الجهــاد اإلســامي وهــو يف املرحلــة الثانويــة، لتكــوَن العيــون عليــه لنشــاطه وتفانيــه يف خدمــة الطــاب، لينتقــَل 

إىل أرض امليــدان فارًســا مرابطًــا حامًيــا للثغــور ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد اإلســامي.

تقــول والدتــه: »حــرص يوســف عــى أن يخــرج للربــاط يف الليــل، وكنــت أصحــو طــول الليــل، أدعــو أن اللــه يحفظــه، 

ويحفــظ كافــة املجاهديــن، إىل أن يعــود، ليتوضأ ويذهب للمســجد لصاة الفجر، ينام قليًا ويذهب لعمله يف اإلســعاف«.

وأضافــت أم تامــر: »حصــل يوســف رحمــه اللــه عــى العديــد مــن الــدورات الكشــفية التــي مكنتــه مــن االرتقــاء إىل 

أعــى املراتــب، فأصبــح عضــو املجلــس األعــى لقيــادة كشــافة الفــارس وأبــرز مــن أســس تلــك املجموعــات الكشــفية، 

كــام حصــل عــى العديــد مــن الرتــب والشــهادات الكشــفية، وســاهم يف تنظيــم العديــد مــن دورات املخيــامت لعنــارص 

كشــافة الفــارس يف قطــاع غــزة«.

وأوضــح والــد الشــهيد املجاهــد يوســف أن نجلــه تعلــم منــه مامرســة العمــل اإلســعايف، واســتمر يف الحصــول عــى 

الــدورات اإلســعافية حتــى أصبــح قائــًدا يف اإلســعاف، كــام متكــن مــن خــوض التجربــة والعمــل يف صفــوف اإلســعاف 

الحــريب يقــدم العــاج الفــوري للمجاهديــن الذيــن يصابــون أثنــاء التدريبــات التــي تقيمهــا رسايــا القــدس.

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 1 أغســطس )آب( 2014م وهــو مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف 

العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(؛ كان الشــهيد املجاهــد يوســف عــى موعــد مــع الرحيــل عندمــا خــرج مــن 

بيتــه وهــو مزيــن بالثــوب األبيــض لــي ينقــذ النــاس مــن املــوت، فبــدل بالثــوب األبيــض ثوبًــا متفحــاًم جــراء اســتهداف 

طائــرات االحتــال الصهيــوين لســيارة اإلســعاف التــي يســتقلها ليلقــى ربــه شــهيًدا صامئـًـا مصلًيــا رابــع أيــام عيــد الفطــر 

املبــارك، وبرفقتــه زميــاه الشــهيدان املمــرض يوســف إجميعــان شــيخ العيــد واملســعف عاطــف الزامــيل.
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الشهيد املجاهد أحمد كامل إبراهيم أبو طر

روحه عانقت روح والده يف الشهادة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد كــامل أبــو طــر يف بلــدة عبســان الكبــرة رشق مدينــة خانيونــس بتاريــخ 30 ديســمر 

)كانــون األول( 1995م حيــث عــاش وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية مؤمنــة باللــه، اتخــذت اإلســام منهًجــا وســلوك 

حيــاة. ويعــرف عــن عائلــة أبــو طــر أنهــا قدمــت الكثــر مــن الشــهداء فــداء للوطــن مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي 

حيــث ُعرفــت بالعائلــة الجهاديــة يف منطقــة رشق خانيونــس عامــة.

تــرىب الشــهيد املجاهــد أحمــد يف أرسة تتكــون مــن والديــه وخمســة إخــوة وثــاث أخــوات، وقــدر اللــه أن يكــون 

شــهيدنا الخامــس بــني إخوانــه، وتوفيــت والدتــه وهــو يف املرحلــة الثانويــة مــن دراســته إثــر مــرض عضــال أصيبــت بــه، 

فحــزن حزنـًـا عميًقــا؛ ألنهــا مل تكــن فقــط األم بالنســبة لــه، بــل اعترهــا كل حياتــه، وهــي مــن تنــر لــه دربــه ومشــواره 

التعليمــي والحيــايت، وكان هــو األكــر شــبًها بوالدتــه.

درس شــهيدنا املجاهــد أحمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة عبســان، ثــم انتقــل ملدرســة عســقان لينهــي املرحلــة 

اإلعداديــة وأكمــل دراســته الثانويــة يف مدرســة العــودة ببلــدة عبســان الكبــرة، ثــم التحــق بكليــة العلــوم والتكنولوجيــا 

ــى ســنة  ــث أنه ــة بســبب استشــهاده حي ــل دراســته الجامعي ــن مل يكم ــة، ولك ــي صيان ــس تخصــص فن ــة خانيون مبدين

دراســية واحــدة يف الكليــة.

صفاته وأخالقه
ُعــرف الشــهيد الفــارس أحمــد ببســاطته وتواضعــه وهدوئــه الشــديد وحبــه الكبــر ألرستــه واحرتامــه لجرانــه؛ فقــد 

كان بــاًرا بوالديــه وحنونـًـا عــى أخواتــه. كــام أنــه التــزم بحضــور مجالــس الذكــر يف بيــوت اللــه، وحــرص عــى أداء الصــاة 

قــي جامعــة منــذ نعومــة أظافــره مبســجد خليــل الرحمــن ببلــدة عبســان الكبــرة الــذي تعــرض للقصــف أثنــاء العــدوان 

والحــرب الصهيونيــة الرشســة عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م.

اعتــاد شــهيدنا املقــدام أحمــد العمــل صباًحــا مــع والــده بأرضهــم حيــث كانــت مصــدر رزق ألرستــه، ومســاعدته 

لألهــل والجــران وحبــه الشــديد لألطفــال وتعلقــه بهــم.

(2015 - 1995)

ــم  ــوا معه ــن عاش ــا م ــروي فصوله ــات ي ــص وحكاي ــهداء قص للش

زهــرة ربيــع حياتهــم ونرجســها، وقصــص أخــرى يرويهــا دمهــم الطاهر 

الــذي ســال لــروي ثــرى فلســطني املتعطــش للحريــة.
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مشواره الجهادي
مل يكــن الشــهيد املجاهــد أحمــد إال واحــًدا مــن أولئــك األشــبال الذيــن تأثــروا مبــن ســبقهم إىل الشــهادة، وبالتــايل 

تأثــر بخاليــه الشــهيدين القياديــني يف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي )رسايــا القــدس(، وهــام الشــهيد القائــد 

زيــاد أبــو طــر )أبــو طــارق(، والشــهيد القائــد يــارس أبــو طــر )أبــو ميــرة(، اللــذان استشــهدا يف حــرب 2008م التــي 

تعرضــت لهــا املنطقــة، وســقط عــى إثرهــا العديــد مــن الشــهداء.

شــارك الشــهيد الفــارس أحمــد يف العديــد مــن الحلقــات الدينيــة التــي تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف اللجنــة 

ــى  ــام ع ــامي، ق ــاد اإلس ــة الجه ــا حرك ــرشف عليه ــي ت ــتمرة الت ــات املس ــاركة يف الفعالي ــة إىل املش ــة، وباإلضاف الدعوي

ــان عــى ســرهم بريــة وكتــامن. ــه املرابطــني مــن حمــل معــدات واطمئن مســاعدة إخوان

موعد مع الشهادة
كان شــهيدنا املجاهــد أحمــد عــى موعــد مــع لقــاء ربــه يف مســاء 2 أغســطس )آب( 2014م عندمــا أرسع إلســعاف 

ــه بصــاروخ  ــد قصف ــب بع ــث أصي ــرخ إلســعافه، حي ــادي وي ــه ين ــد ســامعه لصوت ــة عن ــه املســعف حذيف ــن عمت اب

اســتطاع أمــام املنــزل الــذي كانــت تســكنه أرسة الشــهيد املجاهــد أحمــد بعــد الخــروج مــن بيتهــم لشــدة القصــف 

الــذي تتعــرض لــه املنطقــة التــي يســكنون بهــا.

خــرج الشــهيد الفــارس أحمــد مــع أبيــه بعــد صــاة املغــرب إلســعاف الجرحــى مــن أمــام منزلهــم، وتــم نقلــه يف 

ســيارة والــده إىل املستشــفى، ولكــن طائــرات الغــدر الصهيونيــة منعتهــم مــن اســتكامل طريقهــم بقصفهــم الســيارة 

بصــاروخ اســتطاع أدى إىل حــرق أجســادهم بالســيارة وهــم شــهيدنا الفــارس أحمــد ووالــده الشــهيد املجاهــد كــامل 

أبــو طــر )46 عاًمــا(، وابــن عمتــه الشــهيد املجاهــد حذيفــة نظمــي أبــو طــر )30 عاًمــا(.
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الشهيد املجاهد خالد مروان عطا لقان

القتال حتى الشهادة

الميالد والنشأة
ــن  ــن الوالدي ــة م ــه املكون ــول( 1989م لعائلت ــبتمر )أيل ــان يف 6 س ــروان لق ــد م ــد خال ــهيدنا املجاه ــاد ش ــاء مي ج

ــث يف األوالد. ــه الثال ــون ترتيب ــدر أن يك ــاء الق ــني اإلخــوة، وش ــو الســابع ب ــات، وه ــاث بن ــاء وث وســبعة أبن

تلقــى شــهيدنا املجاهــد خالــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة أحمــد عبــد العزيــز واإلعــدادي يف مدرســة عبــد اللــه أبــو 

ســتة، ثــم أنهــى املرحلــة الثانويــة مــن مدرســة خالــد الحســن بتفــوق، ثــم أكمــل دراســته الجامعيــة يف جامعــة األزهــر، 

تخصــص تعليــم أســايس، وتخــرج منهــا بتقديــر %80، وحصــل شــهيدنا عــى فرصــة للعمــل املؤقــت يف أحــد مــدارس 

»األونــروا« مبنطقــة القــرارة ملــدة عــام، وكان مثــااًل للمــدرس املنضبــط املحبــوب مــن الجميــع، ومــن طلبــة وأســاتذة 

وإداريــني.

صفاته وأخالقه
ــوات  ــام واملحافظــة عــى الصل ــارة األرحــام، ومســاعدة األيت ــه لفعــل الخــر وزي ــد بحب ــز الشــهيد املجاهــد خال متي

الخمــس يف مســجدي أهــل الســنة والكتيبــة واإلكثــار مــن قــراءة القــرآن. كــام متيــز بروحــه املرحــة وهدوئــه وابتســامته 

ــة  ــر كاف ــه عــى قضــاء حوائجهــم وتوف ــة، ومســاعدة أرست ــام بأمــوره الحياتي ــامده عــى نفســه يف القي الشــفافة، واعت

متطلباتهــا الروريــة مــن الســوق كــام قالــت الوالــدة.

وبابتســامة أخفــت مــا يجــول يف صــدر والــد الشــهيد املجاهــد خالــد، الحــاج مــروان لقــان مــن حــزن وأمل عــى فــراق 

مهجــة قلبــه. أكــد عــى إميانــه بقضــاء اللــه وقــدره وحتميــة زوال هــذا الكيــان املغتصــب عــن أرضنــا ومقدســاتنا.

ــا أن طريــق الجهــاد صعــب وشــائك، لكنــه أرص  وقــال أبــو محمــد: »خالــد اختــار هــذا الطريــق، وهــو يعلــم متاًم

عــى مواصلتــه حتــى نيــل الشــهادة مقبــًا غــر مدبــر«، مشــرًا إىل مــا يتصــف بــه نجلــه وكل أبنائــه مــن أخــاق عاليــة 

والتــزام منــذ الصغــر.

(2014 - 1989)

ــا رفاقــي، صــوب العــا صــوب املنــون، إين وعدتكــم  فلتحملــوين ي

التاقــي يف جنــة تشــفي العيــون، إن شــهداءنا رجــال صدقــوا مــا 

عاهــدوا اللــه عليــه فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا 

بدلــوا تبديــا. فهــم قدمــوا أرواحهــم رخيصــًة للــه، ولحاميــة كل ذرة 

مــن تــراب فلســطني، ورفعــوا رايــة الوطــن خفاقــة عاليــة فــام تزعزعــوا 

ومــا تراجعــوا، صمــدوا وقاتلــوا واستبســلوا ومــا انهزمــوا، فاستشــهدوا 

لتمتــزج دماؤهــم الطاهــرة بــرى وطننــا فلســطني، ليشــكّلوا لنــا منــارة 

ــا يحتــذى بــه يف العــامل أجمــع. مضيئــة يف ســامء املجــد، ومنوذًج
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ــقه  ــن عش ــة، لك ــاق الجميل ــكل األخ ــزت ب ــاة متي ــى فت ــه ع ــد قران ــد عق ــهيد خال ــا الش ــت األم إىل أن نجله ولفت

للشــهادة والجهــاد أكــر مــن حبــه ألي يشء يف الدنيــا، قائلــًة: »كنــا عندمــا نقــول لــه، ملــن ســترتك خطيبتــك، يقــول إن 

كان يل نصيــب بهــا ســأعيش ألتزوجهــا، وإن مل يكــن فالجنــة موعدنــا بكــم جميًعــا«، داعًيــا املــوىل عــز وجــل أن يعوضهــا 

ــا للــه، حــال استشــهد يف ســبيل اللــه. مبــن هــو أفضــل ُخلًقــا وقربً

مشواره الجهادي
ــا أن يلتحــق شــهيدنا خالــد لقــان بالخيــار األمــل خيــار الوعــي واإلميــان والثــورة نهــج حركــة الجهــاد  مل يكــن غريًب

ــور فتحــي الشــقاقي  ــج الشــهيد الدكت ــاد اإلســامي ونه ــق الجه ــد عــى طري ــذ أن تعــرف شــهيدنا خال اإلســامي، ومن

ــز مبشــاركته الحركــة يف كافــة فعالياتهــا وأنشــطتها املختلفــة، وارتقــى بدرجــة مســئوليته يف حركــة  يف عــام 2005م، متي

الجهــاد اإلســامي حتــى أصبــح أمــر مســجد أهــل الســنة، وعضــو لجنــة شــعبة يف الحركــة، وتنقــل بــني مقاعــد التدريــس 

ه، لكــن ذلــك كان جــزًءا مــن حلــم شــهيدنا  وحلقــات التعليــم الدعــوي، كخليــة النحــل دون أن يفــت ذلــك مــن عضــدَّ

الــذي عشــق الشــهادة وســعى لهــا ســعيها، ونــال مــا متنــى عندمــا التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري 

لحركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2007م، حيــث تلقــى يف ذلــك الوقــت العديــد مــن الــدورات والتدريبــات العســكرية، 

ــا يف وحــدة املدفعيــة التــي  ونظــًرا ملــا متتــع بــه مــن رسيــة يف العمــل وذكاء خــارق فقــد تــم اختيــاره ألن يكــون جنديً

لهــا البــاع الكبــر يف بــث الرعــب والخــوف يف صفــوف الجيــش الصهيــوين وإيقــاع الخســائر الفادحــة يف جنــوده حســب 

اعرتافــات العــدو نفســه.

ويُســجل لشــهيدنا املقاتــل خالــد املشــاركة يف إطــاق العديــد مــن الصواريــخ والقذائــف، عــدا مشــاركته امليدانيــة يف 

الربــاط عــى الثغــور، والرصــد، والتصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة.

موعد مع الشهادة
أشــار القائــد امليــداين يف رسايــا القــدس أبــو بكــر إىل أن الشــهيد املقاتــل خالــد حــرص أشــد الحــرص عــى الريــة 

والكتــامن يف العمــل، وهــي أحــد األســباب الرئيســة لنجاحــه طــوال مــدة 22 يوًمــا مــن عمــر العــدوان الصهيــوين عــى 

ــات  ــا، مــن دك املغتصب ــذي اســتمر نحــو 51 يوًم ــان املرصــوص( ال ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع قطــاع غــزة يف صي

ــامت  ــًدا أن التعلي ــاون، مؤك ــف اله ــه بقذائ ــال وآليات ــود االحت ــن تجمــع جن ــزة، وأماك ــة املحيطــة بغــاف غ الصهيوني

ــرتة  ــول ف ــل ألط ــتمرارية العم ــامن اس ــه، لض ــا علي ــه، خوًف ــن جبهت ــور م ــة األم ــد لتهدئ ــارس خال ــهيد الف ــاءت للش ج

ــه دون  ــر، واصــل عمل ــه الشــهادة غــر مدب ــه ومتنــى مــن الل ــذي تعلــق بالل ــد ال ــة، ولكــن الشــهيد الفــارس خال ممكن

ــن  ــادي يف أحــد الكامئ ــه الجه ــاء عمل ــوم الســبت 2 أغســطس )آب( 2014م أثن ــى كان استشــهاده عــر ي توقــف حت

ــة. ــرة اســتطاع صهيوني ــدة القــرارة مبحافظــة خانيونــس بعــد أن تعــرض لقصــف غــادر مــن طائ ــة داخــل بل الجهادي
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الشهيد املجاهد باسل وليد حسني الطاع

خط بدمه لحن االنتصار

الميالد والنشأة
بــزغ فجــر الشــهيد املجاهــد باســل وليــد الطــاع يف 31 أكتوبــر )ترشيــن األول( 1989م يف مخيــم النصــرات باملحافظة 

ــروا منهــا قــًرا يف العــام 1948م كباقــي العائــات  الوســطى، تعــود جــذور العائلــة إىل مدينــة »بــر الســبع« التــي هجِّ

الفلســطينية املنكوبــة عــى قــوات االحتــال الصهيــوين. تتكــون أرستــه مــن والديــه وأربعــة مــن الذكــور وثــاث مــن 

اإلنــاث، وشــهيدنا األول بــني إخوانــه.

نشــأ وترعــرع شــهيدنا املجاهــد باســل بــني أزقــة املخيــم عــى حــب اإلســام وفلســطني والجهــاد، وتلقــى تعليمــه يف 

مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني يف مخيــم النصــرات، والتحــق يف املرحلــة الثانويــة مبدرســة خالــد بــن الوليــد، ومل يكمــل 

الدراســة بســبب ظــروف الحيــاة املعيشــية الصعبــة والتحــق يف معهــد التدريــب املهنــي ليــدرس »امليكانيــكا« ويســاعد 

والــده يف إحــدى ورش العمــل. 

صفاته وأخالقه
أشــاد والــد الشــهيد املقــدام باســل بصفاتــه وأخاقــه حيــث إنــه يتمتــع بأخــاق عاليــة وحميــدة ومتديــن وملتــزم 

بالصلــوات الخمــس يف املســجد، صاحــب االبتســامة الرائعــة التــي مل تفــارق وجهــه للحظــة، يســاعد اآلخريــن ويخــدم 

النــاس حتــى قبــل استشــهاده بســاعات كان يقــوم بتصليــح مولــدات الكهربــاء بــدون أي أجــر للجــران بســبب انقطــاع 

التيــار الكهربــايئ يف الحــرب والعــدوان الصهيــوين األخــر، وميــد يــد العــون للمحتاجــني والفقــراء.

وتابــع والــد الشــهيد املجاهــد باســل حديثــه: »باســل رحمــه اللــه مبثابــة االبــن البــار يل وألمــه، حنــون وهــو االبــن 

األكــر بــني أبنــايئ، يقــوم بكثــر مــن األعــامل بــداًل منــي، يتميــز بطيبــة القلــب والحــب والــود ألصدقائــه، ودامئـًـا مبتســم 

لهــم يف كل مــكان يلتقــي معهــم، وعاقتــه متميــزة مــن الجميــع؛ ألنــه املتســامح باألخــاق الســامية. ومــن مواقفــه أنــه 

دامئـًـا يرفــض الــزواج ويطلــب الحــور واآلخــرة فنــال مــا متنــي وهــي الشــهادة«.

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املقــدام باســل لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2007م بعــد أن تــرىب عــى موائــد وحلقــات 

(2014 - 1989)

يــا أيهــا العظــامء، يــا أيهــا الســالكون معــارج الســامء، مل تغيبــوا، 

نراكــم هنــا والصــورة يف منتهــى النقــاء، أرشقــوا مــن عليائكــم وانظــروا 

إلينــا نعتمــر أكاليــل الغــار، وعدوكــم منــذ ارتفعتــم مــا زال يهــوي مــن 

انكســار إىل انكســار، حديثنــا يف ســطور مــن نــور عــن رحلــة الشــهيد 

املجاهــد باســل الطــاع أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس بلــواء الوســطى 

الــذي ارتقــى شــهيًدا يف معركــة البنيــان املرصــوص.
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ــع  ــات التاب ــور فتحــي الشــقاقي، وعمــل ضمــن جهــاز الفعالي ــة عــى الصــاة يف مســجد الشــهيد الدكت الذكــر واملواظب

للحركــة وشــارك يف العديــد مــن املهرجانــات والفعاليــات باملنطقــة الوســطى وخارجهــا.

حــرص الشــهيد الفــارس باســل عــى أن يطلــب مــن قيــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

أن يكــون جنديًــا يف هــذا الركــب الطاهــر لحبــه لاستشــهاد والجهــاد واملقاومــة وإميانــه بقضيــة فلســطني. وتــم اختيــار 

شــهيدنا باســل عــام 2008م ليكــون جنديًــا يف رسايــا القــدس بعــد تلقيــه العديــد مــن الــدورات العســكرية املتنوعــة.

يُذكــر أن الشــهيد املجاهــد باســل يُعــد أحــد فرســان وحــدة املدفعيــة لرايــا القــدس بلــواء الوســطى حيــث شــارك 

يف العديــد مــن املهــامت الجهاديــة منهــا إطــاق الصواريــخ املوجهــة وقذائــف الهــاون باتجــاه أراضينــا املحتلــة والتــي 

آخرهــا يف معركــة البنيــان املرصــوص الــذي أبــى فيهــا بــاًء حســًنا.

موعد مع الشهادة
ــام  ــف الع ــوين عــى قطــاع غــزة يف صي ــام العــدوان الصهي ــن أي ــوم األحــد 3 أغســطس )آب( 2014م م يف مســاء ي

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان شــهيدنا الفــارس باســل عــى موعــد مــع الشــهادة ولقــاء اللــه ســبحانه وتعــاىل 

حيــث كان يف إحــدى املهــامت الجهاديــة خــال معركــة البنيــان املرصــوص، وبعــد االنتهــاء مــن املهمــة، قامــت طائــرة 

ــا  ــا مًع ــو شــاويش، لرتقي ــه أب ــد الل ــه الشــهيد املجاهــد عب ــق درب ــة رفي ــدة باســتهدافه برفق ــة حاق اســتطاع صهيوني

شــهيدين مقبلــني غــر مدبريــن.
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الشهيد املجاهد سائد محمود محمد اللهواين 

عشق الساح، ولبى نداء الكفاح 

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد ســائد محمــود اللهــواين بتاريــخ 8 نوفمــر )ترشيــن الثــاين( 1990م يف مدينــة رفــح املريــة 

ــه حــب  ــان اغتصــاب األرايض الفلســطينية، ألرسة محافظــة تركــت في ــاك، إب ــه عــى الهجــرة هن بعــد أن أجــرت عائلت

الجهــاد والتضحيــة، حيــث أُنــر طريقــه للجهــاد يف وقــت مبكــر مــن عمــره.

عــرف عــن الشــهيد املجاهــد ســائد بالنشــاط واملثابــرة منــذ نعومــة أظافــره، يلبــي مــا يقولــه لــه إخوتــه األكــر ســًنا 

برعــة وخفــة، حيــث إنــه األصغــر ســًنا يف أرستــه، واألكــر قربًــا لوالديــه.

درس الشــهيد املجاهــد ســائد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة خولــة برفــح، ليتعلــم معنــى املجــد واإلبــاء مــع أبنــاء 

جيلــه، ويكــون شــاهًدا عــى انتهــاكات االحتــال الصهيــوين يف بدايــة انتفاضــة األقــى عــام 2000م، ثــم انتقــل ليكمــل 

ــة يف  ــة الثانوي ــه باملرحل ــي حيات ــروا(، وينه ــة )األون ــوث الدولي ــة الغ ــة لوكال ــة )أ( التابع ــة يف مدرس ــة اإلعدادي املرحل

مدرســة بــر الســبع.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد الفــارس ســائد بنبــل أخاقــه، وصفاتــه الحميــدة العاليــة، أحبــه كل مــن التقــى بــه، أو تحــدث إليــه، 

وُعــرف مســاعًدا للفقــراء واملســاكني، ال يــكل وال ميــل مــن عطفــه وحنانــه، الــكل يشــهد لــه بالصــاح، مثــااًل لإلنســان 

الهــادئ الطبــع، حيــث تقــول والدتــه: »عندمــا كان يذهــب لصــاه الفجــر يــأيت يقبــل يــدي يومًيــا، وحــني يعــود للبيــت 

يــأيت مــرة أخــرى يقبلهــا«.

ــه جــدران  ــاك، تشــهد ل ــوات الخمــس هن ــا عــى الصل ــزم شــهيدنا املقــدام ســائد يف مســجد االســتقامة، محافظً الت

املســجد، التــي ُعهــد يجالســها يومًيــا، والتــي بكــت عــى رحيلــه، وبــى معهــا مصلوهــا، الذيــن مــا انرفــوا عــن حبــه 

للحظــه، وُعهــد مبتســاًم مرًحــا، مســامًحا لــكل مــن أخطــأ يف حقــه، ال يخــرج منــه إال الــكام الطيــب، يحــب فعــل الخــر، 

ويثابــر ليقــدم املســاعدة ملــن يطلبهــا.

(2014 - 1990)

عــى موائــد القــرآن كانــت مجالســه، اســتمع لــكام اللــه عــز وجــل 

عــن فلســطني والشــام، وعــد نفســه أن يكمــل مســرة جهــاد ملقاومــني 

عظــامء ارتقــوا لــرووا بدمائهــم ثــرى فلســطني، وضــع نصــب عينيــه 

أن يحــول األرض براكــني تحــت أقــدام الصهاينــة، لينتــزع منهــم وطنــه 

فلســطني التــي اغتصبوهــا، وعاثــوا فيهــا فســاًدا، فعشــق الســاح ولبــى 

نــداء الكفــاح.
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مشواره الجهادي
تعلــق شــهيدنا الفــارس ســائد بوطنــه فلســطني، وأبــكاه مشــاهد االغتصــاب اليوميــة للمــدن والقــرى، وعقــد العــزم 

ــا تشــهد عــى أفعالهــم. تعــرف عــى صديقــه الشــهيد  ــان الغاصــب، ليجعله ــل األرض تحــت أقــدام الكي عــى أن يحي

ــام 2005م  ــاد اإلســامي ع ــة الجه ــد، ليلتحــق بصفــوف حرك ــام بع ــه في ــذي استشــهد مع ــى الشــاعر، ال املجاهــد عي

وعمــره 15 عاًمــا، ثــم انتقــل لرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن 

ــا، حصــل عــى دورات عديــدة أهلتــه ليكــون مثــااًل للجنــدي املرابــط املقــدام،  مراحــل حياتــه، ال يعــرف للراحــة عنوانً

واضًعــا رفــع رايــة اإلســام فــوق أراضينــا املحتلــة نصــب عينيــه.

ونتيجــة لعملــه الــدؤوب، وتفانيــه يف حبــه للجهــاد والتضحيــة ألجلــه، انتقــل للعمــل يف الوحــدة الصاروخيــة الخاصــة 

ــا القدس. لراي

موعد مع الشهادة
 دقــت ســاعة الصفــر يف شــهر يوليــو )متــوز( 2014م، عندمــا أحــرق املســتوطنون الصهاينــة الطفــل الشــهيد محمــد 

ــامالت  ــه أي احت ــة األســتعداد ملواجه ــوا عــى أهب ــا ليكون ــا القــدس مقاتليه ــة، لتســتنفر رساي خضــر يف القــدس املحتل

لحــرب بربريــة مــع الكيــان الغاصــب.

أخــذ عــى عاتقــه وزميلــه الشــهيد املجاهــد عيــى الشــاعر أن ال ينعــم االحتــال بيــوٍم راحــة، إال أن ينعــم بهــا أهــايل 

قطــاع غــزة، الذيــن خاضــوا أكــر مــن حــرب بصرهــم وصمودهــم واحتضانهــم للمقاومة.

أكــر مــن شــهر منــذ بدايــة الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة 

البنيــان املرصــوص(، وهــو ميطــر الكيــان الغاصــب بشــتى أنــواع القذائــف والصواريــخ التــي متتلكهــا رسايــا القــدس.

تقــول والدتــه: »الشــهيد املجاهــد ســائد وصديقــه الشــهيد عيــى الشــاعر اتفقــا عــى أن يتــم دفنهــام مًعــا، ويف حــال 

استشــهاد أحدهــام قبــل اآلخــر، يــويص أهلــه أن يتــم دفــن صديقــه بجانبــه«.

بتاريــخ 3 أغســطس )آب( 2014م الســاعة 2:15 فجــًرا، كان الشــهيد املجاهــد ســائد ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد 

عيــى الشــاعر عــى موعــد مــع تســجيل صفحــات عــز وفخــر جديــدة تضــاف لســجات املقاومــة الفلســطينية، حيــث 

قصفــت الطائــرات الحربيــة مــن نــوع )F16( منــزل الشــهيد املقــاوم عيــى الشــاعر، بصاروخــني حاقديــن، فاستشــهد 

الشــهيد املقــدام عيــى ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد ســائد وارتحــا إىل دار الخلــود.

وآخــر كلــامت الشــهيد الفــارس ســائد عــى صفحتــه عــى موقــع التواصــل االجتامعــي الفيســبوك قبــل استشــهاده 

بيــوم واحــد: »إىل كل مــن أخطــأت بهــم، ســامحوين فاليــوم أنــا عــى قيــد الحيــاة ولكــن ممكــن تنتــزع روحــي منــي 

غــًدا، فســامحوين، فقــد أكــون #شــهيد_الغد، فــإين ســامحت كل مــن أخطــأ يف حقــي«.



443 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

الشهيد املجاهد سليامن عطوة سليامن خطاب

إنسان املهاَمت الَصعبة ومقاوم بالكلمِة والحرف

الميالد والنشأة
ــاة كان الشــهيد املجاهــد ســليامن عطــوة  ــل الحي ــزل يعشــُق األرض قب ــون األول( 1990م ومبن يف 22 ديســمر )كان

ــرت مــن بلدتهــا األصليــة »بــر  خطــاب عــى موعــد مــع الحيــاة لعائلــٍة بســيطة تســكن مبنطقــة ديــر البلــح بعدمــا ُهجِّ

الســبع« حالهــا كالكثــر مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف نكبــة العــام 1948م.

ـــم  ـــني، ث ـــغيل الاجئ ـــوث وتش ـــة غ ـــدارس وكال ـــة مب ـــة واإلعدادي ـــني االبتدائي ـــليامن املرحلت ـــد س ـــهيد املجاه درس الش

ـــة  ـــة العام ـــه يف الثانوي ـــد نجاحـــه وتفوق ـــا، وبع ـــة منه ـــة العام ـــى الثانوي ـــني وحصـــل ع التحـــق مبدرســـة املنفلوطـــي للبن

ـــس  ـــة خانيون ـــي مبدين ـــارص الحكوم ـــفى ن ـــل مش ـــل داخ ـــم عم ـــن ث ـــض، وم ـــة التمري ـــطني لدراس ـــة فلس ـــق بكلي التح

ـــهاده.  ـــى استش حت

صفاته وأخالقه
ــول:  ــه إذ يق ــه أمام ــتحر صورت ــه اس ــقيقه كأنَّ ــم ش ــليامن يبتس ــارس س ــهيد الف ــات الش ــن صف ــث ع ــني الحدي ح

»ســليامن إنســان معطــاء، هــو الشــقيق الحنــون واملدلــل، منــذ صغــره هــو رجــًا أكــر مــن ســنه بكثــر، يُرافــق الكبــار 

مــن أبنــاء املنطقــة إضافــة اللتزامــه بالصــاة والصيــام وحفــظ وترتيــل القــرآن، واصــل لرحمــه بصــورٍة دوريــة لدرجــة أن 

أقربــاءه وجرانــه متنــوه زوًجــا لبناتهــم وقريباتهــم لحســن أخاقــه«. 

المشوار الجهادي
ولــد شــهيدنا الفــارس ســليامن يف خضــم انتفاضــة الحجــارة، ويف العــارشِة مــن عمــره وبدايــة انتفاضــة األقــى عــام 

ــه،  ــرى الشــهداء يتســابق الرصــاص ألجســادهم فاشــتعل الحــب بقلب ــة وهــو ي ــه انتفاضــًة ثاني ــدت بداخل 2000م تولَ

والتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي وهــو ابــن السادســة عــرشة، لينضــمَّ إىل حلقــات الذكــر والتوعيــة بــني أِشــقائه ومعلميه 

الســيام شــقيقه ومعلمــه الشــهيد املجاهــد محمــد خطــاب الرجــل العســكري الصلــب ليأخــذ بيــده ُمرتــاًدا بــه غالبيــة 

مســاجد مدينــة ديــر البلــح. ومــا هــي إال ســنوات قليلــة حتــى انضــم للرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد 

(2014 - 1990)

ليــس هنالــك أجمــل مــن الشــهداء، يوزعــون الحيــاة بزهــرة دمهــم 

كأن الــدم املســفوح يف األرض هــو الشــاهد الوحيــد عــى درجــة الحــب 

لــألرض والوطــن والقضيــة، ليصنــع هــؤالء الرجــال ســيمفونية النــر 

القــادم ومشــاهد الوعــي يف الذاكــرة تظــل شــاهدة عــى غيــاب أقــامر 

ــهداء  ــى الش ــليامن غط ــارس س ــهيدنا الف ــراس األرض. ش ــة وح القضي

باألبيــض وغــار منهــم قبــل استشــهاده حَتــى اســتحيت األرض فطلبتــه 

إليهــا ليــأيت دون مقاومــة أو رفــض. 
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اإلســامي مؤمًنــا أن الفكــر والكلمــة مثــل البــارود والرصــاص، مستشــهًدا مبقولــة الدكتــور فتحــي الشــقاقي: »املثقــف أول 

مــن يقــاوم وآخــر مــن ينكــر« وعمــل ضمــن صفــوف الرابطــة اإلســامية يف كليــة فلســطني. 

موعد مع الشهادة
ــام 2014م  ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدوان الصهي ــام الع ــن أي ــطس )آب( 2014م م ــد 3 أغس ــوم األح ي

ــداد  ــد عمــل مرهــق نتيجــة األع ــي بع ــارص الحكوم ــه مبشــفى ن ــن عمل ــه م ــد عودت ــان املرصــوص( وبع ــة البني )معرك

الكبــرة مــن الشــهداء واملصابــني خــال الحــرب، قــام الطــران الحــريب الصهيــوين باســتهداف منــزل العائلــة بــدون أي 

إنــذار مســبق يف منطقــة الحكــر بديــر البلــح ليحــول بيــت العائلــة لــركام مــا أدى إىل استشــهاد الشــهيد الفــارس ســليامن 

واستشــهد معــه ســتة مــن أفــراد العائلــة وهــام الوالــد عطــوة ســليامن خطــاب )63 عاًمــا( والوالــدة أمــرة أحمــد خطــاب 

)54 عاًمــا( واألخ محمــد عطــوة خطــاب )26 عاًمــا( واألخــت صفــاء عطــوة خطــاب )22 عاًمــا( واألخــت داليــا عطــوة 

خطــاب )16 عاًمــا( وزوجــة أخيــه نفــني ســليامن خطــاب )29 عاًمــا( واستشــهد أيًضــا أربعــة مــن الجــران وأصيــب باقــي 

أفــراد العائلــة بجــراح.

ارتقى شهيدنا الفارس سليامن مع أهله وهم صامئون كأن الشهداء ال يسرون بأعراسهم إال جامعة. 
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الشهيد املجاهد صائب سيد خر عاشور البطش

مجاهد رسايل أذاق العدو الويات

الميالد والنشأة
والــد الشــهيد املجاهــد صائــب ســيد خــر البطــش تحــدث عــن ميــاده ونشــأته، قائــًا: »ولــد صائــب رحمــه اللــه 

بتاريــخ 24 ســبتمر )أيلــول( 1992م وتــرىب يف كنــف أرسة مجاهــدة تعــرف واجبهــا الدينــي والوطنــي. ودرس املراحــل 

التعليميــة يف مــدارس البلــدة، وأنهــى تعليمــه الثانــوي والتحــق بقســم الصحافــة بجامعــة االزهــر بغــزة«.

وأضــاف الوالــد بــأن الشــهيد املجاهــد صائــب فقــد أمــه وهــو صغــر حيــث استشــهدت جــراء الحصــار الــذي فرضــه 

االحتــال عــى غــزة منــذ عــام 2006م. 

صفاته وأخالقه
ُعهــد الشــهيد املجاهــد صائــب محبوبـًـا، متواضًعــا ومطيًعــا ألهلــه وذويــه، يعتمــد عليــه يف كثــر مــن األمــور وقضايــا 

الحيــاة املختلفــة. التــزم يف املســجد منــذ نعومــة أظافــره، حيــث التــزم يف مســجد الصديــق القريــب مــن ســكناه، وحافــظ 

عــى جلســات القــرآن الكريــم، والــدروس الدعويــة، وبقــي عــى هــذا االلتــزام حتــى بلــغ عمــره خمســة عــرش عاًمــا، 

فــكان عــى جاهزيــة تامــة لالتحــاق بالعمــل اإلســامي والجهــادي.

مــن جانبــه، تحــدث عــم الشــهيد األســتاذ خالــد البطــش القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي عــن ســامته وصفاتــه 

قائــًا: »تــرىب صائــب يف كنــف أرسة مجاهــدة وملتزمــة تعــرف واجبهــا الوطنــي والجهــادي، وكان مــن الشــباب املميزيــن 

يف شــتى املجــاالت، ويشــهد لــه الجميــع بنبــع الخــر والوفــاء واإلخــاص«.

وأكــد األســتاذ خالــد البطــش أن الشــهيد الفــارس صائــب عــرف حركــة الجهــاد اإلســامي، وانتمــى لهــا منــذ صغــره ومل 

يتعــب أو يتحــر يف اختيــار اتجاهــه وتنظيمــه الــذي أوىف وأخلــص لــه بأغــى مــا ميلــك وجســد ذلــك عندمــا قــدم روحــه 

ودمــاءه رخيصــًة يف معركــة البنيــان املرصــوص يف ســبيل هــذا املــرشوع اإلســامي الجهــادي.

(2014 - 1992)

قدمــوا أروحهــم رخيصــة عــى درب الحريــة التــي كنــا نحلــم بهــا، 

كل كلــامت الرثــاء تســقط أمــام طيفهــم العابــر إلينــا كل لحظــة، وكل 

حــروف الرثــاء تســكُب رحيقهــا يك تعــود إىل خــط البدايــة، حــني كانــوا 

ــا  ــوت بينن ــد حــال امل ــا اآلن وق ــم، أم ــا، نراهــم نســمعهم نكلمه بينن

ــامئنا  ــت يف س ــم، بقي ــال ربه ــن يف ظ ــرة خالدي ــوا إىل دار اآلخ فرحل

قصــص وحكايــا، صــور وروايــات مل تــّرَو بعــد! بقيــت لدينــا األســطورة 

األكــف،  عــى  األرواح  حملتــم  كيــف  ترحلــون،  جعلتكــم  التــي 

ــة؟! ــهداَء إىل الجن ــابقتم ش وتس
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وعــن لحظــة تلقيــه نبــأ استشــهاد املجاهــد صائــب، قــال األســتاذ خالــد البطــش: »نظــًرا لرشاســة الحــرب التــي شــنها 

االحتــال مل أكــن موجــوًدا باملنــزل، ولكننــي عندمــا ســمعت نبــأ استشــهاده نعــم حزنــت، ولكننــي أعــرف بــأن الشــهادة 

هــي مطلبــه، وأعــرف بــأن الشــهداء أحيــاء عنــد ربهــم، ونحــن وأبناؤنــا وكل مــا منلــك فــداء لهــذا الديــن وهــذا الوطــن«.

مشواره الجهادي
عمــه شــهيد مــع قــوات التحريــر عــام 1969م ووالدتــه شــهيدة الحصــار عــى غــزة وأبنــاء عمــه الشــقيقان حمــدي 

ــا يف تشــكيل شــخصية الشــهيد املقــدام  ــا القــدس، كل مــا ذكــر كان عامــًا ودافًع ووضــاح البطــش شــهيدان مــن رساي

صائــب ورســم اتجاهــه نحــو الخيــار األصــوب، حركــة الجهــاد اإلســامي.

أبــو هــادي أحــد رفــاق درب الشــهيد تحــدث عــن املشــوار الجهــادي للشــهيد املقــاوم صائــب قائــًا: »عــرف صائــب 

فكــر االميــان والوعــي والثــورة منــذ نعومــة أظافــره، فالتــزم يف مســجد الصديــق لينهــل منــه فكــر الشــقاقي وليكــون 

رجــًا رســالًيا، ويف عــام 2004م التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون االبــن املخلــص لهــا وشــارك يف كافــة 

فعالياتهــا، تســلم شــهيدنا عــدة مهــام تنظيميــة يف العمــل الســيايس ليكــون أمــر مســجد الصديــق وأمــر شــعبة الشــهيد 

محمــد النــدر باإلضافــة اىل عملــه يف الرابطــة اإلســامية بجامعــة األزهــر. وبعــد أن أثبــت شــهيدنا شــجاعته وجرأتــه أمــام 

قيــادة الرايــا بكتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل تــم تنظيمــه يف صفــوف جنــود رسايــا القــدس عــام 2010م حيــث خضــع 

لعــدة دورات تدريبيــة أهلتــه ليكــون أحــد فرســان الوحــدة املدفعيــة فيــام بعــد«.

أبــو مصعــب أحــد مجاهــدي وحــدة اإلســناد يف رسايــا القــدس رسد لنــا أبــرز املحطــات الجهاديــة للشــهيد املقــدام 

صائــب حيــث قــال: »صائــب مــن الشــباب املكافــح املعطــاء الــذي يعشــق الشــهادة يف ســبيل اللــه، ومــن أبــرز األعــامل 

الجهاديــة للشــهيد صائــب، الربــاط عــى الثغــور والحراســة يف ســبيل اللــه والتصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة لشــامل 

قطــاع غــزة، ولــه دور مهــم يف عمليــات إطــاق القذائــف والصواريــخ خــال املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس بشــائر 

االنتصــار، الســامء الزرقــاء، كــر الصمــت، البنيــان املرصــوص«.

موعد مع الشهادة
خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( واصــل 

شــهيدنا الفــارس صائــب ليلــه بالنهــار ليذيــق العــدو الصهيــوين مــن حمــم نــران قذائفــه وصواريخــه املباركــة حيــث 

ــا وهــو يــرب عــدوه نــران الصواريــخ  ــان املرصــوص التــي اســتمرت 51 يوًم ــا خــال معركــة البني أمــى ثاثــني يوًم

املوجهــة وقذائــف الهــاون، ويف تاريــخ 3 أغســطس )آب( 2014م كان موعــده مــع الشــهادة بعــد ان أطلقــت طائــرات 

االحتــال عليــه صواريخهــا لرتقــي شــهيًدا نحــو عليــاء املجــد والخلــود برفقــة الشــهيد املجاهــد عيــى جنيــد.
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الميالد والنشأة
الشــهيد املجاهــد عبــد الــرازق عبــد الهــادي املجــدالوي االبــن األوســط مــن بــني أشــقائه الســتة، ولــد يف 14 ســبتمر 

ــرت منهــا  )أيلــول( 1995م يف منطقــة بــر النعجــة مبخيــم جباليــا. وتعــود أصــول عائلتــه إىل قريــة »سمســم« التــي ُهجِّ

يف العــام 1948م بفعــل عصابــات االحتــال الصهيــوين.

تــرىب شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرازق عــى األخــاق الحميــدة يف منــزل بســيط، ودرس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة 

يف مدرســة ذكــور ابــن رشــد )الفاخــورة( باملخيــم، ثــم انتقــل ليكمــل تعليمــه الثانــوي يف مدرســة أبــو عبيــدة الجــراح 

القريبــة مــن منزلــه، لكــن ظــروف الحيــاة الصعبــة مل تســمح لشــهيدنا بإكــامل تعليمــه، وراح يشــق طريــق البحــث عــن 

العمــل مــن أجــل املســاعدة يف ظــروف الحيــاة الصعبــة.

أخالقه وصفاته
ُعــرف عــن شــهيدنا املجاهــد عبــد الــرازق تواضعــه وأدبــه وأخاقــه الحميــدة، كــام متيــز باالبتســامة التــي مل تفــارق 

ــه  ــرف بحب ــه، وُع ــى بعــد رحيل ــه حت ــه تشــهد ل ــه وعائلت ــه وأقارب ــة مــع أصدقائ ــه الطيب ــه، عاقات ــة حيات ــه طيل وجه

للصيــام منــذ طفولتــه حتــى كان يتــرع مبروفــه املــدريس للفقــراء واملحتاجــني كــام قــال والــده.

ـــاؤه  ـــه أصدق ـــه باملســـجد ليشـــهد ل ـــق قلب ـــى تعل ـــرع حت ـــر وترع ـــزام بالصـــاة ك ـــرآن وااللت ـــظ الق ـــد حف ـــى موائ وع

ـــن،  ـــزام الحس ـــل االلت ـــم مث ـــرب له ـــرى ي ـــة ألخ ـــن زاوي ـــل م ـــجد، يتنق ـــة املس ـــه كان حامم ـــني بأن ـــجد الصالح يف مس

ـــل طـــوال العـــرش األواخـــر مـــن الشـــهر  ـــوم اللي ـــث كان يق ـــة شـــهر رمضـــان حي ـــه املســـتمر طيل ـــه اعتكاف ـــرف عن كـــام ُع

ـــض  ـــهيد ناه ـــجد الش ـــاء مس ـــاركته يف بن ـــد مش ـــهيد املجاه ـــجل للش ـــام يُس ـــة. ك ـــام قليل ـــهاده بأي ـــل استش ـــم وقب الكري

ـــكناه. ـــن س ـــب م ـــت القري كتك

مشواره الجهادي
ــه  ــع عائلت ــع م ــاز يتاب ــرًا، والزم التلف ــرزاق صغ ــد ال ــارس عب ــر شــهيدنا الف ــة كان عم ــدالع االنتفاضــة الثاني ــع ان م

ــك املشــاهد  ــا أيب«. تل ــا ي ــود بطخون ــش اليه ــراءة: »لي ــده ب ــا يســأل وال ــاء الحجــارة، ودامئً مشــاهد االشــتباكات وإلق

(2014 - 1995)

مل يــرَض أن يعيــش حيــاة الخنــوع، وتــرك الدنيــا وملذاتها، وامتشــق 

ســاحه ومــى يشــق طريــق الجهــاد ويذيــق األعــداء مــرارة الــذل، إنه 

الشــهيد املقــدام عبــد الــرازق املجــدالوي ابــن مخيــم جباليــا الصمــود 

الــذي قــدم األبطــال وســطر أبنــاؤه أروع ماحــم الجهــاد عــى مــدار 

ســنوات الــراع مــع العــدو الصهيــوين املجــرم.

الشهيد املجاهد عبد الرازق عبد الهادي محمود املجدالوي

طلب الشهادة صامئًا وأفطر يف العا 
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ــاد  ــة الجه ــى انضــم لحرك ــاء الشــهداء حت ــام لدم ــاع عــن األرض واالنتق ــاد والدف زرعــت يف نفــس شــهيدنا حــب الجه

اإلســامي منــذ صغــره. وانتظــر بفــارغ الصــر أن يتجــاوز عمــره الســتة عــرش عاًمــا مــن أجــل أن يصبــح مجاهــًدا مرابطًــا 

بــني صفــوف إخوانــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس، ومتيــز شــهيدنا طيلــة عملــه الجهــادي بالكتــامن والريــة حتــى مل 

يشــعر عائلتــه أنــه يعمــل مــع املجاهديــن إال قبــل استشــهاده بفــرتة قصــرة، وتحــى بالصــر واملثابــرة وحــب الجهــاد 

ــا بــأن يلقــى اللــه شــهيًدا كــام يقــول رفاقــه يف درب الجهــاد. والدعــاء دامئً

موعد مع الشهادة
ــان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــزة يف الع ــوين عــى قطــاع غ ــي شــنها العــدو الصهي ــن الحــرب الت ــني م ــوم الثاث يف الي

املرصــوص( كان شــهيدنا املقــدام عبــد الــرازق يتنقــل بــني الصفــوف األماميــة مرابطًــا يقــارع االحتــال ويباغــت القــوات 

الصهيونيــة التــي توغلــت شــامل القطــاع. وعــاد إىل منزلــه خــال فــرتة التهدئــة التــي أبرمتهــا املقاومــة مــع االحتــال؛ 

ليهنــئ عائلتــه بعيــد الفطــر، ويف الســادس مــن شــوال جــاء موعــد الشــهادة حيــث تحلــق الغربــان الســوداء يف ســامء 

القطــاع، ومــع حلــول ســاعات مســاء يــوم 3 أغســطس )آب( 2014م صبــت طائــرات الغــدر الصهيــوين حمــم غضبهــا عى 

منــزل شــهيدنا الفــارس عبــد الــرازق لرتقــي شــهيًدا ومعــه شــقيقه الطفــل عبــد اللــه واثنــان مــن أطفــال شــقيقته روان 

وليصــاب باقــي أفــراد عائلتــه يف القصــف الغــادر الــذي مل يرحــم البــرش والحجــر والشــجر.

نال شهيدنا الفارس عبد الرازق رشف الشهادة وهو صائم الستة من شوال ليفطر يف الجنة كام كان يتمنى.
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الشهيد املجاهد عبد الله سهيل محمد أبو شاويش

كم يُعز الفراق!

الميالد والنشأة
ــاين(  ــن الث ــر )ترشي ــاويش يف 9 نوفم ــو ش ــهيل أب ــه س ــد الل ــد عب ــهيد املجاه ــاد الش ــرات كان مي ــم النص يف مخي

1992م، تــرىب وترعــرع يف أحضــان أرسة مســلمة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا، فــكان ترتيبــه األول بــني إخوتــه، 

ــروا منهــا ظلــاًم وعدوانـًـا مــن قبــل جيــش  ولــه أربعــة إخــوة وأختــان. تعــود جــذور العائلــة إىل قريــة »برقــة« التــي ُهجِّ

االحتــال الصهيــوين يف العــام 1948م، ليســتقر بهــم املقــام بــني أزقــة مخيــم النصــرات وســط القطــاع الــذي خــرج منــه 

الكثــر مــن الشــهداء واألرسى والقــادة العظــام الذيــن دافعــوا عــن فلســطني واملســجد األقــى.

درس شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الاجئــني مبخيــم 

ــاز،  ــة العامــة بامتي ــد وحصــل عــى الثانوي ــن الولي ــد ب ــة يف مدرســة خال ــة الثانوي ــم انتقــل للمرحل النصــرات، ومــن ث

أكمــل دراســته الجامعيــة يف جامعــة األقــى تخصــص صحافــة الكرتونيــة، ثــم التحــق بكليــة فلســطني التقنيــة تخصــص 

فنــون التلفزيــون، ولكــن استشــهاده حــال دون إكــامل تخصصــه يف كليــة فلســطني التقنيــة.

صفاته وأخالقه
وعــن الصفــات التــي متيــز بهــا الشــهيد املقــدام عبــد اللــه تحــدث عمــه قائــًا: » متيــز عبــد اللــه بصفــات الشــاب 

املســلم، العابــد الزاهــد، هــو هــادئ يف حديثــه وســلوكه وعملــه وصاحــب ابتســامة دامئــة، وذو أخــاق عاليــة ورفيعــة 

جــًدا، ومــن امللتزمــني بالصلــوات الخمــس واملحافظــني عليهــا يف مســجد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي بالحــي الــذي 

يقطــن فيــه وخاصــة صــاة الفجــر«.

مــن جهتــه تحــدث مؤمــن شــقيق الشــهيد املقــاوم عبــد اللــه عــن العاقــة التــي كانــت تربطــه بأرستــه وأصدقائــه 

فقــال: »كان عبــد اللــه رحمــه اللــه مبثابــة األخ الحنــون والــويف لنــا والبــار بوالديــه، وعطوًفــا علينــا ومتفقــًدا لألرحــام 

ودامئـًـا يشــاورنا بأمــور حياتــه، ويســألنا دامئـًـا مــاذا ينقــص عليكــم ويطلــب منــا الحــرص عــى الصــاة والعبــادة وااللتــزام 

(2014 - 1992)

قدمــوا أروحهــم رخيصــًة عــى درب الحريــة، التــي كنــا نحلــم بهــا، 

كل كلــامت الرثــاء تســقط أمــام طيفهــم العابــر إلينــا كل لحظــة، وكل 

حــروف الرثــاء تســكُب رحيقهــا يك تعــود إىل خــط البدايــة، حــني كانــوا 

ــا  ــوت بينن ــد حــال امل ــا اآلن وق ــم، أم ــا، نراهــم نســمعهم نكلمه بينن

ــامئنا  ــت يف س ــم، بقي ــال ربه ــن يف ظ ــرة خالدي ــوا إىل دار اآلخ فرحل

قصــص وحكايــا، صــور وروايــات مل تــّرَو بعــد. بقيــت لدينــا األســطورة 

األكــف،  عــى  األرواح  حملتــم  كيــف  ترحلــون،  جعلتكــم  التــي 

ــة؟! وتســابقتم شــهداَء إىل الجن
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الدينــي، وهــو يتميــز بعاقــات جيــدة مــع اآلخريــن وخاصــة أصدقــاءه، وقــد حــزن عليــه كل مــن عرفــه عنــد ســامعهم 

نبــأ استشــهاده«.

وذكــر شــقيقه موقًفــا لــه قبــل استشــهاده بســاعات حيــث تحــدث للعائلــة عــن الشــهداء وفضلهــم وأجرهــم عنــد 

اللــه، هــذا وقــد تأثــر بالشــهيد املجاهــد وســيم رشاب رفيــق دربــه وصديقــه الــذي استشــهد قبلــه بأيــام، وكان يدعــو 

اللــه بــأن يرزقــه الشــهادة ويلتحــق مبــن ســبقوه مــن الشــهداء.

مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بالعــام 2008م، ويُعــد مــن رواد مســجد 

ــة، وشــارك يف النشــاطات  ــادئ الحرك ــل ومب ــر الشــقاقي األصي ــه فك الشــهيد فتحــي الشــقاقي، فغــرس املســجد يف قلب

والفعاليــات التــي كانــت تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي، ومــن شــدة حبــه للجهــاد واملقاومــة واالستشــهاد أخــذ يلــح 

دامئـًـا عــى إخوانــه املجاهديــن بــأن يكــون أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، 

ففــي عــام 2010م تــم اختيــاره ليكــون جنديًــا يف صفــوف املجاهديــن، فتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية وتعلــم 

ــه  ــه وشــجاعته اختارت ــاط عــى الثغــور، ومــن شــدة جرأت ــه املجاهديــن يف الرب ــال وشــارك إخوان فنــون ومهــارات القت

قيــادة رسايــا القــدس ليكــون أحــد فرســان وحــدة املدفعيــة برايــا القــدس بالكتيبــة الشــاملية بلــواء الوســطى، فشــارك 

يف دك املغتصبــات الصهيونيــة بقذائــف الهــاون وصواريــخ الـــ 107. ويُســجل لشــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه أبــو شــاويش 

مشــاركته يف دك املواقــع واملســتوطنات املحاذيــة لقطــاع غــزة خــال معركــة كــر الصمــت ومعركــة البنيــان املرصــوص 

التــي استشــهد خالهــا.

موعد مع الشهادة
ــام  ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدوان الصهي ــام الع ــن أي ــطس )آب( 2014م م ــق 3 أغس ــد املواف ــوم األح ي

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه عــى موعــد مــع الشــهادة، فخــرج برفقــة رفيــق 

دربــه الشــهيد املجاهــد باســل الطــاع لتنفيــذ إحــدى املهــامت الجهاديــة خــال معركــة البنيــان املرصــوص وبعــد االنتهــاء 

ــة صاروخــني  ــرة اســتطاع صهيوني ــات العــدو بقذائــف الهــاون، أطلقــت طائ ــدك مغتصب ــت ب ــي متثل مــن املهمــة والت

صوبهــام مــام أدى الرتقائهــام شــهدين بعــد أن ســطرا أروع ماحــم العــزة والبطولــة وأذاقــا العــدو الويــات.
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الشهيد املجاهد عيى محمد إبراهيم جنيد

هدوء العابد وعنفوان املقاتل

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عيــى محمــد جنيــد بتاريــخ 15 يوليــو )متــوز( 1991م يف بلــدة جباليــا البلــد مبحافظــة شــامل 

ــام انعكــس عــى  ــي م ــي والوطن ــا الدين ــي تعــرف واجبه ــه الت ــه اإلســامية يف أحضــان أرست ــرىب تربيت ــزة، وت قطــاع غ

ــوي ويلتحــق بركــب العمــل ليســاعد  ــا لينهــي تعليمــه الثان ــدة جبالي شــخصيته وســلوكه املتديــن، درس يف مــدارس بل

والــده يف إعالــة األرسة، وهــو متــزوج ولــه اثنــان مــن األبنــاء، هــام أســامة ومحمــد الــذي رزقــه اللــه إيــاه بعد استشــهاده 

بســتة شــهور.

صفاته وأخالقه
والــدة الشــهيد املجاهــد عيــى تحدثــت عــن صفاتــه وأخاقــه قائلــة: »منــذ نعومــة أظافــره متيــز بالهــدوء؛ فهــو 

ــا مــن الجميــع  هــادئ حتــى بعــد أن كــر، معاملتــه مــع أهلــه وجرانــه معاملــة طيبــة وحســنة، حتــى أصبــح محبوبً

ــا قــط، يتمتــع بشــخصية متواضعــة للــه عــز وجــل«. لحســن أخاقــه، ال يرفــض ألحــد مــن الجــران طلًب

إبراهيــم شــقيق الشــهيد الفــارس عيــى تحــدث عــن العاقــة التــي تربطــه بــه فقــال: »مل يكــن عيــى رحمــه اللــه 

مجــرد أخ يف حيــايت فحســب، بــل صديًقــا وفًيــا وناصًحــا أميًنــا يل، ومل أكــن أكتــم عنــه رًسا، بــل كنــت أصارحــه بــكل مــا 

يف قلبــي، ودامئـًـا يشــعر يب وكنــت أؤمنــه عــى أرسار عمــيل وحيــايت«.

مشواره الجهادي
التحــق شــهيدنا املجاهــد عيــى بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2006م، فــكان مــن أبنائهــا املخلصــني الذيــن 

ــي  ــات الت ــور املهرجان ــة إىل حض ــزة، باإلضاف ــاع غ ــامل قط ــة يف ش ــا الحرك ــت تنظمه ــي كان ــرات الت ــاركون يف املس يش

تقيمهــا الحركــة، وشــارك يف شــتى أنشــطة الحركــة يف بلــدة جباليــا البلــد، وقــد تســلم عضــو لجنــة شــعبة الشــهيد وضــاح 

البطــش، ويف عــام 2009م، التحــق الشــهيد املجاهــد عيــى بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي، وأصبــح أحــد املجاهديــن الــذي يرابطــون عــى الثغــور يف ســبيل اللــه عــز وجــل، ويدافعــون عــن الحــدود 

الرشقيــة لبلــدة جباليــا مــن أي توغــل صهيــوين غــادر.

(2014 - 1991)

كــام ال يــروي إال املــاء يف البيــداء بعــد ظــأ، ال يــروي قلــوب 

ــوب  ــا، فالقل ــوب حًب ــوا القل ــاق، وألنهــم خرق ــر الرف ــاق ســوى ذك الرف

ــى  ــت ع ــا التاع ــام إذا م ــراق، وال ت ــول الف ــئمت ط ــم س ــة إليه واله

ــدوا  ــن عب ــى م ــرتاِق؟ ع ــوًقا، وأي اح ــت ش ــني واحرتق ــة الراحل األحب

ــاد. ــن األمج ــاق، لوط ــا بأطب ــة قدموه ــاألرواح، هدي ــدرب ب ال
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ــذ انضــامم شــهيدنا املجاهــد  ــًا: »من ــاوم عيــى تحــدث قائ ــاق درب الشــهيد املق ــو مصعــب أحــد رف املجاهــد أب

عيــى لحركــة الجهــاد اإلســامي وهــو يطلــب مــن إخوانــه يف رسايــا القــدس االنضــامم لركــب املجاهديــن لحبــه الشــديد 

للعمــل الجهــادي، وعــى الرغــم مــن ذلــك ونظــًرا لعاقتــه الشــديدة بالعديــد مــن الشــهداء الذيــن ســبقوه وبعــد إرصاره 

الشــديد تــم اختيــاره ليكــون أحــد فرســان رسايــا القــدس وليلتحــق بعــد عــدة دورات عســكرية خضــع لهــا وتــم ترشــيحه 

ليكــون أحــد فرســان وحــدة اإلســناد«.

ــخ  ــاق الصواري ــات إط ــامت يف عملي ــدة بص ــه ع ــى ل ــدام عي ــهيد املق ــب إىل أن الش ــو مصع ــد أب ــار املجاه وأش

ــاًء  ــا ب ــى فيه ــي أب ــوص الت ــان املرص ــة البني ــارز يف معرك ــه دور ب ــة، ول ــات الصهيوني ــى املغتصب ــاون ع ــف اله وقذائ

حســًنا، كــام يُســجل لــه مشــاركته إخوانــه املرابطــني يف الربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه، وصــد العديــد مــن االجتياحــات 

ــا. ــدة جبالي ــة لبل ــة املتكــررة للمناطــق الرشقي الصهيوني

موعد مع الشهادة
ــان املرصــوص( كان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــزة يف الع ــوين عــى قطــاع غ ــي شــنها العــدو الصهي خــال الحــرب الت

شــهيدنا املقــاوم عيــى يواصــل ليلــه بالنهــار ليذيــق العــدو الصهيــوين مــن حمــم نــاره وقذائفــه املباركــة حيــث أمــى 

ثاثــني يوًمــا مــن املعركــة وهــو يصــب عــى عــدوه حمــم نــران صواريخــه وقذائفــه، وبتاريــخ 3 أغســطس )آب( 2014م 

جــاء موعــد الشــهادة بعــد أن أذل عــدوه حيــث اســتهدفته طائــرات االحتــال الصهيــوين أثنــاء تأديتــه واجبــه الجهــادي 

لرتقــي شــهيًدا برفقــة رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد صائــب البطــش.

اســتذكرت األم الصابــرة آخــر لحظــات رأت فيهــا نجلهــا الشــهيد الفــارس عيــى، قائلــًة: »كنــت أريــد الذهــاب إىل 

بيــت أهــيل وطلبــت مــن عيــى أن يــأيت إىل البيــت فقــال يل: غــًدا إن شــاء اللــه ســوف آيت إىل البيــت، ولكنــه مل يــأِت 

فذهبــت إىل البيــت الــذي يجلــس فيــه وأخرتــه بــأين ذاهبــة إىل بيــت جدتــك إن أردت الذهــاب معــي فلتــأِت، فقــال يل: 

ســوف أقــي مشــواًرا وإن شــاء اللــه ســألحق بــك، وبعــد لحظــات قليلــة وأنــا عنــد بيــت أهــيل ســمعنا صــوت انفجــار، 

وجــاء ابــن عمــي وقــال يل إن صائــب البطــش قــد استشــهد، وعــى الفــور قلــت لــه عيــى استشــهد معــه فانخرطــت يف 

البــكاء والحمــد للــه الــذي اصطفــاه شــهيًدا، وأســأل اللــه تعــاىل أن يتقبلــه«.
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الشهيد املجاهد عيى محمد موىس الشاعر

حب الوطن واملقاومة، جزء أسايس يف حياته

الميالد والنشأة
عــى ألحــان أناشــيد الثــورة الفلســطينية، لوطــن ســلبه األعــادي، رصخ الشــهيد املجاهــد عيــى محمــد الشــاعر يف 

مدينــة رفــح بتاريــخ 14 مــارس )آذار( 1985م، ليكــون الثــاين بــني إخوتــه، ويحــل ضيًفــا عزيــزًا عــى أرستــه، التــي أضــاف 

نكهتــه الخاصــة إليهــا، بحبــه الشــديد ألناشــيد الثــورة، فجــاء عــى هــذه الدنيــا ويســتوطن قلبــه وطــن اســمه فلســطني.

نشــأ الشــهيد املجاهــد عيــى بــني أكنــاف أرسة محافظــة، قدمــت خــرة شــبابها عــى مــدار ســنوات عديــدة، بــني 

شــهيد وجريــح، لرســم خارطــٍة خطهــا بيــده، يقــارع فيهــا االحتــال الصهيــوين أينــام وجــد.

درس شــهيدنا املجاهــد عيــى املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة طــه حســني، بحــي الرازيــل برفــح، ليحــول 

حجــارة االنتفاضــة كأنهــا مدافــع صغــرة يرميهــا بيــده عــى جيبــات الصهاينــة التــي كانــت تغــزو شــوارع املخيــم آنــذاك، 

ــا  ــي ميــر به ــة الت ــك التحــق يف جامعــة األقــى، ولكــن لســوء األوضــاع االقتصادي ــة العامــة، وبعــد ذل وانتقــل للثانوي

شــعبنا والحصــار الخانــق مل يكمــل مســرته الجامعيــة، وانتقــل لســوق العمــل ليســاعد والــده يف تلبيــة احتياجــات األرسة.

صفاته وأخالقه 
متيــز الشــهيد الفــارس عيــى بهدوئــه بــني إخوتــه، حســن الطبــع، محافــظ عــى الصلــوات الخمــس، وال ســيام صــاة 

الفجــر يف مســجدي اإلرساء واملؤمنــني، ُعــرف بــني أواســط جرانــه وأهلــه، بحبــه الشــديد ملســاعدة اآلخريــن، حيــث يقــول 

شــقيقه األكــر: »كانــت لنــا جــارة كفيفــة، ال يتــواىن عيــى لحظــة عــن مســاعدتها، فتــرع لهــا ببعــض حاجيــات البنــاء، 

واألسبســت، وعمــل لهــا مــا يأويهــا هــي وابنتهــا«.

ـــه  ـــبح الل ـــرآن، ويس ـــرأ الق ـــجد، يق ـــت يف املس ـــن الوق ـــر م ـــي الكث ـــرص أن يق ـــه، ح ـــذ طفولت ـــاجد من ـــق باملس تعل

ـــون  ـــني يجلس ـــى ح ـــي عي ـــاء أخ ـــقيقه: »أصدق ـــل ش ـــه. ويكم ـــه وأصدقائ ـــني أقران ـــوب ب ـــاة، محب ـــد كل ص ـــاىل بع تع

مـــع بعضهـــم، إن كان عيـــى غـــر موجـــود، ال يطيلـــون يف الجلـــوس، أمـــا إن كان عيـــى موجـــوًدا بينهـــم، جلســـوا 

ـــوال«. ـــاعات الط بالس

(2014 - 1985)

عجيــب أمرهــم الشــهداء، وعجيبــة الصفــات التــي اكتســبوها 

ــل  ــرة، ه ــف م ــك أل ــايك نفس ــم، تح ــرة أحده ــى س ــع ع ــني تتطل ح

هــم بــرش؟، شــهيدنا الفــارس عيــى الشــاعر شــاب فــذ، كــرس حياتــه 

للعمــل الجهــادي، وأخــذ عــى عاتقــه أن يشــق طريــق النــر، الــذي 

صنعــه لنفســه منــذ صغــره، يخــرتق الزمــن ليصنــع املجــد والعــزة عــى 

ــى. ــا كان يتمن ــال م ــة، وين أرض فلســطني الحبيب
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مشواره الجهادي 
ــه للمغتصــب  ــره وكراهيت ــزه بشــغفه لفلســطني، وقه ــورة الفلســطينية، ومتي ــة، وأناشــيد الث ــه الشــديد للمقاوم حب

ــا، لرضــع دروس العــزة والكرامــة  ــه ينضــم مبكــًرا لحركــة الجهــاد اإلســامي وهــو ال يتعــدى 17 عاًم الصهيــوين، جعلت

ــم  ــة، ت ــر، وبســبب نشــاطه يف اللجــان الدعوي ــه بالن ــه أحام ــر مع ــت تك ــا، كان ــر فيه ــاء، يف كل ســنة كان يك واإلب

ــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني  ــا القــدس الجن ــا بــني صفــوف رساي ــا مرابطً ــاره ليكــون جنديً اختي

ــا. وعمــره 18 عاًم

ـــتعداد  ـــة االس ـــى أهب ـــون ع ـــه ليك ـــي أهلت ـــكرية، الت ـــدورات العس ـــن ال ـــد م ـــى العدي ـــدام عي ـــهيد املق ـــى الش تلق

ـــي  ـــة الت ـــد مـــن املهـــامت الجهادي ـــذ العدي ـــه مـــن الخـــوض يف تنفي ألي مواجهـــة مـــع قـــوات االحتـــال الصهيـــوين، ومكنت

ـــا. ـــوكل به كان يُ

ــد  ــح، ليتوع ــة برف ــة الرشقي ــناد يف املنطق ــر وحــدة اإلس ــون أم ــاره ليك ــم اختي ــه ت ــه وحنكت بســبب نشــاطه وذكائ

ــادي  ــل جه ــل أي عم ــا، ال يؤج ــني له ــوا مغتصب ــا دام ــم م ــبًحا يطاردك ــتتحول ش ــطني س ــأن فلس ــوين ب ــال الصهي االحت

ــه. ــادي يف ســبيل الل ــه للعمــل الجه ــه، يكــرس جــل وقت ــام ب ــه القي ــب من يتطل

موعد مع الشهادة
حــني نتحــدث عــن شــهيدنا املقــاوم عيــى، نتحــدث عــن شــاب عــرف طريــق املجــد، فقبــل بــدء الحــرب التــي شــنها 

العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، كان شــهيدنا الفــارس عيــى يف 

جمهوريــة مــر العربيــة، وشــقيقه األكــر، وعندمــا تــم ارتــكاب جرميــة حــرق الشــهيد الطفــل محمــد خضــر، أرص أن 

يعــود لقطــاع غــزة حيــث يقــول شــقيقه: »كنــا يف جمهوريــة مــر، وعندمــا حدثــت جرميــة حــرق محمــد خضــر، أرص 

ــا نعتــزم عملهــا، رفــض، وجهــز  عيــى أن يعــود لقطــاع غــزة، حاولــت أن أمنعــه، ونكمــل إجــراءات األوراق التــي كن

نفســه مرًعــا للعــودة ألرض الوطــن، فعدنــا مرعــني«.

بتاريــخ 3 أغســطس )آب( 2014م الشــهيد املجاهــد عيــى عــى موعــد مــع لقــاء حــور العــني، لينــال مــا متنــى طيلــة 

ســنوات عديــدة. يتحــدث والــده قائــًا: »قبــل استشــهاده بيــوم، كان ينقــل بعــض الحاجيــات لجــار لنــا يف الحــارة، فقــال 

لــه عيــى، نفــي أمــوت شــهيًدا«، فباغتتــه الطائــرات الحربيــة بصاروخــني عــى منزلــه يف حــي الجنينــة، الســاعة 2:15 

صباًحــا، لرتقــي إىل العــا بجــواره صديقــه ورفيــق دربــه يف الكفــاح الشــهيد املجاهــد ســائد اللهــواين، ليمضيــا مًعــا كــام 

متنيــا، وحقــق اللــه غايتهــم، تــم دفنهــم مــع بعــض يف نفــس القــر، ليكونــا صديقــني يف الدنيــا واآلخــرة، لرتاحــا هــم، 

ويعطيــا الرايــة ملــن خلفهــام مــن جنــود رسايــا القــدس امليامــني.
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الشهيد املجاهد محمد عطوة سليامن خطاب

ليُث ثائر يف ساحات النزال

الميالد والنشأة
ــر  ــد الشــهيد املجاهــد محمــد عطــوة خطــاب يف مدينــة دي مــع ذروة شــمس يــوم 27 أبريــل )نيســان( 1988م ول

البلــح، بــني أكنــاف أرسة كرميــة بســيطة تعــرف تعاليــم دينهــا العظيــم وواجبهــا املقــدس نحــو فلســطني، تعــود أصــول 

ــرت منهــا قــًرا عــام 1948م مــن قبــل االحتــال الصهيــوين كباقــي  العائلــة إىل مدينــة »بــر الســبع« املحتلــة التــي ُهجِّ

ــن  ــه م ــر. تتكــون أرست ــة الحك ــح مبنطق ــر البل ــة دي ــة يف مدين ــام بالعائل ــة واســتقر املق ــات الفلســطينية املنكوب العائ

والديــه وخمســة مــن الذكــور وأربــع مــن اإلنــاث، وشــهيدنا متــزوج ولــه طفلتــان تركهــام أمانــة لــدى أرستــه.

ــني، ونظــًرا للظــروف املعيشــية  ــة الغــوث لاجئ تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه األســايس يف مــدارس وكال

التحــق مبعهــد التدريــب التابــع لوكالــة الغــوث وتعلــم فيهــا مهنــة البنــاء ليســاعد العائلــة يف ظــروف الحيــاة الصعبــة.

صفاته وأخالقه
عــاء شــقيق الشــهيد املجاهــد محمــد أشــاد بصفــات وأخــاق أخيــه قائــًا: »متيــز بالشــهامة واإلرصار عــى فعــل مــا 

يقتنــع بــه، وهــو مــن املحافظــني عــى صــاة الجامعــة يف املســجد، كثــر العطــاء وصاحــب أخــاق ســامية وطيــب القلــب 

وخجــول، وقــى جــل حياتــه يف طاعــة اللــه«.

أمــا شــقيقه بهــاء فأضــاف: »الشــهيد محمــد عاقتــه حميمــة مــع أرستنــا وخاصــة بوالديــه وبإخوانــه، زائــر لألرحــام 

عطــوف عليهــم وعــى جميــع إخوانــه واملحيطــني بــه، ويحبــه كل مــن عرفــة نتيجــة ألخاقــه وســامحته، ويتميــز بعاقــة 

ممتــازة وجيــدة مــع أصدقائــه، تتصــف بالحــب والــود والصداقــة«.

مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا املقــدام محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي، وانخــرط بالعمــل يف جهــاز الفعاليــات التابــع للحركــة وكان 

شــعلة مــن العطــاء يف مشــاركته للفعاليــات ويف النشــاطات املتنوعــة التــي كانــت تنظمهــا الحركــة، ولنشــاطه والتزامــه 

(2014 - 1988)

هــم قناديــل فلســطني املضيئــة ونجومهــا الســاطعة، التــي مــا 

ــقهم  ــة، نعش ــطني الحبيب ــامء فلس ــاء س ــاك يف علي ــكن هن ــت تس زال

ومــا بــني عشــق وحــب الشــهداء مســافات شاســعة ال يصلهــا إال مــن 

ــا منــي ورغــم املــي عــى دربهــم نقــول  ــق دمهــم، لكنن عشــق عب

لهــم: ســتبقون أيهــا العظــامء خالديــن يف أفئدتنــا وعقولنــا وصباحنــا 

ــة  ــة والبطول ــص التضحي ــم قص ــق ذكراك ــن عب ــتمد م ــائنا، لنس ومس

ــداء. ــاء والف والعط
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يف العــام 2005م انضــم للعمــل إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وتلقــى العديــد 

مــن الــدورات العســكرية، وشــارك يف الكثــر مــن املهــام الجهاديــة والربــاط عــى الثغــور وزرع العبــوات الناســفة للعــدو.

يُســجل لشــهيدنا املقــدام محمــد أنــه وخــال حــرب غــزة يف العــام 2009/2008م محاولتــه تنفيــذ عملية استشــهادية، 

وتــم تجهيــزه مــن رسايــا القــدس لتنفيذهــا عــن طريــق تفجــر نفســه بحــزام ناســف، ولكــن أســبابًا أمنيــة حالــت دون 

ذلــك، ولشــهامته تــم اختيــاره أمــرًا إلحــدى مجموعــات رسايــا القــدس امليدانيــة.

موعد مع الشهادة
عــاء شــقيق الشــهيد املجاهــد محمــد يــروي لحظــة استشــهاده ورحيلــه برفقــة بعــض أفــراد عائلتــه، قائــًا: »فجــر 

يــوم األحــد 3 أغســطس )آب( 2014م مــن أيــام العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة 

ــا  ــث كن ــاد والعطــاء لشــهيدنا محمــد، حي ــة الجه ــة رحل ــة ونهاي ــع الشــهادة املبارك ــان املرصــوص( كان املوعــد م البني

بالبيــت آمنــني، فقــام الطــران الحــريب الصهيــوين باســتهداف منــزل العائلــة بــدون أي إنــذار مســبق يف منطقــة الحكــر 

بديــر البلــح ليحــول بيــت العائلــة لــركام مــام أدى اىل استشــهاد أخــي محمــد وهــو صائــم يف شــهر شــوال، واستشــهد 

ــدة أمــرة أحمــد خطــاب )54  ــا( والوال ــد عطــوة ســليامن خطــاب )63 عاًم ــة وهــام الوال معــه ســتة مــن أفــراد العائل

ــوة  ــا عط ــت دالي ــا( واألخ ــاب )22 عاًم ــوة خط ــاء عط ــت صف ــا( واألخ ــاب )22 عاًم ــوة خط ــليامن عط ــا( واألخ س عاًم

ــب  ــن الجــران وأصي ــة م ــا أربع ــا( واستشــهد أيًض ــني ســليامن خطــاب )29 عاًم ــا( وزوجــة أخــي نف خطــاب )16 عاًم

باقــي أفــراد العائلــة بجــراح، وأنــا كنــت مــن بــني املصابــني حيــث كنــت تحــت ركام املنــزل«. ارتقــى شــهيدنا الفــارس 

محمــد مــع أهلــه وهــم صامئــون إىل جنــان عرضهــا الســموات واألرض، شــهداء عــى اإلجــرام الصهيــوين بحــق اإلنســانية 

واألطفــال والشــيوخ والنســاء اآلمنــني يف بيوتهــم.
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الشهيد املجاهد محمود عبد الله أحمد الرشايف

أحب الشهادة فاصطفاه الله 

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود عبــد اللــه الــرشايف يف مدينــة بيــت حانــون يف 31 ديســمر )كانــون األول( 1988م، 

ــاطة، ويف  ــى البس ــش ع ــب العي ــه ح ــت، زرع يف قلب ــن األسبس ــواح م ــقفه أل ــي س ــيط يغط ــر بس ــت صغ ــأ يف بي نش

أحضــان أرستــه املســتورة. تــرىب شــهيدنا املجاهــد محمــود عــى حســن األخــاق والصــدق والوفــاء وحــب الوطــن والعمــل 

والعطــاء. تعــود جــذور عائلتــه إىل قريــة »هربيــا« التــي ُهجــروا منهــا قــًرا وظلــاًم يف العــام 1948م.

ــذ  ــى انخــرط يف ســوق العمــل من ــًا حت ــة طوي ــة االبتدائي مل ميكــث الشــهيد املجاهــد محمــود يف مدرســته باملرحل

طفولتــه مــن أجــل مســاعدة عائلتــه، واحــرتف مهنــة »الطوبــار« التــي صنعــت منــه رجــًا قــادًرا عــى التحمــل والشــدة.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املجاهــد محمــود بطيبــة النفــس وحســن الخلــق وارتبــط بعاقــات ممتــازة مــع أرستــه، فــكان محًبــا 

ــا ورحيــاًم عــى مــن هــو أصغــر منــه ويحــرتم الكبــر، مثــااًل للصــر؛ فقــد متيــز  ــا مــن الجميــع، حنونً للجميــع، ومحبوبً

بالهــدوء والســكينة، خافــت الصــوت وطلــق الــكام يحــب الخــر ويســعى ملســاعدة اآلخريــن، وحريــص عــى الطاعــة 

والعبــادة فارتــاد مســجد النــر ليكــون مــن املازمــني لقــراءة القــرآن.

مشواره الجهادي
ــا بصوابيــة أفكارهــا ونهجهــا يف  التحــق الشــهيد شــهيدنا املجاهــد محمــود بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مؤمًن

ــًدا  ــه متواج ــون في ــذي ال يك ــت ال ــات يف الوق ــى املشــاركة يف النشــاطات والفعالي ــوين، يحــرص ع ــدو الصهي ــال الع قت

ــه يف املســجد إال  ــة إخوان ــار، ال يجــد فرصــة لرؤي ــًا يف الطوب ــرزق وعام ــا لل ــاره طالًب ــث يقــى جــل نه يف العمــل حي

ــا يطلــب الشــهادة  يف املســاء، وقــد ُعــرف عنــه حبــه للمجاهديــن وتعلقــه بالشــهادة. ويقــول ابــن عمــه إنــه كان دامئً

ويدعــو اللــه أن يرزقــه إياهــا حتــى إنــه قبــل أن يستشــهد بلحظــات قــد أخــره مازًحــا بأنــه ســيزف عريًســا إىل الجنــان 

يف الوقــت القريــب.

(2014 - 1988)

لطاملــا متنــى الشــهادة ودعــا اللــه أن يكــون مــن الشــهداء، فــكان له 

مــا متنــى، إنــه الشــهيد الفــارس محمــود الــرشايف ذلــك الشــاب الهــامم 

الــذي قــدم روحــه رخيصــة مــن أجــل إعــاء كلمــة اللــه، ومــى عــى 

ــني  ــي، بيق ــد اإلله ــارات الوع ــم ش ــوا بدمائه ــوا، ليكتب ــن رحل درب م

اآليــات املعجــزات الناطقــات بوعــد اللــه املتحقــق بــإذن اللــه.
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موعد مع الشهادة
يف أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( جــاء 

املوعــد مــع الشــهادة، فقــد كان الشــهيد الفــارس محمــود يهتــف مكــرًا كلــام أطلقــت املقاومــة الفلســطينية صاروًخــا 

عــى االحتــال، ويتابــع مــع عائلتــه بشــغف مجريــات الحــرب أمــام شاشــة التلفــاز الصغــرة. وقبــل انتهــاء الحــرب بأيــام 

قليلــة ومــع تصاعــد رضبــات املقاومــة أصبــح العــدو الصهيــوين يتخبــط، ويحــاول االنتقــام باحًثــا عــن أي هــدف ليســجل 

مــن خالــه انتصــاره الهزيــل، وأطلــق العنــان لطائراتــه الغــادرة لتمعــن يف قتــل األبريــاء، ومــع بــزوغ خيــوط الشــمس 

ــاح يــوم جديــد بتاريــخ 3 أغســطس )آب( 2014م اســتيقظ شــهيدنا املجاهــد محمــود وعائلتــه عــى أصــوات  ويف صب

ــدة  ــام مائ ــة أم ــع تجمعــت العائل ــم وهــدأت أصــوات املداف ــوا عــى بعضه ــد أن اطأن ــم وبع ــب منه القصــف القري

اإلفطــار، فكانــت صواريــخ الغــدر لهــم باملرصــاد لتفــرق جمعهــم وتحيلهــم إىل أشــاء متناثــرة لرتقــي الشــهيد املجاهــد 

محمــود شــهيًدا مــع مجموعــة مــن أفــراد أرستــه ويكملــوا فطورهــم يف جنــة الرحمــن.
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الشهيد املجاهد نور الدين خليل محمد العكر

رغم صغر سنه متنى املوت يف سبيل الله فنال الشهادة 

الميالد والنشأة
يف منــزل تفــوح بــه رائحــة الوطــن ِاملســكونة بالنضــال كان الشــهيد املجاهــد نــور الديــن خليــل العكــر يف 9 أبريــل 

)نيســان( 1992م عــى موعــد مــع الحيــاة لعائلــٍة صابــرة تتكــون مــن شــقيقة واحــدة وثاثــة أشــقاء.

ـــني،  ـــغيل الاجئ ـــوث وتش ـــة غ ـــدارس وكال ـــة مب ـــة واإلعدادي ـــني االبتدائي ـــن املرحلت ـــور الدي ـــد ن ـــهيد املجاه درس الش

ـــاوم حـــال دون  ـــب املق ـــه باالنخـــراط يف الجان ـــح، لكـــن رغبت ـــة مبدرســـة شـــهداِء رف ـــة الثانوي ـــم التحـــق بدراســـة املرحل ث

ـــته. ـــامل دراس إك

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد الفــارس نــور الديــن بصفــات عــن غــره كأن الصفــات الجميلــة اجتمعــت بــروح شــهيدنا املقــدام نــور 

الديــن الباحــث عــن عطــر الشــهادة منــذ صغــره حيــث مواظبتــه عــى الصــاة والصيــام وحفــظ وترتيــل القــرآن إضافــًة 

لصلــِة أرحامــه وزيــارِة أعاممــه وأقربائــه وأخاقــه العاليــة وأدبــه وتواضعــه حيــث كان محبوبًــا بــني أصدقائــه وعائلتــه، 

مطيًعــا لوالديــه يتَّصــف بالشــهامة، ونشــيطًا يف كل املجــاالت حتــى كانــت تســتغرُب والدتــه مــن زهــده يف الدنيــا وبــراءة 

شــبابه، كــام متيــز بالصــدق والكــرم وحــب الخــر لدرجــة أنــه ينقــل املــاء ويتســابق لحملــه لجرانــه.

وتقــول والدتــه إنهــا ســمعت جرانهــا يتحدثــون عــن الشــهيد املجاهــد نــور الديــن وقــت الحــرب حيــث علــم بوجــود 

ــارع يحِمــل املــاَء لهــم. عائلــٍة ُهــدم نصــف منزلهــا وكانــت بحاجــة للــامء ويف بضــعِ دقائــق كان واقًفــا يف نصــف الشَّ

مشواره الجهادي
مل تكــن ســنوات حياتــه األوىل ومشــاهد املــوت التــي يراقبهــا وهــو يف العــارشِة مــن عمــره إبــان انتفاضــة األقــى 

(2014 - 1992)

ــة تختلــف، وحدهــا املقاومــة مــن  ــة التضحي يف فلســطني معادل

ــة  ــة بصناع ــا كفيل ــرش ربيًع ــبعة ع ــة، كأن الس ــًا وبندقي ــع رج تصن

الشــهداء. هكــذا يشــتعل املــوت يف أرواحهــم ينتفضــون كام الســنبلة 

حــني الحصــاد يرغبــون بالصفــوف األوىل كــام القــادة، لكــن الدم حني 

يســقط يف أبريــل يشــهد كل ذلــك فيزهــر أقحوانـًـا بنكهــة الشــهداء، 

ــة  ــة األرض تتلخــص بحكاي ــم وكأن حكاي ــو وال يكــر إال به ــا ينم ف

ــة. ــال العــزة وشــاًحا وهوي ــة ودم مســفوح عــى جب ــارس وبندقي ف

ــور الديــن« كأن مــن اســمه قــد صبــغ ُحســنه للوطــِن وعــامده يبتســم حــني خروجــه لســاحات الشــهادة، فــا  »ن

يســكن قلــب والدتــه ســوى حديــث الجنــة والشــهادة كأنــه بلســم لروح خنســاوات فلســطني حــنَي الــوداع األخــرِ يكتمل.



موسوعة شهداء من فلسطين460

ه ووالــده عــن حــرب حزيــران 1967م واالنتفاضــة األوىل إال دافًعــا للشــهيد الفــارس نــور  ومــا ســبقها مــن حديــث جــدِّ

فــاع عــن القضيَّــة بــكل مــا ميلــك. وعــى الرغــم مــن صغــر ســنِّه إال أنــه  الديــن ليبحــث عــن دوره ومســاندة الوطــن والدِّ

كان أكــر مــن عمــره حيــث يتابــع دروس الدعــوة ويرابــُط عــى ثغــور الحــدود يف ســاعات الليــل حتَّــى بــدأت حكايتــه 

وطريــق الشــهادة.

ــل بصواريخهــم  ــا ميطــرون املحت يف ســاعات املســاء األوىل وبعــد الفجــر يســتقبل املرابطــني بداخــل املســجد بعدم

والعبــوات الناســفة وقذائــف الـــ)R.B.G( حتــى صــارت الشــهادة واملقاومــة أحــب إليــه مــن نفســه ومــن الدنيــا.

موعد مع الشهادة 
وحدهــم الشــهداء مــن يدركــون نكهــة الغيــاب، يشــتَّمون عطرهــا عــن بعــد أميــال كأنهــا تناديهــم، تنــادي شــهيدنا 

املقــدام نــور الديــن ورفــاق دربــه. يف 3 أغســطس )آب( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى 

قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( وبعــد مكوثــه يف منزلــه عــى الخــط الحــدودي مبنطقــِة 

ــام مبدينــِة رفــح بعدمــا رفــض الخــروج مــع العائلــة حــني اشــتداد القصــف ظــلَّ بصحبــة رفاقــه مــن كتيبــة  حــيِّ السَّ

هــِة البندقيــة. وبعــد إنجــاِز مهمِتــه وأثنــاء العــودة اســتهدف بالقــرب  »عــيل بــن أيب طالــب« يبحثــون عــِن الحيــاة يف فوَّ

مــن منزلــه كيفــام متنَّــى وأحــبَّ أن يلقــى اللــه.

عــن كراماتــه تقــول شــقيقة والــده إنَّهــا مل تتمكَّــن مــن وداعــه، وحــني لحقــت بجنازتــه كانــت رسيعــة لدرجــة أنهــا 

ــأن يلتقــي بالخلفــاء الراشــدين يف مقعــد صــدٍق حتــى رأتــه بعــد يومــنِي  بذلــت جهدهــا لتِصــَل إليــه حينهــا دعــت ب

ــُم بخــر الّجنــة وبرفقــة الخلفــاء كــام دعــت لــه. هــا مبكانِتــه وأنُّــه اآلن يتنعَّ يُبرشِّ

ــن ســبقوه  ــه ممَّ ــي بأحبَّت ــاء ليلتق ــاة الشــهداء الرشف ــن حي ــن بجســده أراد البحــث ع ــور الدي شــهيدنا املجاهــد ن

ــم وبأســامئهم. ــة به ــن الجن فتتزي
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الشهيد املجاهد إبراهيم محمد العايدي املشهراوي

نهر عطاء ال ينضب

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم محمــد املشــهراوي )أبــو خليــل( بتاريــخ 1 ديســمر )كانــون األول( 1983م يف حــي 

ــاء األرسة  ــني أبن ــا ودنياهــا، وهــو الســادس ب ــزم بأمــور دينه ــة تلت التفــاح مبحافظــة غــزة وســط أرسة محافظــة متدين

ــار. تــزوج يف العــام 2004م مــن رفيقــة حياتــه وأنجــب منهــا أربعــة أطفــال يف  واألخــر بينهــم، فــكان نعــم االبــن الب

عمــر الزهــور.

درس الشــهيد املجاهــد إبراهيــم املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس حــي التفــاح وبعدهــا حصــل عــى الثانوية 

العامــة مــن مدرســة عبــد الفتــاح حمــودة، والتحــق بالكليــة الجامعيــة لدراســة إدارة األعامل.

صفاته وأخالقه
ُعهــد الشــهيد املقــدام أبــو خليــل محبوبًــا مــن جميــع مــن عرفــوه ســواء مــن األهــل أو الجــران أو األصدقــاء، وكانــوا 

يحبونــه بســبب صفاتــه وأخاقــه الحســنة، وكان يســعى يف حــل مشــاكل كل مــن طلــب منــه املســاعدة.

أبــو ماهــر والــد الشــهيد الفــارس إبراهيــم تحــدث قائــًا: »إبراهيــم بــدا ذكًيــا منــذ الصغــر، عليــه عامــات النباهــة 

والفطنــة وأي مشــكلة تواجهنــا نجــد حلهــا عنــد إبراهيــم؛ ألنــه هــو الوحيــد الــذي يســتطيع إنجازهــا وإنهاءهــا، وأيًضــا 

هــو بــار بوالدتــه فــكان يغســل أقدامهــا ويوضئهــا ويحرهــا للصــاة وينبههــا لصــاة الفجــر وخاصــة أنهــا مريضــة، فهــو 

حنــون عــى أمــه وأيًضــا عــى أبنــاء أخيــه الكبــر ماهــر الــذي تــويف جــراء مــرض الرطــان، حريــص عــى تلبيــة جميــع 

مــا يحتاجــه أبنــاء أخيــه، بــار بهــم يحبهــم جــًدا، ويعمــل عــى متابعتهــم ويقــوم برتبيتهــم«.

ويســتذكر أبــو ماهــر أحــد املواقــف التــي حدثــت مــع شــهيدنا الفــارس إبراهيــم وهــو صغــر قائــًا: »ذهــب إبراهيــم 

بصحبــة أمــه إىل القــدس، ويف طريقهــام إىل هنــاك انقلــب البــاص يف أريحــا وبحمــد اللــه نجــوا ولكــن أصيــب إبراهيــم 

إصابــات طفيفــة، وقــال يل إن كتبــت يل حيــاة ســأكون مــن الشــهداء بــإذن اللــه تعــاىل، فــرأى الشــهادة وهــو صغــر، 

وحصــل عليهــا عندمــا رحــل عنــا شــهيًدا«. 

(2014 - 1983)

مبــارك  مبــارك جهــادك،  مبــارك دمــك،  املشــهراوي،  إبراهيــم 

عطــاؤك، مبــارك الفكــر الــذي عبــأك، مبــارك النهــج اإلســامي الثــوري 

الــذي رســم مامــح حياتــك مــن ألفهــا إىل يائهــا، مباركــة تلــك الدمــاء 

ــت  ــا وال زل ــت فين ــام. كن ــطني واإلس ــن فلس ــا ع ــالت دفاًع ــي س الت

ــة والعطــاء والفــداء، تواصــل مســرة مــن ســبقوك مــن  رمــزًا للتضحي

ــتكان. ــان أو اس ــاع أو خ ــن ب ــرك م ــهداء، ال ي الش
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ــا مل أحبــه  أم ماهــر والــدة الشــهيد الفــارس إبراهيــم قالــت: »أبــو خليــل أقــرب األوالد إىل قلبــي فكنــت أحبــه حًب

أحــًدا بســبب أنــه أصغرهــم ســًنا وأقربهــم إيل يف كل الصفــات واألخــاق الجميلــة، كان يــأيت إيل يف الليــل عنــد صــاة 

الفجــر فيقــوم فيوضئنــي ويغســل قدمــي باملــاء ويجهــزين للصــاة؛ ألين كنــت مريضــة فــا يريــد أن يتعبنــي«.

مشواره الجهادي
وتحــدث أبــو مهنــد صديــق ورفيــق الشــهيد الفــارس أبــو خليــل يف مشــواره العســكري والجهــادي: »تعرفــت عــى 

الشــهيد أبــو خليــل مطلــع عــام 1999م ونحــن يف مســجد البشــر بحــي التفــاح، كنــت أجــده يف حلقــات القــرآن وتحفيــظ 

كتــاب اللــه، انخــرط بإحــدى الشــعب الدعويــة لحركــة الجهــاد اإلســامي داخــل املســجد ليامرســوا أنشــطتهم الثقافيــة 

والرياضيــة واالجتامعيــة وغرهــا مــن األنشــطة. وبعــد تطــور العمــل الســيايس لحركــة الجهــاد اإلســامي أصبحــت أمــرًا 

ملســجد البشــر والشــهيد إبراهيــم مســئول الشــعبة وكنــا نعمــل كفريــق واحــد مــن أجــل االرتقــاء بالعمــل وإعــداد جيــل 

مــن الشــباب الواعــي«.

ــاح  ــدس الجن ــا الق ــواة األوىل لراي ــكيل الن ــد وتش ــدأ التجني ــام 2000م ب ــًا: »يف ع ــه قائ ــد حديث ــو مهن ــع أب وتاب

ــا  ــا القــدس وكن ــا مــن األوائــل الذيــن التحقــوا ضمــن الصفــوف األوىل براي العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، فكن

ــذاك  ــكري آن ــل العس ــوف العم ــوا بصف ــن التحق ــن الذي ــؤالء املجاهدي ــن ه ــم م ــاح، وكان إبراهي ــة التف ــة يف منطق قل

والتقينــا يف ذلــك الوقــت بالقيــادة العســكرية، وكان حينهــا الشــهيد القائــد مقلــد حميــد والشــهيد القائــد بشــر الدبــش 

رحمهــام اللــه وبعــد ذلــك تــم تكليفنــا بالعمــل، فــكان الشــهيد أبــو خليــل مــن أول الذيــن شــاركوا يف إطــاق القذائــف 

والصواريــخ، وكان لــه الــرشف بأنــه رضب قذائــف تــزن 25 كيلــو محليــة الصنــع، أول قذيفــة تــرب مــن قبــل رسايــا 

القــدس عــى مســتوطنات غــزة، وشــارك يف العديــد مــن العمليــات واالشــتباكات ومــن بعدهــا بــرز الشــهيد إبراهيــم يف 

العمــل العســكري بســبب شــهامته وقوتــه يف امليــدان«.

يعتــر الشــهيد املقــدام إبراهيــم مــن املجاهديــن البارزيــن ميدانًيــا حيــث أحــب العمــل والجهــاد، ومــن هنــا أعجبت 

بــه قيــادة رسايــا القــدس يف لــواء غــزة، وتــم تكليفــه ليكــون قائــد كتيبــة حــي التفــاح لفــرتة، وبعدهــا فــرز عــى تشــكيل 

لــواء غــزة ليعمــل نائــب مســئول تشــكيل غــزة وكلــف بقيــادة عــدة وحــدات عســكرية.

ــك  ــل العســكري ويكتســب الخــرات ويحت ــر العم ــا يســعى لتطوي ــل دامئً ــو خلي ــد: »الشــهيد أب ــو مهن وأضــاف أب

ــة  ــد كتيب ــم املشــهراوي قائ ــان املرصــوص كان الشــهيد إبراهي ــة البني ــدان، ويف معرك ــارزة يف املي ــل األخــرى الب بالفصائ

الشــيخ رضــوان، يتابــع جميــع الوحــدات العســكرية داخــل كتيبتــه ســواء الصاروخيــة أو اإلســناد أو امليــدان أو وحــدات 

ــه بصــامت واضحــة ومرشفــة يف صــد العــدوان الصهيــوين.« الكامئــن، ول

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 4 أغســطس )آب( 2014م ويف خضــم الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة صيــف العــام 

ــم يف أحــد  ــوين باســتهداف الشــهيد املقــدام إبراهي ــرات الغــدر الصهي ــان املرصــوص( قامــت طائ ــة البني 2014م )معرك

املنــازل غــرب مدينــة غــزة، فارتقــى شــهيًدا مقبــًا غــر مدبــر، ليلتحــق مبــن ســبقوه مــن إخوانــه الشــهداء.
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الشهيد املجاهد أحمد خالد جال مقاط

باع الدنيا واشرتى حياة اآلخرة

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد خالــد مقــاط يف مدينــة جباليــا البلــد مبحافظــة شــامل غــزة مســقط رأس آبائــه وأجداده 

يف 15 يوليــو )متــوز( 1989م، نشــأ وترعــرع يف بيــت بســيط بــني أحضــان أرسة ملتزمــة مقاومــة غرســت يف قلبــه حــب 

الجهــاد واالستشــهاد، وأســقته لــن الدفــاع عــن األرض والعــرض. 

التحــق شــهيدنا املجاهــد أحمــد مبدرســة جباليــا البلــد القريبــة مــن منزلــه ليــدرس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة، ثم 

انتقــل بعدهــا لدراســة املرحلــة الثانويــة يف مدرســة عثــامن بــن عفــان، وُعــرف بحبــه الكبــر للدراســة ومتســكه بالتعليــم؛ 

فقــد حافــظ عــى دروســه بالرغــم مــن الظــروف املعيشــية الصعبــة والتــي عانــت منهــا أرستــه. واصــل شــهيدنا املجاهــد 

أحمــد تعليمــه الجامعــي يف جامعــة األزهــر وأنهــى دراســة الدبلــوم يف التصميــم واملونتــاج مســتغًا مــا تعلمــه يف خدمــة 

دعوتــه ونــرش تعاليــم اإلســام مــن خــال التصميــامت التــي يُخرجهــا ويلصقهــا يف املســجد.

 صفاته وأخالقه
ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام أحمــد التزامــه الشــديد وتعلــق قلبــه باملســجد، كــام يشــهد لــه أصدقــاؤه بحرصــه عــى 

الفرائــض وأداء الســنن وحبــه للصيــام، ومتيــز بعاقــات حــب واحــرتام بــني رفقائــه وإخوانــه، يحــب الجميــع وال يكــره 

ــكان صــايف النفــس، حســن  ــا؛ ف ــا طيًب ــك قلًب ــه، امتل ــب من ــكام، ال يتحــدث إال إدا طُل ــل ال ــم الصمــت قلي أحــًدا، دائ

التعامــل، يفيــض بالخــر عــى مــن حولــه. 

ومتتــع بشــخصية رحبــة وســعت عاقاتــه االجتامعيــة، ومتيــز تعاملــه مــع اآلخريــن بالبســاطة والعفويــة، ســهل يف 

نســج العاقــة مــع اآلخريــن، ويســعى إلدخــال الــرور عليهــم وميــازح أهلــه جميعهــم، وتعتــيل البســمة محيــاه، كــام 

أنــه حنــون رسيــع االنفعــال، لكنــه رسيــع الرضــا والقبــول.

مشواره الجهادي
منــذ نعومــة أظافــره التحــق شــهيدنا الفــارس أحمــد بحركــة الجهــاد اإلســامي، ثــم انتقــل للعمــل مــع املجاهديــن 

يف رسايــا القــدس فأصبــح األســد املقــدام، البطــل الهــامم، تجــده يف جميــع الــدروب يســابق إخوانــه عــى أجــر الربــاط، 

(2014 - 1989)

ــة األرض  ــن كرام ــع ع ــض ليداف ــى، انتف ــاحات الوغ ــد يف س كاألس

ــار عــن ســاحه ورفــض التقاعــس والرتاجــع، مل  املســلوبة، نفــض الغب

يلتفــت لحظــة إىل الــوراء، تــاركًا الدنيــا مبلذاتهــا مقبــًا عــى الشــهادة، 

ضاربًــا لنــا أروع األمثــال يف البطولــة والفــداء، الشــهيد املجاهــد أحمــد 

مقــاط الشــاب ذلــك الشــجاع الــذي شــهدت لــه أرض املعركــة؛ فــكان 

املقــاوم العنيــد والبطــل املقاتــل حتــى لقــي ربــه شــهيد.
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ــا يطلــب الشــهادة ويســعى لهــا. ويقــول والــده: »امتــاز ابنــي الشــهيد  مل يقبــل بالكفــاح إال يف الصفــوف األوىل، ودامئً

أحمــد بالريــة يف العمــل، مل أعــرف أنــه يخــرج للجهــاد إال بعــد عملــه بســنوات؛ فقــد حــرص عــى اإلخــاص متخفًيــا 

عــن األنظــار«.

ــة يف  ــن، فالتحــق بصفــوف الوحــدة الصاروخي ــه املجاهدي ــي إخوان ــز عــن باق ــاوم أحمــد أن يتمي أراد شــهيدنا املق

ــل الويــات. ــا املحت ــي ذاق منه ــخ العــز والكرامــة الت ــزؤام بصواري ــق األعــداء املــوت ال ــى يذي ــا القــدس حت رساي

موعد مع الشهادة
مل يــرح شــهيدنا املقــدام أحمــد مكانــه، ومل يهــدأ لــه بــال، يبحــث عــن الشــهادة يف كل مــكان، مل تهمــه الحيــاة الدنيــا 

ــة الحــرب عــى قطــاع غــزة خــرج  ــده: »مــع بداي ــان، ويقــول وال ــا يف الجن ــه أراد أن يــزف عريًس ــرًا، فبعــد خطوبت كث

شــهيدنا املجاهــد أحمــد لتقــدم الصفــوف والدفــاع عــن ثــرى الوطــن«.

ــرب  ــام األوىل للح ــه يف األي ــاء رباط ــال أثن ــة اغتي ــد ملحاول ــد أحم ــهيد املجاه ــرض الش ــه تع ــد رفقائ ــب أح وبحس

ــد أن  ــه أن ينجــو بع ــه أرادت ل ــة الل ــان املرصــوص(، لكــن رعاي ــة البني ــام 2014م )معرك ــزة يف الع ــة عــى غ الصهيوني

ــن. ــه املجاهدي ــع إخوان ــه م ــذي تحصــن في ــزل ال قصــف املن

عــاد الشــهيد املجاهــد أحمــد إىل منزلــه بعــد أن أخــره رفاقــه أن طائــرات الغــدر قصفــت منــزل عائلتــه فجــاء رسيًعــا 

ليطمــن عــى والدتــه وأشــقائه التســعة، ثــم ودع والــده بابتســامة وطلــب الــرىض مــن والدتــه وقــال لهــا ادعــي يل أن 

أعــود لــك شــهيًدا.

يف يـــوم 4 أغســـطس )آب( 2014م أثنـــاء معركـــة البنيـــان املرصـــوص التـــي خاضتهـــا رسايـــا القـــدس واملقاومـــة 

ـــع  ـــرج م ـــد خ ـــاه؛ فق ـــا متن ـــد م ـــارس أحم ـــهيدنا الف ـــال ش ـــزة ن ـــاع غ ـــى قط ـــوين ع ـــدوان الصهي ـــد الع ـــطينية لص الفلس

ـــهيدنا  ـــن ش ـــد متك ـــال، وق ـــت االحت ـــي أذل ـــخ الت ـــن الصواري ـــدة م ـــة جدي ـــاق دفع ـــز وإط ـــن لتجهي ـــه املجاهدي إخوان

ـــة  ـــرات الصهيوني ـــن الطائ ـــدر م ـــخ الغ ـــه صواري ـــكان باغتت ـــه امل ـــاء مغادرت ـــخ، وأثن ـــز الصواري ـــن تجهي ـــد م ـــاوم أحم املق

ـــاه. ـــا متن ـــال م ـــد ن ـــهيًدا وق ـــى ش وارتق
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الشهيد املجاهد أحمد عبد الحكيم محمد األسطل 

الامع يف مواجهه األعداء

الميالد والنشأة
ــم، حيــث  ــارس مــن فرســان هــذه األمــة، وبطــل مــن أبطــال اإلســام العظي ــد ف يف 11 أغســطس )آب( 1988م ول

أرشقــت الشــمس مبولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد عبــد الحكيــم األســطل )أبــو يحيــى(، مبدينــة خانيونــس، وترعــرع يف 

ــوين  ــال الصهي ــم االحت ــرارة وظل ــي الفلســطينيني م ــل باق ــف، تجــرع مث ــم اإلســام الحني ــة بتعالي أحضــان أرسة ملتزم

ــوين الغاصــب. ــان الصهي ــدام الكي ــاًم تحــت أق ليبقــى فكــره راســًخا، يحــول األرض جحي

ــد  ــة يف مدرســة عب ــة اإلعدادي ــام، وانتقــل للمرحل ــة يف مدرســة صي ــة االبتدائي درس الشــهيد املجاهــد أحمــد املرحل

اللــه أبــو ســتة، ثــم أنهــى املرحلــة الثانويــة، وخــال مراحلــه الدراســية املختلقــة شــهد لــه الجميــع مــن معلمــني وطــاب 

بحســن الخلــق واملعاملــة الحســنة، ليكمــل مســرته التعليميــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، تخصــص خدمــة اجتامعيــة، 

أنهــى ســنتني مــن دراســته، واستشــهد لينــال الشــهادة العليــا، كــام متناهــا وســعى لهــا، متــزوج ولــه ابــن اســامه يحيــى. 

صفاته وأخالقه
ـــة  ـــا الحبيب ـــاع عـــن أرضن ـــن والوطـــن، والدف ـــز شـــهيدنا املجاهـــد أحمـــد األســـطل باألخـــاق الحســـنة، وحـــب الدي متي

ـــا ال يهـــاب يف اللـــه لومـــة الئـــم، رحيـــاًم عـــى إخوانـــه املؤمنـــني، شـــديًدا عـــى الكافريـــن  فلســـطني، فنشـــأ شـــجاًعا مقداًم

واملنافقـــني.

ــه،  ــى إخوت ــوف ع ــون عط ــرتام، حن ــب واح ــكل ح ــام ب ــث يعامله ــه حي ــره لوالدي ــدوء وب ــره باله ــذ صغ ــرف من ُع

متواضــع جــًدا مــع جرانــه وأقاربــه ويشــاركهم يف أفراحهــم وأحزانهــم، حتــى نــال حــب جميــع مــن حولــه، نظــًرا ألخاقــه 

العاليــة وصفاتــه الحســنة.

مشواره الجهادي 
هــم الرجــال، أبنــاء الوطــن الغــايل فلســطني، ضحــوا ليحيــا الوطــن، وتعمــر األرض، ويرحــل الغــزاة، ال يخشــون املــوت 

وال الجــراح، التحقــوا بركــب الجهــاد يف ســبيل اللــه، انضــم الشــهيد املجاهــد أحمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني 

(2014 - 1988)

لفلســطني يف قلبــه حكايــة، وللمقاومــة الباســلة يف روحــه ســجات 

وأرقــام، زرع الحــب بــني أقرانــه، يخطــو خطــوة املجاهــد الواثــق بنــر 

اللــه، يرابــط يف الخطــوط املتقدمــة، بيــده ســاحه، ويف اليــد األخــرى 

ــياج  ــب الس ــاه نص ــد، وعين ــاىل بتهج ــه تع ــات الل ــل آي ــف، يرت مصح

الفاصــل، نحــو أراضينــا التــي اغتصبــت عــام 1948م، ليتوعــد االحتــال 

بــأن الوطــن لــن ينســاه، ولــن ينــى مــن ضحــوا بدمهــم ألجلــه.
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ــا للنشــاط الدعــوي والعســكري، يحــب أصدقــاؤه مرافقتــه حــني يــأيت موعــد الربــاط عــى  ســنة 2005م، ليكــون منبًع

الثغــور، وضــع هدفــه نصــب عينيــه، ولســان حالــه يقــول: »منــوت مــن أجــل عزتــك وطهــرك يــا فلســطني«، ُعهــد مثــااًل 

للمجاهــد الصــادق الــذي يتحــى بالســمع والطاعــة وااللتــزام بــكل مــا يطلــب منــه، وحــب املجاهديــن لــه وثقتهــم بــه، 

وتعلقــه الكبــر بالقــرآن الكريــم وأخاقــه، وعمــل بجــد إىل جانــب إخوانــه املجاهديــن، وحــرص عــى أن يظــل يف دروب 

الجهــاد مشــهًرا ســاحه يف وجــه صهيــون.

موعد مع الشهادة 
ـــف  ـــال، وقص ـــاء األطف ـــكى، وأش ـــات الث ـــعبه؛ فرخ ـــن ش ـــداء ع ـــادي األع ـــفَّ أي ـــه أن يك ـــا رب ـــر، ودع ـــى الفج ص

ـــي  ـــرب الت ـــام الح ـــن أي ـــوم م ـــب، ويف ي ـــب املغتص ـــرق قل ـــعلة ليح ـــد ش ـــارس أحم ـــهيدنا الف ـــن ش ـــت م ـــني، جعل املدين

ـــة  ـــاعة الثامن ـــوص( ويف الس ـــان املرص ـــة البني ـــام 2014م )معرك ـــف الع ـــزة يف صي ـــاع غ ـــى قط ـــوين ع ـــدو الصهي ـــنها الع ش

والنصـــف بتاريـــخ 4 أغســـطس )آب( 2014م كان شـــهيدنا املقـــدام أحمـــد يف املعركـــة أثنـــاء الحـــرب؛ وألنـــه مـــن 

ـــون،  ـــدك الحص ـــو ي ـــد وه ـــد أحم ـــهيدنا املجاه ـــرى ش ـــب، أن ي ـــان الغاص ـــرق للكي ـــني، مل ي ـــدس امليام ـــا الق ـــاء رساي أبن

ـــه الشـــهيد املجاهـــد  ـــق درب ـــارش، ورحلـــت روحـــه للعـــا بجـــوار رفي ـــه بشـــكل مب ـــه صـــاروخ اســـتطاع أصاب ـــق علي فأطل

ـــن  ـــة م ـــامل املســـرة الجهادي ـــى إك ـــم ع ـــه، تحثه ـــه وأهل ـــني أصدقائ ـــا ب ـــدة زرعه ـــرتك بصـــامت عدي ـــام، لي ـــود اللح محم

ـــس. ـــي خانيون ـــطل بح ـــرة آل األس ـــه يف مق ـــم دفن ـــده، وت بع
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الشهيد املجاهد حامدة خالد جال مقاط

رىب األجيال عى حب الشهادة فنال رشفها

الميالد والنشأة
يف رحــاب بيــت مؤمــن نشــأ وتــرىب، فقــد ولــد شــهيدنا املجاهــد حــامدة خالــد مقــاط )أبــو مؤمــن( يف 21 يونيــو 

)حزيــران( 1985م يف بلــدة جباليــا البلــد مبحافظــة شــامل غــزة، والتحــق يف مدرســة جباليــا، ثــم أكمــل تعليمــه الثانــوي 

ــه الشــديد لدراســته وتفوقــه يف جميــع  ــن عفــان، وقــد عــرف عــن شــهيدنا املجاهــد حــامدة حب يف مدرســة عثــامن ب

املراحــل حتــى إنــه جمــع بــني حــب البندقيــة وحــب الدراســة، لكــن وضــع عائلتــه املــادي مل يســمح لــه إكــامل دراســته، 

وبــدأ يبحــث عــن عمــل حتــى ســاعد والــده يف البقالــة، ورسعــان أكمــل تعليمــه الجامعــي ليحصــل عــى بكالوريــوس 

الصحافــة واإلعــام مــن جامعــة األزهــر، ثــم ليلتحــق برنامــج الدراســات العليــا للحصــول عــى املاجســتر، لكــن اللــه 

اختــاره ليفــوز بالشــهادة العليــا عنــده قبــل أن ينهــي دراســته.

ـــم باملقاومـــني  ـــه ويصفه ـــه برعايتهـــم يف غياب ـــال، وأوىص زوجت ـــة أطف ـــزوج شـــهيدنا املجاهـــد حـــامدة وأنجـــب ثاث ت

األشـــبال.

صفات وأخالقه
مل يُعــرف عــن الشــهيد الفــارس حــامدة إال أخاقــه الحســنة وســرته الطيبــة فقــد متيــز بالصــدق واإلخــاص يف عملــه 

ــن  ــه م ــى كان ل ــه باملســاجد حت ــق قلب ــة وتعل ــاد واملقاوم ــرىب عــى حــب الجه ــا، وت ــاس جميًع ــه للن ــة ومحبت واألمان

مســجد نعمــة الغفــري زاويــة لتحفيــظ القــرآن ولرتبيــة األشــبال، يقــول والــده إنــه متيــز بطاقــة اللســان وعذوبــة الــكام، 

دائــم االبتســامة، رحيــم بــني أشــقائه التســعة، يعطــف عــى إخوتــه الصغــار ويحــرتم الكبــار، وعــرف بنشــاطه الدائــم 

وحبــه لعمــل الخــر ومســاعدة املحتاجــني.

مشواره الجهادي
ــدالع انتفاضــة األقــى  ــده إن شــهيدنا املقــدام حــامدة انضــم لصفــوف حركــة الجهــاد االســامي مــع ان يقــول وال

ــكري  ــاز العس ــق بالجه ــم التح ــد، ث ــا البل ــاء يف جبالي ــة الزرق ــة يف منطق ــوا للحرك ــن انضم ــل الذي ــن أوائ ــة، وم املبارك

(2014 - 1985)

ــه  ــق بندقيت ــاد، امتش ــق الجه ــلك طري ــهادة فس ــب الش ــق ح عش

ــه،  ــاد يف عروق ــب الجه ــد رسى ح ــان؛ فق ــّباقني للجن ــن الس ــون م ليك

واســتقى مــن إســامه معــاين اإلقــدام، وتعلــم يف مدرســة اإلميــان حــب 

اللــه ورســوله وأرضــه، فرتعــرع رجــًا ال يهــاب، وانضــوى تحــت رايــة 

مــن عشــقوا املــوت يف ســبيل اللــه، إنــه الشــهيد املقــدام حــامدة مقاط 

الــذي رىب األجيــال عــى حــب الجهــاد ليذيقــوا األعــداء مــرارة الــكأس 

عــر األزمــان.
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رسايــا القــدس ليكــون مــن املجاهديــن األوائــل، وعمــل مــع املرابطــني الذيــن يحمــون الثغــور؛ فقــد تــرك حــب الدنيــا 

ــه صــوالت وجــوالت. ــة ل ــدان املعرك ــوات، ويف مي ــاد والخل والشــهوات وفضــل الجه

بعــد ســنوات مــن عملــه العســكري تنقــل خالهــا يف مجــاالت مختلفــة تــم اختيــاره مــن قبــل قيــادة رسايــا القــدس 

ليكــون مســئول األمــن يف منطقــة الشــامل، كــام تــم تكليفــه لتجنيــد املجاهديــن ومتابعــة شــئون الحركــة يف منطقتــه، 

ومل يعــرف عــن شــهيدنا الفــارس حــامدة إال نشــاطه وفعاليتــه يف كل موقــع شــغله، وقــد تــرىب عــى يــده الكثــر مــن 

املجاهديــن، وكان مدرســة لتخريــج االستشــهاديني األبطــال مــن مجاهــدي رسايــا القــدس.

موعد مع الشهادة
بعــد ســنوات مــن املســرة واإلعــداد كان الشــهيد املقــاوم حــامدة مــع املوعــد الــذي متنــاه وســعى إليــه؛ فقــد ســعي 

إىل الشــهادة لــروي بدمائــه ثــرى الوطــن بعــد أن أكمــل الرســالة.

مــع بدايــة الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( خــرج 

شــهيدنا الفــارس حــامدة مــن منزلــه بعــد أن ودع أهلــه وزوجتــه وأبنــاءه وأخــذ عــى عاتقــه عــدم العــودة إال منتــرًا 

أو شــهيًدا وكان لــه مــا متنــاه.

مل تهــدأ طائــرات االحتــال عــى الرغــم مــن اســتهداف منــزل الشــهيد املقــاوم حــامدة؛ فقــد صبــت حمــم غضبهــا 

عــى شــهيدنا الفــارس بعــد رصــده وهــو يتفقــد املرابطــني يف املناطــق الحدوديــة وألقــت بصواريــخ غدرهــا عليــه بتاريــخ 

4 أغســطس )آب( 2014م حتــى فاضــت روحــه إىل بارئهــا وارتقــى شــهيًدا ليلقــى ربــه وقــد فــاز بالجنــان.
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الشهيد املجاهد دنيان كامل محمد منصور

عضو املجلس العسكري لرايا القدس بقطاع غزة

الميالد والنشأة
ــا األمل  ــزج فيه ــد فلســطني يف فــرتة امت ــة موالي ــه( كبقي ــد الل ــو عب ــان كامــل منصــور )أب ــد الشــهيد املجاهــد دني ول

ــران( 1973م  ــو )حزي ــة يف 13 يوني ــم املثقــوب والغــارق بهــم القضيَّ ــاق املخيَّ ــني زق ــُه األوىل ب باألمــل، وضّجــت رصخت

ــروا منهــا يف نكبــة العــام 1948م واســتقر بهــا الحــال مبخيــم  لعائلــة فلســطينية تعــود أصولهــا لبلــدة القســطينة التــي ُهجِّ

الشــابورة مبدينــة رفــح، أكمــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني مبخيم الشــابورة، 

وأنهــى دراســته الثانويــة فــرع الصناعــة مبجــال الصيانــة والكهربــاء، وتــزوَّج عــام 1994م وأنجــب خمســة مــن األبنــاء 

هــم: عبــد اللــه، ســارة، بيســان، ســامر، عــاء.

صفاته أخالقه
حــني نصــف البعــض تغيــب الكلــامت، بهــذه الكلــامت اســتهلت أم عبــد اللــه زوجــة الشــهيد القائــد دانيــان حديثهــا 

موضحــة أنهــا وجــدت يف زوجهــا صفــات اإلنســان الخلــوق ذا الهمــة العاليــة والــروح املرحــة، ومتتــع بحــب جميــع مــن 

حولــه ومل يبغضــه أحــد.

ُعــرف شــهيدنا املقــدام أبــو عبــد اللــه بحنانــه وعطفــه عــى الجميــع الســيام صغــاره وأطفــال املخيــم وأبنــاء أشــقائه، 

باإلضافــة إىل إخاصــه ووفائــه لرفاقــه وأصدقائــه، ويف شــاهد بســيط عــى وفائــه وتقديــًرا منــه لظــروف بعــض أصدقائــه 

الصحيــة ممــن بــرتت أطرافهــم مبشــوارهم الجهــادي، قــام بتجهيــز غرفــة داخــل منزلــه الجديــد وتأثيثهــا مبقاعــد ووســائل 

اســتضافة تتناســب مــع أوضاعهــم الصحيــة.

وأكملــت أم عبــد اللــه حديثهــا قائلــة: »اعتــاد زوجــي أبــو عبــد اللــه عــى تربيــة القطــط فتجــىَّ عطفــه عليهــا، تأتيــه 

كُلَّــام شــمت ريحــه وأدركــت حضــوره يف املنــزل، ويُجهــز لههــا الطَّعــام يف وعــاٍء صغــر، حيــث لديــه قطــة محببــة إليــه 

وعقــب استشــهاده اختفــت ومل تعــد للبيــت«.

(2014 - 1973)

ــلَّ الحديــد،  ــًدا، جســور بأســه شــديد يِف إن املعــروَف ال يُعــرَّف أب

ــار الشــهرة  ــن أنظ ــى ع ــل بصمــت، يتخف ــذي يعم ــه ذاَك ال ــا أروع م

يــاء، يتزاحــم مــع الصادقــني لحجــز مقعــد يف الجنــة، يــودع زوجــه  والرِّ

والصغــار كل مســاء، يعلــم أنَّ رجــًا يحمــل هــمَّ الوطــن فــوق كتفيــه 

وروحــه هــو عــى موعــد مــع الشــهادة يف أي لحظــة للقــاء ربــه. يرحــل 

ــامء تشــتهى قربــه وحــني تخطــو بنــا الخطــوات لنلقــى  قــدًرا وكأن السَّ

أهلــه، تتلعثــم الحكايــا يف وصفــه كأنَّــه قطعــة مــن الجنــة، فبــأي روح 

نلتقــي الشــهداء حــني نذكرهــم فــا نُحِســَن لهــم مــن الوصــِف شــيًئا.
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مشواره الجهادي
انتمــى الشــهيد املقــدام دنيــان يف بدايــة التســعينات لحركــة الجهــاد اإلســامي انطاًقــا مــن أزقــة مخيــم الشــابورة 

الفقــر مبحافظــة رفــح حيــث التــزم مــع بعــض اإلخــوة يف مســجد العــودة، الذيــن اســتطاع مــن خالهــم أن يتعــرف عــى 

أفــكار ومبــادئ ومرتكــزات الحركــة، واقتنــع بهــا وراح ينظــر لهــا بــني صفــوف أصدقائــه ومحبيــه. 

ــت تعقــد يف مســجد  ــي كان ــة الت ــة والفكري ــدوات الديني ــه عــى حضــور الن ــد الل ــو عب واظــب شــهيدنا الفــارس أب

ــا للعمــل اإلعامــي، وبنــاء عــى ذلــك تــم تكليفــه مــن قبــل اإلخــوة يف اللجــان اإلعاميــة مبهمــة  العــودة، وُعهــد محًب

ــات وغرهــا مــن هــذه األعــامل.  ــة عــى الجــدران واإلعــان عــن العملي ــع املنشــورات والكتاب توزي

ُعــرف شــهيدنا البــار أبــو عبــد اللــه بالتزامــه الدينــي والوطنــي والجهــادي، وقــد جعــل مــن بيتــه منــذ بدايــة عملــه 

الجهــادي مقــًرا ونقطــة التقــاء للعمــل التنظيمــي واالنطــاق مــن داخلــه، بالرغــم مــن الوضــع األمنــي املــرتدي نظــًرا 

للوجــود الصهيــوين املكثــف بقطــاع غــزة آنــذاك، فــكان بيتــه عبــارة عــن النــواة الحقيقيــة الــذي يلتقــي فيــه الجميــع 

للتخطيــط والعمــل. 

عــى الرغــم مــن عــدم إكــامل شــهيدنا الفــارس أبو عبــد الله ملشــواره الــدرايس إال أنــه كان يشــارك يف أغلب نشــاطات 

الجامعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي آنــذاك، ويشــارك يف الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات مجلــس 

الطبلــة يف جامعتــي اإلســامية واألزهر.

ــه بصمــت يف الوقــت الــذي تخلــف فيــه الكثــر مــن األشــخاص عــن دورهــم  ــو عبــد الل عمــل الشــهيد املقــدام أب

خوًفــا مــن بطــش الســلطة وقبضتهــا الحديديــة، ومل ميــِض الوقــت الطويــل حتــى بــدأت اســتدعاءات االعتقــال تتهافــت 

بالجملــة عــى منــزل الشــهيد املجاهــد أبــو عبــد اللــه وبــدأت الســلطة مباحقــة اإلخــوة املجاهديــن وقمــع تجمعاتهــم 

ــرارة  ــذاب وم ــوان الع ــا أل ــرات، ذاق فيه ــدة م ــلطة ع ــن الس ــزة أم ــدى أجه ــل ل ــد اعتق ــا، وق ــتدعائهم إىل مقراته واس

الســجن والظلــم، وعــى الرغــم مــن كــرة اعتقالــه وســجنه وتعذيبــه مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة، إال أنــه مل تــرد إىل 

ــا عــى عاقــة مميــزة بالكثــر مــن أبنــاء األجهــزة األمنيــة املبنيــة عــى  عقلــه فكــرة االنتقــام والثــأر، بــل ظــل محافظً

فكــرة الرشاكــة يف الدفــاع عــن هــذا الوطــن مهــام اختلفــت األفــكار والــرؤى السياســية، األمــر الــذي تــرك أثــًرا كبــرًا يف 

نفوســهم فيــام بعــد، ودفــع الكثــر منهــم لالتحــاق بصفــوف الجهــاد اإلســامي وانخراطهــم يف العمــل الجهــادي ضمــن 

الدوائــر العســكرية لرايــا القــدس.

ــا الشــهيد القائــد أبــو عبــد  مــع بدايــات انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة بــدت عامــات الفــرح تظهــر عــى محّي

اللــه بفعــل هــذه االنتفاضــة الوليــدة، وقــام مــن جديــد بإعــادة تنظيــم الشــباب، وبــرز دوره يف قيــادة العمــل مبدينــة 

رفــح، ومل ينحــر دوره يف تجنيــد الشــباب وتأطرهــم الحــريك، بــل حمــل ســاحه البســيط وأخــذ يذهــب مــع مجموعــة 

مــن الشــباب لاشــتباك مــع جنــود االحتــال وآلياتــه عنــد بوابــة صــاح الديــن الحدوديــة، مــا أدى إىل إصابتــه يف أحــد 

االشــتباكات إصابــة خطــرة يف الكبــد كادت أن تقتلــه، لكــن بفضــل اللــه ومنتــه تعــاىف مــن هــذه اإلصابــة، وعــاد مــن 

جديــد ليبــارش عملــه.
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تكلــف الشــهيد املجاهــد أبــو عبــد اللــه مــن قبــل رسايــا القــدس بــإدارة ملــف اإلعــام الحــريب للرايــا، وقــد أحــدث 

نقلــة نوعيــة يف مجــال اإلعــام املقــاوم، وعمــل عــى تطويــر العمــل اإلعامــي مــن خــال إصــدار الكثــر مــن الكتــب 

والنــرشات والدوريــات وكذلــك إنتــاج األفــام والكليبــات العســكرية التــي تخــص الشــهداء وســرهم الذاتيــة، وتوثيــق 

العمليــات العســكرية لرايــا القــدس، وكان عملــه مميــزًا جــًدا وذا بصمــة خاصــة اســتحق إعجــاب الكثريــن.

نظــًرا لتميــز الشــهيد القائــد دنيــان وتحليــه بــروح املســئولية العاليــة، وتحملــه لهمــوم العمــل كلهــا عــى كاهلــه، 

فقــد تــم تكليفــه مــن قيــادة رسايــا القــدس باملســئولية عــن قيــادة ملــف املعلومــات واالســتخبارات يف قطــاع غــزة، وقــد 

أخــذ منــذ اللحظــة األوىل بتطويــر هــذا امللــف وتنظيــم العديــد مــن اإلخــوة املميزيــن يف هــذا املجــال، وعمــل بجــد 

ونشــاط برفقــة الــكادر الــذي أرشف عــى تعيينــه بنفســه كخليــة النحــل، وتلقــى الشــهيد القائــد أبــو عبــد اللــه عــدة 

دورات خاصــة وعليــا يف هــذا املجــال، مــام جعلــه يتقــدم بشــكل ملحــوظ يف هــذا األمــن واملعلومــات، ويف الفــرتة التــي 

ســبقت الحــرب عــى غــزة معركــة البنيــان املرصــوص، كلــف مبســئولية قيــادة رسايــا القــدس يف لــواء الشــامل، والتــي 

شــعر الجميــع حينهــا بعظــم املســئولية املوكلــة إليــه.

موعد مع الشهادة
ــة  ــق املأهول ــتهداف للمناط ــوت واس ــف للبي ــن قص ــه م ــه وطغيان ــدو يف غّي ــتمرار الع ــة واس ــتداد املعرك ــع اش م

ــراج خــال الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م  بالســكان والعائــات واألب

)معركــة البنيــان املرصــوص(، أقــدم العــدو الصهيــوين يف 4 أغســطس )آب( 2014م عــى اســتهداف أحــد البيــوت الــذي 

تعــود ملكيتــه لعائلــة أبــو نجــم يف بلــدة جباليــا شــامل قطــاع غــزة، والــذي كان الشــهيد القائــد أبــو عبــد اللــه متواجــًدا 

بداخلــه هــو ومجموعــة مــن إخوانــه املجاهديــن، إىل جانــب مرافقــه الشــخيص الشــهيد املجاهــد عبــد النــارص العجــوري، 

األمــر أدى إىل ارتقــاء الشــهيد القائــد أبــو عبــد اللــه والشــهيد املجاهــد عبــد النــارص العجــوري وعــدد مــن ســكان العائلــة 

املجاهــدة التــي مــا بخلــت بتقديــم دمائهــا وأرواحهــا يف ســبيل اللــه ويف ســبيل حاميــة املجاهديــن، والشــهداء هــم: ســها 

حامــد أبــو نجــم )30 عاًمــا( وابنتهــا الطفلــة رغــد )5 ســنوات(، محمــد محمــد أبــو نجــم )22 عاًمــا(، أحمــد محمــد أبــو 

نجــم )17 عاًمــا(.

ـــدس  ـــا الق ـــت رساي ـــوم أعلن ـــك الي ـــي ذل ـــه؛ فف ـــاق درب ـــذه ورف ـــه وتامي ـــا عـــى ذوي ـــوم عاِديَّ ـــك الي ـــن فجـــر ذل مل يك

ـــامل  ـــا يف ش ـــة وقائده ـــتخبارات األمنيَّ ـــدة االس ـــئول وح ـــال مس ـــن اغتي ـــامي ع ـــاد اإلس ـــة الجه ـــكري لحرك ـــاح العس الجن

ـــن  ـــه م ـــوب ُعرس ـــمه ليج ـــا باس ـــة وجًع ـــر الغاضب ـــتعلت الحناج ـــى اش ـــور حت ـــان منص ـــد دني ـــهيد القائ ـــزة الش ـــاع غ قط

ـــه إال  ـــتوي ل ـــه ال يس ـــًا مثل ـــه كأنَّ رُج ـــقط رأس ـــاع مبس ـــوب القط ـــى جن ـــهاده ألق ـــر استش ـــث مق ـــاميل حي ـــد الشَّ الح

ـــن. ـــِن كلَّ الوط ـــوَل للوط الوص

شــكّل نبــأ استشــهاد الشــهيد القائــد أبــو عبــد اللــه صدمــة كبــرة لنفــوس الكثريــن مــن أبنــاء رسايــا القــدس والقيادة 

العســكرية، وظــن العــدو واهــاًم يف تلــك اللحظــة أنــه باغتيالــه القــادة سيحســم املعركــة لصالحــه وســيجر املجاهديــن 

ــة املعركــة بــكل قــوة مــع  ــه العكــس، واســتطاعوا مواصل ــوا ل ــا أثبت عــى رفــع الرايــة البيضــاء، إال أن مجاهــدي الراي

مراعــاة مــا تقتضيــه املرحلــة مــن تكتيــك.
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الشهيد املجاهد رمضان كامل أحمد البكري

رحلة جهاد سجلت حكايتها بالدم

الميالد والنشأة
أبــر الشــهيد املجاهــد رمضــان كــامل البكــري )أبــو أحمــد( النــور يف 31 يوليــو )متــوز( 1981م يف مخيــم الشــاطئ 

لاجئــني وســط أرسة محافظــة ملتزمــة تعــرف واجبهــا الدينــي واألخاقــي تجــاه الوطــن والديــن، فــكان مثــااًل يف األخــاق 

ــة  ــذي شــهد نكب ــا يف العــام 1948م ال ــروا منه ــي ُهجِّ ــة الت ــة »أســدود« املحتل والتواضــع. تعــود جــذور األرسة إىل قري

شــعب فلســطني. 

ــة  ــل االبتدائي ــقيقات. درس املراح ــاث ش ــقاء وث ــة أش ــن وثاث ــن الوالدي ــان م ــد رمض ــهيدنا املجاه ــون أرسة ش تتك

واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث باملخيــم، ومل يكمــل دراســته بســبب الظــروف االجتامعيــة الصعبــة ألرستــه فــرتك 

الدراســة واتجــه للعمــل ملســاعدة أرستــه يف شــئون البيــت. تــزوج مــن فتــاة صابــرة أنجبــت لــه 4 أبنــاء هــم )محمــد، 

أحمــد، بســمة، فاطمــة(.

صفاته وأخالقه
أبــو أحمــد والــد الشــهيد الفــارس رمضــان تحــدث قائــًا: »رمضــان رحمــه اللــه ابــن بــار، محبــوب مــن الجميــع، كل 

أبنــاء املخيــم يعرفونــه والجميــع يحبــه بســبب تواضعــه وأخاقــه الحســنة الرفيعــة، هــو يســاعد اآلخريــن وال يــرد أحــًدا 

طــرق بــاب منزلنــا رغــم أن وضعــه املــادي صعــب إال أنــه يؤثــر عــى نفســه ويســاعد املحتاجــني والفقــراء ويقــدم لهــم 

مــا يحتاجونــه، ويكــره الظلــم وال يحــب أن يــرى مظلوًمــا، ويقــف بجانــب املظلومــني ويــرد لهــم مظاملهــم، فــكان مثــااًل 

يف األدب واألخــاق«.

أمــا شــقيقه األكــر أبــو كــامل وهــو أســر محــرر ففقــد ابنــه البكــر كــامل )3 ســنوات( عندمــا اســتهدف عمــه الشــهيد 

املجاهــد رمضــان، قــال: »الحديــث عــن رمضــان يطــول ويطــول وال نســتطيع أن نوفيــه حقــه، فهــو محبــوب مــن الجميــع 

والــكل أحبــه ســواء نحــن عائلتــه أو الجــران يف مخيــم الشــاطئ، كلهــم يعرفــون الشــهيد رمضــان البكــري، فهــو يســاعد 

الجميــع ويعطــف عــى الصغــر ويحــرتم الكبــر«.

(2014 - 1981)

ــل  ــى معاق ــر ع ــٍق يغ ــعاع ح ــهيد، كش ــا ش ــت ي ــاٍف أن ــر ص كنه

الطغــاة، كجبــل راســخٍ تتحطــُم عليــه مؤامــرات العبيــِد، كتاريــخ فخــٍر 

ــا  ــٍد، كشــمِس ال يغطيه ــدٍم طاهــٍر ملجاهــٍد صندي ــه ب ــجلت صفحات ُس

ــاٍن ال  ــر ق ــا أحم ــاء حره ــرِة املس ــُد، كخاط ــه ويزي ــٌف من ــُف وأل الزي

يقبــُل التجديــد. كأنشــودٍة ُحــرٍة كلامتُهــا نــاٌر للعــدا ووعيــٌد، وحروُفهــا 

عهــٌد ووعــٌد، ماضــوَن حتــى النــِر األكيــِد، وألحانُهــا، عزُفهــا الرصــاُص 

ــد! ــًى فلســطينٌي عني ــا تطــرُب األســامَع، وموســيقاُرها فت وأنغاُمه
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وتابــع أبــو كــامل: »منــذ صغــره وهــو يحــب أن يكــون مجاهــًدا يقــارع هــذا املحتــل الغاصــب فــرتاه يشــارك وهــو 

صغــر يف إلقــاء الحجــارة عــى دوريــات الجيــش الصهيــوين، وكان يتمنــى أن يُقتــل شــهيًدا يف ســبيل اللــه«.

وأكمــل أبــو كــامل وهــو يســتذكر آخــر اللحظــات قبــل استشــهاد شــقيقه الشــهيد الفــارس رمضــان: »انتابنــي شــعور 

ــه،  ــرشق الوج ــعيد وكان م ــان س ــعرت أن رمض ــة، ش ــرحل يف أي لحظ ــه س ــا وأن ــى بينن ــن يبق ــان ل ــأن رمض ــب ب غري

ــكاء ابنــي الطفــل كــامل فوجــده يبــي ويقــول: »عمــي مــش رايض يوقفنــي  وصعــد إىل ســطح املنــزل عــى صــوت ب

عــى الســور«، فقــام رمضــان بحمــل كــامل ووقــف عــى الســور فشــعرت أنهــام لــن يبقيــا عندنــا وبالفعــل خرجــت مــن 

البيــت، وكان البيــت مليًئــا بأغلــب أفــراد العائلــة، ومــا هــي إال لحظــات معــدودة حتــى ُقصــف املنــزل لرتقــى رمضــان 

وكــامل وعــدد مــن أفــراد األرسة شــهداء«.

مشواره الجهادي
أبــو زكريــا وهــو رفيــق الشــهيد املقــاوم رمضــان يف الجهــاد واملقاومــة تحــدث قائــًا: »منــذ بدايــة انتفاضــة األقــى يف 

العــام 2000م انتمــى شــهيدنا رمضــان لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مخيــم الشــاطئ لاجئــني، وعمــل يف املجــال الدعــوى 

ــم  ــض يف مخي ــجد األبي ــل املس ــبال داخ ــم لألش ــرآن الكري ــظ الق ــات تحفي ــن حلق ــئواًل ع ــيايس، وكان مس ــال الس واملج

الشــاطئ، وأصبــح مبثابــة األب والشــيخ واألخ لهــؤالء األشــبال وتــدرج يف العمــل الحــريك حتــى أصبــح عضــًوا يف لجنــة 

املنطقــة ومرشًفــا عــى ملــف الرياضــة يف مخيــم الشــاطئ«.

وتابــع أبــو زكريــا: »يف عــام 2002م انضــم الشــهيد رمضــان لصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

ــادة  ــن الشــهداء الق ــة م ــع مجموع ــل م ــة فعم ــاد واملقاوم ــوف الجه ــني يف صف ــل املنخرط ــن أوائ ــون م اإلســامي ليك

أبرزهــم الشــهيد القائــد رائــد أبــو فنونــة، وكان الشــهيد رمضــان أحــد أفــراد وحــدة االستشــهاديني، كــام أنــه عمــل يف 

وحــدة الهندســة، وشــارك املجاهديــن الربــاط عــى الثغــور ويف العديــد مــن املهــام والعمليــات الجهاديــة«.

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 4 أغســطس )آب( 2014م حانــت لحظــة رحيــل شــهيدنا الفــارس رمضــان وذلــك حــني قامــت قــوات االحتــال 

ــام 2014م  ــوين عــى قطــاع غــزة يف الع ــي شــنها العــدو الصهي ــه خــال الحــرب الت ــزل عائلت ــوين باســتهداف من الصهي

)معركــة البنيــان املرصــوص(، وارتقــى معــه عــدد مــن أفــراد عائلتــه وهــم الشــهداء األبــرار: كــامل أحمــد البكــري )3 

أعــوام(، ابتســام إبراهيــم البكــري )37 عاًمــا(، أســيل محمــد البكــري )7 أعوام(، أســامء محمــد البكري )4 شــهور( وإصابة 

عــدد آخــر مــن أفــراد األرسة والجــران. رحــل شــهيدنا املقــدام رمضــان وســيبقى اســمه محفــوًرا يف ذاكرتنــا وذاكــرة مــن 

أحبــه، وعزاؤنــا الوحيــد أنــه رحــل شــهيًدا ولحــق بركــب مــن أحبهــم مــن الشــهداء، فســام عليــه يف الخالديــن.
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الشهيد املجاهد زاهر محمد خليل األنقح

بركان ثورة تفجر يف وجه الطغاة

الميالد والنشأة
شــع نــور شــهيدنا املجاهــد زاهــر محمــد األنقــح 5 أيلــول )متــوز( 1990م يف بلــدة جباليــا البلــد شــامل قطــاع غــزة، 

ونشــأ وترعــرع يف أحضــان والديــه اللذيــن ربيــاه تربيــة إســامية ليكــر يف ربــوع املســاجد، ودرس املرحلــة األساســية يف 

مــدارس بلــدة جباليــا البلــد والتحــق مبدرســة عثــامن بــن عفــان، لينهــي تعليمــه الثانــوي منهــا، وواصــل حياتــه حتــى 

عمــل يف مجــال تنجيــد الكنــب والكــرايس ليســاعد والــده يف إعالــة أرستــه التــي تعــاين ظــروف الحيــاة الصعبــة التــي 

يعيشــها كافــة أبنــاء شــعبنا يف قطــاع غــزة. وشــهيدنا املجاهــد زاهــر متــزوج رزقــه اللــه بنتــني ســجى وميــار.

صفاته وأخالقه
والــدة الشــهيد الفــارس زاهــر تحدثــت عــن أهــم الصفــات التــي متيــز بهــا الشــهيد، قائلــًة: »متيــز ابنــي زاهــر بهدوئــه 

والتزامــه الشــديد وتواضعــه، وهــو محبــوب مــن الجميــع، شــديد التعلــق بوالديــه، عــى عاقــة جيــدة مــع الكثــر مــن 

املجاهديــن، منهــم مــن ال زال عــى قيــد الحيــاة، ومنهــم مــن استشــهد، ومنهــم الشــهيد املجاهــد عطيــة مقــاط الــذي 

يعتــر مــن املقربــني لــه، وتربطــه كذلــك عاقــة بالشــهداء صائــب البطــش ومحمــود ولــود وبهــاء أبــو الليــل، وقــد حــزن 

عليهــم حزنـًـا كثــرًا«.

مــن جانبهــا أوضحــت زوجــة الشــهيد املقــدام زاهــر قائلــًة: »زاهــر زوج مثــايل، وإنســان غــر عــادي بأخاقــه؛ فقــد 

كانــت أخاقــه حســنة وال توصــف، صاحــب القــول والفعــل، شــخصيته كانــت تعجــب كل مــن عرفــه وأحبــه، كنــت أشــعر 

بوجــوده كاألب والــزوج؛ فقــد كان ميــأل البيــت بالحيــاة عندمــا يحــر، وعندمــا رزقنــا اللــه ابنتنــا البكــر ســجى فــرح 

فرًحــا شــديًدا ال يوصــف«.

مــن جهتــه تحــدث والــد الشــهيد املقــاوم زاهــر قائــًا: »ربيــت ابنــي زاهــر تربيــة إســامية، فهــو نعــم االبــن البــار 

ــن  ــاه وبالوالدي ــدوا إال إي ــك أال تعب ــاىل: »وقــى رب ــه تع ــل بقول ــد عم ــه؛ فق ــه يف حيات ــرآن ويطبق ــرأ الق ــه، يق بوالدي

(2014 - 1990)

فارســنا املقــدام زاهــر، ترجــع لنــا أحزانــك يف منتصــف الليــل 

لتشــاركني وقتــي، نحــاول أن نحضــن طيفــك بــني أيدينــا ونتلــو بعــض 

األبيــات امللتهبــة بدمــاء جرحــك الراعــف، ال نعــرف ماذا نحــي والدمع 

عــى وجهنــا مل يجــف بعــد، ال نعــرف ملــاذا تهــرب منــا الكلــامت عندما 

نكتــب عــن قصــة مجــدك وفخــارك، وتغــرق ذاكرتنــا يف بحــر الدمــاء 

ــز  ــات الع ــى لوح ــون وع ــى ورد الحن ــراك ع ــنكتب ذك ــرة، س الطاه

والــرشف، وســنقذف ثورتــك يف وجــه الطغــاة، ونرفــع رايتــك خفاقــة 

عــى جرحــك النــازف لتتهــاوى أمامــه عــروش املتآمريــن.
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إحســانا«. كان قبــل أن يذهــب إىل عملــه الجهــادي يــأيت إلينــا ويطلــب منــا أن ندعــو لــه، ويقــول: أنــا متفائــل بدعائكــم 

يل، وبعــد أن يعــود مــن عملــه ســاملًا يجلــس بجانبنــا ويتحــدث معنــا ويتنــاول معنــا الطعــام«.

مشواره الجهادي
البيئــة اإلســامية التــي نشــأ فيهــا شــهيدنا الفــارس زاهــر جعلتــه يتجــه نحــو مســجد التوحيــد القريــب مــن ســكنه 

ليكــون املدرســة األوىل التــي يتعلــم فيهــا تعاليــم اإلســام، وبعــد أن تعــرف عــى حركــة الجهــاد اإلســامي أيقــن أنهــا 

ــاء شــعبنا. يف عــام 2007م التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد  ــذي يســتطيع أن يدافــع عــره عــن أبن ســتكون املســلك ال

اإلســامي، وكان مــن أبنائهــا املخلصــني، فشــارك يف إحيــاء كافــة فعاليــات الحركــة املركزيــة التــي كانــت تقــام يف محافظــة 

ــادة  ــه قي ــره اختارت ــذي أظه ــه ال ــة ســكناه، ونظــًرا لنشــاطه وإبداع ــام يف منطق ــت تق ــي كان ــى الت شــامل غــزة أو حت

املنطقــة ليكــون عضــو لجنــة منطقــة الزرقــاء، واملســئول اإلداري فيهــا، وبعــد إنشــاء مســجد نعمــة الغفــري يف منطقــة 

الزرقــاء التــزم فيــه يتابــع الشــباب ويحثهــم عــى الصــاة خاصــة الفجــر، أخــذ يقــي وقــت فراغــه يف املســجد بــني صــايت 

املغــرب والعشــاء بقــراءة القــرآن ومتابعــة حلقــات تحفيظــه، وكان مــن اإلخــوة الذيــن يلقــون الــدروس الدعويــة أمــام 

املصلــني. 

التحــق الشــهيد املجاهــد زاهــر بصفــوف رسايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، وقــد تحــدث 

أبــو خالــد أحــد كــوادر رسايــا القــدس بكتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل عــن أبــرز املهــامت الجهاديــة للشــهيد الفــارس 

زاهــر، قائــًا: »الشــهيد الفــارس زاهــر رحمــه اللــه شــديد البــأس عــى أعــداء اللــه، محبــوب بــني إخوانــه املجاهديــن 

ويحــب الربــاط واملرابطــني، وهــو مــن املجاهديــن الفاعلــني واملميزيــن يف عملهــم الجهــادي، شــارك يف قصــف املــدن 

واملغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ القــدس والجــراد، ولــه دور بــارز يف إطــاق الصواريــخ صــوب املغتصبــات الصهيونيــة 

خــال املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس وأبرزهــا معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م«

موعد مع الشهادة
بتاريــخ 4 أغســطس )آب( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

ــر  ــارس زاه ــهيدنا الف ــتهداف ش ــن اس ــة م ــتطاع الصهيوني ــرات االس ــت طائ ــوص( متكن ــان املرص ــة البني 2014م )معرك

ــا البلــد شــامل قطــاع غــزة، وارتقــى معــه رفــاق دربــه: الشــهيد املجاهــد  بالقــرب مــن مســجد التوحيــد ببلــدة جبالي

ســليامن معــروف والشــهيدان املجاهــدان الشــقيقان حــامدة وأحمــد مقــاط.

ــًة: »حــر زاهــر عنــدي يف البيــت،  اســتذكرت األم الصابــرة الســاعات األخــرة لنجلهــا الشــهيد املقــاوم زاهــر، قائل

ســألته: هــل أنــت جائــع؟ فقــال يل: ال يــا أمــي؛ فقــد أفطــرت قبــل ســاعة، ولكــن جهــزي يل الغــذاء حتــى أعــود، وقبــل 

أذان املغــرب عــاد وتنــاول الطعــام مــع إخوتــه وخــرج مرًعــا حتــى لحقــت بــه عنــد مدخــل الــدرج ونظــر يل، وقــال: يــا 

أمــي ال تخــايف عــيلَّ أنــا يف منطقــة آمنــة، وبعــد ثــاث ســاعات ســمعنا قصًفــا شــديًدا يف املنطقــة بعدهــا أخــرين والــده 

بــأن زاهــر قــد استشــهد، فعــم الحــزن عــى الجميــع يف البيــت، وال يســعني إال أن أقــول لــه للــه مــا أعطــى وللــه مــا 

أخــذ، وملتقانــا الجنــة بــإذن اللــه«.
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الشهيد املجاهد سليامن محمد عمر عيل معروف

صدق االنتامء وروعة االصطفاء

ميالد الفارس
ــه  ــي الل ــت: »رزقن ــأته، فقال ــاده ونش ــن مي ــت ع ــروف تحدث ــر مع ــد عم ــليامن محم ــد س ــهيد املجاه ــدة الش وال

ــا، وأنهــى  ــدة جبالي ــه ودرس يف مــدارس بل ــر )شــباط( 1990م، نشــأ وترعــرع يف أحضــان أرست ســليامن بتاريــخ 4 فراي

ــر«. ــة الكمبيوت ــل يف مجــال صيان ــب، وعم ــدرس إدارة مكات ــة األزهــر لي ــم التحــق بجامع ــوي، ث ــه الثان تعليم

صفاته وأخالقه
عــن الصفــات التــي متيــز بهــا الشــهيد الفــارس ســليامن قالــت والدتــه: »متيــز بهدوئــه وتواضعــه، صاحــب شــخصية 

ــه  ــه وأصدقائ ــق بوالدي ــع، شــديد التعل ــن الجمي ــوب م ــه، محب ــة عمل ــة وغامضــة، ال يتحــدث ألحــد عــن طبيع صامت

الذيــن أحبهــم بصــدق كأنهــم إخوتــه«.

وتابعــت األم الصابــرة حديثهــا: »ســليامن رحمــه اللــه إذا استشــهد أحــد أصحابــه يحــزن كثــرًا كأمثــال رفيــق دربــه 

وصديقــه املقــرب لــه الشــهيد عطيــة مقــاط وغــره مــن الشــهداء، وكنــت أشــعر بأنــه ســوف يلحــق بهــم شــهيًدا يف أي 

ــه  ــاره الل ــه كان نافــًذا فاخت ــه وأزوجــه، ولكــن قــدر الل وقــت، وهــذا األمــر جعلنــي أعجــل يف البحــث عــن عــروس ل

ليكــون زوًجــا للحــور العــني بــإذن اللــه«.

مــن جانبــه، أوضــح والــد الشــهيد املقــدام ســليامن قائــًا: »ســليامن مــن امللتزمني يف املســجد منــذ صغره، وهــذا يرجع 

إىل البيئــة املتدينــة والرتبيــة اإلســامية الســليمة التــي نشــأ فيهــا التــي جعلتــه شــديد االلتــزام بالصلــوات مبســجد نعمــة 

الغفــري القريــب مــن منزلنــا، كــام أنــه كان حنونـًـا عــيلَّ وعــى والدته وعــى إخوتــه وأخواته يف املنــزل وخاصــة األطفال«.

وأشــار والــد الشــهيد املجاهــد ســليامن إىل أنــه مل يكــن يعــارض نجلــه الشــهيد الفــارس ســليامن يف أي عمــل يقــوم 

بــه، بــل يحثــه عــى أعــامل الخــر، ومل مينعــه مــن العمــل يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا 

القــدس؛ فهــو مــن شــق طريقــه وهــو يعــرف بــأن نهايــة هــذا الطريــق إمــا النــر أو الشــهادة يف ســبيل اللــه.

(2014 - 1990)

ــع  ــا م ــد إلين ــت؟ ع ــاذا فعل ــق م ــا العاش ــروف! أيه ــليامن مع س

أغاريــد الطيــور، عــد إلينــا مــع نســيم الصبــاح ليعــم عبــق طهــر دمــك 

عــى الــوادي وترفــع عــن الوجــه الجريــح كل األقنعــة، أيــن أنــت اآلن 

يــا ضــوء القمــر عــى الثغــور؟ يلتــف عــى عنقــي حبــل املــوت والحــزن 

الثقيــل، آه مــن شــوقي. إين يف ســاحة املــوت أقــارع الطغــاة، وأدفــن 

ــًا، ويظــل  ــه دهــًرا طوي ــي العاشــق يف أكفان ــي اآلهــات، يختف يف قلب

العاشــق املحــروم يف القــر عليــًا.
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واســتذكر والــده موقًفــا لــه وهــو طفــل يــدل عــى شــجاعته منــذ صغــره، فقــال: »حــني بلــغ ســليامن العــارشة مــن 

ــا آخــذه معــي للكــرم عــى الحصــان، وكان الحصــان  ــا لكــرم عنــب يف شــامل بيــت الهيــا، وأحيانً عمــره وكنــت متضمًن

ال يســمح ألحــد بــأن يركــب عــى ظهــره وفجــأة افتقــدت ابنــي ســليامن وإذا يب أراه راكًبــا عــى ظهــر الحصــان وحــده 

ويســر بــه وكأنــه خيــال كبــر«.

مشواره الجهادي
مــن صغــره شــارك إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي وســاعدهم يف العمــل الجامهــري، فنشــأ يف ربــوع وأحضــان 

حركــة الجهــاد اإلســامي، وأصبــح يشــارك يف فعاليــات الحركــة، ورغــم حداثــة ســنه تــوىل مســئولية شــعبة الشــهيد عــامر 

الجدبــة مبنطقــة الزرقــاء، وعمــل يف صفــوف الرابطــة اإلســامية بجامعــة األزهــر، ويف عــام 2006م طالــب قيــادة رسايــا 

ــا مــن  القــدس يف منطقتــه العمــل يف صفــوف الرايــا، ونظــًرا اللتزامــه وشــجاعته ورسيتــه تــم تنظيمــه ليصبــح جنديً

جنــود رسايــا القــدس حيــث شــارك إخوانــه املجاهديــن يف الربــاط عــى الثغــور وأرشف عــى مجموعــة مــن املرابطــني، ثــم 

أصبــح منــدوب اإلعــام الحــريب يف رسيــة منطقــة الزرقــاء، وخــال معركــة البنيــان املرصــوص تــم تكليفــه مــن قبــل قيــادة 

الرايــا بــأن يكــون رجــل األمــن يف منطقتــه ليتابــع تحــركات العمــاء واملشــبوهني ليقــوم بتبليــغ اإلخــوة املجاهديــن يف 

حــال ظهــور أي تحــركات مشــبوهة يف املنطقــة.

موعد مع الشهادة
ــان املرصــوص(  مــع انــدالع الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البني

وبتاريــخ 4 أغســطس )آب( 2014م اســتهدفت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة شــهيدنا املجاهــد ســليامن بالقــرب مــن 

مســجد التوحيــد ببلــدة جباليــا البلــد شــامل قطــاع غــزة، وارتقــى برفقتــه رفــاق دربــه الشــهيد املجاهــد زاهــر األنقــح 

والشــهيدان املجاهــدان الشــقيقان حــامدة وأحمــد مقــاط.

واســتذكرت والــدة الشــهيد املقــدام ســليامن الســاعات األخــرة لنجلهــا قائلــًة: »عمــل مــع املجاهديــن لتأمــني املنطقة 

مــن العمــاء واملشــبوهني، فطلــب منــي أن أجهــز لــه اإلفطــار فجهــزت لــه اإلفطــار وأفطــر برفقــة املجاهديــن وخــرج 

فطلبــت منــه رقــم جوالــه، ولكنــه رفــض وخــرج برفقــة املجاهديــن ومعهــم الشــهيد املجاهــد زاهــر األنقــح حيــث قــال 

يل زاهــر: »بخاطــرك يــا خالتــي ســامحينا إن كنــا ثقلنــا عليكــم«. فقلــت: ال هــذا بيتكــم وزيــادة يــا زاهــر ومل يعــد حتــى 

منتصــف الليــل«.

وتابعــت حديثهــا قائلــًة: »يف منتصــف الليــل كنــا نجلــس أمــام البيــت وســمعنا صــوت انفجــار شــديد وتبــني أنــه 

اســتهداف للشــهيد أحمــد مقــاط، وبعــد لحظــات ســمع دوي انفجــار آخــر قريــب جــًدا مــن املنــزل، وبعــد لحظــات تبــني 

أن االســتهداف لنجــيل ســليامن وإخوانــه املجاهديــن الذيــن أســأل اللــه عــز وجــل أن يرحمهــم ويجعــل مأواهــم الجنــة 

ويغفــر لهــم ذنوبهــم وأن يجمعنــي بنجــيل ســليامن يف الجنــان مــع النبيــني والصديقــني والشــهداء«.
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الشهيد املجاهد عبد النارص عبد الخالق إبراهيم العجوري

منوذج العطاء الحقيقي وعنوان التضحية الفريد

الميالد والنشأة
والــدة الشــهيد املجاهــد عبــد النــارص عبــد الخالــق العجــوري تحدثــت عــن رحلــة بــزوغ فجــر نجلهــا، حيــث قالــت: 

»يــوم 26 مــارس )آذار( 1988م هــو يــوم ميــاد نجــيل عبــد النــارص، وعمــت الفرحــة املنــزل خاصــة بعــد أن رأى والــده 

ــد  ــه باســم عب ــة إخوت ــده أراد أن يســميه ســيف إال أن رغب ــام، وأن وال ــاده بأي ــل مي ــه يتســلم ســيًفا يف منامــه قب بأن

ــروا منهــا  النــارص عــى اســم أخيــه الكبــر الــذي تــويف غرًقــا بالبحــر«. تعــود أصــول العائلــة إىل قريــة »نجــد« التــي ُهجِّ

يف العــام 1948م بفعــل عصابــات اإلجــرام الصهيــوين.

ــث درس املراحــل األساســية  ــوق يف دراســته، حي ــارص متف ــد الن ــأن الشــهيد املجاهــد عب ــرة ب وأوضحــت األم الصاب

يف مــدارس املخيــم، وأنهــى تعليمــه الثانــوي يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح شــامل قطــاع غــزة، ليلتحــق بجامعــة 

القــدس املفتوحــة وينهــي دراســته الجامعيــة مــن قســم املــواد االجتامعيــة.

وقالــت إنهــا ال تعــرف شــيًئا عــن نشــاطات عبــد النــارص العســكرية؛ ألنــه كتــوم وال يخــر أحــًدا عــن أرسار عملــه 

التنظيمــي والعســكري، موضحــة بأنــه خــال معركــة البنيــان املرصــوص يــأيت للبيــت ليســتحم ويخــرج مرًعــا ويغيــب 

بعدهــا عــدة أيــام وال يرجــع للبيــت إال لــيشء رضوري.

صفاته وأخالقه
مــن جانبهــا، أوضحــت الحاجــة أم العبــد الشــقيقة الكــرى للشــهيد عبــد النــارص بأنــه كان متعلًقــا بهــا كثــرًا؛ ألنهــا 

هــي مــن كانــت ترعــاه وهــو صغــر، مؤكــدة بأنهــا الحظــت ســامت وصفــات القائــد يف شــخصيته؛ ألنــه شــجاع وجــريء 

وال يعــرف الرتاجــع والهزميــة.

ــة  ــا للعطــاء ومنــوذج لألخــوة الحقيقي ــه منوذًج ــارص إن ــد الن ــارس عب ــال حســام شــقيق الشــهيد الف ــه، ق ــن جهت م

ــار. ــى الصغ ــوف ع ــار وعط ــب للكب ــفافية ومح ــوان للش وعن

أمــا عــن عاقتــه بجرانــه فقــد حافــظ شــهيدنا املقــدام عبــد النــارص عــى عاقــة طيبــة مــع الجميــع؛ فهــو يحــب 

الجميــع وأيًضــا محبــوب مــن الجميــع، يف الجامعــة عنــوان لجميــع أطيــاف الشــعب الفلســطيني. ومل يكــن ميثــل حركــة 

(2014 - 1988)

أبــا أحمــد يــا ابــن املخيــم! بوركــت، وبــورك املخيــم الــذي أنجبــك، 

وبــورك الخــط والنهــج الــذي عبــأك وســط الواقــع املريــر، املجــد لــك، 

ــه ويف ســبيل  ــت تقــدم روحــك رخيصــة يف ســبيل الل ــا أروعــك وأن م

عــزة وكرامــة هــذه األمــة.
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الجهــاد اإلســامي فقــط، بــل ميثــل جميــع الكتــل الطابيــة فيهــا؛ ألنــه شــخص يحــب الحــق وينتــر لــه، والجامهــر 

التــي خرجــت لتودعــه يف جنــازة مهيبــة أثنــاء الحــرب هــي الدليــل الواضــح عــى ذلــك.

شــهيدنا املقــدام عبــد النــارص ريــايض ويحافــظ عــى لياقــة جســمه وشــارك يف عــدة بطــوالت محليــة يف املصارعــة 

الرومانيــة، وحصــل عــى املرتبــة األوىل فيهــا، ولــه أيًضــا ميــول رياضيــة يف لعبــة كــرة الطائــرة األمــر الــذي أهلــه بــأن 

يكــون عضــو اللجنــة اإلداريــة لنــادي الســام الريــايض.

مشواره الجهادي
منــذ نعومــة أظافــره تــرىب شــهيدنا املجاهــد عبــد النــارص يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام الكائــن يف مــرشوع 

ــام 2003م  ــجد، ويف ع ــبال املس ــن أش ــر م ــبًا صغ ــو ش ــة وه ــاد واملقاوم ــر الجه ــه فك ــرشب في ــث ت ــا، حي ــت الهي بي

التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد، وبــدأ فعلًيــا مبامرســة نشــاطه التنظيمــي يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح، وشــارك 

ــة  ــاء ذكــرى استشــهاد األمــني العــام املؤســس فتحــي الشــقاقي، وتســلم اللجن ــات الحركــة، الســيام إحي يف كافــة فعالي

ــدس  ــا الق ــوف رساي ــه يف صف ــم تنظيم ــجد ت ــديد باملس ــه الش ــجاعته والتزام ــاطه وش ــًرا لنش ــجد. ونظ ــة باملس الرياضي

ــا املرابطــني عــى الثغــور. ــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2005م ليكــون أحــد فرســان الراي الجن

ـــًا: »بعـــد أن  ـــارص تحـــدث قائ ـــد الن ـــق درب الشـــهيد املقـــدام عب ـــا القـــدس ورفي ـــداين يف رساي ـــد املي ـــاد القائ ـــو جه أب

ـــة  ـــون مســـئول مجموع ـــأن يك ـــه ب ـــة أهلت ـــدة دورات تدريبي ـــدس خضـــع لع ـــا الق ـــوف رساي ـــم الشـــهيد يف صف ـــم تنظي ت

ـــا  ـــًدا ميدانًي ـــه ليكـــون قائ ـــة خاصـــة تؤهل ـــدورة تدريبي ـــه العســـكرية خضـــع ل ـــا القـــدس ونظـــًرا لنشـــاطه وعقليت يف رساي

ـــدس«. ـــا الق يف رساي

وأكــد أبــو جهــاد بــأن شــهيدنا املقــاوم عبــد النــارص مجاهــًدا يحــب الربــاط يف ســبيل اللــه عــى الثغــور، ولــه دور 

مهــم يف عمليــات التصــدي لاجتياحــات التــي ينفذهــا العــدو الصهيــوين يف مناطــق الشــامل املختلفــة.

ــم  ــك ت ــة لذل ــة عالي ــة بدني ــايض ولياق ــع بجســم ري ــارص يتمت ــد الن ــارس عب ــهيدنا الف ــأن ش ــاد ب ــو جه وأضــاف أب

ــدة  ــادة وح ــه بقي ــم تكليف ــا ت ــد أن أنهاه ــة، وبع ــة األهمي ــة وبالغ ــكرية متقدم ــى دورات عس ــول ع ــيحه للحص ترش

ــزة. ــامل غ ــة ش ــات مبحافظ ــتخبارات واملعلوم االس

موعد مع الشهادة
يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( وبتاريــخ 4 

أغســطس )آب( 2014م أطلقــت الطائــرات الحربيــة الصهيونيــة صواريخهــا تجــاه منــزل يعــود لعائلــة نجــم يف مخيــم 

جباليــا، لرتقــي شــهيدنا الفــارس عبــد النــارص برفقــة الشــهيد القائــد دنيــان منصــور قائــد لــواء الشــامل شــهيًدا إىل عليــاء 

املجــد والخلــود بعــد رحلــة جهاديــة حافلــة بالعطــاء والتضحيــة يف ســبيل اللــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد عزت خميس يوسف جنيد

أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه

الميالد والنشأة
ــو )متــوز( 1996م،  ــا يف 9 يولي ــم جبالي ــه رشق مخي ــد رب ــة عب ــد يف عزب ــس جني ــد الشــهيد املجاهــد عــزت خمي ول

وتــرىب يف أحضــان الجهــاد واملجاهديــن يف بيــت بســيط وســط بيئــة أرضعتــه حــاوة الجهــاد واملقاومــة، وترعــرع يف أرسة 

متدينــة مســلمة ملتزمــة بــرشع اللــه حيــث هــو ركــن البيــت رغــم أنــه أصغــر أشــقائه األربعــة إال أنــه غــرس يف نفــوس 

عائلتــه أروع معــاين املحبــة واإلخــاء.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــزت تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة شــهداء جباليــا، ثــم انتقــل إىل مدرســة عثــامن 

بــن عفــان ليكمــل تعليمــه الثانــوي لينهــي املرحلــة الثانويــة، ثــم يفــوز بالشــهادة العليــا.

صفاته وأخالقه
عــرف عــن شــهيدنا الفــارس عــزت الصــدق والرتبيــة الحســنة والشــجاعة وحــب التضحيــة حتــى االبتســامة الصادقــة 

ال تفــارق شــفتيه كــام يقــول والــده.

والشــهيد عــزت مــن الصامئــني القامئــني حيــث التــزم يف مســجد اإلمــام مســلم وحــرص عــى الصلــوات الخمــس يف 

الصــف األول بحســب شــهادة رفقائــه. كــام ُعــرف بحبــه للدراســة ومثابرتــه والتزامــه يف مدرســته حتــى أحبــه جميــع 

مدرســيه وأصبــح ذات ســمعة طيبــة بينهــم.

ولصــاة القيــام نصيــب كبــر مــن حيــاة شــهيدنا املقــدام عــزت حيــث يقــول والــده إنــه يختــم عــدة أجــزاء مــن 

ــى يحــل موعــد أذان الفجــر.  ــام وحت ــا صــاة القي ــة يصــيل فيه ــرآن يف كل ليل الق

ــام رمضــان  ــه يف أي ــحور لوالدي ــام الس ــز طع ــو يجه ــرس روح املشــاركة؛ فه ــى غ ــزت ع ــارس ع ــرص الشــهيد الف ح

ــت. ــود البي ــده وصــف عم ــه وال ــق علي ــى أطل ــت حت ويســاعد يف أعــامل البي

مشواره الجهادي
تـــرىب شـــهيدنا املجاهـــد عـــزت عـــى حـــب الجهـــاد منـــذ نعومـــة أظافـــره حيـــث التحـــق يف مخيـــامت اإلعـــداد 

(2014 - 1996)

عــاش عــى حــب اللــه ومتنــى لقــاءه فأكرمــه اللــه رشف الشــهادة 

وأنزلــه منــازل الشــهداء، إنــه الشــهيد املجاهــد عــزت جنيــد الــذي مل 

ــة  ــا املحتل يعــرف معنــى لاستســام، وحــرص عــى الدفــاع عــن أرضن

ــة  ــوا الراي ــن حمل ــن الذي ــًدا م ــون واح ــل الشــهادة ليك وســعى إىل ني

ــة. ــم أروع ماحــم البطول وســطروا بدمائه



481 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

ـــاوز  ـــل أن يتج ـــاح قب ـــى الس ـــب ع ـــال والتدري ـــون القت ـــم فن ـــامي ليتعل ـــاد اإلس ـــة الجه ـــا حرك ـــي تقيمه ـــز الت والتجهي

ـــل  ـــامي وعم ـــاد اإلس ـــة الجه ـــكري لحرك ـــاح العس ـــدس الجن ـــا الق ـــوف رساي ـــق بصف ـــد التح ـــرشة، وق ـــة ع ـــره السادس عم

ـــه يعمـــل يف صفـــوف  ـــه خفيـــف الظـــل ومل يشـــعرهم أن ـــدة الشـــهيد إن ـــراب الوطـــن. وتقـــول وال ـــا عـــن ت ـــا مدافًع مرابطً

ـــامء. ـــايل الظل ـــا يف اللي ـــرج مرابطً ـــة، ويخ املقاوم

ـــاح  ـــر اإللح ـــة، وكث ـــوف املتقدم ـــني يف الصف ـــن املرابط ـــه م ـــه إن ـــد رحيل ـــزت بع ـــارس ع ـــهيد الف ـــاق الش ـــول رف ويق

ـــى  ـــًا حت ـــه مل ميكـــث طوي ـــة، لكن ـــب يف أن يكـــون مـــن مجاهـــدي الوحـــدة الصاروخي ـــا القـــدس بالطل ـــادة رساي عـــى قي

ـــهيًدا. ـــى ش ارتق

ويكمــل والــد الشــهيد املجاهــد عــزت أن ابنــه حــرص عــى الريــة التامــة يف العمــل العســكري حتــى إنهــم مل يعرفــوا 

عنــه الكثــر إال بعد استشــهاده.

موعد مع الشهادة
ــان املرصــوص(  مــع انــدالع الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البني

كُتــب لشــهيدنا الفــارس عــزت أن يكــون أحــد أبطالهــا، فــكان يتقــدم الصفــوف، لكــن كُتبــت لــه الشــهادة بــني عائلتــه. 

فقــد صــى شــهيدنا املجاهــد عــزت صــاة عيــد الفطــر وتوجــه مــع والــده إىل أخواتــه وأقاربــه وأصدقائــه جميًعــا مــن 

أجــل تهنئتهــم بعيــد الفطــر كأنــه يعلــم أنــه ســيكمل عيــده يف الجنــة. ويــروي والــده أنــه، ويف ثــاين أيــام العيــد أدى 

صــاة العشــاء يف مســجد العمــري واســتمع إىل درس إميــاين يف ذاك الوقــت، وعــاد إىل البيــت، ومــع منتصــف الليــل زادت 

الغــارات عــى القطــاع، وبــدأت قذائــف املدفعيــة تســقط كالحمــم عــى منــازل املواطنــني حتــى أصابــت إحداهــا منــزل 

شــهيدنا املجاهــد عــزت وأدت إىل إصابتــه إصابــة خطــرة يف الــرأس نقــل عــى أثرهــا إىل املستشــفى، وبقــي داخــل غرفــة 

العنايــة املكثفــة ملــدة خمســة أيــام حتــى فاضــت روحــه إىل بارئهــا بتاريــخ 4 أغســطس )آب( 2014م.
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الشهيد املجاهد فادي عبد الكريم حمدان مايض

مى هادئًا ونال الشهادة يف سبيل الله

الميالد والنشأة
ــع اســتقبال بطــٍل  ــٍد م ــح، عــى موع ــة رف ــد مدين ــت فلســطني وغــزة وبالتحدي يف 18 أغســطس )آب( 1991م، كان

جديــد ُهــامم، ســيكرُ يوًمــا ويــدك حصــون بنــي صهيــون وينتقــم مــن قتلــة األطفــال والنســاء والشــيوخ ومــن مغتصبــي 

األرض ومدنــي املقدســات والقــدس واألقــى الرشيــف أال وهــو الشــهيد املجاهــد فــادي عبــد الكريــم مــايض.

تــرىب شــهيُدنا املجاهــد فــادي بــني أكنــاِف عائلــٍة مجاهــدة ملتزمــة بدينهــا، زرعــت يف أبنائهــا حــب الوطن والشــهادة، 

فهــو االبــن البكــر لوالديــه الــذي أدخــل عــى عائلتــه الفــرح والســعادة، فلشــهيدنا ثاثة أشــقاء وشــقيقتان.

درس شــهيدنا املجاهــد فــادي املراحــل األساســية واإلعداديــة يف مــدارس الحكومــة، وكان جيــًدا يف تحصيلــه العلمــي، 

ــه،  ــي تعايشــها عائلت ــة الت ــة للظــروف الصعب ــح، ولكــن مل يلتحــق بالجامع ــة يف مدرســة شــهداء رف ــم أكمــل الثانوي ث

فذهــب إىل العمــل داخــل األنفــاق التــي انتــرشت عــى الحــدود مــع مــر إلدخــال البضائــع وكــر الحصــار املفــروض 

عــى غــزة، ملســاعدة والــده يف ســد مســتلزمات البيــت.

صفاته وأخالقه
شــهيدنا املقــدام فــادي مطيــع وبــار بوالديــه وحنــون عليهــام، ويســاندهام يف األزمــات والظــروف الصعبــة وميــازح 

وميــرح مــع والدتــه، فنــال حــب الجميــع مــن حولــه، ويضفــي جــًوا مــن املحبــة واأللفــِة داخــل البيــت، حنــون عــى 

إخوتــه وطائــع إلخوانــه، وال يرفــض لهــم طلًبــا، ويعطــف عــى إخوتــه األصغــر منــه ســًنا، حنــون عــى أختــه الصغــرى 

ــا يأخذهــا معــه إىل الرحــات وأماكــن الرتفيــه. فهــو ياعبهــا ويدللهــا ودامئً

أم فــادي والــدة الشــهيد تقــول: »فــادي االبــن البــار محبــوب مــن الجميــع ودائــم االبتســامة مرســومة عــى شــفتيه 

ــزور  ــا ي ــة حميمــة، ودامئً ــه عاق ــه مــع أقربائ ــة عــى االحــرتام، وعاقت ــة مبني ــة ودي ــه عاق ــه مــع جران ــت عاقت وكان

الرحــم وبالــذات عامتــه وخالتــه دون انقطــاع ودون تقصــر«.

ــده  ــا يف مســاعدة وال ــه دامئً ــز علي ــت يُرتك ــادي عمــود البي ــد أشــارت إىل أن ف ــذت الكب ــراق عــى فل ــوع الف وبدم

(2014 - 1991)

مــى مرًعــا وبيــده رصاصــات تــرق مــن شــدة ملعانهــا، وباألخرى 

حامــًا صاروًخــا مجهــزًا لانطــاق، ويف عينيــه ســكينة تختبــئ وراءهــا 

لغــة ال يفهمهــا إال مجاهــد، وجســده صار يلوح أمام األســاك الشــائكة 

ــكرات  ــوب معس ــه ص ــاق صاروخ ــن إط ــن م ــة ليتمك ــاعات طويل س

ــامت  ــر كل ــت تنتظ ــا زال ــاه م ــا وعين ــى هادئً ــا م ــال، وبعده االحت

أحبهــا وعمــل ألجلهــا، استشــهادي يــا لروعــة الكلمــة وعظمتهــا.
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بالعمــل ويلبــي جميــع مــا يلــزم إخوانــه، فــا يبخــل عــى أحــد منهــم بــيشء، فالــروح املرحــة وحبــه الشــديد إلخوتــه 

جعلتهــم كالــروح الواحــدة التــي ال تفــرتق عــن صاحبهــا.

وأوضحــت والــدة الشــهيد: »التحــق فــادي مبســجد الرحمــة وهــو يف العــارشة مــن عمــره، فبــدأ بااللتــزام بالصــاة 

وخاصــة صــاة الجامعــة وال يــرتك أي صــاة رغــم انشــغاله الدنيــوي، دامئًــا يحــث أصدقــاءه والشــباب الذيــن يعرفهــم 

بااللتــزام بالصــاة؛ ألنهــا عمــود الديــن«.

شــارك الشــهيد املجاهــد فــادي بالعديــد مــن نشــاطات املســجد، ويدعــو إخوانــه لالتــزام واملشــاركة يف الدعــوة إىل 

ــدروس واملواعــظ  ــة، وااللتحــاق بحلقــات القــرآن الكريــم، واالســتامع إىل ال ــة واإلمياني ــِه وحضــور اللقــاءات الدعوي الل

التــي كانــت تعقــد باملســجد.

مشواره الجهادي
نشــأ شــهيدنا الُهــامم يف بيــت ُمجاَهــد، فــأىَب أن يُخــرج املجاهديــن والشــهداء مــن َقلبــه، فشــهيدنا املجاهــد فــادي 

دامئـًـا يســعى إىل االنضــامم إىل املجاهديــن ليَتمكــن مــن الَخــوض يف ِغــامر املَعركــَة، فكانــت حركــة الجهــاد اإلســامي هــي 

الَحاضــن األول لــه، فمنــذ عــام 2009م انضــم إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس، 

فالتزامــه باملســجد واحرتامــه املتبــادل مــع الجميــع أَهلـُـه برعــة الــَرق إىل الَخــوض يف دورات عســكرية ليتمكــن بعدهــا 

مــن النــزول يف ســاحات الوغــى ملقارعــة االحتــال.

موعد مع الشهادة
البُــّد أن تــأيت هــذه اللحظــة لحظــة الفــراق والبعــد والرحيــل إىل عــامل اآلخــرة، فــكان رحيــل شــهيدنا الفــارس فــادي 

كــام متنــاه يف ســبيِل اللــه شــهيًدا؛ ففــي 4 أغســطس )آب( 2014م، ويف أَحــد أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين 

عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان شــهيدنا الفــارس فــادي خارًجــا إىل مزرعتــه 

ــهيدنا،  ــى ش ــا ع ــم بركانه ــت حم ــاد، فأطلق ــه باملرص ــال ل ــرات االحت ــت طائ ــف، فكان ــرارة الصي ــن ح ــا م ــي به ليعتن

فاستشــهد عــى الفــور ليلتحــق بعدهــا بقواَفــل الُشــهداء.

لقــد صــدق شــهيدنا املقــدام فــادي عهــده مــع اللــه، فنــال مــا متنــى مــن شــهادة يف ســبيِل اللــه، ليلتحــق بقوافــل 

ــك  ــاء والصديقــني والشــهداء، وحســن أولئ ــع األنبي ــه م ــه شــهيدنا وأســكنه فســيح جنان الشــهداِء األبطــال، فرحــم الل

ــا، نحســبه كذلــك وال نــزيك عــى اللــه أحــًدا. رفيًق



موسوعة شهداء من فلسطين484

الشهيد املجاهد محمود زيك صالح اللحام

فارس أبدع يف كل امليادين

الميالد والنشأة
أرشقــت شــمس الشــهيد املجاهــد محمــود زيك اللحــام يف مدينــة خانيونــس بتاريــخ 2 ديســمر )كانــون األول( 1989م 

ألرسة فلســطينية بســيطة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف، تتكــون مــن ســبعة أفــراد: شــابان وخمــس بنــات، باإلضافــة 

إىل الوالديــن. تلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة حاتــم الطــايئ، واإلعــدادي يف مدرســة عبــد القــادر الحســيني، ثــم أنهــى 

املرحلــة الثانويــة يف مدرســة خالــد الحســن، وتعلــم مهنــة الحاقــة، وعمــل يف أحــد الصالونــات.

صفاته وأخالقه
ــد  ــادة والجن ــخ الق ــدار التاري ــى م ــت ع ــي خرّج ــه الت ــوت الل ــزم شــهيدنا املجاهــد يف بي ــره الت ــة أظاف ــذ نعوم من

العظــام، الذيــن رســموا لألمــة معــامل عزتهــا ونهضتهــا وفــق تعاليــم اإلســام العظيــم، حيــث دأب عــى حضــور جلســات 

الذكــر والعلــم واملعرفــة خاصــة يف مســجدي فلســطني وصــاح الديــن املعــروف باســم أبــو فطايــر، مــا جعل منه شــخصية 

ــتعادة  ــدوان واس ــرد الع ــًدا ل ــاًرا وحي ــة خي ــاد واملقاوم ــار الجه ــن بخي ــع، وتؤم ــق الرفي ــم بالخل ــزة، تتس ــامية ممي إس

األوطــان وتحريــر املقدســات.

الحــاج زيك والــد الشــهيد املجاهــد محمــود أشــاد بأخــاق نجلــه الشــهيد العاليــة الرفيعــة وبــره بــه وبوالدتــه، وبحبــه 

ــل الخر. لفع

وقــال والــد الشــهيد: »نجــيل محمــود دامئـًـا يتمنــى الشــهادة، وهــو مــا كنــت أملســه يف نظــرات عيونــه«، مبديـًـا رضــاه 

بقضــاء اللــه وقــدره وكرمــه الــذي اختــار مــن بــني أبنائــه شــهيًدا يف ســبيل اللــه.

أمــا والدتــه أم محمــد فلــم تخــِف حزنهــا وكمدها عى فــراق نجلهــا، الذي كانــت تعد العــدة لزواجه، لكن استشــهاده 

ســبق أحامهــا، فــكان زفافــه إىل حــور العــني يف جنــات النعيــم، كــام وعــد اللــه الشــهداء، وال نــزيك عــى اللــه أحــًدا.

(2014 - 1989)

»ســيْذكُرين شــعبي إذا الجيــوش أْقبلــت... ويف الليلــة الظلــامِء 

يفتقــُد البــدر« هكــذا كان الشــهيد املجاهــد محمــود اللحــام، وكل مــن 

ســالت دماؤهــم رشًفــا وعــزة وشــجاعة واستبســااًل يف معركــة البنيــان 

املرصــوص، شــهيدنا الفــارس محمــود أدرك أن ســاعة الرحيــل قــد 

اقرتبــت وأن حياتــه عــى هــذه الدنيــا الفانيــة مــا هــي إال رحلــة قصرة 

أوشــكت عــى االنتهــاء، وأنــه مل يعــد بينــه وبــني حيــاة الــرزخ إال أن 

يصيبــه قضــاء اللــه وقــدره، فجعــل حياتــه كلهــا للــه، مســتبرشًا مبــا أعد 

لــه اللــه مــن أجــر عظيــم الفــردوس األعــى.
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ــه  ــرًا مــا كانــت تعــد ل ــاة نجلهــا، مشــرًة إىل أنهــا كث ــد مــن املحطــات يف حي ــرة إىل العدي ــدة الصاب وتطرقــت الوال

مابســه العســكرية التــي كان يرتديهــا عنــد ذهابــه للربــاط يف ســبيل اللــه، وتنتظــره حتــى عودتــه، وقلبهــا كان يتوجــه 

بالدعــاء للــه أن يســلمه ويعيــده ســاملًا وكل رفاقــه مــن جــوالت الجهــاد والربــاط.

وتوجهــت األم بالدعــاء للــه بــأن يحمــي املجاهديــن وأن يشــد مــن أزرهــم ويقــوي شــوكتهم، وأن يحميهــم وينرهم 

عــى كل أعدائهم.

بينــام تحــدث شــقيقه محمــد عــى عمــق العاقــة األخويــة التــي كانــت تربطــه بشــقيقه الشــهيد املجاهــد محمــود 

األصغــر منــه ســًنا، واصًفــا إيــاه »بــاألخ والرفيــق والصديــق، الــذي يفتقــده يف كل لحظــة«.

وقــال محمــد: »عاقتــي بشــقيقي كانــت مميــزة جــًدا يســودها الــود واالحــرتام املتبــادل«، مؤكــًدا أنــه رغــم فخــره 

واعتــزازه بشــقيقه إال أنــه يعــز عليــه فراقــه.

مشواره الجهادي
الرتبيــة اإلســامية املميــزة التــي تلقاهــا شــهيدنا املقــدام محمــود عــى موائــد اإلميــان والوعــي والثــورة يف بيــوت 

اللــه، عوًضــا عــن الرتبيــة الســامية التــي تلقاهــا داخــل أرستــه امللتزمــة واملحافظــة، أهلتــه لالتحــاق بركــب املجاهديــن 

ــا  ــه تعــاىل، فــام أن انطلقــت رشارة انتفاضــة األقــى املباركــة، حتــى ســارع شــهيدنا الفــارس محمــد ملبًي يف ســبيل الل

وانخــرط يف صفــوف إخوانــه املجاهديــن يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف عــام 2007م، بعــد أن اشــتد عــوده. 

ــح عــى إخوانــه املجاهديــن بــرورة انضاممــه إىل صفــوف رسايــا القــدس  ومــا هــي إال أشــهر معــدودة حتــى بــات يُلِ

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، خاصــة بعــد أن أبــدى التزاًمــا واضًحــا بفكــر ونهــج الحركــة الجهاديــة، وقــد 

تحققــت رغبــة شــهيدنا يف مطلــع عــام 2008م.

ومنــذ انخراطــه يف صفــوف رسايــا القــدس، تلقــى شــهيدنا املقــاوم محمــد عــدة دورات عســكرية عــى يــد إخوانــه 

املجاهديــن، فُعهــد بارًعــا متفوًقــا عــى أقرانــه، األمــر الــذي أهلــه لانضــامم إىل وحــدة املدفعيــة، كــام شــارك املجاهديــن 

الربــاط عــى الثغــور، لــرد كيــد املعتديــن.

يُســجل للشــهيد الفــارس محمــود مشــاركته الفاعلــة يف معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م، ومتكــن بفضــل 

اللــه ومعيتــه مــن إطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون عــى املواقــع العســكرية الصهيونيــة، وأماكــن متركــز القــوات 

الصهيونيــة املجتاحــة ملدننــا ومخيامتنــا حيــث اعــرتف العــدو بقــوة ودقــة إصابــة قذائــف الهــاون ألهدافهــا مكبلــًة إيــاه 

خســائر فادحــة يف األرواح مبعركــة البنيــان املرصــوص.

موعده مع الشهادة
فارســنا الشــهيد املقاتــل محمــود امتطــى صهــوة املجــد وانطلــق بــروح وثابــة مســطًرا بدمــه القــاين انتصــاًرا عــى بنــي 

صهيــون، عندمــا تــم اســتهدافه مســاء يــوم 4 أغســطس )آب( 2014م بصــاروخ أطلــق مــن طائــرة اســتطاع صهيونيــة، 

أثنــاء إطاقــه لقذائــف هــاون نحــو تجمــع آلليــات االحتــال التــي اجتاحــت بلــدة القــرارة خــال الحــرب التــي شــنها 

العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(.
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الشهيد املجاهد أحمد نعيم عبد ربه عوكل

الرجل الهادئ، املاك عى األرض

الميالد والنشأة
كعــادة األرض تتزيــن لقــدوم األبطــال، وتــرشق شــمس 17 ديســمر )كانــون األول( 1992م معلنــة والدة أســد مــن 

أســود الحــق ورجالــه الشــهيد املجاهــد أحمــد نعيــم عــوكل، نشــأ بــني أحضــان عائلــة مميــزة وجهــت أبناءهــا لطريــق 

الدعــوة للــه تعــاىل، والرتبيــة عــى موائــد القــرآن يف بيــوت اللــه تعــاىل، وهكــذا ُصقلــت شــخصية شــهيدنا املجاهــد أحمــد 

منــذ طفولتــه بصبغــة إســامية متدينــة.

ــة وذكاء  ــه التســعة ولكــن كان أكرهــم فطن ــني إخوت ــر ب ــه األصغ ــه لكون ــل ألهل ــن املدل ــد االب ــار أحم شــهيدنا الب

ــة صخــرة ال تتكــر. ــم مبثاب ــت عاقته ــه، فكان ــرب إلي ــد األق ــون شــهيدنا املجاهــد أحم ــع يســعى ليك والجمي

التحــق شــهيدنا املجاهــد أحمــد مبدرســة عقبــة بــن نافــع، ليــدرس املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة، ومتيــز التفــوق يف 

جميــع املراحــل الدراســية، ثــم أكمــل تعليمــه الثانــوي مبدرســة كــامل عــدوان بالفــرع األديب، فواصــل طريقــه يف ســبيل 

التحصيــل العلمــي ليلتحــق بجامعــة األزهــر ليــدرس الرشيعــة والقانــون. ومل يكمــل مشــواره يف جامعــة األزهــر وانتقــل 

إىل كليــة اإلعــام بجامعــة األقــى، فتميــز وأصبــح ناشــطًا إعامًيــا يف بعــض املواقــع املحليــة.

صفاته وأخالقه
امتــاز شــهيدنا الفــارس أحمــد منــذ طفولتــه بالصــدق والوفــاء، فأحبــه الجميــع البتســامته الدامئــة، وشــهد لــه جميــع 

ــا مــن الكبــار والصغــار، ميثــل الجيــل  ــا يف طفولتــه، محبوبً أبنــاء الحــي بأنــه صاحــب الســلوكيات املهذبــة، فــكان هادئً

املؤمــن املنشــود الواثــق بنــر اللــه، طائعــا للــه يــؤدي الفــروض.

والــده الرجــل الصابــر املحتســب يقــول: »مل يكــن كغــره مــن الشــباب فهــو مختلــف اختاًفــا كلًيــا؛ ألنــه مــاك ميــيش 

عــى األرض، فنعــم الشــاب الخلــوق، صاحــب التواضــع الجــّم، هــادئ الطبــاع، اجتامعــي بطبعــه، الجميــع يحبــه بســبب 

طيبتــه وأخاقــه، يــزور محارمــه واألصدقــاء كلــام ســمحت لــه الفرصــة، ال يحــب أن يكــون مقــرًا مــع أحــد منهــم، ال 

يتحــدث كثــرًا، يحــب الخــر لآلخريــن، ال يحــب أن يكــون مصــدر إزعــاج ألحــد، فالجميــع افتقــد البــدر يف ليلــة ظلــامء«. 

(2014 - 1992)

ــًرا ال يعــرف مــاذا يكتــب عــن شــهيد  ألول مــرة يقــف القلــم حائ

كانــت ضحكاتــه ملونــة بأريــج البــارود وعبــق الســاح وصوتــه كأنــه 

طلقــات رصاصــات موجهــة إىل أرض املعركــة، وخطواتــه كأنهــا شــعاع 

شــمٍس يحــرق األخــَر واليابــَس مــن لهيــب غبــار قدميــه اللتــني خطتا 

أرض املعركــة للحفــر شــوًقا لنــر مــؤزر وحرية يغنــي بها الطــر ويعلو 

صــوت أهازيــج الرصــاص مغــرًدا لســامء فرًحــا كالبلبــل الشــادي.
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محمــد األخ األكــر ألحمــد استشــهدت زوجتــه وابنــه الوحيــد يف معركــة البنيــان املرصــوص، يقــول وقلبــه يعتــر أملـًـا: 

»عاقتــي بأحمــد عاقــة والــد بابنــه فكنــت أعتمــد عليــه بــكل يش، وينفــذ مــا أطلــب منــه عــى أكمــل وجــه، فهــو نعــم 

االبــن البــار جــًدا بوالديــه، مطيــع لهــام كل الطاعــة التــي تــريض اللــه تعــاىل، حنــون مــع أخواتــه ومتفاهــم مــع إخوانــه، 

فكانــت عاقتهــم ببعضهــم بعًضــا كالجســد الواحــد إذا اشــتى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«.

ــا يصطحبهــم معــه إىل املســجد ليتعلمــوا  ــا جــاًم، ودامئً ــون عــى األطفــال ويحبهــم حًب وأضــاف: »أخــي أحمــد حن

القــرآن الكريــم، ورحيــم بالحيوانــات، ففــي يــوم مــن األيــام يف فصــل الشــتاء أىت بقطــة إىل املنــزل فقــدم لهــا الطعــام 

ــا تازمــه يف كل مــكان يف البيــت، حتــى يف نومــه تنــام بجــواره رحمــه اللــه«. والعــاج واســتمر برتبيتهــا، فكانــت دامًئ

حافــظ شــهيدنا الفــارس أحمــد عــى االلتــزام يف حياتــه املســجدية مبســجد اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، حيــث واظــب 

عــى صــاة الجامعــة فيــه، وداوم عــى جلســات القــرآن الكريــم والــدروس الدعويــة، ومتيــز بالحضــور املبكــر إىل املســجد 

خاصــة يف صــاة الفجــر، فــكان مبثابــة داعيــة للخــر يوقــظ الشــباب يف املســجد والحــي الــذي يســكن فيــه لصــاة الفجــر.

مشواره الجهادي
مل يغفــل شــهيدنا املقــدام أحمــد عــن تلبيــة النــداء؛ فقــد انضــم إىل حركــة الجهــاد اإلســامي مبكــًرا، وبــدأ املشــاركة يف 

الفعاليــات التــي تقيمهــا يف جميــع مناطــق قطــاع غــزة، وبعدهــا انطلــق إىل الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة 

وأصبــح عضــًوا فاعــًا يف املرحلــة الثانويــة، نشــيطًا فيــام يطلــب منــه أمــراؤه، حتــى أصبــح أمــرًا. لينتقــل بعدهــا إىل 

أرض امليــدان لربــاط عــى الثغــور فــكان مثــااًل للجنــدي املثابــر امللتــزم برباطــه، وبــكل مــا يطلــب منــه، مبــادًرا بالتطــوع 

واملشــاركة يف جميــع األعــامل التــي تعــد وتجهــز ملاقــاة االحتــال وصــد عدوانــه عــن غــزة.

موعد مع الشهادة
قبــل استشــهاده بخمســة أيــام ودع شــهيدنا املجاهــد أحمــد ثاثــة شــهداء مــن عائلتــه هــم والدتــه وابــن وزوجــة 

شــقيقه يف قصــف غاشــم اســتهدف منزلهــام يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

ــااًل للصــر  ــد مث ــه ُعه ــرًا باستشــهادهم، ولكن ــر شــهيدنا املجاهــد أحمــد كث ــان املرصــوص(، فتأث ــة البني 2014م )معرك

واالحتســاب، ومتنــى أن يلتحــق بهــم شــهيًدا.

بعــد مشــوار جهــادي مــرشف مــيلء باإلنجــازات والتضحيــات يف ســبيل اللــه عــز وجــل، ويف 8 أغســطس )آب( 2014م 

حقــق مــا متنــى فقــد رحــل بعــد اســتهدافه بصــاروخ مــن طائــرات االســتطاع الصهيونيــة ليلتقــي مــع عائلتــه يف جنــات 

الفــردوس فــكان يــويص الجميــع »أال تكــروا البــكاء عــيّل عندمــا استشــهد«.
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الشهيد املجاهد سليامن سمر سليامن أبو هداف

صاحب الكلمة الصادقة

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد ســليامن ســمر أبــو هــداف بتاريــخ 12 ديســمر )كانــون األول( 1994م يف مدينــة ديــر البلــح 

ــرت أرستــه مــن مدينــة »بــر الســبع« املحتلــة قــًرا كباقــي األرس الفلســطينية املجاهــدة الصابــرة  وســط قطــاع غــزة، ُهجِّ

يف العــام 1948م. اســتقر بهــم الحــال يف بلــدة القــرارة رشق مدينــة خانيونــس بعــد عــدة محــاوالت مــن التنقــل مــن 

مــكان آلخــر، وترتيبــه الرابــع مــن بــني إخوانــه حيــث لــدى أرستــه خمســة أوالد وبنتــان.

درس شــهيدنا املجاهــد ســليامن املرحلــة األساســية مــن تعليمــه يف مــدارس األونــروا ببلــدة القــرارة، ومــن ثــم انتقــل 

للمرحلــة الثانويــة، فاملرحلــة الجامعيــة حيــث التحق بالكلية التقنية يف مدينة دير البلح ليدرس تخصص ســكرتاريا وســجل 

طبــي، فأنهــى ســنته األوىل مــن دراســته بتقديــر جيد جــًدا، ولكن ظــروف حياتــه أوقفته فصــًا، وعندما أراد أن يســتكمل 

تعليمــه بــدأت الحــرب الصهيونيــة عــى قطــاع غــزة، ومشــيئة اللــه اختــارت لــه شــهادة اآلخــرة أفضل مــن شــهادة الدنيا.

صفاته وأخالقه
ــاب  ــاوة كت ــذ صغــره، وعــى حفــظ وت ــا من ــني عــى الصــاة وامللتزمــني به شــهيدنا املجاهــد ســليامن مــن املواظب

اللــه عــز وجــل، محــب للجميــع ومســاعد لهــم يف شــتى نواحــي حياتهــم، مبــادر دوًمــا للعمــل مــن أجــل ارضــاء أهلــه 

ــة. ومســاعدتهم يف أمورهــم الحياتي

ـــة،  ـــة والصادق ـــة الحازم ـــب الكلم ـــو صاح ـــه فه ـــني إخوان ـــن ب ـــول م ـــوى واألط ـــليامن باألق ـــارس س ـــهيد الف ـــرف الش ُع

ـــان بخـــاف  ـــه الشـــديدة يف بعـــض األحي ـــده رغـــم عصبيت ـــه ينصـــت بإمعـــان وتحمـــل لوال ـــه يف كل يشء؛ ألن يعتمـــد علي

ـــه. ـــراد أرست ـــي أف باق

مشواره الجهادي
انضــم الشــهيد املجاهــد ســليامن إىل اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف املرحلــة اإلعداديــة مــن دراســته، 

كــام شــارك يف فعاليــات الحركــة التــي كانــت تقــام يف املــدارس.

(2014 - 1994)

رمبــا يكــون مــن الصعــب الســر يف غــور حيــاة شــهيد، كان منوذًجــا 

ــذل والعطــاء. نعــم إنهــم رجــاٌل عرفــوا طريــق  ــا مــن منــاذج الب رائًع

الحــق واتبعــوه، ومل يلتفتــوا إىل بهــرج الحيــاة الدنيــا وزخرفهــا الزائــل، 

وعندمــا جاءتهــم الدنيــا صاغــرة ركلوهــا بأقدامهــم، فحــق فيهــم قولــه 

تعــاىل: حجسٱخل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن 

حن خن من ىن ينجه مه ىه يهجحس [األحــزاب: 23].
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عشــق شــهيدنا الفــارس ســليامن الجهــاد اإلســامي، فانطلــق يســر عــى نهجهــا واالقــرتاب مــن القيــادات الفعالــة 

للحركــة يف بلــدة القــرارة ليســتطيع أن يثقــف نفســه بفكــر الشــقاقي األصيــل.

موعد مع الشهادة
ــرارة  ــدة الق ــن األرس يف بل ــا م ــليامن كغره ــد س ــهيد املجاه ــت أرسة الش ــطس )آب( 2014م انتقل ــخ 8 أغس بتاري

واملناطــق الحدوديــة إىل مــدارس األونــروا لشــدة القصــف املتواصــل عــى األهــايل واملنــازل يف الحــرب التــي شــنها العــدو 

الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، ولكــن شــهيدنا الفــارس ســليامن رفــض 

أن يخــرج مــن بلدتــه دون أن يتفقــد أحــوال أهــل بلدتــه وأصدقائــه فانطلــق مــن مــكان آلخــر ال يخــاف طائــرات الغــدر 

الصهيونيــة وال يهــاب صواريخهــم. وأثنــاء تنقلــه يف البلــدة إذا بصــاروخ اســتطاع صهيــوين غــادر يقصــف مــكان تواجــده 

ــة  ــع لحرك ــو هــداف التاب ــز أب ــه بالقــرب مــن مرك ــن خالت ــه واب ــن خال ــه ويســقطه شــهيًدا عــى الفــور هــو واب ليصيب

الجهــاد اإلســامي بالبلــدة، وبالتــايل تنتقــل هــذه األرواح الصابــرة إىل بارئهــا.
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الشهيدة املجاهدة نور صفوت عبد أبو طر

التحقت بأختها الشهيدة يف معركة البنيان املرصوص

الميالد والنشأة
ــو طــر بتاريــخ 18 يونيــو )حزيــران( 1995م يف بلــدة عبســان الكبــرة  ولــدت شــهيدتنا املجاهــدة نــور صفــوت أب

رشق مدينــة خانيونــس، نشــأت يف أرسة صابــرة ومحتســبة ومؤمنــة بقــدر اللــه عــز وجــل، وتلمــذت أبناءهــا عــى أداء 

واجبهــم نحــو دينهــم وعقيدتهــم وإســامهم، حــب الجهــاد يف ســبيل الوطــن ونيــل رشف الشــهادة، فعائلــة أبــو طــر 

قدمــت العديــد مــن الشــهداء الفرســان عــى طريــق تحريــر فلســطني.

ــه أن تكــون شــهيدتنا  ــات وقــدر الل تربــت الشــهيدة املجاهــدة يف أرسة بســيطة تتكــون مــن ســتة أوالد وســبع بن

الخامســة بــني إخوانهــا. درســت املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة عبســان بالبلــدة، ثــم انتقلــت ملدرســة العــودة لتكمــل 

ــة إســامية، ولكــن  ــة وتربي ــك بجامعــة األقــى تخصــص لغــة عربي ــة، والتحقــت بعــد ذل ــة والثانوي ــة اإلعدادي املرحل

ــا. مشــيئة اللــه أوقفتهــا عــن إكــامل املرحلــة الجامعيــة لتلحقهــا بإخوانهــا الشــهداء األكــرم منــا جميًع

صفاتها وأخالقها
امتــازت شــهيدتنا املجاهــدة نــور بالعطــف والحنــان عــى إخوانهــا وأخواتهــا، بــارة ومطيعــة لوالديهــا حيــث كانــت 

أكــر األبنــاء حرًصــا عــى البيــت لتلبيــة احتياجاتهــم؛ فهــي مــن تقــوم بــرشاء املابــس ومســتلزمات البيــت دوًمــا، تعتنــي 

بأبنــاء أقاربهــا وجرانهــم يف حــال وجدتهــم يحتاجــون ملســاعدة، تعشــق الطفولــة دوًمــا وتبحــث عــن ســعادتهم يف كل 

وقــت. أحبــت الجميــع وأحبهــا الجميــع حيــث ربطــت عاقــات طيبــة بــني الكثــر مــن الصديقــات واألقربــاء، تســمع 

للجميــع وتحمــل همومهــم رغــم صغــر ســنها.

حرصــت شــهيدتنا املجاهــدة نــور دوًمــا عــى أداء الصلــوات الخمــس يف أوقاتهــا وتحــث أفــراد أرستهــا عــى االلتــزام 

بهــا؛ ألنهــا صلــة العبــد بربــه، وتشــارك يف حلقــات العلــم والذكــر التــي تقــام يف بيــوت اللــه.

مشوارها الجهادي
عشــقت الشــهيدة املجاهــدة نــور فلســطني، وعشــقت كل مــن يعمــل عــى تحريــر وطنهــا والعمــل مــن أجــل العــودة 

وإعــاء كلمــة الحــق، فرتبــت يف أرسة مجاهــدة تنتمــي لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.

(2014 - 1995)

ــة  ــرة عفيف ــرة زاه ــهيدة طاه ــور، ش ــر الزه ــاة يف عم ــقطت فت س

ــة، ســقطت عــى درب األبطــال،  ــة بهي ــرة مهلل ــة مك ــة مصلي متوضئ

ســقطت وهــي تنــر درب أحبــة للمــي يف كرامــة وافتخــار، ســقطت 

ــح فلســطني. ــداء للوطــن الجري ــدم روح طاهــرة ف لتق
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ـــاد اإلســـامي  ـــة الجه ـــا حرك ـــي تحييه ـــات الت ـــبات والفعالي ـــن املناس ـــد م ـــور يف العدي ـــدة ن ـــهيدتنا املجاه ـــاركت ش ش

عـــن طريـــق دائـــرة العمـــل النســـايئ للحركـــة يف إقليـــم رشق خانيونـــس، ويشـــهد لهـــا الحضـــور املميـــز والفعـــال يف 

ـــا  ـــزل أرسته ـــن من ـــب م ـــد القري ـــن زي ـــامة ب ـــجد أس ـــة مس ـــاجد وخاص ـــام يف املس ـــت تق ـــي كان ـــة الت ـــطة املختلف األنش

ـــرة. ـــان الكب ـــدة عبس ببل

موعد مع الشهادة
ــان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــتداد الح ــد اش بع

املرصــوص( والهجمــة الرشســة لطائــرات العــدو الصهيــوين عــى بلــدة عبســان الكبــرة والقــرى املجــاورة لهــا طلــب والــد 

الشــهيدة املجاهــدة نــور مــن والدتهــا أن يرتكــوا البيــت والتوجــه إلحــدى بيــوت األقــارب حيــث األمــان لهــا وألوالدهــا، 

فانتقلــت األرسة بأكملهــا إىل منــزل أهــل األم يف بلــدة عبســان الكبــرة بجــوار مســجد أبــو بكــر الصديــق. ويف تاريــخ 23 

يوليــو )متــوز( 2014م وقفــت الشــهيدة عــى رشفــة منــزل جدهــا ترافقهــا أختهــا ابنــة األربــع الســنوات وبنــات أقاربهــا 

بعــد أدائهــن صــاة الفجــر، وقفــت لتصــف ألهلهــا وأقاربهــا حــال النــاس الهاربــني مــن بلــدة خزاعــة، ويف أثنــاء تصويرهــا 

لبشــاعة الصــورة إذا بصــاروخ الغــدر الصهيــوين يســقط عــى أجســادهن الطاهــرة ويوقعهــن أرًضــا.

ــا  ــة له ــات الازم ــراء العملي ــم إج ــديدة، وت ــة ش ــا إصاب ــد إصابته ــفى بع ــور إىل املش ــدة ن ــهيدة املجاه ــت الش نقل

واســتقرت حالتهــا، ولكــن استشــهدت أختهــا الصغــرى زينــب )4 ســنوات(، ومــن ثــم طلبــت إدارة املشــفى مــن أرستهــا 

بــأن تنقــل الشــهيدة املجاهــدة نــور إىل مستشــفيات جمهوريــة مــر العربيــة لعاجهــا لكــرة عــدد اإلصابــات يف قطــاع 

ــا للقاهــرة  ــوم مــن نقله ــة. وبعــد خمســة عــرش ي ــة الازم ــق مستشــفيات القطــاع مــن املســتلزمات الطبي غــزة وضي

وعــدم قدرتهــا عــى التعاطــي مــع العمليــات الكبــرة التــي أجريــت لهــا، اختارهــا اللــه عــز وجــل لتنتقــل روحهــا املؤمنــة 

ــك  ــاد والنضــال وذل ــق الجه ــن ســلكوا طري ــن الشــهداء األبطــال الذي ــر م ــا الشــهيدة والكث ــب أخته الطاهــرة إىل جن

ــخ 8 أغســطس )آب( 2014م. بتاري
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الشهيدة املجاهدة أماين العبد محمود بركة

األم العفيفة الطيبة صاحبة األخاق الحسنة 

الميالد والنشأة
ولــدت الشــهيدة املجاهــدة أمــاين العبــد بركــة )أم وســيم( بتاريــخ 24 يونيــو )حزيــران( 1981م يف اململكــة العربيــة 

الســعودية حيــث كانــت تعيــش أرستهــا مبدينــة الدمــام، وتعتــر عائلتهــا مــن العائــات املعروفــة مبــا تقدمــه ومــا قدمتــه 

مــن واجــب نحــو دينهــا ووطنهــا، فليــس غريًبــا عــى هــذه العائلــة التــي قدمــت خــرة أبنائهــا وفلــذات أكبادهــا خــال 

ســنني الــراع مــع العــدو الصهيــوين بــني شــهيد وجريــح ومطــارد ومعتقــل.

ــه عــز وجــل ومجاهــدة يف  ــة بالل ــو ســعادة ألرسة مؤمن ــا أب ــني أحضــان عائلته ــت الشــهيدة املجاهــدة أمــاين ب ترب

ــه أن تكــون الشــهيدة السادســة يف األرسة. ــدر الل ــا وأربعــة إخــوة وســبع أخــوات، وق ســبيله، تتكــون مــن والديه

تلقــت الشــهيدة املجاهــدة أماين تعليمهــا االبتدايئ واإلعــدادي يف مدينة الدمــام باململكة العربية الســعودية، وأكملت 

املرحلة الثانوية يف مدرســة الخنســاء ببلدة عبســان الكبرة بعد عودة أرستها ألرض الوطن من غربة دامت لســنني طوال.

ـــد،  ـــم: )تغري ـــاء ه ـــة أبن ـــة وأربع ـــه ابن ـــت من ـــهيا وأنجب ـــي س ـــدة بن ـــاب ببل ـــن ش ـــدة م ـــهيدتنا املجاه ـــت ش تزوج

ـــام(. ـــام، وس ـــيم، حس وس

صفاتها وأخالقها
ــع يف  ــارك الجمي ــة تش ــنة املعامل ــدت حس ــث ُعه ــا، حي ــاطتها وتواضعه ــيم ببس ــدة أم وس ــهيدتنا املجاه ــت ش ُعرف

املناســبات الخاصــة، وعاقاتهــا املمتــازة مــع أرستهــا، حرصــت عــى الصلــوات الخمــس مبواعيدهــا وتلقــي دروس الديــن 

ــه، باإلضافــة إىل االســتامع إىل الخطــب واألدعيــة باســتمرار. والتوعيــة يف بيــوت الل

متيــزت الشــهيدة املجاهــدة أمــاين بعطفهــا عــى اآلخريــن، تســاعدهم دوًمــا وتفتــح بيتهــا للجميــع وتســتمع لهــم 

وتقــدم لهــم املســاعدة رغــم الظــروف الحياتيــة الصعبــة التــي متــر بأرستهــا، ولكنهــا مؤمنــة بــأن مــن يطعــم إنســانًا أو 

يفــك ضيقــة شــخص يفرجهــا اللــه عليــه بــإذن اللــه، صــرت عــى ظروفهــا القاســية التــي مــرت بهــا أرستهــا يف أوقــات. 

(2014 - 1981)

تأثــر  القــرآن وأحبــت تاوتــه، وللقــرآن  إنهــا ســيدة أحبــت 

رسعــان  نورانيــة  بهالــة  يحيطهــا  فهــو  البرشيــة  النفــس  عــى 

مــا تتدفــق إىل القلــب والعقــل، فهنــا املــرء يــرى بنــور القــرآن 

ــة  ــعادة روحي ــة إىل س ــذا باإلضاف ــه، ه ــور لدي ــن األم ــر موازي وتتغ

يعجــز اإلنســان عــن وصفهــا، وللقــرآن أثــر عجيــب فــرتى حجًبــا 

هنــاك  ويكــون  األعــى  يف  تحلــق  ذاتهــا  النفــس  فــرتى  تــزول، 

شــوق للقــاء اللــه والتضحيــة بالنفــس كأرقــى مراتــب العبــادة.
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ــر زوجهــا عــى املحــن  وتشــكر اللــه عــى كل حــال وتتقاســم رزق أرستهــا مــع مــن تشــعر بأنهــم بحاجــة ملســاعدة، وتُصَّ

وذلــك بالتقــرب مــن اللــه عــز وجــل؛ ألنــه هــو الرحيــم بعبــاده فقــط.

ارتبطــت الشــهيدة املجاهــدة أمــاين بحبهــا الشــديد لألطفــال عامــة وأبنائهــا خاصــة حيــث اعتــادت تربيتهــم عــى 

ــرآن  ــراءة الق ــزام بق ــد ، وااللت ــى محم ــا رســولنا املصطف ــا إليه ــا ودع ــت عليه ــي ترب ــة الت ــدة العالي األخــاق الحمي

ــة الرحمــن. ــا للوصــول لجن ــور الطريــق يف هــذه الدني ــه ن الكريــم وحفظــه؛ ألن

مشوارها الجهادي
ــه لهــذا  ــه حب الشــك أن مــن يعيــش يف بيــت قــدم الكثــر مــن الشــهداء لــدى حركــة الجهــاد اإلســامي يُغــرس في

االنتــامء والســر عــى منهجــه وتقديــم كل مــا هــو غــاٍل مــن أجــل إعــاء كلمــة الحــق »ال إلــه إال اللــه« وإرجــاع مــا 

ــا. ســلبه املحتــل الصهيــوين مــن أرضن

مــن هنــا انتمــت الشــهيدة املجاهــدة أمــاين للحركــة أســوة بعائلتهــا وبأخيهــا الشــهيد املجاهــد زيــاد أبــو ســعادة 

القيــادي يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، بــدأت بااللتــزام بحضــور دروس الديــن والتوعيــة 

التــي كانــت تنظمهــا الحركــة يف بيــوت اللــه ومشــاركة األخــوات يف دائــرة العمــل النســايئ لحركــة الجهــاد اإلســامي يف 

الفعاليــات واألنشــطة التــي تقــام، باإلضافــة إىل غــرس حــب الجهــاد والدفــاع عــن الديــن والوطــن يف نفــوس أبنائهــا.

موعد مع الشهادة
قبــل ثاثــة أيــام مــن استشــهادها وقفــت الشــهيدة املجاهــدة أمــاين بجانــب زوجهــا لــرشب القهــوة التــي اعتــادوا 

عــى تناولهــا بعــد صــاة العــر، وحدثتــه عــن الحــرب وصعوبــة الوضــع يف املنطقــة، وعندمــا طلــب زوجهــا أن يرتكــوا 

ــم أن  ــا تعل ــا؛ ألنه ــرك منزله ــكان آمــن رفضــت ت ــث م ــس حي ــة خانيون ــال ملدين ــي ســهيا واالنتق ــدة بن ــم يف بل منزله

مــا كتبــه اللــه لهــم ســيحدث، واســتمرت يف حديثهــا لزوجهــا توصيــه وصيــة تتمنــى أن ينفذهــا بعــد استشــهادها هــي 

ــارات،  ــة والحنونــة ألبنائهــا ويحــاول زوجهــا أن مينعهــا مــن الحديــث بهــذه العب ــاة لتكــون األم البديل ــزواج مــن فت ال

لكنهــا ترفــض؛ ألنهــا تشــعر بذلــك.

يف مسـاء 10 أغسـطس )آب( 2014م وهـو أحـد أيـام الحـرب التـي شـنها العـدو الصهيـوين عـى قطـاع غـزة يف صيف 

العـام 2014م )معركـة البنيـان املرصـوص( اطأنـت الشـهيدة املجاهـدة أماين عـى أبنائها بعـد نومهم يف غرفـة تظن أنها 

اآلمنـة باملنـزل، ومـن ثـم ذهبـت ترافق زوجها للنوم عى سـطح املنـزل خوًفا عليه، وبعد آذان الفجر اسـتعدت الشـهيدة 

املجاهـدة أمـاين للوضـوء باملاء من برميل كان عى السـطح لتوقظ زوجها بعد ذلك للصاة، ولكـن صاروخ الغدر الصهيوين 

مل يرحـم جسـدها املتوضـئ العفيـف الطاهـر ليوقعهـا شـهيدة عـى الفـور ويصيـب زوجهـا بشـظايا، ورحمة اللـه أنجت 

أبناءهـا بعـد اخـرتاق الصـاروخ لسـطح املنـزل وسـقوطه إىل الغرفة اآلمنة حسـب ظـن األم عندمـا أودعتهم بعـد نومهم.

فاستشــهدت األم العفيفــة الطيبــة صاحبــة األخــاق الحســنة، العطوفــة عــى الفقــراء واملســاكني، ليتذكرهــا كل أهــل 

املنطقــة بــكل خــر ومحبــة، وليشــتهي زوجهــا احتســاء قهــوة الصبــاح واملســاء مــع زوجــة ضحــت بالكثــر مــن أجــل 

ســعادة زوجهــا وأرستهــا دوًمــا، وليشــتاق إليهــا األبنــاء لــي تســاعدهم يف دراســتهم وتحضــر الطعــام مــن يديهــا.
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الشهيد املجاهد عمر محمد عوض جرغون

رحل قبل أن يهدي أطفاله ُقبلة الوداع

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد عمــر محمــد جرغــون بتاريــخ 15 يوليــو )متــوز( 1985م يف مدينــة خانيونــس، ألرسة فلســطينية 

ــر منهــا أجــداده يف نكبــة العــام 1948م. عــاش يف كنــف أرستــه التــي  تعــود أصولهــا إىل مدينــة »بــر الســبع« التــي ُهجِّ

تتكــون منــه ومــن أربعــة أشــقاء وأخــت واحــدة. 

درس الشــهيد املجاهــد عمــر للمرحلــة اإلعداديــة، ثــم توجــه بعــد ذلــك إىل تعلــم فــن قــص وتصفيــف الشــعر حيــث 

متكــن مــن فتــح محــل خــاص بــه، كان لــه مصــدر دخــل ورزق.

ـــال  ـــة أطف ـــه ثاث ـــه الل ـــزواج أن رزق ـــذا ال ـــوج ه ـــبة، وت ـــرة محتس ـــة صاب ـــن زوج ـــزوج م ـــر مت ـــد عم ـــهيدنا املجاه ش

ـــى(. ـــف، مل ـــان، ره )لي

صفاته وأخالقه
بــدأ والــد الشــهيد املجاهــد عمــر الحــاج أبــو رســمي )65 عاًمــا( حديثــه بالحمــد والثنــاء عــى اللــه الــذي أكرمــه 

باستشــهاد نجلــه عمــر، قائــًا: »كنــت أعلــم أن الطريــق الــذي يســر عليــه نجــيل ســيقوده إىل الشــهادة يف ســبيل اللــه، 

لكنــي مل أمنعــه مــن هــذا الطريــق الــذي آمنــت بــه، وكنــت واحــًدا مــن املجاهديــن الذيــن قاتلــوا مــن أجــل فلســطني 

ــاء  ــا إال بالدم ــرج منه ــن يخ ــل ل ــاء والقت ــا بالدم ــل أرضن ــذي احت ــوين ال ــدو الصهي ــًدا أن الع ــباب«، مؤك ــرتة الش يف ف

ــات الجســام. والتضحي

(2014 - 1985)

ــة، بعــد أن  ــا يف فلســطني أي معنــى للــراءة والطفول مل يعــد هن

ــا  ــع يف ضلوعه ــكن الوج ــارد، وأس ــدٍم ب ــا ب ــال يف قتله ــل االحت توغ

الهشــة وهــي ال تــزال غــر مدركــة لحقيقــة البعــاد، أو الفــراق ملــن 

يفــرتض بهــم أن يكونــوا بالقــرب منهــا ليحنــوا عليهــا تــارة ويقســوا 

تــارة أخــرى حًبــا لطفولتهــا وخشــية عليهــا مــن وحشــة األيــام 

ورغبــة يف تربيتهــا وإعدادهــا ملســتقبل واعــد. كــم هــي صعبــة تلــك 

املشــاهد التــي نــرى فيهــا أطفــااًل مل تتجــاوز أعامرهــم العــام ونصف 

العــام وأربعــة أعــوام، يحتضنــون صــورة والدهــم الشــهيد يغدقــون عليهــا القبــل الحــارة، وتــارة تراهــم يغــارون عليهــا 

مــن األطفــال اآلخريــن الذيــن تربطهــم بهــم عاقــة قرابــة، ويطلبــون منهــم االبتعــاد إلفســاح املجــال لهــم للبقــاء أطــول 

فــرتة ممكنــة بالقــرب مــن والدهــم الــذي رحــل عنهــم فجــأة قبــل أن يطبــع عــى وجوههــم قبلــة الــوداع كــام اعتــاد 

ــة إىل ضفــاف املجــد بانتظــار قــدوم أحبتهــم  ــا الفاني ــن مــن الدني ــل املهاجري ــه رحي ــد خروجــه للعمــل، لكن ــا عن دوًم

إليهــم يف ضيافــة اللــه عنــد ســدرة املنتهــى.
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ــر بأخــاق نجلــه العاليــة، وبــره لــه ولوالدتــه التــي وافتهــا املنيــة قبــل نحــو عامــني، وعطفــه  ــد الصاب وأشــاد الوال

وحبــه ألرحامــه، مشــرًا إىل مــا قــام بــه الشــهيد مــن جهــد كبــر ملســاعدة والدتــه التــي كانــت تعــاين مــن مــرض القلــب 

والضغــط والســكر الــذي امل بهــا قبــل وفاتهــا.

مشواره الجهادي
عــاش الشــهيد املجاهــد عمــر كــام كل أبنــاء فلســطني تحــت نــران االحتــال، ورأى بــأم عينــه ظلــم بنــي صهيــون 

ــا للثــأر واالنتقــام مــن هــذا العــدو املتغطــرس؛ فقــد أيقــن هــذا األســد الهصــور مثــل كل  ألبنــاء شــعبه، وأصبــح تواًق

الشــباب الفلســطيني املجاهــد أن ال عــزة وال كرامــة وال إنســانية لشــعبنا إال برفــع لــواء الجهــاد يف وجــه بنــي صهيــون، 

ــه  ــه بإعــاء كلمــة الل ــا غايت ــي ســيحقق به ــة البحــث عــن الوســيلة الت ــدأ مرحل ــني، فب ــه وللمؤمن العــدو الحقيقــي لل

ــث التحــق  ــام 2003م، حي ــك يف ع ــه ذل ــه وســلم، وكان ل ــه علي ــوات الل ــى صل ــب املصطف ــاع عــن مــرى الحبي والدف

بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي، وُعهــد ســباًقا للمشــاركة يف أعــراس الشــهداء ومواكــب زفافهــم للحــور العــني، ويف 

ــاد  ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــا بصف ــق الحًق ــوين. والتح ــدو الصهي ــة للع ــات املناهض الفعالي

اإلســامي ومنــذ اللحظــة األوىل النضاممــه لرايــا القــدس ســارع إىل االلتحــاق بوحــدة االستشــهاديني، هــذا األمــر تطلــب 

منــه أخــذ مزيــد مــن االحتياطــات األمنيــة والريــة.

ويؤكــد أحــد املجاهديــن مشــاركة الشــهيد يف أكــر مــن عمليــة استشــهادية حيــث أصيــب يف إحــدى العمليــات وتــم 

التكتــم عــى إصابتــه، هــذا ومل يتســن لنــا الكشــف عــن طبيعــة املهــامت التــي شــارك الشــهيد فيهــا.

موعد مع الشهادة
ــه نفــذ، حيــث أدى صــاة  ــه، ولكــن قــدر الل ــاد الشــهيد الفــارس عمــر اتخــاذ كافــة التدابــر األمنيــة يف تحركات اعت

ــم  ــى ت ــجد حت ــن املس ــان م ــرج االثن ــا أن خ ــوارع، وم ــة الشــهيد املجاهــد حســن ك ــجد اإلســام برفق ــرب يف مس املغ

اســتهدافهام بصــاروخ أطلــق مــن طائــرة اســتطاع صهيونيــة، استشــهد عــى أثــره الشــهيد املجاهــد حســن عــى الفــور، 

وأصيــب شــقيقه، والشــهيد الفــارس عمــر الــذي رقــد يف العنايــة املكثفــة قرابــة عــرشة أيــام نظــًرا لصعوبــة إصابتــه التــي 

جــاءت يف منطقــة الــرأس لرتقــي إىل عليــاء املجــد يــوم 19 أغســطس )آب( 2014م مــن أيــام الحــرب التــي شــنها العــدو 

الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(.
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الشهيد املجاهد جمعة إبراهيم سامل مطر

روعة االستبسال يف ساحات القتال

الميالد والنشأة
ــم النصــرات  ــاين( 1987م مبخي ــن الث ــخ 12 )ترشي ــؤي( بتاري ــو ل ــم مطــر )أب ــة إبراهي ــد الشــهيد املجاهــد جمع ول

ــدي  ــًرا عــى أي ــا ق ــروا منه ــي ُهجِّ ــة والت ــر الســبع« املحتل ــة »ب ــه إىل مدين باملحافظــة الوســطى، تعــود أصــول عائلت

ــه  ــن والدي ــه م ــون أرست ــة. تتك ــطينية املنكوب ــات الفلس ــي العائ ــام 1948م كباق ــة يف الع ــرام الصهيوني ــات اإلج عصاب

ــه. ــني إخوت ــاث، وترتيــب شــهيدنا األخــر ب وســبعة ذكــور وواحــدة مــن اإلن

نشــأ وترعــرع شــهيدنا املجاهــد جمعــة مطــر بــني أزقــة مخيــم النصــرات عــى حــب اإلســام وفلســطني والجهــاد، 

وتلقــى تعليمــه يف مــدارس مخيــم النصــرات حتــى الثــاين الثانــوي، ومل يكمــل دراســته بســبب ظــروف الحيــاة الصعبــة، 

وقــد تــزوج قبــل أقــل مــن عــام مــن استشــهاده، تــرك زوجتــه حامــًا، وقــد أنجبــت لــه الطفــل )لــؤي( الــذي جــاء هــذه 

الدنيــا بعــد استشــهاد والــده ليعيــش يتيــاًم محروًمــا مــن حنانــه.

صفاته وأخالقه
ــاز  ــًا: »الشــهيد جمعــة امت ــه وأخاقــه قائ ــو محمــود أحــد أصدقــاء الشــهيد الفــارس جمعــة تحــدث عــن صفات أب

بالهــدوء والصمــت والكتــامن يف حياتــه وعملــه، تحيطــه األخــاق العاليــة الحميــدة املســتمدة مــن اإلســام، ويعتــره 

كل مــن عرفــه مــن رواد مســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي، وهــو حريــص عــى الصلــوات الخمــس منــذ نعومــة أظافــره 

ــا لألرحــام، ومــن هواياتــه حــب صيــد األســامك«. وخاصــة صــاة الفجــر، ومتفقــد دامئً

ـــل؛  ـــن املدل ـــره االب ـــت أعت ـــًا: »كن ـــه، قائ ـــة وبأصدقائ ـــه بالعائل ـــن عاقت ـــة ع ـــدام جمع ـــهيد املق ـــد الش ـــدث وال وتح

ألنـــه أصغـــر واحـــد بـــني إخوانـــه حيـــث كان االبـــن الهـــادئ املـــؤدب الخلـــوق املحبـــوب بـــني كل أفـــراد العائلـــة، 

ـــني كل  ـــوب ب ـــو محب ـــران، وه ـــاس والج ـــارشة الن ـــه ملع ـــي وحب ـــي واألخاق ـــه الدين ـــه والتزام ـــة كام ـــه وقل ـــك لصمت وذل

ـــه«. ـــرب من ـــه ويتق ـــه يحب ـــن يعرف ـــل كل م ـــذا جع ـــدة، وه ـــه الحمي ـــه وأخاق ـــه وتدين ـــه اللتزام أصدقائ

(2014 - 1987)

رائــع ذلــك الجســد املســجى، ورائعــة تلــك الدمــاء التــي تنــزف بــا 

شــح أو بخــل، وعطــرة تلــك الرائحــة التــي متــأل األفــق ومتتــد، ومتتــد 

ــدم  ــة ال ــام عظم ــن أم ــارى عاجزي ــف حي ــاء، نق ــرش يف كل األرج لتنت

ــم  ــم وكله ــم الكري ــابقون إىل ربه ــن يتس ــال الذي ــموخ الرج ــام ش وأم

ــكل  ــني، فل ــني مطمئن ــني واثق ــون ثابت ــم، يذهب ــرىض عنه ــل يف أن ي أم

ــع  ــه بواس ــم الل ــأن يتغمده ــاء ب ــم الدع ــاء، وله ــة واإلب ــؤالء التحي ه

ــه. ــه وأن يســكنهم فســيح جنان رحمت
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مشواره الجهادي
انتمــى شــهيدنا الفــارس جمعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني عــام 2007م، حيــث انخــرط يف العمــل ضمــن 

جهــاز الفعاليــات التابــع للحركــة، وشــارك يف الكثــر مــن الفعاليــات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة يف املحافظــة الوســطى 

ــاح العســكري لحركــة  ــا القــدس الجن ــار الشــهيد املقــدام جمعــة للعمــل يف رساي ــم اختي ــا. ويف عــام 2010م ت وخارجه

الجهــاد اإلســامي حيــث اختــر مــن بــني الصفــوف األوىل لصــاة الفجــر يف مســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي، وأصبــح أحد 

الجنــود املجهولــني يف رسايــا القــدس وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية، وشــارك يف العديــد مــن املهــام العســكرية 

خــال مســرته الجهاديــة ومنهــا الربــاط عــى الثغــور، وإطــاق الصواريــخ وقذائــف الهــاون باتجــاه أراضينــا املحتلــة عــام 

1948م، وشــارك يف معركــة الســامء الزرقــاء يف العــام 2012م وكــر الصمــت يف العــام 2014م ولشــدة صمتــه وكتامنــه 

ــات يف  ــود العــدو الوي ــي أذاقــت جن ــا القــدس الت ــة التابعــة لراي ــاره ليكــون أحــد فرســان وحــدة املدفعي ــم اختي ت

معركــة البنيــان املرصــوص حمــم قذائفهــا املباركــة.

موعد مع الشهادة
ــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام  ــام العــدوان الصهي ــوم الخميــس 21 أغســطس )آب( 2014م مــن أي فجــر ي

ــه  ــال تصدي ــك خ ــهادة وذل ــع الش ــد م ــى موع ــة ع ــاوم جمع ــهيدنا املق ــوص( كان ش ــان املرص ــة البني 2014م )معرك

ــدا لتنفيــذ إحــدى  ــو ن ــا القــدس الشــهيد املجاهــد عمــر أب للعــدوان الصهيــوين حيــث خــرج مــع رفيــق دربــه يف رساي

املهــامت الجهاديــة الخاصــة، وبعــد االنتهــاء مــن املهمــة بنجــاح تــم اســتهدافهام مــن قبــل طائــرة اســتطاع صهيونيــة 

ــدا إىل  ــو ن ــراج النصــرات لرتقــي الشــهيد الفــارس جمعــة ورفيقــه الشــهيد الفــارس عمــر أب حاقــدة قــرب منطقــة أب

ــات والبطــوالت واالنتصــارات. ــدة بالتضحي ــة معب ــة طويل ــة جهادي ــم بعــد رحل ــاء بجــوار ربه العلي
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الشهيد املجاهد حمدان سامل محمد أبو حدايد

بأقدامه تخطى ساحات الوغى، حتى عشقته

الميالد والنشأة
مــع نســامت هــواء الفجــر العليــل كانــت عائلــة حدايــد مســتبرشة خــرًا، بقــدوم الشــهيد املجاهــد حمــدان ســامل أبــو 

حدايــد )أبــو عــاء( أحبــه الجميــع منــذ صغــره، لراءتــه ووجهــه الوضــاء الباســم، بتاريــخ 17 أبريــل )نيســان( 1970م 

ــروا  ألرسة مجاهــدة، محافظــة عــى تعاليــم الديــن اإلســامي الحنيــف، تعــود أصولهــا لقريــة »بــر الســبع« التــي ُهجِّ

منهــا إبــان نكبــة عــام 1984م، كحــال الكثــر مــن العائــات التــي تــم تهجرهــا قــًرا.

ــة الغــوث لاجئــني  ــة يف مدرســة معــن التابعــة لوكال ــة واإلعدادي ــة االبتدائي درس الشــهيد املجاهــد حمــدان املرحل

ــم، الشــهيد  ــه يف مــروف بيته ــازل ليســاعد أرست ــاء املن ــه مل يكمــل دراســته، فعمــل يف مجــال كهرب ــروا« ولكن »األون

ــات. ــاء 4 أوالد و4 بن ــه مــن األبن ــزوج ولدي املجاهــد حمــدان مت

صفاته وأخالقه 
ـــن آدم،  ـــاىل اب ـــه تع ـــب الل ـــني يح ـــم، وح ـــن غره ـــا ع ـــه به ـــم الل ـــي ميزه ـــة الت ـــم الخاص ـــاد صفاته ـــقي الجه لعاش

يحبـــه الجميـــع، هكـــذا الشـــهيد الفـــارس حمـــدان، طيـــب القلـــب، أحبـــه الجميـــع، متيـــز بطيبـــة قلبـــه، بتســـامحه 

ـــة  ـــوار البلدي ـــة بج ـــور الهداي ـــجد ن ـــر يف مس ـــاه الفج ـــة ص ـــس وخاص ـــوات الخمي ـــزم بالصل ـــن، ملت ـــن اآلخري ـــو ع والعف

يف خانيونـــس.

شــهيدنا املقــدام حمــدان يحــرتم اآلخريــن ويوقــر الكبــر، يســاعد أصدقــاءه ودائــم الزيــارة لهــم ومرافقتهم باســتمرار 

حتــى أمثــرت عاقتــه بالجميــع عاقــة أخــوة صادقــة، معــروف بتواضعــه الشــديد وحبــِه وعشــقه للجهــاد يف ســبيل اللــه. 

وهــو مثــال للشــاب املؤمــن واملجاهــد، يقــي جــل وقتــه يف الجهــاد يف ســبيل اللــه ومل يتــوان عــن أداء واجبــه الجهــادي؛ 

فــكان مــن الســباقني دوًمــا للتصــدي لاجتياحــات الصهيونيــة، وعــرف بشــجاعته وصابتــه.

(2014 - 1970)

يف قلــوب العاشــقني للشــهادة، ألــف حلــٍم وطريقــة، وهــي نهايــة 

ــق  ــوات الواث ــون خط ــه، يخط ــني أكف ــه ب ــل روح ــن حم ــة مل حتمي

بالوعــد اإللهــي، بــأن النــر للمجاهديــن، وأن الجنــة وحــور العــني 

بانتظــار مــن قــدم الكثــر ألجــل اللــه، وحينــام نــادت فلســطني، لبــى 

أبنــاء الشــقاقي امليامــني النــداء، وانطلقــوا لســاحات الوغى، يشــدون 

بأجــود األلحــان واألناشــيد للنــر، للثــورة، للجنــان، مقبلــني، وكأنهم 

يــرون مقاعدهــم يف جنــان الُخلــد، يهمســون يف أنفســهم، أن املــوت 

هــي موتــه واحــدة، فلــام ال تكــون يف ســبيل اللــه، ويف طريــٍق ال يســلكه إال الــذي اختــاره اللــه مــن بــني خلقــه، ليكــون 

منبــع للعــز والكرامــة.



499 أحياٌء يرزقون )الجزء السادس(

مشواره الجهادي 
عشــق شــهيدنا الفــارس حمــدان منــذ صغــره الجهــاد واملجاهديــن ومتنــى أن يكــون جنديًــا مــن جنــود اللــه يف األرض، 

ليحــارب أعــداء اللــه اليهــود قتلــة األنبيــاء واملرســلني وقتلــة األطفــال ومدنــي املقدســات ومغتصبــي البــاد، الذيــن 

يعيثــون يف األرِض الفســاد، انتمــى شــهيدنا املجاهــد حمــدان إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بدايــة انتفاضــة 

األقــى الثانيــة عــام 2002م ومــع تشــكيل النــواة األوىل لـــرايا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي 

بدايــة االنتفاضــة كان مــن أوائــل امللتحقــني بالجهــاز العســكري، أنهــى العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي تؤهلــه 

ليكــون مجاهــًدا صلًبــا يدافــع عــن حــق شــعبنا يف اســتعادة أرضــه مــن دنــس الغاصبــني الصهاينــة وتحريــر املقدســات 

واملســجد األقــى مــن قبــل أعــداء اللــه، ويُســجل لشــهيدنا املقــاوم حمــدان مشــاركته يف صــد العديــد مــن االجتياحــات 

ــن،  ــور الوط ــون ثغ ــن يحرس ــني الذي ــن املرابط ــس، م ــة لخانيون ــدود الرشقي ــهدتها الح ــي ش ــة الت ــات الصهيوني والتوغ

والجميــع يشــهد لــه بريتــه وكتامنــه الشــديدين فهــو ال يتحــدث عــن مهامــه الجهاديــة التــي يقــوم بهــا.

موعد مع الشهادة 
جميلــة هــي حيــاه املرابطــني الواثقــني بالنــر، والذيــن بذلــوا الغــايل والنفيــس يف ســبيل التضحيــة مــن أجــل اللــه، 

فبعــد خــوض غــامر ســاحات الوغــى، ليقاتلــوا أعــداء الديــن واإلســام، طاملــا متنــى شــهيدنا املجاهــد حمــدان أن يــراق 

دمــه وأن يأخــذ اللــه مــن جســده حتــى يــرىض، فنــال مــا حلــم، بتاريــخ 21 أغســطس )آب( 2014م، ويف ِخضــم الحــرب 

التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، كان الشــهيد الفــارس 

حمــدان يقــود دراجــة ناريــة عــى الــدوار األورويب، ومعــه أخــوه الشــهيد املجاهــد عبــد الرحمــن، وألن االحتــال جــن 

جنونــه مــن رضبــات مقاتــيل رسايــا القــدس، أطلــق صــاروخ اســتطاع مــن طائرتــه الحربيــة، لتكــون عنايــة اللــه فــوق 

كل إرادة، ومل يصــب شــهيدنا املجاهــد حمــدان وأخــوه عبــد الرحمــن، ليعــود االحتــال يصــب حممــه الغاصبــة، فيطلــق 

الصــاروخ الثــاين باتجاههــم، لــراق دمهــم يف ســبيل اللــه، معلنــني الشــهادة عــى املــأل، لتطــوى صفحــات مجــٍد وعــزة 

لاثنــني مــن عائلــة مجيــدة قدمــت خــرة شــبابها دفاًعــا عــن رشف األمــة.
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الشهيد املجاهد عمر تيسر إبراهيم أبو ندا

عشق الله بقلبه فوصل إليه بروحه

الميالد والنشأة
مــع بــزوغ شــمس يــوم 22 ديســمر )كانــون األول( 1983م ولــد الشــهيد املجاهــد عمــر تيســر أبــو نــدا )أبــو زيــن 

ــا  ــم دينه ــاف أرسة كرميــة تعــرف تعالي ــني أكن ــرىب ب ــا شــامل قطــاع غــزة، ت ــن( يف منطقــة مــرشوع بيــت الهي العابدي

ــروا منهــا يف العــام  العظيــم وواجبهــا نحــو وطنهــا فلســطني، تعــود أصــول العائلــة إىل قريــة »بيــت جرجــا« التــي ُهجِّ

1948م بفعــل عصابــات اإلجــرام الصهيونيــة ليســتقر املقــام بالعائلــة يف مخيــم جباليــا لاجئــني. تتكــون أرستــه مــن والده 

ومثانيــة ذكــور وثــاث إنــاث، شــهيدنا املجاهــد عمــر الســادس بينهــم.

ــا،  ــم جبالي ــني يف مخي ــة الغــوث لاجئ ــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكال تلقــى الشــهيد املجاهــد عمــر تعليمــه االبت

ودرس حتــى الثــاين الثانــوي يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح الثانويــة، ومل يكمــل دراســته بســبب ظــروف الحيــاة 

املعيشــية الصعبــة، وبعدهــا انتقــل للعمــل يف كثــر مــن املهــن ليكــون معيــًا ألرستــه، وتــزوج قبــل أعــوام من استشــهاده 

ورزقــه اللــه 4 مــن األبنــاء، ومــن ثــم انتقــل للســكن يف مخيــم النصــرات باملحافظــة الوســطى.

صفاته وأخالقه
ــات واألخــاق  ــاز بالصف ــه ميت ــه الل ــر رحم ــال: »عم ــث ق ــزة حي ــه املمي ــر بأخاق ــد الشــهيد املجاهــد عم أشــاد وال

الحميــدة والكــرم والصمــت، كادح للعمــل مــن أجــل العيــش بكرامــة، ويتســم دامئًــا باألخــاق العاليــة، ملتــزم بجميــع 

الصلــوات باملســجد وهــو شــبل يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام مبــرشوع بيــت الهيــا منــذ صغــره وترعــرع بأكنافه 

عــى حــب اإلســام والجهــاد مــن خــال حلقــات الذكــر والعلــم والفكــر الجهــادي«.

وأضــاف: »عمــر يتمتــع مــع أرستــه بالعاقــة الطيبــة، بــار بوالديــه، يعطــف عــى إخوانــه، وزائــر لألرحــام ومحــب 

لــكل أقربائــه وال يكــره أحــًدا، وقبــل استشــهاده بأيــام جــاء لبيــت أخيــه وقــد تصــور مــع أبنــاء أخيــه وقــال لهــم تعالــوا 

ــه لرتبيتهــم تربيــة حســنة  تصــوروا مــع الشــهيد، وقبــل استشــهاده بســاعات جلــس مــع زوجتــه وأوصاهــا عــى أبنائ

(2014 - 1983)

ــى  ــادر ع ــدر الق ــده الق ــا، وح ــى قهرن ــادر ع ــوت الق ــده امل وح

ــاء  ــن األحي ــون نح ــهداء، ونك ــوا ش ــاة أن تكون ــنة الحي ــا، وس تفريقن

األوفيــاء لكــم. منغمســون نحــن بالجــراح وأنتــم تحيــون مــع األنبيــاء 

ــا وإن رحلتــم أنتــم  ــا بقيــت بينن ــدة فين والصديقــني، أرواحكــم الخال

ــام  ــر األي ــان، مت ــس للجن ــو العري ــا تل ــابقون عريًس ــادكم، تتس بأجس

ــا  ــود بن ــس يع ــو األم ــا ه ــا، وه ــم هن ــس كنت ــة!. باألم ــا اللحظ كأنه

ليكــرر نفــس الــدرس يف حيــاة عاشــقي األرض، هــم زيتونهــا، وزيتهــا 

ــب. ــذي ال ينض ال
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وااللتــزام بالصــاة يف املســجد، وهــو نعــم الصديــق الــويف ألصدقائــه، لــه عاقــة كبــرة مــع العديــد مــن الشــهداء وخاصــة 

يف شــامل غــزة، وقبــل استشــهاده كانــت لــه آخــر رســالة نصيــة عــر هاتفــه الخــاص أرســلها ألصدقائــه ورفــاق دربــه 

ونصهــا التــايل: »الثــأر يكــر يــا يهــود، فابــرشوا اليــوم يف غــزة، فجــاءت لحظــة االنتقــام، والزفــاف لجنــات خلــد بجــوار 

رب العاملــني«، فــكان عمــر الصديــق الــويف وهــو يــودع أصدقــاءه يف رســالته األخــرة قبــل استشــهاده بســاعة«.

مشواره الجهادي
بــدأ الشــهيد املقــدام عمــر مشــوار الــدم والشــهادة الــذي حملــه بفكــره املثقــف واطاعــه عــى موســوعة رحلــة الــدم 

الــذي هــزم الســيف للدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي، حيــث انتمــى الشــهيد املقــاوم عمــر لحركــة الجهــاد اإلســامي يف 

فلســطني أوائــل عــام 1995م ليتــرشب مــن الفكــر الجهــادي األصيــل نبــع الخــر والوفــاء والعطــاء واإلخــاص، يف مســجد 

الشــهيد عــز الديــن القســام الــذي نشــأ فيــه وترعــرع، وانخــرط للعمــل يف جهــاز الفعاليــات التابــع للحركــة وشــارك يف 

الفعاليــات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة، ومــع البدايــات األوىل النتفاضــة األقــى عــام 2000م انضــم شــهيدنا املقــدام 

ــل  ــن أوائ ــون م ــاد اإلســامي ليك ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــوف رساي ــكري يف صف ــل العس ــر للعم عم

الجنــود امليامــني يف جيــش الرايــا ويخضــع للعديــد مــن الــدورات العســكرية.

ــق  ــهدتها مناط ــي ش ــة الت ــات الصهيوني ــن االجتياح ــد م ــد العدي ــاركته يف ص ــر مش ــد عم ــهيدنا املجاه ــجل لش يُس

شــامل قطــاع غــزة واملشــاركة يف إطــاق الصواريــخ عــى املســتوطنات الصهيونيــة، ورغــم أنــه انتقــل للســكن يف مخيــم 

النصــرات مل يــرتك مســرة الجهــاد واملقاومــة ليكمــل املشــوار مــع رفاقــه يف لــواء الوســطى مــن جديــد ويــداوم عــى 

ــوات يف مســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي. جلســات وحلقــات الذكــر والصل

موعد مع الشهادة
كان شــهيدنا املجاهــد عمــر عــى موعــد مــع الشــهادة فجــر يــوم الخميــس 21 أغســطس )آب( 2014م وذلــك خــال 

تصديــه العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، حيــث خــرج شــهيدنا 

ــذ  ــات والعــزم عــى الجهــاد لتنفي املقــاوم عمــر برفقــة الشــهيد املجاهــد جمعــة مطــر، يف قلبيهــام قــوة اإلميــان والثب

إحــدى املهــامت الصاروخيــة لــدك املــدن الصهيونيــة بوابــل مــن الصواريــخ املباركــة، وبعــد االنتهــاء مــن املهمــة بنجــاح، 

تــم اســتهدافهام مــن قبــل طائــرة اســتطاع صهيونيــة بالقــرب مــن أبــراج النصــرات لرتقــي الشــهيد املجاهــد عمــر أبــو 

نــدى ورفيقــه الشــهيد املجاهــد جمعــة مطــر إىل عليــاء املجــد والخلــود بعــد رحلــة جهاديــة طويلــة معبــدة بالتضحيــات 

والبطــوالت واالنتصــارات.
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الشهيد املجاهد هايل شحدة عبد ربه أبو دحروج

حياة مفعمة بالجهاد واملقاومة

الميالد والنشأة
شــقيق الشــهيد املجاهــد هايــل شــحدة أبــو دحــروج )أبــو عبــد اللــه( تحــدث مــن عــى أنقــاض بيتهــم املدمــر عــن 

ميــاد ونشــأة الشــهيد الفــارس هايــل، قائــًا: »ولــد شــقيقي هايــل فجــر 14 يوليــو )متــوز( 1986م يف مخيــم النصــرات، 

ــرت عائلتنــا قــًرا  بــني أكنــاف أرسة كرميــة تعــرف تعاليــم دينهــا العظيــم وواجبهــا املقــدس تجــاه وطنهــا فلســطني، وُهجِّ

مــن مدينــة »بــر الســبع« عــام 1948م مــن قبــل االحتــال الصهيــوين كباقــي العائــات الفلســطينية املنكوبــة واســتقر 

املقــام بالعائلــة يف قريــة الزوايــدة«.

وأضــاف: »تتكــون أرستنــا مــن الوالديــن و6 إخــوة ثاثــة مــن الذكــور وثــاث مــن اإلنــاث، وترتيــب الشــهيد هايــل 

رحمــه اللــه بــني إخوانــه الخامــس، ونشــأ وترعــرع يف أرسة مجاهــدة تحافــظ عــى تعاليــم الديــن اإلســامي العظيــم 

ــم النصــرات، وانتقــل  ــني مبخي ــة الغــوث لاجئ واألخــاق الســامية، وتلقــى شــهيدنا تعليمــه األســايس يف مــدارس وكال

للدراســة يف مدرســة خالــد بــن الوليــد الثانويــة وتفــوق يف الثانويــة العامــة بنجــاح، لينتقــل للدراســة يف جامعــة القــدس 

املفتوحــة قســم تعليــم أســايس، لكــن لســوء الظــروف املعيشــية وانشــغاله مبســرته الجهاديــة مل يســتطع إكــامل مشــواره 

التعليمــي، وتــزوج قبــل أعــوام قليلــة ورزقــه اللــه طفلــني مــن الذكــور وأســامهام عبــد اللــه وهــادي واستشــهدا برفقتــه 

ومعهــم زوجتــه وعمتــه«.

صفاته وأخالقه
ـــا التعبـــر عـــن صفـــات وأخـــاق الشـــهيد املجاهـــد هايـــل؛ فهـــو نعـــم الشـــاب املســـلم  ـــا وكلامتن لـــن تســـتطيع أقامن

ـــة  ـــجاعة والصاب ـــرأة والش ـــع بالج ـــور، يتمت ـــن ن ـــا م ـــه كله ـــة؛ فصفات ـــة العفيف ـــاق العالي ـــف باألخ ـــذي يتص ـــادئ ال اله

ـــات  ـــن رواد املســـاجد وحلق ـــه وم ـــه وعبادت ـــم يف صات ـــن الشـــباب املحافظـــني عـــى دينه ـــره، وهـــو م ـــذ صغ ـــوة من والق

ـــر. ـــذ الصغ ـــر من الذك

وذكــر شــقيقه وائــل عــن صفاتــه وعاقتــه داخــل أرستــه ومــع أصدقائــه فقــال: »متيــز هايــل بعاقتــه الحميمــة غــر 

املحــدودة داخــل أرستــه بــني والديــه وإخوانــه وأخواتــه؛ فهــو الحنــون املتســامح املبتســم يف كل وجــه أي إنســان يعرفــه، 

(2014 - 1986)

إن املــوت نهايــة محتمــة عــى كل إنســان، لكــن حــني تفــرض عــى 

اإلنســان حيــاة الــذل فمــن األفضــل أن ميــوت شــامًخا واقًفــا كأشــجار 

النخيــل، فــام أروع القتــل يف ســبيل اللــه، مــا أروع أن يبيــع اإلنســان 

حياتــه رخيصــة مــن أجــل رفعــة اإلســام والوطــن والجهــاد، مــا أروع 

القتــل حــني تكــون مقدًمــا غــر مدبــر، فرحــم اللــه كل مــن قــدم حياته 

فــداء لــرتاب فلســطني الغــايل.
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ــا يتفقــد األرحــام. وكل هــذا رغــم انشــغاله يف عملــه الجهــادي واملهــام الكبــرة املوكلــة إليــه، أمــا أصدقــاؤه  وكان دامئً

فقــد حــزن عليــه كل مــن عرفــه وفارقــه؛ ألنــه كان نعــم الصديــق الــويف املتســامح املبتســم دامئـًـا يف وجــه أصدقائــه وكل 

مــن عرفــه، وكان يــزور باســتمرار قبــور أصدقائــه الشــهداء«.

مشواره الجهادي
ــا  ــوف رساي ــني انضــم لصف ــد عام ــاد اإلســامي، وبع ــة الجه ــام 2002م لحرك ــل يف الع انتمــى شــهيدنا املجاهــد هاي

ــاد ومقاومــة مســتمرة، ال  ــه يف جه ــز بالجــرأة، وطــوال وقت ــاد اإلســامي، ومتي ــاح العســكري لحركــة الجه القــدس الجن

يعــرف النــوم وال الراحــة، دامئـًـا يغيــب عــن البيــت أليــام طويلــة حتــى إن زوجتــه كانــت ال تعــرف أيــن هــو، فهــو كتــوم 

جــًدا لــر عملــه الجهــادي رحمــه اللــه.

مــن جهتــه تحــدث أبــو هــادي أحــد قــادة جهــاز االســتخبارات التابــع لرايــا القــدس عــن مســرة الشــهيد املقــاوم 

هايــل قائــًا: »يف عــام 2004م ونظــًرا لجــرأة وكفــاءة شــهيدنا املقــدام هايــل انضــم للعمــل ضمــن صفــوف رسايــا القــدس 

الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون أحــد جنودهــا املجهولــني وذلــك بعــد تلقيــه عــده دورات عســكرية 

ــة،  ــاط عــى الثغــور ويف العديــد مــن املهــام والعمليــات الجهادي ــال، وشــارك يف الرب تعلــم منهــا فنــون ومهــارات القت

ويف عــدوان العــام )2008-2009( خــاض مبفــرده اشــتباكًا مســلًحا مــع قــوة بحريــة خاصــة عــى شــاطئ بحــر النصــرات 

ليوقــع العديــد منهــم بــني قتيــل وجريــح«.

وأضــاف القيــادي: »يف البدايــات األوىل لتشــكيل جهــاز االســتخبارات واملعلومــات العســكري التابــع لرايــا القــدس 

ــادة الجهــاز تضعــه بــني  عمــل شــهيدنا يف وحــدة الرصــد واالســتطاع؛ فــكان شــعلة موقوتــة يف العمــل مــام جعــل قي

ــة  ــام الصعب ــًدا للمه ــطى، وقائ ــواء الوس ــتطاع يف ل ــد واالس ــدة الرص ــئواًل لوح ــام 2012م مس ــاره ع ــم اختي ــا فت عيونه

ضــد العــدو باملرصــاد يف تحركاتــه ومتابعــة أي تقــدم لــه عــى الحــدود مــع قطــاع غــزة، كــام شــارك يف معركــة البنيــان 

ــكان  ــدان بتحــركات العــدو لحظــة بلحظــة، ف ــة يف املي ــد كل الوحــدات املقاتل املرصــوص يف الرصــد واالســتطاع وتزوي

العــني الســاهرة عــى راحــة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني املجاهــد الصابــر«.

موعد مع الشهادة
خــال أيــام العــدوان الصهيــوين عــى قطاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البنيان املرصــوص( وقبل استشــهاده 

بأيــام قصفــت طائــرات االحتــال منــزل عائلتــه وتــرر جزئًيــا، ولكــن شــهيدنا املقــاوم هايــل جلــس يف الجانــب الــذي مل 

يتــرر وعــى رأس عملــه الجهــادي، فرفــض الخــروج مــن البيــت إال شــهيًدا، وبتاريــخ 23 أغســطس )آب( 2014م مــن 

مســاء يــوم الســبت كان شــهيدنا الفــارس هايــل وأرستــه عــى موعــد مــع الشــهادة، بعدمــا قصفــت الطائــرات الحربيــة 

الصهيونيــة منــزل عائلتــه املكــون مــن عــدة طبقــات بثاثــة صواريــخ لتحولــه ركاًمــا ولرتقــي إىل العليــاء بجــوار األنبيــاء 

والصديقــني والشــهداء برفقــة زوجتــه هــدى )27 عاًمــا( وأبنائــه األطفــال عبــد اللــه )3 أعــوام( وهــادي )عامــان( وعمتــه 

حيــاة )49 عاًمــا( وأصيــب والــده وعــدد مــن املواطنــني.
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الشهيد املجاهد آدم أحمد محمد خطاب

خضب بدمائه ماحم العزة واالباء

الميالد والنشأة
مــع إرشاقــه شــمس يــوم 1 مــارس )آذار( 1988م ولــد شــهيدنا املجاهــد آدم أحمــد خطــاب يف مدينــة ديــر البلــح 

ــا  ــا املقــدس تجــاه وطنه ــم وواجبه ــا العظي ــم دينه ــاف أرسة كرميــة بســيطة تعــرف تعالي ــني أكن وســط قطــاع غــزة، ب

ــي  ــوين كباق ــال الصهي ــل االحت ــن قب ــام 1948م م ــبع« يف الع ــر الس ــة »ب ــن مدين ــًرا م ــه ق ــرت عائلت ــطني، ُهجِّ فلس

ــة الحكــر. ــح مبنطق ــر البل ــة دي ــة يف مدين ــام بالعائل ــة واســتقر املق ــات الفلســطينية املنكوب العائ

ــة  ــة يف مدرس ــل للدراس ــني، وانتق ــوث لاجئ ــة الغ ــدارس وكال ــايس يف م ــه األس ــد آدم تعليم ــهيدنا املجاه ــى ش تلق

املنفلوطــي الثانويــة، ومل يكمــل شــهيدنا دراســته نتيجــة للظــروف املعيشــية الصعبــة، وعمــل يف بقالــة ليجنــي لقمــة 

ــه. ــش لعائلت العي

صفاته وأخالقه
أشــاد الوالــد الصابــر املحتســب بصفــات وأخــاق الشــهيد املجاهــد آدم قائــًا: »اتصــف باألمانــة واإلخــاص واألخــاق 

الحميــدة، عمــل مصلًحــا اجتامعًيــا بــني املتنازعــني، وُعهــد محافظًــا عــى الصــاة يف وقتهــا وملتزًمــا بالصــاة يف املســجد، 

صوتــه يف قــراءة القــرآن صــوت جميــل، حســن تخشــع القلــوب لــه عندمــا تــراه يرتــل آيــات الكريــم العدنــان، باإلضافــة 

ــًدا يســر عــى  إىل ذلــك يقلــد صــوت الشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد، ولقــد اتخــذ مــن الشــيخ بــدر املشــاري قائ

خطــاه، ويقــوي مــن عزميتــه، مخلــص لدينــه ووطنــه«.

ــه  ــه وأخوات ــزور أقارب ــه وي ــد ألرحام ــم ومتفق ــون عليه ــه وعطــوف وحن ــار بوالدي ــد الشــهيد: »آدم ب وأضــاف وال

والجــران ويحــب الجميــع، وميتــاز بعاقــة جيــدة وحميمــة مــع أصدقائــه وميــازح األصدقــاء ويفــرح ويحــزن معهــم«.

مشواره الجهادي
يف بدايــة انتفاضــة األقــى عــام 2004م انتمــى الشــهيد املجاهــد آدم للعمــل ضمــن صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي 

(2014 - 1988)

هــم الشــهداء، وســام ورشف األمــة، أرشاف أمتنــا، هــم قــاع 

شــامخة بتواضعهــم، أســود امليــدان بعزميتهــم، هــم أقــوى مــن 

الفــوالذ، وأصلــب مــن الصخــر، عقيدتهــم ثابتــة، اإلميــان يف صدورهــم، 

ــم  ــرف بوصلته ــم وال تنح ــني عزميته ــم، ال تل ــاء صفته ــوى والحي والتق

عــن فكرهــم، القــدس هدفهــم، وفلســطني مــن النهــر للبحــر مطلبهــم 

ــة قضيتهــم وأنهــم عــى  ــدس، إميانهــم بعدال ــد واملقــّ وحقهــم الوحي

الحــق املنهجــي، وأنهــم عــى خطــا الرســول ماضــون ولفكــر اإلســام 

ــب. ــاب واملتاع ــم الصع ــائرون رغ ــون وس حامل
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وتــرىب عــى موائــد الذكــر والدعــوة يف املســجد، ويف بدايــة االنتفاضــة شــارك يف التصــدي وإلقــاء الحجــارة والزجاجــات 

ــاز  ــل انتفاضــة األقــى، وعمــل ضمــن جه ــع يف أوائ ــت تندل ــي كان ــود العــدو خــال املواجهــات الت ــة عــى جن الحارق

الفعاليــات التابــع لحركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك بــكل حيويــة يف نشــاطات الحركــة واملهرجانــات واملســرات التــي 

كانــت تنظمهــا؛ فــكان نعــم الشــاب امللتــزم، وبعــد إلحــاح طويــل عــى إخوانــه لحبــه للجهــاد واملقاومــة تــم اختيــاره 

عــام 2007م للعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون الفــارس املجهــول، 

ــاق  ــور وإط ــى الثغ ــاط ع ــة والرب ــام الجهادي ــن امله ــر م ــارك يف الكث ــكرية وش ــدورات العس ــن ال ــد م ــع للعدي فخض

قذائــف الهــاون عــى املواقــع واملغتصبــات الصهيونيــة، وهــو أحــد فرســان الوحــدة الصاروخيــة، وشــارك بــكل إخــاص يف 

املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو والتــي آخرهــا معركــة البنيــان املرصــوص التــي أبــى فيهــا بــاء حســًنا 

حيــث نجــا مــن عمليــة اغتيــال وكان برفقتــه الشــهيد املجاهــد عــاء خطــاب خــال معركــة البنيــان املرصــوص يف شــهر 

رمضــان املبــارك.

موعد مع الشهادة
يف صبــاح يــوم األحــد 24 أغســطس )آب( 2014م مــن أيــام العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص( كان املوعــد مــع نهايــة رحلــة الجهــاد والــدم حيــث قــام الطــران الحــريب الصهيــوين 

الحاقــد باســتهداف منــزل رشق مدينــة ديــر البلــح وبداخلــه الشــهيد املقــدام آدم ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد محمود 

العطــار مــام أدى لتدمــر املنــزل بالكامــل وارتقــى الشــهيدان للعليــاء، لرســام بدمائهــام الزكيــة طريــق العــزة واإلبــاء.
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الشهيد املجاهد صاح جمعة عياش سليم

عاش قاهًرا ألعداء الله واإلنسانية

الميالد والنشأة
ولــد شــهيدنا الفــارس صــاح جمعــة ســليم )أبــو حــامدة( يف بلــدة القــرارة رشق مدينــة خانيونــس يف 12 ديســمر 

)كانــون األول( 1988م، وعــاش طفولتــه يتيــم األب حيــث تــوىف والــده وهــو يف الســنة الثالثــة مــن عمــره وتــرىب بعيــًدا 

عــن والدتــه، واعتنــى بــه إخوتــه فهــو األصغــر، فلديــه اثنــان مــن اإلخــوة وثــاث مــن األخــوات غــره.

ــدرس  ــرارة لي ــة الق ــل ملدرس ــدة، وانتق ــون بالبل ــة عيلب ــة يف مدرس ــة االبتدائي ــاح املرحل ــد ص ــهيد املجاه درس الش

املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة أيًضــا، ونجــح يف الثانويــة العامــة، ولكــن ظــروف الحيــاة الصعبــة التــي كانــت متــر بهــا 

ــه مــن إكــامل مشــواره التعليمــي بجامعــات الوطــن. ــه منعت أرست

تــزوج شــهيدنا املجاهــد صــاح عــام 2007م فتــاة مــن منطقــة الســطر الغــريب غــرب مدينــة خانيونــس لينتقــل معهــا 

إىل حيــاة أرسيــة جديــدة يحــاول أن يســرتجع الحنــان والحــب الــذي فقــده مــن فقــدان والديــه للعيــش معهــم تحــت 

ســقف واحــد، وأنجبــت زوجتــه أربعــة مــن األوالد وابنــة واحــدة، فاســتطاع أن يقــدم لهــم الحــب والحنــان الذي اشــتاق 

لــه يف يــوم مــن األيــام مــن والــده، فامتــاز بشــدة تعلقــه بأبنائــه وداللــه لهــم.

عمــل شــهيدنا املجاهــد صــاح يف بقالــة صغــرة كانــت أمــام منزلــه ليســتطيع مــن خالهــا ســد حاجــة أرستــه مــن 

مــأكل وملبــس.

صفاته وأخالقه
ــه، حريــص عــى أداء  ــه وعبادت ــزم بدين ــوق ملت ــا تقــي خل ــة: »صــاح رجــل مؤمًن ــه أم حــامدة قائل تحدثــت زوجت

ــرى  ــدة ل ــل األذان بســاعة ليذهــب إىل املســاجد بالبل ــي يســتيقظ قب الصــاة يف مواعيدهــا وخاصــة صــاة الفجــر الت

ــه مــن مل يحــر، فيجلســوا ليتدارســوا أمــور دينهــم لوقــت الصــاة«. الشــباب امللتزمــني باملســاجد وينب

اتصــف شــهيدنا املقــدام صــاح بحنانــه الشــديد وطيبــة قلبــه وعطفــه عــى األهــل والجــران، وذهــب للعمــرة قبــل 

(2014 - 1988)

ليســت املــرة األوىل التــي يــرب فيهــا االحتــال الصهيــوين بعــرض 

ــه  ــذ احتال ــان، فمن ــوق اإلنس ــل حق ــي تكف ــق الت ــط كل املواثي الحائ

لفلســطني عــام 1948م حتــى اليــوم مــارس أبشــع مجــازر القتــل 

ــة  ــارك عنيف ــاث مع ــزة وحــده شــهد ث ــر والتهجــر، قطــاع غ والتدم

خــال ســتة أعــوام فقــط، وشــهيدنا املجاهــد صــاح هــو شــاهد عــى 

ــوص. ــان املرص ــة البني ــوين يف معرك ــد الصهي الحق
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ــم  ــذي يلزمــه ألداء العمــرة، ومــن ث ــه فاســتطاع أن يوفــر املــال ال ــه الشــديد لبيــت الل استشــهاده بســنة، وذلــك لحب

توجــه ملكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة يدعــو اللــه.

مشواره الجهادي
انضــم شــهيدنا الفــارس أبــو حــامدة إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره، فانخــرط يف صفــوف 

الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي وهــو باملرحلــة اإلعداديــة، وأصبــح مــن الطلبــة الفاعلــني يف 

الرابطــة اإلســامية، ومــن ثــم انتقــل إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رغــم صغــر 

ســنه، وبــدأ يســر طريــق النــر واالستشــهاد. واســتطاع تطويــر قدراتــه العســكرية بالســفر إىل الخــارج بتوجيــه مــن 

قيادتــه يف رسايــا القــدس، وبعــد عودتــه حــرص عــى إعــداد املرابطــني وتوجيههــم لصــد العــدوان الصهيــوين.

موعد مع الشهادة
ــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام  ــي شــنها العــدو الصهي ــام الحــرب الت يف 17 أغســطس )آب( 2014م مــن أي

2014م )معركــة البنيــان املرصــوص(، اســتطاعت طائــرات الغــدر الصهيونيــة أن تصيــب شــهيدنا الفــارس صــاح بصــاروخ 

صهيــوين حاقــد أمــام منزلــه، وذلــك بعــد مجيئــه ليتفقــد أرستــه واالطمئنــان عليهــم ورؤيتهــم.

انتقــل شــهيدنا املجاهــد صــاح ملستشــفى نــارص الطبــي وأجريــت لــه العديــد مــن العمليــات إىل أن أصبحــت حالتــه 

مســتقرة يســتطيع أن يقــف عــى رجليــه واملــيش، ولكــن بــيشء بســيط، وهنــا تقــول زوجتــه: »طلــب منــي أن ينقــل 

إىل مستشــفيات القــدس، ولكنــي رفضــت ذلــك خوًفــا مــن القبــض عليــه يف معــر بيــت حانــون، وبالتــايل تــم نقلــه إىل 

مستشــفيات مــر فرفضــت يف البدايــة؛ ألننــي ال أريــده أن يبعــد عنــا ووافقــت بعــد طلبــه ذلــك ونقــل«.

وبعــد أســبوع مــن نقلــه إىل جمهوريــة مــر العربيــة كتــب لــه رشف الشــهادة ولقــاء اآلخــرة يف 24 أغســطس )آب( 

ــه الشــهداء حيــث استشــهد يف معركــة البنيــان املرصــوص ابــن أخيــه الشــهيد املجاهــد جمعــة  ــا بإخوان 2014م ملتحًق

ســليم، وابــن أختــه الشــهيد املجاهــد توفيــق ســليم يف 2 أغســطس )آب( 2014م.
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الشهيد املجاهد محمود أحمد جمعة العطار

سخر حياته للجهاد يف سبيل الله

الميالد والنشأة
والــد الشــهيد املجاهــد محمــد أحمــد العطــار )أبــو أحمــد( تحــدث عــن نشــأة نجلــه الشــهيد، قائــًا: »ولــد نجــيل 

ــريب بــني أرسة محافظــة عــى الديــن  ــة، ت ــا داخــل العائل ــوًرا لن ــران( 1984م، فــكان ن ــو )حزي محمــود بتاريــخ 20 يوني

ــرت عائلتنــا قــًرا مــن قبــل االحتــال الصهيــوين عــام 1948م مــن مدينــة »بــر الســبع« كباقــي العائــات  واألخــاق وُهجِّ

الفلســطينية، واســتقر بنــا املقــام يف مدينــة ديــر البلــح منطقــة الحكــر حتــى يومنــا هــذا«.

وتابــع والــد الشــهيد املجاهــد محمــود: »لقــد فقــد محمــود أمــه وعمــره ســنتان وعاش يتيــم األم منــذ تلــك اللحظات 

األليمــة، وتــريب بــني أحضــان جدتــه منــذ األيــام األوىل لوفــاة أمــه، وتــريب عــى الــود والحــب والحنــان ولدرجــة أن جدتــه 

تحبــه أكــر مــن أبنائهــا وتخــاف عليــه، فهــو غــاٍل عنــد جدته«.

وأضــاف: »محمــود مــن املتفوقــني يف دراســته العلميــة حيــث تلقــى دراســته يف مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــني، ومــن 

ثــم انتقــل للدارســة يف مدرســة املنفلوطــي الثانويــة، وحصــل عــى الثانويــة العامــة بنجــاح وانتقــل للدراســة للجامعــة، 

وأنهــى دراســته الجامعيــة بنجــاح باهــر مــن جامعــة األزهــر يف تخصــص علــم نفــس وإرشــاد«. 

صفاته وأخالقه
عــن صفــات وأخــاق الشــهيد الفــارس محمــود يتحــدث لنــا والــده قائــًا: »محمــود يتســم بصفــات وأخــاق حميــدة 

وعاليــة جــًدا، هــو هــادئ حتــى مل نكــن نســمع له صوتـًـا داخــل البيت، طيــب القلــب ومل يكره أحــًدا يف حياتــه، ويعد من 

امللتزمــني يف صــاة الجامعــة باملســجد، يصــوم كل يــوم اثنــني وخميــس منــذ صغــره، تربطــه عاقــة جيــدة ومتينــة مــع كل 

أفــراد األرسة. تــزوج محمــود قبــل عامــني ورزقــه اللــه طفًا ســامه أحمد، وملحمــود مواقــف رجولية مل أنســها حيث يف يوم 

مــن األيــام كنــت مــررت بضائقــة ماليــة مــن بعــض الديــون، فكنــت دامئـًـا أفكر بهــا، ودخلــت عى محمــود رحمــه الله يف 

غرفتــه فــرأى وجهــي متغــرًا، فقــال يل: مــا بــك؟ فقلت لــه: ال يشء، فــأرص أن يعــرف، فقلت له: أنــا بضائقة ماليــة وأحتاج 

لبعــض املــال، فقــال: هــذا ســهل يف أقــل مــن ثــواٍن ســأريح عقلــك وقلبــك يا حــاج، وما هــي إال لحظــات حتــى أىت بقطعة 

ذهــب مــن زوجتــه، وقــال يل: فــك ضائقتــك حتى يصبــح معك مال، فهــذا املوقف مازال يف ذهني ومل أســتطع أن أنســاه«.

(2014 - 1984)

عــذًرا لكــم أيهــا الشــهداء ونحــن نحــاول أن نكتــب بأقامنــا بعــض 

مــا نعــرف عــن جهادكم وعظيــم تضحياتكــم، فيــام أنتم تكتبون بســيل 

ونهــر مــن دمائكــم وبقايــا أشــائكم رســالة العشــق األزيل لفلســطني 

واإلســام والجهــاد. عــذًرا ونحــن نــن تحــت وطــأة دنيانــا فيــام أنتــم 

ــكم إىل  ــم وأنفس ــدون بأرواحك ــني وتصع ــة الط ــن قبض ــررون م تتح

عنــان الســامء أمــًا يف اللحــاق بركــب الشــهداء األكــرم منــا جميًعــا.
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ــا،  وذكــر والــد الشــهيد املقــاوم محمــود أن نجلــه فقــد حنــان أمــه رحمهــا اللــه منــذ صغــره وعمــره ســنتان تقريًب

ولكــن الحنــان والفــراغ عوضتــه لــه جدتــه بحنانهــا وحبهــا لــه، واليــوم يتكــرر فقــدان الحنــان، لكنــه حنــان محمــود 

لطفلــه أحمــد، الــذي ســيعيش يتيــم األب بعــد أن عــاش والــده محمــود يتيــم األم، وعاهــد والــد الشــهيد محمــود اللــه 

ورســوله ونجلــه الشــهيد بــأن يــريب طفلــه أحمــد عــى خطــا والــده محمــود، ويســلك مــن بعــد مســرة الجهــاد واملقاومــة 

بــإذن اللــه تعــاىل.

مشواره الجهادي
عــن ســؤالنا عــن مســرة جهــاد الشــهيد الفــارس محمــود، قــال والــده: »يف العــام 2003م عندمــا عــدت مــن مناســك 

الحــج علمــت مــن أهــل البيــت أن محمــود انضــم للعمــل يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، 

وكنــت أعلــم أنــه أحــد عنــارص حركــة الجهــاد اإلســامي، وعندمــا ســألت محمــود رحمــة اللــه عليــه عــن ذلــك قــال يل: يا 

أىب هــذه طريــق مليئــة باألشــواك، ولكنهــا مليئــة بالتقــرب للــه ونيــل رضــاه، وأنــا أعــرف نهايتهــا إمــا نــر أو شــهادة، 

فقلــت لــه تــوكل عــى اللــه«.

أبــو محمــد مــن قــادة رسايــا القــدس امليدانيــني وأحــد املقربــني مــن الشــهيد املقــاوم محمــود، قــال: »لقــد كان أبــو 

أحمــد رحمــه اللــه قــد انتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 1999م وتــريب عــى موائــد الذكــر والدعــوة وحلقــات 

القــرآن الكريــم يف مســجد الفرقــان ليتــرشب فكــر الشــقاقي والنهــج املحمــدي األصيــل، ونظــًرا لشــجاعته وإقدامــه تــم 

ــا القــدس تلقــى العديــد مــن الــدورات  ــا القــدس، ومنــذ أن انضــم لراي ــا يف رساي اختيــاره عــام 2003م ليكــون جنديً

ــده  ــل بجه ــوة، ال يبخ ــن ق ــه م ــا لدي ــكل م ــدق ب ــل بص ــجعان، يعم ــني الش ــن املقاتل ــكرية وكان م ــات العس والتدريب

وعطائــه يف العمــل العســكري، ويعــد مقاتــًا وقائــًدا عنيــًدا، وشــارك يف العديــد مــن املهــامت الجهاديــة ومنهــا الربــاط 

عــى الثغــور والكامئــن املتقدمــة وإطــاق الصواريــخ وقذائــف الهــاون، وكان أحــد فرســان الوحــدة الصاروخيــة«.

موعد مع الشهادة
تحــدث والــد الشــهيد املقــدام محمــود قائــًا: »خــال أيــام العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 

ــا خــارج  ــوم، ومل يجلــس يف البيــت إال لفــرتات قصــرة، ودامئً ــان املرصــوص( مل يعــرف محمــد الن 2014م )معركــة البني

البيــت، وعندمــا يجلــس بالبيــت كان يتواصــل مــع عملــه الجهــادي، يعطــى اإلشــارات عــر الجهــاز الاســلي للمجاهدين، 

ومــن شــدة خوفــه عــى أهــل البيــت كان ينــام يف بيــت جدتــه عندمــا اشــتدت رضاوة املعركــة واســتهداف العــدو لبيــوت 

املجاهديــن. ويف صبــاح يــوم األحــد 24 أغســطس )آب( 2014م كنــت يف عمــيل فتــم اســتهداف بيــت رشق مدينــة ديــر 

البلــح الســاعة العــارشة صباًحــا مــن الطائــرات الصهيونيــة، وعندمــا عــدت للبيــت مــن عمــيل كان هنــاك حركــة غــر 

عاديــة يف الحــي الــذي نقطــن فيــه، ومل أجــد أحــًدا مــن أوالدي بالبيــت، فســألت عنهــم فقالــت يل زوجتــي إنهــم ذهبــوا 

للمستشــفى للتعــرف عــى أحــد الشــهداء، فخرجــت للشــارع فقابلــت شــقيقي وذهبــت معــه ملستشــفى شــهداء األقى، 

وهنــاك أيقنــت أن ابنــي محمــود هــو الشــهيد الــذي يف ثاجــة الشــهداء رغــم أين رأيتــه عبــارة عــن أشــاء، لكنــي عرفتــه 

مــن يــده اليمنــي، وهنــا بكيــت وحزنــت جــًدا عــى فراقــه؛ ألن الفــراق صعــب جــًدا، وشــكرت اللــه ســبحانه عــى كرمــه 

بشــهادة محمــود رحمــه اللــه، ونحــن مــرورون لشــهادته؛ ألنهــا ترفــع الــرأس وألن فلســطني تحتــاج لدمــاء ومثــن مــن 

أجــل أن نراهــا محــررة مــن دنــس بنــي صهيــون«.
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الشهيد املجاهد نضال سهيل حمدان بدوي

مسئول وحدة اإلسناد يف كتيبة الشابورة

الميالد والنشأة
حمــل الليــل والشــمس مًعــا بــني كفيــه يف ليلــة ميــاد الشــهيد املجاهــد نضــال ســهيل بــدوي ومــن جــوف الليــايل 

ــوح محفــوظ مــع يــوم ميــاده، بــني أزقــة وحــواري مخيــم  ــوم استشــهاده يف ل ــا يحمــل ي الحبــى أىت بالبــرشى مجنًح

ــران( 1990م ألرسة بســيطة مجاهــدة  ــو )حزي ــخ 25 يوني ــد يف تاري ــذي ول الشــابورة كــرت ســنوات املجاهــد نضــال ال

ــد أن  ــدة، بع ــح الصام ــة رف ــزوح خــارج فلســطني، فالتجــأت إىل مدين ــل والن ــرَض بالرحي ــراب الوطــن، ومل ت عشــقت ت

أجرتهــا العصابــات الصهيونيــة كآالف مــن العائــات عــى التــرشد مــن أرضهــا وبيتهــا يف بلــدة »زرنوقــة« داخــل األرايض 

املحتلــة منــذ عــام 1948م، عائلتــه مكونــة مــن 12 فــرًدا ســتة ذكــور وســت إنــاث. 

درس شــهيدنا املجاهــد نضــال املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث مبدينــة رفــح، ودرس املرحلــة 

الثانويــة مبدرســة بــر الســبع ومل يتــم الثانويــة العامــة، والتحــق بســوق العمــل الحــر.

صفاته وأخالقه
ــرىب عــى حــب  ــا، ت ــا وعرفــت دربه ــة عشــب أخــر شــقت الحجــر وشــقت طريقه ــدام نضــال كورق شــهيدنا املق

اإلســام وحــب الوطــن، منــذ نعومــة أظافــره تعلــق باملســجد وبشــباب املســجد، وعمــل منــذ صغــره يف حقــل الدعــوة 

ــة واإلســامية. ــات الوطني ــع الفعالي اإلســامية، مشــاركًا ونشــيطًا يف مســجد العــودة يف جمي

متيــز شــهيدنا الفــارس نضــال بالتواضــع وســمو األخــاق ورفعتهــا ال يعــرف الــذل أو الركــوع إال للــه ســبحانه وتعــاىل، 

محــب للصغــر موقــر للكبــر، يحــب األطفــال حًبــا شــديًدا، مخلــص يف عملــه بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى.

مشواره الجهادي
نــال الشــهيد املجاهــد نضــال رشف االنتــامء لحركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2002م، ومــن ثــم التحــق بصفــوف 

ــاذج  ــم أروع من ــا إىل تقدي ــعى دامئً ــام 2007م. وس ــامي يف ع ــاد اإلس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق رساي

(2014 - 1990)

هــو عشــق مــن نــوع آخــر توثقــت أوصالــه بــني مجاهــد مقــدام 

ولعبــة املــوت التــي أتقــن صنعهــا، لكنهــا ولفــرط حبهــا لــه، أبــت إال 

أن تأخــذه إىل هنــاك، حيــث يرقــد األبطــال العظــام، يف مقعــد صــدق 

عنــد مليــك مقتــدر. يف حــرة الشــهادة والشــهداء ملــع اســم البطــل 

ــدوي يف معركــة اشــتد وطيســها بــني  الهــامم الشــهيد نضــال ســهيل ب

رجــال انحــازوا إىل طريــق الحــق وبــني رشذمــة باغيــة عاثــت يف األرض 

ــات  ــمه يف صفح ــجل اس ــهيًدا ويس ــال ش ــا نض ــي بعده ــاًدا، لرتق فس

املجــد والخلــود.
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التضحيــة يف ســبيل تحريــر أرضــه ومقدســه، وانعكــس ذلــك عــى التزامــه الحديــدي يف عملــه الــذي كلــف بــه، فــكان 

ــذل العــرق والجهــد باإلعــداد ملواجهــة االحتــال الصهيــوين. ــا عــى ب ــا عــى الثغــور، وحريًص ســاهًرا مرابطً

تــدرج شــهيدنا الفــارس نضــال يف العمــل بصفــوف الرايــا إىل أن أصبــح مســئول وحــدة اإلســناد يف كتيبــة الشــابورة، 

ومــن أبــرز األعــامل الجهاديــة التــي قــام بهــا إطاقــه العــرشات مــن قذائــف الهــاون وصواريــخ الـــ 107 يف معركــة البنيان 

املرصــوص خــال العــام 2014م والتــي أدت إىل مقتــل وإصابــة عــدد مــن الجنــود الصهاينــة رشق مدينــة رفــح.

ويف شــهادة أبــو أســامة املجاهــد يف وحــدة اإلســناد ورفيــق الشــهيد املقــاوم نضــال يف مشــواره الجهــادي قــال فيهــا: 

»آخــر ليلــة وقبــل استشــهاد نضــال جلســنا وكنــا نتســابق فيــام بيننــا عــى التوجــه إىل مربــض القذائــف ليطلقهــا بنفســه 

ــه األخــرة: ســأضع بنفــي البصمــة األخــرة يف  ــأن يذهــب إلطــاق القذائــف وقــال عبارت إال أن الشــهيد نضــال أرّص ب

هــذه املعركــة«. 

موعد مع الشهادة
ــام  ــو )متــوز( 2014م مــن أي ــوم 23 يولي ــا مــن ي ــه يف متــام الســاعة التاســعة صباًح ــو أســامة أن أوضــح املجاهــد أب

ــان املرصــوص( جــاءت  ــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م )معركــة البني ــي شــنها العــدو الصهي الحــرب الت

برقيــة عســكرية مــن قيــادة وحــدة اإلســناد التابعــة لرايــا القــدس بالتحــرك إىل أحــد مرابــض الهــاون وإطــاق عــدد 

مــن قذائــف الهــاون، عندهــا تكفــل الشــهيد الفــارس نضــال بتنفيــذ املهمــة وقبيــل تحركــه إىل املــكان توجــه للحظــات 

قليلــة إىل املنــزل ليلقــي نظراتــه األخــرة عــى والديــه ويغــادر بعدهــا مرًعــا لتنفيــذ املهمــة ويطلــق عــدًدا مــن قذائــف 

الهــاون باتجــاه مغتصبــة »حوليــت« حيــث كانــت هــذه املغتصبــة ألول مــرة تدخــل ضمــن دائــرة االســتهداف بقذائــف 

هــاون عيار120ملــم، وعنــد االنســحاب مــن املــكان اســتهدفته طائــرات االســتطاع بصاروخــني وأصابتــه إصابــة مبــارشة 

أدت إىل بــرت قدمــه، وبعــد مــرور يومــني وبتاريــخ 25 يوليــو )متــوز( 2014م ارتقــى الشــهيد الفــارس نضــال شــهيًدا إىل 

عليــاء املجــد والخلــود. 

الحاجــة الصابــرة أم محمــد بــدوي والــدة الشــهيد املجاهــد نضــال والتــي حبســت دموعهــا تحدثــت قائلــًة: »الحمــد 

للــه الــذي رشفنــي باستشــهاده؛ فقــد كانــت أمنيتــه أن يلقــى اللــه شــهيًدا مقاوًمــا مقبــًا ليــس مدبــًرا مدافًعــا عــن وطنــه 

ودينــه، فســعى لنيلهــا حتــى أكرمــه اللــه وحقــق أمنيتــه«.
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الشهيد املجاهد سامل عبد الحميد دياب محمدين

فارس ساحات الوغى

الميالد والنشأة
بــزغ فجــر الشــهيد املجاهــد ســامل عبــد الحميــد محمديــن يف حــي الشــجاعية مبحافظــة غــزة بتاريــخ 21 أغســطس 

ــة تعــرف واجبهــا الدينــي واألخاقــي تجــاه وطنهــا، وترتيــب شــهيدنا  )آب( 1991م، ترعــرع يف أرسة محافظــة ومتدين

املجاهــد ســامل هــو الثــاين بــني أفــراد األرسة.

ـــة  ـــة والثانوي ـــة اإلعدادي ـــا درس املرحل ـــني، وبعده ـــة حط ـــة يف مدرس ـــة االبتدائي ـــامل املرحل ـــد س ـــهيد املجاه درس الش

ـــل الحـــر. ـــة وتوجـــه للعم ـــة بســـبب الظـــروف الصعب ـــة العام ـــل دراســـة الثانوي يف مدرســـة شـــهداء الشـــجاعية، ومل يكم

صفاته وأخالقه
ُعهــد الشــهيد املقــدام ســامل نشــيطًا ملتزًمــا بالصــاة داخــل مســجد الشــهداء ويف مســجد جعفــر بــن أيب طالــب بحــي 

ــا، تجــده يف كل مــكان يشــارك  الشــجاعية، وهــو صاحــب أخــاق رفيعــة ومثــال للشــاب املؤمــن امللتــزم دينًيــا وأخاقًي

النــاس أفراحهــم وأتراحهــم، عاقتــه بجرانــه وإخوانــه وأصدقائــه عاقــة حــب ومــودة، إذا أحــد طلــب منــه شــيًئا عــى 

الفــور يلبــي هــذا الطلــب، وهــو بــار بوالديــه ال يتأخــر عنهــام، وركــن أســايس داخــل البيــت.

مشواره الجهادي
انتمى الشـهيد الفارس سـامل لصفوف حركة الجهاد اإلسـامي يف فلسـطني وهو شـبل، ويف العام 2009م التحق بصفوف 

رسايـا القـدس الجنـاح العسـكري لحركـة الجهـاد اإلسـامي، ويُعـد مـن خـرة الشـباب املسـلم املجاهـد، مثـااًل يف االلتـزام 

واالنضبـاط، ال يتأخـر عـن أي مهمـة طلبـت منه، وتلقى العديد من الدورات العسـكرية وشـارك يف عـدة مهامت جهادية، 

واختـر للعمـل بأكـر مـن وحـدة عسـكرية ملا يتحى به مـن حس أمني قوي، وبسـبب شـجاعته املنقطعـة النظر عمل يف 

وحـدة اإلسـناد النـاري، وأيًضـا يف تجهيـز الصواريخ وحفر األنفاق وإطـاق قذائف الهاون والصواريخ، لـه دور مميز خال 

املعارك التي قادتها رسايا القدس وخاصة يف بشـائر االنتصار ومعركة السـامء الزرقاء وله دور مهم يف عملية كر الصمت.

(2014 - 1991)

ــم  ــف القل ــامء، فيق ــؤالء العظ ــر ه ــة س ــن كتاب ــام ع ــز األق تعج

ــه بالشــهادة، لكــن ال  ــا مــن رشفكــم الل ــة عنكــم ي عاجــزًا عــن الكتاب

ــل  ــة بأجم ــركم مليئ ــم، فس ــث عنك ــنبدأ بالحدي ــن س ــن أي ــرف م نع

وأبهــى الصــور التــي حفــرت داخــل عقولنــا وقلوبنــا، وعندمــا رحلتــم 

عنــا تركتــم األثــر الطيــب. فحديثنــا اليــوم عــن رجــل عشــق الشــهادة 

ــي  ــة الت ــه هــذه األمني ــق ل ــه إال أن حق ــن الل ــام كان م والشــهداء، ف

متناهــا منــذ أن لحــق بهــذا الركــب الجهــادي املقــدس؛ لتكــون النهايــة 

ــًا غــر مدبــر. كــام متناهــا شــهيًدا مقب
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للشــهيد املقــدام ســامل دور بــارز يف معركــة البنيــان املرصــوص بالعــام 2014م، فشــارك منــذ اللحظــة األوىل لبدايــة 

الحــرب عــى غــزة بإطــاق قذائــف الهــاون والصواريــخ برفقــة الشــهيد املجاهــد شــادي عليــوة، كــام أنــه مــن ضمــن 

الوحــدات الخاصــة يف مقدمــة الصفــوف التــي تصــدت لقــوات االحتــال رشق غــزة بحــرب البنيــان املرصــوص.

يُســجل للشــهيد املقــاوم ســامل مشــاركته يف إطــاق صــاروخ بــراق 70 عــى مدينــة القــدس برفقــة الشــهيد القائــد 

شــادي عليــوة، وكذلــك الــدور البــارز يف إســناد ثلــة مــن مجاهــدي كتائــب القســام رشق التفــاح كانــت محتجــزة داخــل 

نفــق، وتــم العمــل عــى خروجهــم ســاملني غامنــني. كــام يُســجل للشــهيدين املجاهديــن ســامل محمديــن وشــادي عليــوة 

أنهــام أول مــن أطلــق الصواريــخ يف عمليــة كــر الصمــت.

موعد مع الشهادة
أوكل للشــهيد املقــدام ســامل برفقــة الشــهيد املجاهــد شــادي عليــوة مهمــة إطــاق صواريــخ 107 عــى املســتوطنات 

ــان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــال الح ــة خ الصهيوني

املرصــوص(، ونفــذ الشــهيدان املهمــة وأطلقــا رشــقة صاروخيــة كبــرة، وأثنــاء عودتهــام مــن املهمــة باغتهــام صــاروخ مــن 

طائــرة اســتطاع وأصابهــام إصابــة مبــارشة فارتقيــا عــى إثرهــا شــهيدين وجــاء استشــهادهام يف اليــوم الــذي أعلــن فيــه 

وقــف إلطــاق النــار يــوم الثاثــاء املوافــق 26 أغســطس )آب( 2014م، فرحــا بعــد رحلــة طويلــة مــن الجهــاد والعطــاء.
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الشهيد املجاهد شادي سلامن عيل عليوة

رحلة جهاد لن تنضب

الميالد والنشأة
ـــران( 1989م،  ـــو )حزي ـــخ 13 يوني ـــة غـــزة بتاري ـــاح مبدين ـــوة يف حـــي التف ـــد شـــهيدنا املجاهـــد شـــادي ســـلامن علي ول

ـــث  ـــو الثال ـــهيد ه ـــب الش ـــاث، وترتي ـــس إن ـــور وخم ـــة ذك ـــه وخمس ـــن والدي ـــون م ـــة تتك ـــف أرسة محافظ ـــرىب يف كن ت

ـــور. ـــه الذك ـــني إخوان ب

ــة يف  ــة يف مدرســة الشــجاعية املشــرتكة، وبعدهــا درس الثانوي ــة واإلعدادي ــة االبتدائي درس الشــهيد املجاهــد املرحل

مدرســة يافــا وحصــل عــى الثانويــة العامــة، والتحــق بدبلــوم مهنــي ليحصــل عــى شــهادة يف مجــال صيانــة االلكرتونيــات 

والطابعــات.

صفاته وأخالقه
أبــو أنــس ابــن عــم الشــهيد الفــارس تحــدث قائــًا: »شــادي كل يشء يف العائلــة، رغــم ترتيبــه الثــاين بــني إخوانــه 

تحمــل أعبــاء أرستــه منــذ الصغــر فــكان لهــم مبثابــة األب واألم، هــو طيــب حنــون يحبــه الجميــع مــن الجــران وأقاربــه، 

واحرتامــه لآلخريــن، هــو مــاك ميــى عــى األرض رحمــه اللــه«.

مشواره الجهادي
انتمـــى الشـــهيد املقـــدام شـــادي لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي يف فلســـطني منـــذ أصبـــح شـــبًا، وتـــرىب وترعـــرع 

يف مســـجد البشـــر يف حـــي الشـــعف، وهنـــاك زاد حبـــه وعشـــقه لهـــذا النهـــج الطاهـــر، والتحـــق بحلقـــات القـــرآن 

الكريـــم والذكـــر وبعدهـــا ترقـــى يف اللجـــان الدعويـــة داخـــل املســـجد ومـــن ثـــم يف األرس التنظيميـــة، وترقـــى يف 

ـــه القامئـــني عـــى العمـــل  ـــم الشـــهيد أكـــر، فـــأرص عـــى إخوان الرتـــب التنظيميـــة فأصبـــح أمـــرًا إلحـــدى األرس، ولكـــن حل

ـــهيد  ـــن الش ـــر م ـــاح وإرصار كب ـــد إلح ـــامي، وبع ـــاد اإلس ـــة الجه ـــكري لحرك ـــاح العس ـــدس الجن ـــا الق ـــاق براي لالتح

(2014 - 1989)

ـــرف  ـــن ال نع ـــال الذي ـــؤالء الرج ـــف ه ـــن وص ـــان ع ـــز اللس يعج

ـــة  ـــامء مليئ ـــؤالء العظ ـــر ه ـــم، فس ـــث عنه ـــنبدأ الحدي ـــن س ـــن أي م

بأجمـــل وأبهـــى الصـــور التـــي حفظـــت داخـــل عقولنـــا، وعندمـــا 

ـــم  ـــهداء وه ـــم الش ـــل، فه ـــب والجمي ـــر الطي ـــا األث ـــوا لن ـــوا ترك رحل

مـــن عـــامل ال يشـــبه أبـــًدا عاملنـــا، وكيـــف ال؟ واللـــه اصطفاهـــم 

ـــل إال  ـــوم ال ظ ـــى ي ـــردوس األع ـــه ويف الف ـــل عرش ـــت ظ ـــوا تح ليكون

ـــام  ـــهداء، ف ـــهادة والش ـــق الش ـــل عش ـــن رج ـــوم ع ـــا الي ـــه. حديثن ظل

ـــون  ـــدس؛ لتك ـــادي املق ـــب الجه ـــذا الرك ـــذ أن لحـــق به ـــا من ـــي متناه ـــة الت ـــه هـــذه األمني ـــق ل ـــه إال أن يحق ـــن الل كان م

ـــر. ـــر مدب ـــًا غ ـــهيًدا مقب ـــا ش ـــام متناه ـــة ك النهاي
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ـــكري  ـــل العس ـــاق بالعم ـــة لالتح ـــارات الازم ـــاض كل االختب ـــد أن خ ـــن بع ـــب املجاهدي ـــاق برك ـــوة لالتح ـــحه اإلخ رش

يف العـــام 2006م.

بعــد قبولــه يف رسايــا القــدس عمــل شــهيدنا املقــاوم شــادي بصمــت ورسيــة، ولشــدة إخاصــه وحرصــه يف العمــل 

ــاق  ــامت إط ــن مه ــد م ــارك يف العدي ــاح، وش ــة التف ــة يف كتيب ــدة املدفعي ــل يف وح ــكري فعم ــل العس ــدرج يف العم ت

ــا القــدس  القذائــف وصواريــخ 107، وأيًضــا عمــل ضمــن ملــف تحديــد إحداثيــات األهــداف العســكرية التابــع لراي

بلــواء غــزة وشــارك إخوانــه املجاهديــن بإطــاق العــرشات مــن صواريــخ الجــراد والقــدس، ولــه الــرشف بأنــه شــارك يف 

إطــاق صــاروخ بــراق 70 عــى مدينــة القــدس املحتلــة قبــل استشــهاده بيــوم واحــد فقــط.

املجاهــد أبــو صهيــب مــن القــادة امليدانيــني لرايــا القــدس تحــدث قائــًا: »شــارك الشــهيد شــادي يف املجموعــات 

امليدانيــة خــال االجتيــاح الــري مبعركــة البنيــان املرصــوص، وأوكلــت لــه العديــد مــن املهــامت امليدانيــة القتاليــة برفقــة 

عــدد مــن املجاهديــن مثــل مهــامت الرصــد ونصــب العبــوات الناســفة، وذلــك بحكــم أنــه أيًضــا يعتــر أحــد مجاهــدي 

وحــدة املغاويــر يف رسايــا القــدس، ومــن أبــرز العمليــات التــي شــارك فيهــا الشــهيد خــال املعركــة الريــة أنــه قــام برصــد 

قــوة عســكرية خاصــة مــن الجيــش الصهيــوين كانــت تتحصــن داخــل أحــد البيــوت رشق التفــاح وأطلــق مــع املجاهديــن 

الذيــن كانــوا برفقتــه قذيفــة )R.P.G( تجــاه هــذه القــوة ومتــت إصابتهــا بشــكل مبــارش«.

ومــن أبــرز العمليــات التــي نفذهــا الشــهيد املجاهــد شــادي كــام قــال أبــو صهيــب: »قــام بإســناد مجموعــة عســكرية 

ــل الصــوراين  ــة جب ــت محتجــزة داخــل نفــق بالقــرب مــن منطق ــن كان ــة مــن 10 مجاهدي ــب القســام مكون مــن كتائ

الواقــع رشق حــي التفــاح فتواصــل مــع الشــهيد أحــد قــادة القســام بحــي التفــاح وطلــب مــن الشــهيد شــادي بــأن تقــوم 

رسايــا القــدس بإســناد املجموعــة املحــارصة لــي تخــرج مــن النفــق فقــال الشــهيد شــادي لــه ســأتواصل مــع القيــادة 

وأبلــغ القيــادة وقالــت لــه »نفــذ ثــم بلــغ عــن املهمــة وأنقــذ أرواح املجاهديــن«. وبعــد أن أخــذ األمــر قــام الشــهيد 

شــادي بإطــاق قذائــف الهــاون مــن عيــار 80 ملــم وصواريــخ 107 باتجــاه متركــز اآلليــات العســكرية يف جبــل الصــوراين 

ــن املحتجزيــن مــن كتائــب القســام داخــل النفــق مــن الخــروج ســاملني وشــكر املجاهــدون مــن  ومتكــن كل املجاهدي

كتائــب القســام الشــهيد شــادي عليــوة واملجاهديــن الذيــن كانــوا برفقتــه«.

موعد مع الشهادة
ــان  رًدا عــى مجــازر العــدو الصهيــوين خــال الحــرب التــي شــنها عــى قطــاع غــزة يف العــام 2014م )معركــة البني

املرصــوص( أوكل للشــهيد املقــدام شــادي مهمــة إطــاق صواريــخ 107 عــى املســتوطنات، فخــرج برفقــة رفيــق دربــه 

الشــهيد املجاهــد ســامل محمديــن ونفــذا املهمــة، وأطلقــا رشــقة صاروخيــة، وهــام عائــدان مــن املهمــة باغتهــم صــاروخ 

مــن طائــرة اســتطاع أصابهــام إصابــة مبــارشة، ارتقيــا عــى إثرهــا إىل عليــاء املجــد والخلــود ظهــر يــوم 26 أغســطس 

)آب( 2014م بعــد رحلــة طويلــة مــن الجهــاد والعطــاء.



موسوعة شهداء من فلسطين516

الشهيد املجاهد يوسف صبحي يوسف سويلم )غنام(

خيش أن يغيَب صوت الرصاص دون أن يحمله للجنَّة

الميالد والنشأة
ــح  ــة رف ــم الشــابورة مبدين ــد الشــهيد املجاهــد يوســف صبحــي ســويلم يف مخي ــول( 1992م ول يف 22 ســبتمر )أيل

ــة عــام  ــا الصهاين ــي احتله ــة »أســدود« الت ــرد تعــود جذورهــا إىل مدين ــة مــن 13 ف ــوب قطــاع غــزة يف أرسة مكون جن

ــا. ــا منه ــر أهله 1948م بعــد أن َهجَّ

درس شــهيدنا املجاهــد يوســف املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني حتــى 

أنهــى دراســته الثانويــة يف مدرســة بــر الســبع، ثــم التحــق للدراســة الجامعيــة بكليــة فلســطني التقنيــة لدراســة التريــد 

والتكييــف، واستشــهد قبــل إمتــام دراســته فيهــا ليحصــل عــى شــهادٍة أكــر.

صفاته وأخالقه
ــم  ــذا ه ــم، هك ــن عرفه ــرة كل م ــة يف ذاك ــى عالق ــة تبق ــم الطيب ــن ذكراه ــرة لك ــادهم الطاه ــواري األرض أجس ت

الشــهداء. تبتســم والــدة الشــهيد يوســف وهــي تســتعيد صفــات فلــذة كبدهــا كأنهــا تبتســم لروحــه الحــارضة أمامهــا 

فتقــول: »ابنــي يوســف حنــون ومحــب لعمــل الخــر مطبــق لحديــث النبــي عــن الصدقــة »فأخفاهــا حتــى ال تعلــم 

ــه الفطــري، يحــرتف تفكيــك األجهــزة وإعــادة تركبيهــا دون معرفــة مســبقة«. شــامله مــا تنفــق ميينــه«، َإضافــة لذكائ

وتكمــل: »يوســف يحــب الصغــار مــن عائلتــه ويحبونــه لدرجــة أنــه اعتــاد بــني فــرتٍة وأخــرى عــى إحضــار األلعــاب 

والهدايــا لهــم«.

مشواره الجهادي
مل تكــن تفاصيــل الحيــاة يف املناطــق الحدوديــة الســيام بدايــة انتفاضــة األقــى ســوى دافــع يُحــرك مشــاعر يوســف 

ورفاقــه فيهــرب للمناطــق الرشقيــة ويرُقــب املجنــزرات والعربــات وهــي تتحــرك أمــام عينــه حتــى كــُر والتحــق بحلقــات 

التحفيــظ والتوعيــة مبســجد األبــرار وقــد كانــت تشــكل الحيــاة العســكرية والعمــل الجهــادي نقطــة رسيَّــة لديــه فأصبــح 

الكتــامن مــن صفاتــه التــي يتميــز بهــا داخــل منزلــه وبــني أشــقائه.

(2014 - 1992)

حـــني تضـــع الحـــرب أوزارهـــا معلنـــة نهايـــة أخـــر قطـــرة دم تغســـل 

ـــة  ـــى وفي ـــم فتبق ـــني منه ـــادي الصادق ـــى أن تن األرض بعطرهـــم، ال تن

ـــذي  ـــم ال ـــوا وعده ـــام احتضن ـــم ك ـــم وتحتضنه ـــم، تناديه ـــد معه للعه

صدقـــوه ليفـــوزوا بالبـــرشى أنهـــم إليهـــا مســـافرون. شـــهيدنا املجاهـــد 

ـــَب  ـــه للســـامء يخـــى أن يغي ـــًا يحمـــل أمنيات ـــًا طوي يوســـف كأن حب

صـــوت الرصـــاص دون أن يحملـــه للجنَّـــة فيخـــرج بـــوداع أمـــه دون 

ـــود. أن يع
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يف عــام 2010م التحــق الشــهيد الفــارس يوســف بكتيبــة الشــابورة وكانــت مهمتــه يف الخطــوط الرشقيــة والحدوديــة 

وبحكــم خرتــه يف دراســته األكادمييــة متَيــز الشــهيد بالتخصــص يف وحــدة اإلشــارة املركزيــة« البوصلــة« وجانــب التصنيــع.

موعد مع الشهادة 
تغيــب األقــامر وتظــل النظــرة األخــرة ُمعلَّقــًة جنــب البــاب تســتذكرها والــدة الشــهيد املجاهــد يوســف وهــو ينظــر 

ــدأت  ــه: »ب ــاب ويقــول لجارت ــد الب ــد السادســة ليخــرج عن ــة وال يشــبع إال عن ــة وثالث ــه مــرَّة ثاني ــا فيعــود بنظرت إليه

الهدنــة ومل أستشــهد – راحــت علينــا يــا خالــة«.

ــان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــاء الح ــل انته قب

ــن  ــهيدين املجاهدي ــه الش ــي درب ــع رفيق ــام م ــف غن ــدام يوس ــهيد املق ــاعة كان الش ــف س ــن نص ــل م ــوص( بأق املرص

محمــد الرياطــى وأحمــد جربــوع عــى موعــد مــع الشــهادة خــال عودتهــم مــن مهمــة جهاديــة بدايــة شــارع املضخــة 

والقريــب مــن املناطــق الرشقيــة وهــو رافــع إلصبــع الشــهادة وصائــم يف يومــه األخــر مــن أيــام الـــ 6 مــن شــوال حيــث 

ارتقــى الفرســان الثاثــة بعــد أن قامــت طائــرة اســتطاع صهيونيــة بإطــاق صاروخــني حاقديــن عليهــم وذلــك يف 26 

أغســطس )آب( 2014م. 

رحــل شــهيدنا الفــارس يوســف، لكــن كرامــات الشــهداء ال ترحــل إذ إن العاملــني مبشــفى أبــو يوســف النجــار اتصلــوا 

بعائلتــه وأخروهــم بــرورة الحضــور ليشــهدوا رائحــة املســك التــي كانــت تخــرج مــن جســده وعندمــا أودعــوه القــر 

بــدأت إرشاقــات مــن النــور تحيــط باملشــيعني.
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الشهيد املجاهد محمود سليامن عبد الكريم شيخ العيد

ارتقى بعد حياة مرشفة

الميالد والنشأة
ســطعت شــمس شــهيدنا محمــود ســليامن شــيخ العيــد يف 24 أبريــل )نيســان( 1994م يف مخيــم الشــابورة وســط 

ــام  ــذ ع ــة من ــبع« املحتل ــر الس ــة »ب ــا إىل مدين ــود جذوره ــة تع ــطينية الجئ ــان أرسة فلس ــرىب يف أحض ــح. ت ــة رف مدين

ــه. ــه مــن أحــد عــرش فــرًدا، تســعة أشــقاء وشــقيقة واحــدة، وهــو الخامــس بــني إخوت 1948م، تتكــون عائلت

كباقــي أبنــاء شــعبه تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود حياتــه الدراســية يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني 

»األونــروا«، فكانــت دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة مبدرســة »ج« املشــرتكة حيــث متيــز يف الحصــول عــى نتائــج ممتــازة، 

بعدهــا انتقــل إىل إكــامل دراســته الثانويــة يف مدرســة بــر الســبع، وانتقــل للحيــاة الجامعيــة ليلتحــق مبقاعــد جامعــة 

األقــى، ولكــن مل يكمــل مشــواره فيهــا لينتقــل بعدهــا إىل الكليــة العربيــة للعلــوم التطبيقيــة ليــدرس فيهــا، ومل يكمــل 

دراســته؛ ألن قضــاء اللــه كان أرسع، فحصــل عــى شــهادة اآلخــرة قبــل شــهادة الدنيــا.

صفاته وأخالقه
الشــهيد املجاهــد محمــود صبغــت شــخصيته منــذ الصغــر بالهــدوء والتواضــع واإلخــاص لألهــل والجــران واألصدقاء، 

فــكان الحقــد ال يعــرف طريًقــا إىل قلبــه، وال يتأخــر يف التفــاين لخدمــة أبنــاء الحــي الــذي يقطــن فيــه.

أم جــامل امتــألت عيناهــا بالدمــوع وهــي تتحــدث عــن فلــذت كبدهــا محمــود قائلــة: »نعــم االبــن الحنــون املطيــع 

ــة أي طلــب، حريــص عــى مســاعديت يف أعــامل املنــزل، كنــت أعتــره عمــود البيــت  ــواىن لحظــة عــن تلبي الــذي ال يت

وعندمــا استشــهد فقــدت شــيًئا كبــرًا يف حيــايت«.

وأوضحــت أم جــامل: »محمــود يتمتــع بالــروح املرحــة؛ فهــو أســاس الســعادة والفــرح ورســم البســمة عــى وجــوه 

أهــل البيــت، فحــرص كل الحــرص عــى إرضائنــا، فقــد كان يســعى يف كل دقيقــة يدخــل بهــا البيــت أن يســمع كلمــة 

»اللــه يــريض عليــك يــا ابنــي« فعندمــا يســمعها يفــرح كثــرًا ويخــرج مــن البيــت مســتبرشًا بالخــر«.

جـــامل األخ األكـــر للشـــهيد املجاهـــد محمـــود تنهـــد قليـــًا ثـــم انهمـــرت الدمـــوع مـــن عينيـــه قائـــًا: »إننـــا يف داخـــل 

(2014 - 1994)

ــهيد ال  ــن ش ــب ع ــني نكت ــة ح ــون خجول ــامت أن تك ــد للكل ال ب

تفــارق البســمة ثغــره، وال يــرى بصيــص النــور إال مــن شــقاق ســاعديه، 

ــاد واملقاومــة دون  ــاب الجه ال يعــرف االنكســار واالستســام، طــرق ب

ــادق  ــاب البن ــني أني ــهادة ب ــن الش ــث ع ــا يبح ــزام، دامئً ــوف أو انه خ

ــا ونالهــا. ــى أخرجه حت
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ـــق  ـــم األخ والصدي ـــو نع ـــرًا، فه ـــا كب ـــا فراًغ ـــرك بينن ـــود ت ـــل محم ـــاف. رحي ـــا أي خ ـــدث بينن ـــاء ال يح ـــت كاألصدق البي

ـــة رحمـــه باســـتمرار، كان يـــزور عـــاميت وخـــااليت  ـــودود الـــذي حـــرص عـــى صل ـــار املحـــب للجميـــع ال واالبـــن الحنـــون الب

بشـــكل منتظـــم«.

وأشــار جــامل قائــًا: »محمــود متيــز بلعبــة الكونــغ فــو وهــي رياضــة النضــال أو القتــال أو الدفــاع عــن النفــس يف 

نــادي خدمــات رفــح وحصــل عــى العديــد مــن الجوائــز وامليداليــات لحصولــه عــى املركــز األول عــيل محافظــات غــزة«.

وأردف جــامل قائــًا: »حــرص محمــود منــذ صغــره غــى االلتــزام ببيــوت اللــه عــز وجــل، واملحافظــة عــى صلــوات 

الجامعــة، يجلــس داخــل مســجد صــاح الديــن األيــويب، فــرتك بصمــة واضحــة لــه يف املســجد، ولكــرة نشــاطه وتفاعلــه 

داخــل مســجد صــاح الديــن تــم اختيــاره ليكــون أمــرًا عــى املســجد، ويف أيــام الحــرب رغــم القصــف املتواصــل عــى 

ــم يعــود إىل البيــت، رغــم أن  ــه، ث ــم الصــاة في ــكل صــاة ويقي ــح املســجد ل ــل ليفت املســاجد يذهــب لوحــده يف اللي

املســجد قريــب جــًدا مــن موقــع الرشطــة«.

مشواره الجهادي
بــرز نجــم شــهيدنا املقــدام محمــود يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي بعــد حــرب عــام 2008م فقــد كان يشــارك يف 

جميــع الفعاليــات التــي تنظمهــا الحركــة يف مدينــة رفــح، وســعى جاهــًدا إىل أن يخــوض غــامر املقاومــة، فالتحــق فيــام 

بعــد يف رسايــا القــدس ليتمكــن مــن إنجــاز العديــد مــن الــدورات العســكرية.

شــهيدنا الفــارس محمــود البطــل الهــامم شــديد االلتــزام بالربــاط يف األماكــن املتقدمــة، كثــر اإلرصار عــى املشــاركة 

يف جميــع األعــامل الجهاديــة.

موعد مع الشهادة
شــهدت محافظــات قطــاع غــزة يف الحــرب التــي شــنها العــدو الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف صيــف العــام 2014م 

)معركــة البنيــان املرصــوص( هجمــة عســكرية صهيونيــة مســعورة اســتمرت ملــدة 51 يوًمــا متتاليــة، مســحت معظــم 

معــامل القطــاع وخلفــت مــا يقــارب مــن ألفــي شــهيد وعــرشة أالف جريــح، وكان ملحافظــة رفــح يف 1 أغســطس )آب( 

2014م نصيــب األســد مــن الشــهداء والجرحــى. وكانــت املنطقــة الرشقيــة التــي يقطــن بهــا شــهيدنا املجاهــد محمــود 

قــد نزحــت يف ذاك اليــوم، ولكــن شــهيدنا الفــارس محمــود شــديد الحــرص عــى إنقــاذ أرواح النــاس، فأخــذ يســاعدهم 

بالهــروب مــن تحــت زخــات القذائــف التــي تتســاقط عــى رؤوس الجميــع دون رحمه، ومل يكــن يعرف أنه ذهــب لقدره.

ففــي ذلــك اليــوم املشــئوم أصيــب شــهيدنا املقــاوم محمــود بالعديــد مــن الشــظايا التــي أدخلتــه العنايــة املكثفــة يف 

مستشــفى الشــفاء، ومكــث فيهــا ثاثــة أيــام ليتحــول بعدهــا إىل املستشــفى األهــيل مبــر ويبقــى هنــاك ســتة وثاثــني 

يوًمــا لرجــع إىل القطــاع شــهيًدا متأثــًرا بجراحــه الخطــرة.

ــر  ــن ســقطوا أث ــرار الذي ــول( 2014م رحــل الفــارس الهــامم محمــود ليلتحــق بجمــوع الشــهداء األب 7 ســبتمر )أيل

العــدوان الغاشــم ومازالــت رسايــا القــدس تؤكــد أن دمــاء الشــهداء لــن تذهــب هــدًرا وســتكون لعنــًة تطــارد املحتــل 

ــكان. يف كل م
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الشهيد املجاهد صاح محمد إبراهيم الرياطي

ُعهد مثااًل للطاعة وااللتزام

الميالد والنشأة
ولـــد الشـــهيد املجاهـــد صـــاح محمـــد الرياطـــي يف 20 يونيـــو )حزيـــران( 1992م يف مدينـــة رفـــح لينشـــأ بـــني 

ـــه  ـــدى والدي ـــل ل ـــن املدل ـــو االب ـــة، ه ـــبع« املحتل ـــر الس ـــة »ب ـــا ملدين ـــود جذوره ـــدة تع ـــطينية مجاه ـــان أرسة فلس أحض

ـــه. ـــني إخوت ـــر ب ـــه األصغ كون

درس شــهيدنا املجاهــد صــاح املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــني )األونــروا(، 

ومــن ثــم التحــق مبدرســة بــر الســبع الثانويــة، ولكــن شــاءت األقــدار ومل يكمــل مشــواره التعليمــي، متوجًهــا إىل ســوق 

العمــل بعــد متكنــه مــن تعليــم مهنــة الحــدادة لفــرتة قصــرة ملســاعدة والــده يف اإلنفــاق عــى البيــت يف ظــل الظــروف 

االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها شــعبنا الفلســطيني.

صفاته وأخالقه
ــدوء  ــز باله ــد متي ــزة، فق ــدة واملمي ــب الحمي ــات واملناق ــن الصف ــد م ــاح العدي ــارس ص ــهيد الف ــن الش ــرف ع ُع

والشــجاعة وحبــه لألطفــال عــن اآلخريــن، فالجميــع أحبــه لطيــب قلبــه وتواضعــه وكرمــه الامحــدود فدامئًــا يبادلهــم 

الحــب واالحــرتام. كــام تربطــه عاقــة قويــة مــع والديــه مطيًعــا بــاًرا بهــام، يلبــي كل طلباتهــام ويســعى لخدمتهــام قــدر 

ــب رضاهــام يف كل وقــت.  املســتطاع، يطل

قالــت والدتــه أم أنيــس وهــي صابــرة محتســبة: »صــاح الحنــون أحــب أبنــايئ فهــو مهجــة القلــب التــي ال يــزال 

طيفــه ســاكًنا يف كل زاويــة بالبيــت، وصــوت ضحكاتــه التــي كانــت تزيــن وجنتيــه يف أحلــك الظــروف عالقــة يف ذاكــريت 

أتذكرهــا كلــام غــردت العصافــر وبــزغ نــور القمــر«.

وأضافــت: »رغــم صغــر ســنه إال أنــه أخ وصديــق وحبيــب إلخوتــه وأخواتــه يســعى لرســم البســمة عــى وجوهــم 

ويقــدم لهــم املســاعدة يف أي وقــت، يعاملهــم بألطــف املعاملــة، يداعــب أطفالهــم ويلهــو وميــرح معهــم ويقــدم لهــم 

األلعــاب كأنــه طفــل ذو الخمــس ســنوات، ال يتــواىن عــن زيــارة أرحامــه ويشــاركهم أفراحهــم وأتراحهــم ويقــدم لهــم 

املســاعدة، فنعــم الشــاب الخلــوق واملحافــظ واملــريض لوالديــه«. 

(2014 - 1992)

وجهــك كالبــدر يَســطُع شــعاًعا ينــُر لــك ليــايل ســوداء ال نــوٌر فيهــا، 

صــدي صوتــك يســمع بــني الطرقــات وأنــت تشــدو أنشــودة كلامتهــا 

ــا وعــد وعهــد  ــني، وحروفه ــزل أركان املغتصب ــد تزل ــركان ووعي ــار وب ن

ــات رصاصــات  ــا صــوت طلق ــب، وأنغامه ــه قري ــن الل ــح م ــر وفت بن

خرجــت مــن فوهــة بندقيتــك لتعانــق الســامء مبتســمة بنــر ســمعت 

بــه زغاريــد النســوة. 
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ــة  ــااًل للطاع ــد مث ــث ُعه ــز حي ــد العزي ــن عب ــر ب ــجد عم ــه مبس ــاح إىل التزام ــدام ص ــهيدنا املق ــدة ش ــارت وال وأش

ــم ومحــارضات الوعــظ واإلرشــاد داخــل املســجد.  ــوات الخمــس حــارًضا، وحضــور جلســات العل ــأداء الصل ــزام ب وااللت

مشواره الجهادي
ــل انتفاضــة األقــى، وانضــم لصفــوف حركــة  ــق الجهــاد واملقاومــة يف أوائ انخــرط شــهيدنا الفــارس صــاح يف طري

الجهــاد اإلســامي، فبــدأ مشــواره منــذ صغــره باللجنــة اإلعاميــة مبســجد عمــر بــن عبــد العزيــز، ومتكــن مــن إثبــات 

نفســه وبــذل العطــاء والــوالء للحركــة لينتقــل بعدهــا ليلتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي ليعمــل يف ملــف التقنيــة والتصنيــع.

متتــع شــهيدنا املقــدام صــاح بحــس أمنــي كبــر جعلــه ينخــرط يف العمــل الــري داخــل ملــف التصنيــع والتقنيــة، 

ــان  ــة البني ــاء عــام 2012م، وصــواًل إىل معرك ــة الســامء الزرق ــاوم يف معرك ــه بالعمــل املق ــدوره الفعــال وبصمت ــز ب ومتي

ــام 2014م. املرصــوص يف الع

موعده مع الشهادة
ــان  ــة البني ــام 2014م )معرك ــف الع ــزة يف صي ــاع غ ــى قط ــوين ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــاء الح ــد انته بع

ــني 8  ــوم االثن ــر ي ــي فج ــهادة؛ فف ــع الش ــد م ــى موع ــاح ع ــد ص ــهيدنا املجاه ــا كان ش ــرش يوًم ــة ع ــوص( بثاث املرص

ســبتمر )أيلــول( 2014م، صعــدت روحــه الطاهــرة إيل خالقهــا بعــد مكوثــه عــى أرسة املستشــفيات 50 يوًمــا متنقــًا 

بــني مستشــفيات القطــاع وصــواًل إىل مستشــفيات جمهوريــة مــر العربيــة نظــًرا إلصابتــه إصابــة خطــرة برأســه بشــظايا 

ــازل املواطنــني خــال العــدوان الغاشــم. صورايــخ ســقطت عــى من
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الشهيد املجاهد معتز إبراهيم خليل حجازي

أعاد توجيه البوصلة نحو القدس

الميالد والنشأة
ولــد الشــهيد املجاهــد معتــز إبراهيــم حجــازي يف حــي الثــوري بالقــرب مــن بلــدة ســلوان بالقــدس املحتلــة، وذلــك 

يف 28 أبريــل )نيســان( 1982م، ترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية مقدســية تتكــون مــن والديــه الكرميــني وأربعــة أفــراد، 

وترتيبــه الثــاين بــني إخوتــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد معتــز تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة )أبــو ظبــي( 

حيــث كان والــده يعمــل هنــاك، ويف عــام 1996م عــاد لاســتقرار يف القــدس بســبب تهديــد قــوات االحتــال ألرستــه 

بالحرمــان مــن العــودة ومحاولــة ســحب الهويــات املقدســية منهــم. ومتكــن شــهيدنا املجاهــد معتــز بعــد معانــاة دامــت 

4 ســنوات عــى الحواجــز مــن اســتعادة هويتــه املقدســية حيــث واجــه إدارة الداخليــة الصهيونيــة بحقــه الــذي يســلبونه 

منــه دون وجــه حــق. أكمــل شــهيدنا املجاهــد معتــز دراســته الثانويــة يف مدرســة شــعفاط الثانويــة بالقــدس، وحصــل 

عــى الثانويــة العامــة صناعــي مبعــدل 85 %، ومــن ثــم التحــق بكليــة أورط )عبــد اللــه بــن الحســني( يف بلــدة الشــيخ 

جــراح قســم الكهربــاء العامــة، واعتقــل يف نهايــة الفصــل األول، وبعــد اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــال حصــل عــى 

دورة تريــد وتكييــف وكذلــك شــهادة كهربــايئ مرخــص مــن رشكــة كهربــاء القــدس.

صفاته وأخالقه
متيــز الشــهيد املقــدام معتــز بلياقتــه البدنيــة العاليــة؛ فــكان ماهــًرا يف الســباحة، الكراتيــه، الشــطرنج، وطاولــة التنــس 

ــر  ــة وخاصــة كتــب طــب األعشــاب. وذك ــة والعلمي ــب الديني ــراءة الكت ــة والجــري. حــرص عــى ق والدراجــات الهوائي

ألهلــه أنــه متكــن مــن عــاج نفســه باألعشــاب كطــب بديــل داخــل الســجن إذ إن الســجان الصهيــوين ال يســمح بدخــول 

الكثــر مــن األدويــة العاجيــة إىل األرسى املــرىض، ويف الســجن تعلــم اللغــة العريــة وقليــًا مــن اللغــة الروســية.

ــه  ــعبه وإخوان ــاه ش ــئولية تج ــعر باملس ــم ويش ــل اله ــذي يحم ــديس ال ــل املق ــوذج للرج ــز من ــارس معت ــهيدنا الف ش

(2014 - 1982)

أىب ترشيــن أن يفارقنــا دون أن يشــهد عــى ســطوع قمــر مــن أقامر 

فلســطني وأســد مــن أســود الجهــاد اإلســامي، تقــدم الصفــوف، وقــدم 

ــر عــى الســاحة  ــدت تظه ــذي ب الواجــب عــى اإلمــكان يف الوقــت ال

ــاط بســبب مــا تشــهده األمــة جمعــاء مــن  ــوادر اإلحب الفلســطينية ب

ــا، فجــاء الشــهيد  ــة له متــزق وترهــل وانحــراف عــن الوجهــة الحقيقي

ــة إىل وجهتهــا الصحيحــة مــن  املجاهــد معتــز حجــازي ليعيــد البوصل

جديــد، وليحيــي فينــا جــذوة الحــق وعشــق الشــهادة يف ســبيل اللــه.
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ــدوام  ــه يف األرس وعــى ال ــر إخوان ــه. يذك ــه ووجدان ــرة يف عقل ــة كب ــل مكان ــا تحت ــث إن القــدس وأهله ومقدســاته حي

بالقــدس ويتــأمل ملــا يتعرضــون لــه مــن تعذيــب وتنكيــل خاصــة حرائــر القــدس، متناســًيا مــا كان ياقيــه مــن تعذيــب 

شــديد يف الســجون الصهيونيــة. دائــم الصــاة والربــاط يف ســاحات املســجد األقــى يدافــع بجســده الضعيــف عــن طهــر 

القــدس وقداســتها.

ــع  ــه يف الســجن مــن حيــث موقفــه غــر الخان ــر عــى مــن رافقــه أو التقــى ب ــز أعظــم األث لشــهيدنا املقــدام معت

ألجهــزة الســجون الصهيونيــة التــي كانــت تعمــل ليــل نهــار عــى إثــارة الفتنــة بــني األرسى فحــاول إحــراق وجــه أحــد 

العمــاء يف الســجن، فــام كان مــن حــراس الســجن إال أن قامــوا بشــبحه ووضعــه بالزنازيــن وحرمانــه مــن أبســط حقوقــه 

اليوميــة لكــر إرادتــه املتقــدة عــى الــدوام. ومل يفــت العــزل املتواصــل يف عزمــه عــى املطالبــة بشــكل دائــم لحقوقــه 

داخــل الســجن وتحصيــل فــرتة زيارتــه ألرستــه كاملــة؛ إذ كان الســجان بعنجهيتــه دائــم العمــل عــى االنتفــاض مــن مثــل 

ــًا مــا جعــل الســجان  ــًدا أو مكب هــذا الحــق إال أن أســرنا البطــل كان يواجــه ذلــك مبنتهــى الرامــة حتــى وهــو مقي

طــوال فــرتة عزلــه يعتــره خطــًرا عليهــم، فيتجنبونــه خوًفــا منــه، وذلــك بشــهادة زمائــه األرسى يف غــرف العــزل األخــرى.

مشواره الجهادي
لطاملــا توقــف الشــهيد املقــدام معتــز طويــًا عنــد آيــة األنفــال: حجسٱ يب رت زت مت نت ىتيتجحس 

ــديس  ــهيدنا املق ــط ش ــاء: 84] ويرب [النس ــة: حجسهئ جب حب خب مب هب جت حتجحس  ــا بآي ــال: 65]، ويتبعه [األنف

ــب  ــام، فتجي ــه بالواقــع حيــث ترتاجــع األمــة عــن دورهــا خاصــة يف موضــوع القــدس هــذه األي ــك كعادت ــز ذل معت

اآليــة عــى مــن يقــول »مــا يف اليــد حيلــة«، جــاء قــرار شــهيدنا الفــارس معتــز بــأن ال أمــن وال أمــان لصهيــوين عــى 

ــلوب ذيك مل  ــة بأس ــدس املحتل ــتوطنات الق ــاء يف مس ــن الكهرب ــرق خزائ ــام بح ــه رشف القي ــكان ل ــنا، ف ــا وقدس أرضن

ــام  ــى يف الع ــدالع رشارة انتفاضــة األق ــة ان ــع بداي ــك م ــا خطــرًا، وذل ــًا أمنًي ــر عم ــا اعت ــه م ــدل علي ــًرا ي ــرتك أث ي

2000م، وقــد متكنــت قــوات االحتــال الصهيونيــة مــن اعتقــال شــهيدنا الفــارس معتــز بتاريــخ الســادس مــن ديســمر 

)كانــون أول( مــن العــام 2000م، ولعــدم حصــول املخابــرات الصهيونيــة عــى اعــرتاف مــن الشــهيد املجاهــد معتــز 

قامــوا باعتقــال والــده ووضعــه يف غرفــة مجــاورة البنــه ومارســوا التعذيــب مــع والــده كوســيلة ضغــط عليــه؛ فقــام 

شــهيدنا بإعــان مســئوليته املرشفــة عــن األعــامل الجهاديــة التــي قــام بتنفيذهــا 6 مــرات منفصلــة بصمــت وبهــدوء، 

وبعدئــذ تحكــم قــوات االحتــال الصهيــوين حكــاًم جائــًرا عليــه ملــدة 6 ســنوات، ويف شــهر 11 مــن عــام 2001 تقــدم 

اثنــان مــن الســجانني بشــكوى ضــد الشــهيد املجاهــد معتــز بتهمــة االعتــداء عليهــام وجرحهــام، وذلــك بعــد قيامهــا 

ــه إىل العــزل  ــًرا ملــدة 3 ســنوات ونقل بســب الــذات اإللهيــة أمامــه، ولتحكــم املحكمــة الصهيونيــة عليــه حكــاًم جائ

االنفــرادي. ويف الســجن قــام شــهيدنا املقــدام معتــز بــرب ضابــط صهيــوين بشــفرة حــادة وأصابــه إصابــة متوســطة 

كادت أن تــودي بحياتــه؛ ألنــه قــام بتعذيــب أرسى عــدا تعذيبــه بشــكل ســادي، وحكمــت عليــه املحكمــة الصهيونيــة 

حكــاًم ملــدة ســنتني ونصــف إضافيتــني ليصبــح مجمــوع حكمــه 11 عاًمــا ونصــف قضاهــا يف زنازيــن العــزل االنفــرادي، 

ملتزًمــا يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي داخــل قــاع األرس.



موسوعة شهداء من فلسطين524

ــن  ــا ع ــران( 2012م، معربً ــو )حزي ــخ 5 يوني ــوين بتاري ــال الصهي ــن ســجون االحت ــز م ــارس معت تحــرر الشــهيد الف

ســعادته بعودتــه ملدينتــه القــدس وســط اســتقبال مهيــب لــه، وكان أول ظهــور لــه مفاجــأة لــكل املحيطــني حيــث مل 

تفــت ســنني العــزل املتواصــل والتنكيــل الــذي تعــرض لــه يف عزميتــه أو تعاملــه مــع اآلخريــن مــا جعــل الجميــع يقــف 

ــق املــرشوع  ــزرع يف حل ــا شــوكة ت ــأن يكــون فيه ــد ب ــل وع ــس هــذا فحســب، ب ــم الصعــب لي ــام هــذا الرق ــًرا أم حائ

ــة وإحــكام قبضــة االســتيطان عليهــا. ــد املدين ــذي يســعى لتهوي الصهيــوين ال

موعد مع الشهادة
ــذي  ــا األرس ال ــني ثناي ــك مــن ب ــش بكرامــة أو املــوت بكرامــة، عــرف ذل ــى العي ــز معن عــرف شــهيدنا املقــدام معت

مكــث فيــه ســنوات مــن عمــره، ومل يعــرف خيــاًرا ثالًثــا؛ ففــي الوقــت الــذي تتعــرض فيــه القــدس واألقــى النتهــاكات 

وعــدوان صهيــوين مــن قبــل قــوات االحتــال وقطعــان املســتوطنني الذيــن يقودهــم الحاخــام اليهــودي املتطــرف )يهــودا 

غليــك( رئيــس مؤسســة صنــدوق »تــراث الهيــكل« واملتحــدث الرئيــي باســم »حــركات الهيــكل« ودامئـًـا يدعــو القتحــام 

املســجد األقــى وتدنيســه؛ مل يكــن أمــام شــهيدنا املقــاوم معتــز إال الــرد عــى تلــك الرســالة جيــًدا؛ فقــد ضاقــت مدينــة 

القــدس واملســجد األقــى ذرًعــا مبــا يتعرضــان لــه يومًيــا وســط التخــاذل العــريب والــدويل، وأوىف شــهيدنا الفــارس الحــر 

معتــز وعــده ورفــض أن ميــرر مــرشوع التهويــد املمنهــج، وجــاء رده واضًحــا مــن خــال قيامــه مبحاولــة اغتيــال املتطــرف 

الصهيــوين »يهــودا غليــك« بتاريــخ 29 أكتوبــر )ترشيــن أول( 2014م حيــث أطلــق 3 رصاصــات قاتلــة مــن مسدســه عــى 

رمــز مــن رمــوز مرشوعهــم االســتعامري، وتتمكــن قــوات االحتــال الصهيــوين مــن محــارصة منــزل شــهيدنا املقــدام معتــز 

يف حــي الثــوري معاجلــة لــه بـــ 22 رصاصــة غــادرة لتخــرتق جســده الطاهــر أثنــاء محاولتــه التحصــن عــى ســطح منزلــه، 

ويرتقــي شــهيًدا مقاوًمــا مدافًعــا عــن القــدس فجــر يــوم 30 أكتوبــر )ترشيــن أول( 2014م.
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342الشهيد املجاهد وسيم صاح عبد الرازق املري

344الشهيد املجاهد وسيم نر عبدو رشاب

347الشهيد املجاهد حازم فايز صاح أبو شاملة 

349الشهيد املجاهد مصطفى عبد الحي محمد العبادلة

351الشهيد املجاهد يحيى محمد عبد الله العقاد

353الشهيد املجاهد  أحمد مرزوق نادي معمر

355الشهيد املجاهد أحمد حسن أحمد أبو عامر

357الشهيد املجاهد أحمد محمود ياسني املجايدة

359الشهيد املجاهد بشر إبراهيم محمد الحجار

361الشهيد املجاهد رامي سليامن مرزوق العطار

363الشهيد املجاهد سليامن مسعد برهم الحشاش





365الشهيد املجاهد عزت سامة محمود ضهر 

367الشهيد املجاهد عامد فايز سليامن قديح

369الشهيد املجاهد عامر شعيب عبد ربه العديني

371الشهيد املجاهد عمر سامة محمود ضهر 

373الشهيد املجاهد فهد محمود جابر األغا

375الشهيد املجاهد محمد شوقي مصطفى أبو حامد

377الشهيد املجاهد مصعب أحمد موىس اصليح

379الشهيد املجاهد منر إبراهيم محمد الحجار

381الشهيد املجاهد مهند أرشف إسامعيل القرا

383الشهيد املجاهد باسم خالد أحمد النجار

385الشهيد املجاهد خالد سليم محمد األسطل

387الشهيد املجاهد رمضان منار رمضان أبو طه

389الشهيد املجاهد عبد الرازق إبراهيم حسن البلتاجي

391الشهيد املجاهد عاء عبد الكريم جر القرا

393الشهيد املجاهد عاء محمد ديب رجب

395الشهيد املجاهد عمر عوض عبد الريم 

397الشهيد املجاهد حسن نارص حسني زقوت

399الشهيد املجاهد فضل نادر عبد الحميد املغاري

401الشهيد املجاهد كامل عبد الكريم سليامن اللوح

403الشهيد املجاهد محمد أحمد محمد حمد

405الشهيد املجاهد محمود محمد توفيق دحان

407الشهيدة املجاهدة مها عبد النبي سليم أبو هال

409الشهيد املجاهد إبراهيم أحمد عبد الله شيخ العيد

411الشهيد املجاهد إبراهيم سامة خليل أبو جليدان

413الشهيد املجاهد إياد رايض زيك أبو ريدة

415الشهيد املجاهد أحمد أرشف فايز عبد العال

417الشهيد املجاهد أسامة عبد املالك سلامن أبو معا

419الشهيد املجاهد حازم أحمد عبد الله شيخ العيد





421الشهيد املجاهد عاطف صالح إبراهيم الزاميل

423الشهيد املجاهد عبد الله عوض عبد الريم 

425الشهيد املجاهد محمود أحمد عبد الله شيخ العيد

427الشهيد املجاهد يارس محمود إبراهيم الكرد

429الشهيد املجاهد يوسف إجميعان نر الله شيخ العيد

431الشهيد املجاهد يوسف أحمد عبد الله شيخ العيد

433الشهيد املجاهد يوسف جابر حسن درابيه

435الشهيد املجاهد أحمد كامل إبراهيم أبو طر 

437الشهيد املجاهد خالد مروان عطا لقان

439الشهيد املجاهد باسل وليد حسني الطاع

441الشهيد املجاهد سائد محمود محمد اللهواين

443الشهيد املجاهد سليامن عطوة سليامن خطاب

445الشهيد املجاهد صائب سيد خر عاشور البطش

447الشهيد املجاهد عبد الرازق عبد الهادي محمود املجدالوي

449الشهيد املجاهد عبد الله سهيل محمد أبو شاويش

451الشهيد املجاهد عيى محمد إبراهيم جنيد

453الشهيد املجاهد عيى محمد موىس الشاعر

455الشهيد املجاهد محمد عطوة سليامن خطاب

457الشهيد املجاهد محمود عبد الله أحمد الرشايف

459الشهيد املجاهد نور الدين خليل محمد العكر

461الشهيد املجاهد إبراهيم محمد العايدي املشهراوي

463الشهيد املجاهد أحمد خالد جال مقاط

465الشهيد املجاهد أحمد عبد الحكيم محمد األسطل

467الشهيد املجاهد حامدة خالد جال مقاط

469الشهيد املجاهد دنيان كامل محمد منصور

472الشهيد املجاهد رمضان كامل أحمد البكري 

474الشهيد املجاهد زاهر محمد خليل األنقح

476الشهيد املجاهد سليامن محمد عمر عيل معروف





478الشهيد املجاهد عبد النارص عبد الخالق إبراهيم العجوري

480الشهيد املجاهد عزت خميس يوسف جنيد

482الشهيد املجاهد فادي عبد الكريم حمدان مايض

484الشهيد املجاهد محمود زيك صالح اللحام

486الشهيد املجاهد أحمد نعيم عبد ربه عوكل

488الشهيد املجاهد سليامن سمر سليامن أبو هداف

490الشهيدة املجاهدة نور صفوت عبد أبو طر

492الشهيدة املجاهدة أماين العبد محمود بركة

494الشهيد املجاهد عمر محمد عوض جرغون

496الشهيد املجاهد جمعة إبراهيم سامل مطر

498الشهيد املجاهد حمدان سامل محمد أبو حدايد

500الشهيد املجاهد عمر تيسر إبراهيم أبو ندا

502الشهيد املجاهد هايل شحدة عبد ربه أبو دحروج

504الشهيد املجاهد آدم أحمد محمد خطاب

506الشهيد املجاهد صاح جمعة عياش سليم

508الشهيد املجاهد محمود أحمد جمعة العطار

510الشهيد املجاهد نضال سهيل حمدان بدوي

512الشهيد املجاهد سامل عبد الحميد دياب محمدين

514الشهيد املجاهد شادي سلامن عيل عليوة 

516الشهيد املجاهد يوسف صبحي يوسف سويلم

518الشهيد املجاهد محمود سليامن عبد الكريم شيخ العيد

520الشهيد املجاهد صاح محمد إبراهيم الرياطي

522الشهيد املجاهد معتز إبراهيم خليل حجازي





فهرس تراجم الشهداء
)2014 - 2012(

409إبراهيم أحمد عبد الله شيخ العيد

272إبراهيم أسعد عبد القادر القرا

141إبراهيم جميل يوسف الحرازين

411إبراهيم سامة خليل أبو جليدان

461إبراهيم محمد العايدي املشهراوي

176إبراهيم محمد أحمد حمد

135إبراهيم محيسن محمد شحادة 

150إسام حسام سعيد طوبايس

162إسامعيل حامد عبد أبو جودة 

103إسامعيل محمد عبد الله أبو عودة

242إياد إسامعيل سليامن الرقب

413إياد رايض زيك أبو ريدة

318إياد نر عبدو رشاب

101أحمد أحمد نر أبو نر

415أحمد أرشف فايز عبد العال

248أحمد توفيق محمد زنون

355أحمد حسن أحمد أبو عامر

170أحمد حيدر محمد فحجان 

463أحمد خالد جال مقاط

232أحمد سامل خميس شعت

465أحمد عبد الحكيم محمد األسطل

79أحمد عبد الفتاح يوسف حجاج 

435أحمد كامل إبراهيم أبو طر 

282أحمد محمد أحمد السقا

357أحمد محمود ياسني املجايدة 

284أحمد محمود يونس سحويل 

353أحمد مرزوق نادي معمر

109أحمد مصطفى خالد حرارة 

486أحمد نعيم عبد ربه عوكل

417أسامة عبد املالك سلامن أبو معا

296أرشف محمود محمد األسطل

492أماين العبد محمود بركة

184أمجد زاهر موىس حمدان

250أنس أكرم محمد السكايف

200أنس يوسف أحمد قنديل

115أمين رفيق حسن إسليم 

87أيوب عامر محمد عسلية 

504آدم أحمد محمد خطاب

439باسل وليد حسني الطاع

483باسم خالد أحمد النجار

234باسم محمد محمود مايض

91بسام سامل دياب العجلة 

359بشر إبراهيم محمد الحجار

298بال زايد أحمد علوان

252بال فؤاد رشاد شنيورة

186بهاء محمد زكريا جر أبو الليل

119تامر خالد أحمد الحمري

496جمعة إبراهيم سامل مطر

107جهاد إسامعيل أحمد قديح 

216جهاد أحمد عبد الله شيخ العيد

63جهاد أنور خليل حبيب 

321جهاد حسن محمود حمد

143جهاد يوسف أحمد الصوص

244حاتم زياد عيل الزعبوط



419حازم أحمد عبد الله شيخ العيد

67حازم عوض سليامن قريقع 

347حازم فايز صاح أبو شاملة 

178حافظ محمد أحمد حمد

202حسام ذيب عثامن الرزاينة

154حسن عبد الحليم عبد القادر ترايب

397حسن نارص حسني زقوت

129حسن يوسف حسن األستاذ 

214حسني عبد القادر حسني محيسن

226حسني عبد النارص حسني األسطل

194حسني محمد حسن اململوك

467حامدة خالد جال مقاط

93حامدة سلامن أحمد أبو مطلق

65حمد سامل جمعة أبو شلوف 

498حمدان سامل محمد أبو حدايد

230حمزة حسن عيل العبادلة

354حميد صبح محمد أبو فوجو

385خالد سليم محمد األسطل

437خالد مروان عطا لقان

469دنيان كامل محمد منصور

123رامز نجيب موىس حرب 

300رامي رائد طالب قديح

361رامي سليامن مرزوق العطار

302رامي فيصل مطر الشييش

147رائد قاسم حسن جندية 

95رأفت جواد أديب أبو عيد 

256رجاء حامد محمد الدغمة

472رمضان كامل أحمد البكري 

387رمضان منار رمضان أبو طه

474زاهر محمد خليل األنقح

160زيدان محمد زيدان فطاير

188سامل حسن عيل قنديل 

512سامل عبد الحميد دياب محمدين

334سامل مصطفى زيك الهديهدي

246سامي عبد الله أحمد جودة

441سائد محمود محمد اللهواين

258سعد أكرم محمد السكايف

180سلامن سامة سليامن أبو صواوين

488سليامن سمر سليامن أبو هداف

443سليامن عطوة سليامن خطاب

476سليامن محمد عمر عيل معروف

363سليامن مسعد برهم الحشاش

125سيف الدين محمود سليامن صادق 

69شادي رياض بكر السيقيل

514شادي سلامن عيل عليوة 

164شاهر حمودة محمود أبو شنب 

323شعبان سليامن محمد الدحدوح

445صائب سيد خر عاشور البطش

325صاح الدين أحمد إبراهيم أبو حسنني

506صاح جمعة عياش سليم

260صاح صالح محمد الشاعر 

520صاح محمد إبراهيم الرياطي

262صهيب عيل جمعة أبو قورة

89عادل صالح فارس اإليس 

421عاطف صالح إبراهيم الزاميل

190عامر سعيد سامة الفيومي 

389عبد الرازق إبراهيم حسن البلتاجي

196عبد الرازق حسن رسحان الغنام

447عبد الرازق عبد الهادي محمود املجدالوي

264عبد الرحمن أكرم محمد السكايف



172عبد السام يوسف محمد دحان 

166عبد الشايف صالح محمود أبو معمر

328عبد الله إبراهيم عبد الله أبو ليلة

276عبد الله إسامعيل عمر البحييص

449عبد الله سهيل محمد أبو شاويش

423عبد الله عوض عبد الريم 

218عبد الله محمود سلامن أبو بركة 

330عبد املجيد عبد الله عبد املجيد العايدي

478عبد النارص عبد الخالق إبراهيم العجوري

71عبيد فضل إعبيد الغرابيل 

99عبيدة عطا صالح العرعر 

204عز الدين نعيم نارص بلبل

480عزت خميس يوسف جنيد

365عزت سامة محمود ضهر 

266عصام عطية سعيد السكايف

286عاء حامد عيل أبو خطاب

391عاء عبد الكريم جر القرا

393عاء محمد ديب رجب

268عيل محمد حسن السكايف

336عيل محمد عيل األسطل 

206عامد بسام محمد زعرب

367عامد فايز سليامن قديح

369عامر شعيب عبد ربه العديني

220عمر أحمد عبد الله شيخ العيد

500عمر تيسر إبراهيم أبو ندا

371عمر سامة محمود ضهر 

395عمر عوض عبد الريم 

494عمر محمد عوض جرغون

451عيى محمد إبراهيم جنيد

453عيى محمد موىس الشاعر

236غسان سامل موىس أبو عزب

482فادي عبد الكريم حمدان مايض

73فايق سمر منر سعد 

399فضل نادر عبد الحميد املغاري

373فهد محمود جابر األغا

401كامل عبد الكريم سليامن اللوح

304ماجد محمود محمد حميد

288مجاهد مروان سعيد السكايف

81محمد إبراهيم حمد الغمري 

208محمد إدريس عبد الحميد أبو سويلم

403محمد أحمد محمد حمد

97محمد أمني أحمد ضاهر 

238محمد حمدان عبد الكريم الشامي

278محمد خالد محمد أهل 

75محمد خالد مصطفى حرارة 

306محمد راتب شحادة أبو جزر

152محمد رباح شكري عايص

105محمد رفيق أحمد شبات 

127محمد رياض أسعد شملخ

111محمد سعيد محمد إشكوكاين

158محمد سامة دياب العجلة

308محمد سليامن منر عوكل

332محمد سمر عبد العال النجار

222محمد شكيب عثامن األغا

375محمد شوقي مصطفى أبو حامد

182محمد عاهد محمد حبيب 

310محمد عبد الحميد محمد شعت 

338محمد عبد النارص عيل أبو زينة

131محمد عبد ربه يوسف بدر

270محمد عرفات صالح خليل الغامري



455محمد عطوة سليامن خطاب

168محمد عمر صالح أبو زينة

113محمد فؤاد محمد عبيد

228محمد محمود إبراهيم القديم

174محمد محمود عطا الله إسامعيل

121محمد محمود عمر ياسني

133محمد موىس محمود أبو عيشة 

83محمد يحيى محمد املغاري 

312محمد يوسف محمد القرا

224محمد يونس سليامن أبو يوسف

85محمود إسامعيل مصطفى نجم 

508محمود أحمد جمعة العطار

425محمود أحمد عبد الله شيخ العيد

274محمود حسني رشدي النخالة

484محمود زيك صالح اللحام

137محمود سامي عبيد شعت 

518محمود سليامن عبد الكريم شيخ العيد

192محمود طليع سعدي ولود

145محمود عادل فارس طيطي

198محمود عبد الرازق حسن الغنام

457محمود عبد الله أحمد الرشايف

290محمود عوض عيل زيادة

240محمود محمد أحمد فياض 

405محمود محمد توفيق دحان

139مصطفى رمضان حسن أبو حسنني

349مصطفى عبد الحي محمد العبادلة 

377مصعب أحمد موىس اصليح

522معتز إبراهيم خليل حجازي

77معتصم دياب غانم حجاج 

379منر إبراهيم محمد الحجار

407مها عبد النبي سليم أبو هال

381مهند أرشف إسامعيل القرا

210مهند يوسف محمد ضهر

156نافع جميل نافع السعدي

340نضال أحمد عيى أبو العسل

510نضال سهيل حمدان بدوي

292نعيم جمعة محمد أبو مزيد

459نور الدين خليل محمد العكر

490نور صفوت عبد أبو طر

314هاين جال إبراهيم عصفور

502هايل شحدة عبد ربه أبو دحروج

294وائل ماهر عبد الرحمن عواد

342وسيم صاح عبد الرازق املري

344وسيم نر عبدو رشاب

427يارس محمود إبراهيم الكرد

351يحيى محمد عبد الله العقاد

316يزيد سعدي مصطفى البطش

280يوسف إبراهيم عايش الرماحي

429يوسف إجميعان نر الله شيخ العيد

212يوسف أحمد عبد القادر قنديل

431يوسف أحمد عبد الله شيخ العيد

433يوسف جابر حسن درابيه

516يوسف صبحي يوسف سويلم

117يونس كامل يونس طافش 




