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

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

الشهيد المهندس سليم أحمد حمادة
الموجه العام األول لمؤسسة مهجة القدس

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

تقديــــــم

أيها الذاهبون إلى الحياة ،في حضرتكم تتزين الكلمات

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

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

المجاهد/

زياد رشدي النخالة (أبو طارق)

األمين العـام
لحركة الجهاد اإلسالمي
فـي فلسطين

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

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

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

مقــدمة

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

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

مؤسسة مهجة القدس
للشهداء واألسرى والجرحى

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

الفصل
األول

الشهادة والشهداء

فضائل الشهادة من القرآن والسنة

تمهيد:

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

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

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

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

إذا غبت عني يا عثيم غريب()4

ويقال :قوم شهود ،أي حضور.

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

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

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

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

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

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

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

( )1لسان العرب.243/3 :
( )2هو :أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا األنصاري ،كان من أمئة أهل اللغة يف وقته .تويف سنة 395هـ.
( )3انظر :مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب األصفهاين ،ص.468
( )4انظر :معنى املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،محمد الرشبيني (ت676:هـ)  ،361-350/1طبعة املكتبة اإلسالمية .انظر :عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة،
 ،406-401/2الطبعة األوىل ،دار الكتاب العريب ،بريوت .1983
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ـم أَ ْغـ ُزو َفأُ ْق َتـ ُـل"(.)1
ـم أَ ْغـ ُزوَ ،فأُ ْق َتـ ُـل ثُـ َّ
لَـ َو ِد ْد ُت أَ ِّن أَ ْغـ ُزو ِف َسـبِيلِ اللَّـ ِهَ ،فأُ ْق َتـ ُـل ثُـ َّ
وفيام ييل فضائل الشهادة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة:
فضائل الشهادة في القرآن:

روح الشهيد حية مرزوقة في دار القرار:

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

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

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

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

[التوبــة.]111 :

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

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

الشهداء مختارون يختارهم هللا من بين المجاهدين ،ويتخذهم لنفسه.

قال تعاىل :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [آل عمران.]140 :

للشهيد عند هللا مثوبة عظيمة وأجر جزيل:

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

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

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

ضمان هللا للشهيد بالمغفرة والرحمة:

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

الشهيد تجري عليه األرزاق في الجنة:

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

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱸ [الحج.]58 :

فضائل الشهادة في السنة:
الشهيد ال يجد ألم القتل:

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

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

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

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

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

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

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

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

الفصل
الثاني

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
الرؤية والمشروع

تمهيد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفصل الثالث
سرايا القدس
الجهاز العسكري لحركة الجهاد
اإلسالمي في فلسطين

الفصل
الثالث

سرايا القدس

الجهاز العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

تمهيد:

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

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

37

يف ظــل هــذا الواقــع وانســجا ًما مــع املســتجدات ووع ًيــا مبــا ســيؤول اليــه القــادم وتوق ًعــا ملســتقبل آت واســتعدا ًدا
لهــذا املســتقبل بــرزت «رسايــا القــدس» بإطــار وأســلوب وجهــد منظــم ودؤوب بــإرشاف قيــادة جامعيــة متخصصــة يف
العمــل العســكري ولهــا خــرة وتجربــة حافلــة يف هــذا املجــال.
النشأة والتكوين:

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

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

ً
أول :المرحلة األولى :المبادرة

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

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

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

مميزات هذه المرحلة:

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

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

ً
ثالثا :المرحلة الثالثة التأهيل والقوة:

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

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

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

المســتمرة مــع الكيــان الصهيونــي:

()1

عمليات الطعن:

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

العمليات االستشهادية:

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

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

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

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

()3

العبوات الناسفة:

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

اقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات:

()5

الصواريخ والهاونات:

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

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

ختاما:
ً

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

الفصل
الرابع

الشهيد الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي

المؤسس واألمين العام األول لحركة الجهاد اإلسالمي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عندمــا كان الشــهيد يدفــع رضيبــة املجــد يف «ســجن نفحــة» الصهيــوين يف صح ـراء النقــب بفلســطني ،قبــل إبعــاده
عــن الوطــن عــام  ،1988كتــب إليــه أحــد إخوانــه قائـ ًـا« :كنــت مــن بيننــا الرجــل (البندقــة) ال تنكــر ،ومــن الداخــل
هشــا كحاممــة ،وقري ًبــا كاملطــر ،وداف ًئــا كبحــر أيلــول ،وشــه ًيا كبدايــة الطريــق!» ذلكــم هــو فتحــي الشــقاقي بحــق .كان
أصلــب مــن الفــوالذ ،وأمــى مــن الســيف ،وأرق مــن النســمة .كان بســيطًا إىل حــد الذهــول ،مرك ًبــا إىل حــد املعجــزة!
كان ممتل ًئــا إميانًــا ووع ًيــا وعشـقًا وثــورة مــن قمــة رأســه حتــى أخمــص قدميــه .عــاش بيننــا لكنــه مل يكــن لنــا ،مل نلتقــط
الــر املنســكب إليــه مــن النبــع الصــايف ﱹ ﮖ ﮗﱸ [طــه ،]41 :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﱸ [طــه ،]39 :لكــن روحــه املشــتعلة التقطــت اإلشــارة فغادرنــا مرس ًعــا ملب ًيــا ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [طه.]84 :
كان اإلميــان العميــق والصــر الجميــل هــا زاده وزواده يف مواجهــة ســيل األعــداء الذيــن ينهمــرون عليــه مــن كل
صــوب ،ويطلعــون مــن تحــت الجلــد ،فيســتعذب العــذاب ،ويقبــل التحــدي واملنافســة ،بحســن النيــة ،وصــدق الكلمــة،
وقداســة املســؤولية ،وشــجاعة املوقــف ،وعلــو الهمــة ،ويطاردنــا بــا هــوادة ،شــعاره :بقليــل مــن العنــاد والصــر ينفلــق
الصخــر ،والــذي ينتظرنــا ليــس هــو املــوت إنــه الحيــاة أو النــر.
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مل يكــن فتحــي الشــقاقي مجــرد أمــن عــام لتنظيم فلســطيني يقــاوم االحتــال الصهيوين ،بــل كان بذرة الوعــي والثورة
يف حقــل النهــوض اإلســامي الكبــر .كان الشــقاقي يــدرك أن األمــة تعيــش أزمــة حضاريــة شــاملة يف مواجهــة الهجمــة
الغربيــة الرشســة ،لكنــه كان يــرى أن فلســطني هــي مركــز الهجمــة وعنوانهــا الرئيــس ،دون أن يغفــل بقيــة مصــادر األزمة
وعناوينهــا األخــرى .منــذ البدايــات األوىل ،يف ذاك البلــد الزراعــي الصغــر ـ كــا كان يســميه (الزقازيــق) ،كانــت املعادلــة
واضحــة يف ذهنــه :إســام بــا فلســطني .وفلســطني بــا إســام يعنــي فقــدان البوصلــة والــدوران يف حلقــة مفرغــة ال تنتــج
إال مزيــدا مــن الضعــف والعجــز والهــوان .هــذه املعادلــة هــي مفتــاح فهــم أفــكار الشــهيد ومــا حــاول أن يبدعــه مــن
مفاهيــم ومســالك جديــدة يف العمــل اإلســامي والعمــل الوطنــي الفلســطيني ،إن تالقــح فكــرة اإلســام ،ديــن التحــرر
مــن كل عبوديــة ،والثــورة عــى كل ظلــم ،مــع فلســطني املغتصبــة ،البــد أن يرفــد مفهــوم الجهــاد يف املعادلــة مبزيــج
عنارصهــا الثالثــة (اإلســام ـ الجهــاد ـ فلســطني) أســس الشــهيد القائــد أبــو إبراهيــم حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
إن فكــر الشــهيد الشــقاقي وجهــاده املبــارك ال يجــب أن يقــرأ بحرفيتــه فقــط ،بــل بزمنيتــه أيضً ــا .لــذا ،البــد مــن
التعــرف عــن قــرب عــى حركــة الجهــاد اإلســامي ودراســتها يف إطــار نهوضهــا التاريخــي ،ملعرفــة أســباب ومقومــات
وظــروف نشــأتها يف الحركــة اإلســامية والحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،وللوقــوف عــى أهميــة اإلســام أو اإلضافــة التــي
قدمهــا الشــهيد الشــقاقي وحركتــه للنهــوض بواقــع األمــة يف معركتهــا الحضاريــة الشــاملة.
مــا أود أن أســطره هنــا هــو التأكيــد عــى أن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ســيبقى عالمــة فارقــة يف تاريــخ جهــاد
شــعب فلســطني واألمــة ،فحــن أغمــد املناضلــون القدامــى ســيوفهم وامتشــقوا أقــام التواقيــع عــى صكــوك الخيانــة
واالستســام ،كان الشــهيد الشــقاقي ميتطــي صهــوة جــواده ،ويعلــن مجــددا أن الطريــق إىل فلســطني متــر عــر فوهــة
البندقيــة .وحــن كان الصهاينــة يحــارصون الزمــن العــريب كلــه ،فتصبــح األرض والتاريــخ والجغرافيــا والعقيــدة والسياســة
واالقتصــاد واللغــة واإلرادة والضمــر والوجــدان كلهــا مهــددة؛ كان الشــقاقي يخــرق الحصــار الصهيــوين لهي ًبــا وانفجــا ًرا
استشــهاديًا ال يقــاوم .مل يكــن مرشوعــه رحمــه اللــه يســعى ألن يرســل فلســطني إىل العــامل تســتجدي ضمــره النائــم ،بــل
كان يطمــح أن يــأرس العــامل كلــه يف وديــان وشــعاب فلســطني باالنتفاضــة والثــورة.
لقــد اختــار الشــقاقي الشــهادة عــى طريــق األنبيــاء ،وإذا كان رحمــه اللــه يف عيــون إخوانــه ومحبيــه (شــه ًيدا كبدايــة
الطريــق!) فكــم هــي املـرارة يف حلوقهــم ،حــن يرتجــل يف أول الــدرب ،ومرشوعــه ،رغــم دوي انطالقتــه ووهــج حضــوره،
مــازال جني ًنــا ،مل يتجــاوز بالقيــاس إىل مــا كان يف مخيلــة الشــهيد طــور الحلــم؟!
لقــد غادرنــا أبــو إبراهيــم مبكـ ًرا ليســكن قلــوب املاليــن الظامئــة للحريــة .إنــه يســتيقظ كعادتــه كل صبــاح ليحــدد
برنامــج عملنــا اليومــي .لقــد صــار ملــح خبزنــا ونــار مواقدنــا وكلــات مقدمــة يف كراريــس أطفالنــا.
كان الشــهيد القائــد ،رضــوان اللــه عليــه ،بالنســبة لــكل مــن عرفــه عــن قــرب مــن إخوانــه ومحبيــه ،هبــة فلســطني
التــي متــزق حواجــز الزمــن لتدفــع عجلــة التاريــخ إىل األمــام .لقــد علمنــا كيــف ننتــر عــى الواقع املريــر بــكل إحباطاته
الوضعيــة ،عــر األمــل واالنفتــاح عىل املســتقبل بــكل إرشاقاته القرآنيــة .رحم الله أبــا إبراهيم فقد كان بحــق صانع تاريخ.
رحم الله شهيدنا وقائدنا ومعلمنا أبا إبراهيم وجمعنا وإياه يف الفردوس األعىل إن شاء الله».
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شهداء األعوام ()2019 - 2015

الشهيد املجاهد جعفر إبراهيم يوسف عوض
رحلة من االعتقال منذ الصغر واالغتيال يف زهرة الشباب

مــن ســجن إىل آخــر ،ومــن مستشــفى إىل عيــادة ومــن مــرض إىل
مــرض ،هكــذا كانــت حيــاة الشــهيد املجاهــد جعفــر عــوض مــن مدينة
الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة ،والــذي أصيــب بالعديــد مــن
األمــراض وهــو داخــل ســجون االحتــال ،آخــر أيامــه كانــت داخــل
املستشــفى يف رحلــة رصاع مريــرة مــع املــوت الــذي رافقــه يف كل
لحظــة ُبعيــد اعتقالــه يف ســجون االحتــال ،جــراء اإلهــال الطبــي
املتعمــد بحقــه ،وإصابتــه مبــرض نــادر وخطــر بعــد حقنــه بإبــرة ســامة
يف جســده أثنــاء وجــوده يف عيــادة ســجن «إيشــل» الصهيــوين.

)(2015 - 1992

الميالد والنشأة

يف  8نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1992م ولــد الشــهيد املجاهــد جعفــر إبراهيــم عــوض يف بلــدة بيــت أمــر التــي تقــع
شــال مدينــة الخليــل بالضفــة الغربيــة .تتكــون أرستــه مــن الوالديــن وثالثــة إخــوة وثــاث أخــوات ،وهــو االبــن البكــر
للعائلــة الكرميــة التــي غرســت يف قلــوب أبنائهــا حــب اإلســام والوطــن والجهــاد يف ســبيل اللــه.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد جعفــر تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس البلــدة ،وحصــل عــى شــهادة الثانويــة
العامــة بعــد خروجــه مــن ســجون االحتــال التــي قامــت باعتقالــه يف العــام 2008م وحرمتــه مــن اســتكامل دراســته
وقتئــذ .واصــل مســرته التعليميــة ملتح ًقــا بالكليــة العرصيــة يف رام اللــه ليــدرس مســاعد قانــوين .لكــن قبــل تخرجــه
بعــام اعتقلتــه قــوات االحتــال الصهيــوين وحرمتــه مــن التعليــم مجــدداً.
صفاته وأخالقه

امتــاز الشــهيد املجاهــد جعفــر بعالقــات طيبــة جــداً مــع أهلــه وجريانــه صغــاراً وكبــاراً ،فــكان يعطــف عــى الصغــار
ويحــرم الكبــار .ترعــرع يف املســاجد التــي حــرص عــى ارتيادهــا ،محافظ ـاً عــى صلواتــه ،وهــو مــن الشــباب املســلم
املحافــظ عــى قـراءة القــرآن الكريــم وامللتــزم بتعاليــم الديــن اإلســامي والســنة النبويــة الرشيفــة.
انتمــى شــهيدنا الفــارس جعفــر إىل أهلــه ومجتمعــه ،فأحبهــم وأحبــوه ،فــكان اب ًنــا بــا ًرا بوالديــه ،يحــب شــهداء
شــعبه ويشــارك يف أعــراس الشــهادة ،ويــوايس جرحــى االنتفاضــة فيزورهــم يف بيوتهــم واملستشــفيات أيضً ــا.
مشواره الجهادي

أحــب الشــهيد املجاهــد جعفــر حركتــه التــي انتمــى إليهــا ،فأصبــح عض ـ ًوا فاعـ ًـا وكاد ًرا مــن كــوادر حركــة الجهــاد
اإلســامي الناشــطني والفاعلــن يف منطقــة بيــت أمــر مبحافظــة الخليــل ،وحمــل رايــة الجهــاد ،وحــرص أن تكــون خفاقــة
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يف كل املناســبات ،وشــارك أبنــاء شــعبه يف انتفاضتــه ضــد املحتــل ،كــا أنــه عمــل مــع الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب
لحركــة الجهــاد اإلســامي.
تعــرض الشــهيد املقــدام جعفــر لالعتقــال مــن قبــل قــوات االحتــال عــى خلفيــة االنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي
يف فلســطني وقيامــه باملشــاركة يف بعــض الفعاليــات والنشــاطات الحركيــة يف الخليــل ،فتــم اعتقالــه مرتــن وعــى فـرات
متعــددة ،األوىل يف العــام 2008م وأمــى حكـ ًـا جائـ ًرا ملــدة عامــن و 4شــهور ،والثانيــة يف العــام 2013م وقــى بــدون
محاكمــة يف ســجون االحتــال الصهيــوين ملــدة  15شــهر حتــى اإلفـراج عنــه بســبب ســوء وضعــه الصحــي.
مل يكــن الشــهيد املقــدام جعفــر يعــاين مــن أيــة أمـراض لحظــة اعتقالــه ،فقــد كان يتمتــع بصحــة جيــدة ،وبشــهادة
األهــل واألصدقــاء حــرص عــى مامرســة الرياضة بشــكل يومــي ،ومل يتوقع أحــد أن يخرج من الســجن عىل كــريس متحرك.
أثنــاء فــرة اعتقالــه يف العــام 2013م ،وأثنــاء وجوده يف ســجن «إيشــل» يف مدينة برئ الســبع املحتلة بالتحديد يف شــهر
أبريــل (نيســان) 2014م تعــرض الشــهيد املجاهــد جعفــر ألنفلونـزا حــادة ،فتوجــه عــى أثرهــا إىل عيــادة ســجن «إيشــل»
وهنــاك تــم حقنــه بإبــرة مجهولــة ميكــن تســميتها (إبــرة املــوت البطــيء) ،حيــث مل تتحســن حالتــه الصحيــة بعدهــا أبداً.
بعــد حادثــة ســجن «إيشــل» بــدأ الشــهيد األســر جعفــر يعــاين تدهــوراً صحيـاً خطـراً وكعادتهــا يف سياســة اإلهــال
الطبــي املتعمــد والتــي تنتهجهــا إدارة مصلحــة الســجون الصهيونيــة بحــق األرسى املــرىض ،مل تحــرك ســاك ًنا بــل اكتفــى
أطبــاء مصلحــة الســجون بإعطائــه املســكنات ،دون تشــخيص ســليم للتعــرف عــى أســباب حالتــه الصحيــة ودون تقديــم
عــاج جــذري أو حقيقــي ملــا يعانيــه ،مــا أدى لتدهــور خطــر عــى الحالــة الصحيــة الصعبــة للشــهيد األســر جعفــر الــذي
أصبــح يعــاين مــن صعوبــة يف النطــق واألكل والــرب نتيجــة تضخــم يف الغــدة الدرقيــة ،وكذلــك وجــود ميــاه زرقــاء يف
العينــن أثــرت عــى الرؤيــة إذ ال يــرى أبعــد مــن مرتيــن ،باإلضافــة لــآالم الحــادة يف الرقبــة واليديــن والقدمــن نتيجــة
إصابتــه بهشاشــة يف العظــام ،لدرجــة أنــه ال يســتطيع الحركــة بحريــة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  21ديســمرب (كانــون األول) 2014م شــهدت الحالــة الصحيــة للشــهيد األســر جعفــر تدهوراً خطـراً بدخوله يف
حالــة غيبوبــة وفقــدان للوعــي اســتمرت لعــدة أيــام ،ونقــل عــى إثرهــا ملشــفى «آســاف هروفيه» حيــث تم اإلفـراج عنه
بســبب خطــورة وضعــه الصحــي مــع االكتفــاء بفــرة ســجنه مــع دفــع غرامــة ماليــة عاليــة قدرهــا أربعــون ألــف شــيكل.
بعــد اإلفـراج عنــه مــن ســجون االحتــال تنقــل الشــهيد األســر املجاهــد جعفــر عــوض بــن املستشــفيات ،مستشــفى
املطلــع يف القــدس املحتلــة واملستشــفى األهــي يف الخليــل عــى أمــل أن يتــم التنســيق لــه للعــاج يف مستشــفى «لنــداو»
يف أملانيــا حيــث كانــت إجـراءات التنســيق ،ولكنهــا الشــهادة قــدر اللــه.
يف صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق  8أبريــل (نيســان) 2015م دخــل الشــهيد املجاهــد جعفــر إىل مستشــفى املي ـزان
يف الخليــل إثــر دخولــه يف غيبوبــة ،ومكــث يف العنايــة املكثفــة وبــدأ األطبــاء باملبــارشة عــى حالتــه حتــى فجــر يــوم
الجمعــة املوافــق  10أبريــل (نيســان) 2015م حيــث فاضــت روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا ملتح ًقــا بركــب شــهداء الحركــة
األســرة الذيــن اغتالتهــم ســلطات االحتــال عــى مــدار ال ـراع الطويــل مــع هــذا االحتــال الصهيــوين املجــرم.
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الشهيد املجاهد محمد أحمد محمود عالونة
فارس التصدي للمواجهات

وطــن برائحــة الشــهداء ،كيــف ال يغــار منــه الياســمني؟ شــهيدنا
املجاهــد محمــد أحمــد عالونــة ابــن بلــدة برقــن مبدينــة جنــن؛ قطــف
االحتــال زهــرة حياتــه برصاصــة غــادرة ،فأوجــع جــده حزنًــا عــى
فراقــه ،فهــو الســند الــذي يتكــئ عليــه جــده عندمــا يتعــب ،هنــاك
بعــد صــاة الفجــر ترجــل فارســنا ملواجهــة قــوات االحتــال خــال
تنفيذهــم عمليــة عســكرية يف بلــدة برقــن بجنــن.

)(2015 - 1996

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد أحمــد عالونــة يف بلــدة برقــن جنــوب غــرب مدينــة جنــن ،بتاريــخ  17مايــو (أيــار)
1996م؛ لعائلــة فلســطينية مجاهــدة اتخــذت مــن اإلســام منهــاج حيــاة ،وعلمــت أبناءهــا طريــق الجهــاد يف ســبيل
اللــه ،ومواجهــة املحتــل الغاصــب ألرضنــا فلســطني.
قدمــت عائلــة الشــهيد املجاهــد محمــد عالونــة عمــه الشــهيد (محمــد محمــود عالونــة) الــذي ارتقــى يف االنتفاضــة
األوىل (انتفاضــة الحجــارة)؛ ليكــون أول شــهيد يســقط يف برقــن ،وبعــد استشــهاده بســنوات رزق والــد الشــهيد محمــد
عالونــة طفلــه البكــر وســاه (محمــد) تيم ًنــا باســم شــقيقه الشــهيد.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد عالونــة تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة برقــن األساســية ،واإلعــدادي والثانــوي يف
مدرســة برقــن الثانويــة.
صفاته وأخالقه

زرع الشــهيد املجاهــد محمــد عالونــة الحــب يف قلــوب مــن حولــه؛ فهــو مثــال يف األخــاق والحــب والتواضــع مــع
اآلخريــنُ ،عــرف مــن صغــره بتدينــه وورعــه ومالزمتــه للمســجد ،فهــذا مســجد أبــو بكــر الصديــق الشــاهد الحقيقــي
عــى اعتيــاد الشــهيد عــى املواظبــة واملحافظــة عــى صــاة الجامعــة فيــه.

يقــول أحمــد عالونــة والــد الشــهيد محمــد عالونــة« :مل يكــن محمــد نامئًــا يف البيــت ليلــة استشــهاده ،إنــه ينــام
منــذ أربــع ســنوات عنــد جــده وجدّ تــه ويرعاهــا» ،أمــا جدتــه الحاجــة فاطمــة عالونــة فتقــول« :مل يوجعنــي محمــد
ابنــي كــا حفيــدي اليــوم ،تأملــت عليــه أكــر مــن أمــه ،كان ســند جــده املريــض ،أُوقظــه يف الليــل ملســاعدة جــده عــى
املــي إىل الحــام ،أُرســله لجلــب الخبــز مــن املخبــز ،أتــوكأ عليــه عندمــا أتعــب».
متيــز الشــهيد املجاهــد محمــد عالونــة بشــجاعته وثباتــه يف مواجهــة جنــود االحتــال حيــث يــروي أحــد أصدقائــه:
«حظــي محمــد _رحمــه اللــه_ بشــجاعة وقــوة بــأس جعلتــه يقــرب كث ـرًا مــن جنــود االحتــال أثنــاء املوجهــات دون
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أن يأبــه لهــم أو يخــاف منهــم ،األمــر الــذي يثــر إعجابنــا بــه ،عهدنــاه دو ًمــا يف مقدمــة الصفــوف يواجــه الجنــود بــكل
بســالة».
مشواره الجهادي

ـب شــهيدنا املجاهــد محمــد عالونــة حركــة الجهــاد اإلســامي ،متأثـ ًرا بنهجهــا اإلســامي ومقاومتهــا لالحتــال،
أَحـ َّ
حتــى أنــه أوىص أهلــه أن يُلــف جثامنــه عنــد الشــهادة برايــة الجهــاد اإلســامي.
رأى الشــهيد املجاهــد محمــد عالونــة مامرســات االحتــال الصهيــوين وتنكيلــه بأبنــاء شــعبنا الفلســطيني ،وحرمانهم
مــن ديارهــم واعتقالهــم وفتلهــم بــدم بــارد ،مــا زاد مــن غيــظ الشــهيد فتكــرس يف داخلــه مقاومــة الصهاينــة وحــب
الشــهادة ،حتــى صقلــت شــخصيته الجهــادة فأصبــح يواجــه الجنــود الصهاينــة ،وشــارك الشــبان يف التصــدي للجيبــات
العســكرية التــي تقتحــم املــدن والبلــدات الفلســطينية ،مــرد ًدا كل شــهيد خلفــه وطــن.
موعد مع الشهادة

مل تكــن جــدة الشــهيد املجاهــد محمــد عالونــة تعلــم أن يــوم األربعــاء الــذي صــادف  22يوليــو (متــوز) 2015م
هــو آخــر يــوم تــرى فيــه حفيدهــا بعــد أن خــرج عنــد الفجــر ملواجهــة جنــود االحتــال الذيــن اقتحمــوا بلــدة برقــن
مبدينــة جنــن لتنفيــذ عمليــة عســكرية ضــد أبنــاء البلــدة اآلمنــن ،وخــال املواجهــة أطلــق جنــدي صهيــوين الرصــاص
عــى الشــهيد محمــد عالونــة مــن ســاح كاتــم للصــوت مــن مســافة 100م ،مــا أدى اىل إصابتــه إصابــة خطــرة نُقــل عــى
إثرهــا إىل مستشــفى الشــهيد خليــل ســليامن الحكومــي وأجريــت لــه عمليــة جراحيــة إىل أن تــم اإلعــان عــن استشــهاده
بعــد ســاعات.
رحم الله الشهيد املجاهد محمد عالونة ،وريض عنه رضً ا يبلغه العفو والغفران ،والسالمة واالطمئنان.
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الشهيد املجاهد ضياء عبد الحليم محمود التالحمة
رحل عىل عجل وترك خلفه تفاصيل حياة من نور

ليــس غري ًبــا عــى عائلــة التالحمــة ،التــي ربــت أبناءهــا عــى حــب
الوطــن منــذ نعومــة أظافرهــم ،أن يخــرج منهــا الفــارس ضيــاء ،أو
«املهنــدس» كــا يحلــو ألقربائــه مناداتــه .وتبــدي أرسة الشــهيد ضيــاء
اعتزازهــا بارتقائــه شــهيدً ا ،وبكــون دمائــه كانــت رشارة انتفاضــة
القــدس ،التــي أخرجــت الشــارع مــن قوقعــة الخــوف ،الــذي ُفــرض
عليــه ليتوحــد خلــف الخيــار الــذي آمــن بــه ابنهــم (املقاومــة).
الميالد والنشأة

)(2015 - 1994

تتذكــر والــدة الشــهيد املجاهــد ضيــاء عبــد الحليــم التالحمــة يــوم  29ســبتمرب (أيلــول) 1994م وهــو اليــوم الــذي
صــادف ميــاد نجلهــا الشــهيد ضيــاء قائلـ ًة« :هــذا اليــوم كان مسـ ً
ـهل جــدً ا رغــم أننــي تجــاوزت فــرة الحمــل ألكــر مــن
 10أيــام ،لكــن اللــه جعــل هــذه األيــام مباركــة ومحمــودة ،عندمــا أتــت لحظــة الــوالدة ورغــم أننــي ذهبــت إىل مشــايف
املحافظــة ،إال أن الســاعة مل تحــن بعــد ،رفضــت املكــوث باملستشــفى وعــدت إىل البيــت ،ليحــن املوعــد وأضــع ضيــاء،
وكان ذلــك يو ًمــا مبــاركًا ومسـ ً
ـهل ،فالقــدر ســاق ضيــاء منــذ والدتــه ،وجعلــه مميـ ًزا عــن باقــي إخوانــه وأخواتــه».
عــاش شــهيدنا املجاهــد ضيــاء يف أرسة مجاهــدة تســكن يف بلــدة «خرســا» إىل الجنــوب مــن مدينــة الخليــل ،متســلحة
مدرســا للرتبيــة اإلســامية ،ولــه الــدور األبــرز يف صقــل شــخصية االبــن
بالعلــم؛ فوالــده األســتاذ عبــد الحليــم يعمــل ً
ضيــاء ،صان ًعــا منــه منوذ ًجــا يحتــذى إىل جانــب خمســة أشــقاء ،وثــاث شــقيقات يتوســطهم ضيــاء.
درس الشــهيد املجاهــد ضيــاء مراحــل دراســته األساســية والثانويــة يف مــدارس بلــدة «دورا» مبحافظــة الخليــل،
وحصــل عــى معــدل  % 88بالفــرع العلمــي ،وقــرر دراســة هندســة الحاســوب كــا شــقيقه األكــر عمــر ،إال أنــه آثــر
الدراســة يف القــدس وطلــب مــن والــده أن يــدرس يف جامعــة القــدس يف أبــو ديــس ليعيــش مــع زمالئــه يف ســكن بعيــدً ا
عــن البيــت.
صفاته وأخالقه

 21عامــا تراهــا والــدة الشــهيد الفــارس ضيــاء أمامهــا ،وتتذكــر الكثــر مــن تفاصيــل حياتــه القصــرة ،قائلــة« :ضيــاء
مــرح ،دائــم املــزح ،ال تخلــو جلســة يكــون فيهــا ضيــاء مــن املــرح والفكاهــة ،وراء هــذه الشــخصية املرحــة كانــت
شــخصية أخــرى صلبــة ومختلفــة عــن باقــي أبنائهــا ،فهــو املجــد املتقــن لعملــه القريــب إىل اللــه والوطــن وابــن فصيلــه
«الجهــاد اإلســامي» الــذي طاملــا افتخــر باالنتســاب إليــه».
تقــول والدتــه« :ضيــاء حنــون وطيــب القلــب ،ال يعــرف الحقــد إىل قلبــه طري ًقــا إال عــى املحتــل الغاصــب» ،موضحـ ًة
أنــه كان يطلــق عبــارة متعار ًفــا عليهــا يف املنطقــة« :مــن دخــل دار أبــو العبــاس فهــو آمــن» ،حيــث ُعهــد متعار ًفــا عــى
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اســمه عــى موقــع «فيــس بــوك» ،أبــو العبــاس ،كــا أنــه األحــن مــن بــن أبنــايئ ،يف عيــد األم ال ينســاين أبــدً ا رغــم عــدم
وجــوده يف البلــد ودوامــه يف الجامعــة ،إال أنــه حــرص عــى تقديــم هديــة يل».
بــدوره ،قــال الوالــد الشــيخ عبــد الحليــم« :كنــا أنــا ووالدتــه عنــده يف املرتبــة األوىل مــن الحــب واالحـرام ،ال يحــب
أن يــرى عــى وجهينــا الحــزن أو الزعــل ،يتحمــل املســؤولية ويحمــل نفســه املســؤولية عــن اآلخريــن».
وتتابــع والدتــه« :ضيــاء محــرك البيــت حــن عودتــه مــن الجامعــة يف نهايــة األســبوع يكــون للمنــزل طعــم مختلــف،
دائــم الضحــك واملــزح ولــه أســلوب خــاص يف كل يشء».
مشواره الجهادي

اســتمد شــهيدنا املقــدام ضيــاء فكــر الجهــاد اإلســامي منــذ الصغــر مــن والــده ،وتعلــق جــدً ا باملســجد ،وحــب
الجهــاد وفكــر الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،حتــى إن والــده مل يكــن يعــرف بنشــاطاته.
يقــول أبــوه« :ضيــاء كتــوم ال يخربنــا عــن أي نشــاط يقــوم بــه ،لكــن اتضحــت كل هــذه األمــور بعــد استشــهاده،
حيــث بدأنــا نســمع مــن أبنــاء الحــي عــن مشــاركته يف املس ـرات وفعاليــات مقاومــة االحتــال».
ُعهــد الشــهيد الفــارس ضيــاء مــن الطلبــة املميزيــن والفاعلــن يف الســاحة الطالبيــة والرابطــة اإلســامية اإلطــار الطاليب
لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وظهــر مـرا ًرا خطي ًبــا باســمها يف املناســبات الوطنيــة واإلســامية ،ولعــل أبرزهــا ضمــن املهرجان
الــذي نظمتــه األطــر الطالبيــة نــرة ملخيــم الريمــوك يف حصــاره يف العــام 2014م داخــل أســوار جامعــة القــدس ،ومل تكــن
كلامتــه يف هــذا املهرجــان مجــرد إنشــاء يرددهــا ،بــل طري ًقــا ســلكها حتــى يــوم شــهادته حــن قــال« :وإنــا بــإذن اللــه
عــى خطاكــم ملجاهــدون» ،وكان الجهــاد الــذي أعــد لــه العــدة جيــدً ا حينــا تــدرب عــى الكاراتيــه وأتقنهــا ،وفنــون
القتــال وحمــل األثقــال والجمبــاز ،يف النــادي القريــب مــن بلدتــه.
وأش ــارت وال ــدة الش ــهيد الصاب ــرة إىل أن إرصار الش ــهيد املجاه ــد ضي ــاء ع ــى مواجه ــة االحت ــال من ــت عندم ــا كان
يذه ــب وه ــو صغ ــر برفقته ــا لزي ــارة وال ــده يف املعتق ــل ،بعده ــا ك ــر ،وازداد إرصا ًرا ع ــى محاربته ــم ودحره ــم ع ــن
أرضن ــا.
ويظهــر وأنــت تحــدث ذوي الشــهيد املجاهــد ضيــاء ،الفخــر واالعت ـزاز يعلــو وجوههــم املنــرة ،األمــر الــذي دعــا
لســؤالهم مــن أيــن تســتمدون هــذه العزميــة؟ لتجيــب أمــه« :مــن عقيدتنــا وإمياننــا العميــق أننــا أصحــاب حــق ،هــذا
فخــر لــكل فلســطيني أن يكرمــه اللــه بالشــهادة».
وتابــع الوالــد« :هــذه القــوة تــأيت لإلنســان املتســلح باإلميــان والوعــي بدينــه وعدالــة قضيتــه ،فلســطني آيــة يف
الكتــاب آثــم مــن ينســاها أو حتــى يتغافــل عــن نرصتهــا».
موعد مع الشهادة

يتذكــر الوالــد جيــدً ا الســاعات األخــرة يف حيــاة ابنــه الشــهيد الفــارس ضيــاء ،والتــي مــرت كلحظــات ،يقــول« :عــاد
يومهــا مــن الجامعــة وطلبــت منــه أن يذهــب معــي إىل العمــل؛ فنحــن نعمــل يف بنــاء بيــت ،يومهــا قــال يل :حــارض يــا
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والــدي ســأذهب ،ولكــن هــذا آخــر يــوم أذهــب معــك فيــه ،قلــت لــه :ملــاذا يــا بنــي؟ ،قــال :ســتعلم بعــد ذلــك ،وكنــت
أظــن أنــه ميازحنــي».
وأضــاف الوالــد« :بقــي صام ًتــا طــول اليــوم عــى غــر عادتــه ،ومــع ســاعات العــر قــال :أيب نريــد أن نعــود للبيــت
باكـ ًرا ،قلــت لــه :مــاىش يــا بنــي ،عدنــا يومهــا قبيــل املغــرب .ذهــب واغتســل وتطيــب ،وكان يف أجمــل زينتــه كعادتــه،
يحــب أن يظهــر مبظهــر جميــل وتنــاول طعــام العشــاء وذهــب للنــادي وهــو خــارج مــن البيــت مـ ّر عــى أمــه ومازحهــا
وعــى إخوانــه وقــال لشــقيقته وهــي يف الثانويــة العامــة :ادريس منيــح بــدي ترفعــي رؤوســنا ،وخــرج وكانــت هــذه
آخــر كلامتــه».
فجــر يــوم  22ســبتمرب (أيلــول) 2015م قــام الشــهيد الفــارس ضيــاء بإلقــاء عبــوة ناســفة عــى دوريــة صهيونيــة
كانــت متــر عــى مفــرق قريتــه يوم ًيــا ،وحســب شــهود عيــان أُغلــق الطريــق بالحجــارة ،وحينــا ترجــل الجنــود مــن
الدوريــة إلزالــة الحجــارة قــام الشــهيد الفــارس ضيــاء بإلقــاء العبــوة الناســفة باتجاههــم ،موق ًعــا إصابــات بينهــم ورد
بعضهــم بإطــاق النــار صــوب الشــهيد املقــاوم ضيــاء وأدى إىل استشــهاده عــى الفــور.
وأعــرب الوالــد الصابــر عــن اعت ـزازه وفخــره بــأن تكــون دمــاء الشــهيد الفــارس ضيــاء هــي ال ـرارة التــي أشــعلت
االنتفاضــة ،موض ًحــا أنــه شــعر بذلــك أثنــاء تشــييع نجلــه وحفــل التأبــن يف جامعــة القــدس ،حيــث الحــظ مــن عيــون
وكلــات الشــباب بأنهــم أقســموا أن يكــون هنــاك انتفاضــة عارمــة ،ولعنــة عــى املحتــل الغاصــب.
وعــن رس القبلــة التــي طبعهــا والــد الشــهيد الفــارس ضيــاء عــى جبــن الشــهيد الفــارس مهنــد الحلبــي عندمــا جــاءه
مواسـ ًيا باستشــهاد صديقــه ،أوضــح الشــيخ عبــد الحليــم أن الشــهيد مهنــد عندمــا قبــل جبينــه ،مل يســتطع قــول كلمــة
مبــارك يل مــن شــدة البــكاء ،وقتهــا قبلــت جبينــه ،وأدار وجهــه عنــي ومل يتحمــل ذلــك.
وأضــاف »:قليــل عــى مهنــد أن قمــت بتقبيــل جبينــه ،فقدمــاه ويــداه تســتحقان منــي أن أقبلهــا تعبـرًا عــن حبــي
وشــكري ملــا قــام بــه ،وأعتــر أنــه ولــدي مثــل ضيــاء» ،الف ًتــا إىل أن والــد الشــهيد املجاهــد مهنــد أخــره بعــد ارتقائــه
أنــه تأثــر كثـرًا باستشــهاد الشــهيد املجاهــد ضيــاء ،وتغــرت حياتــه كاملـ ًة بعــد ذلــك.
الجديــر ذكــره أن جيــش االحتــال قــد اقتحــم منــزل الشــيخ عبــد الحليــم ،وقــام باســتدعاء أفرادهــا إىل معســكر
«عتصيــون» ،وهنــاك أخــر شــقيق الشــهيد« :إذا فتحتــم علينــا البــاب ســتدفعون الثمــن ،مــن أنتــم حتــى تضعــوا رأســكم
بــرأس دولــة إرسائيــل»؟! ..كل عمليــة تحصــل ســتذوقون جــز ًءا مــن العــذاب حتــى يكــون بيــت عبــد الحليــم عــرة لــكل
فلســطني» ،إال أن هــذه التهديــدات الجوفــاء ،مل تنــل مــن عزميــة وروح األرسة التــي تعتــد كثـ ًرا بشــهادة ابنهــا وبطوالتــه.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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جيــش صــاح
ِ
شــمس فلســطني ،يــا فارســاً مــن
يــا مهنــدُ ! يــا
َ
يفــوح مــن ِ
أنفاســكَ  ،عطــ ُر
عشــت دهــراً كامنــاً بيننــا،
َ
الديــن،
ُ
ـدس ،تحفـ ُر كالنهـ ِر يف الصخـرِ ،مجــرى
حطـ َن ،وأنــت تســترصخُ للقـ ِ
ر للســالكني .يــا مهنــدُ ! ،يــا أم ـ َر الفاتحــن ،طأطــأ
الشــهاد ِة والن ـ ِ
ـت الوحـ َ
ـم الســا ِء،
ـرأس الغ ـزا ُة ،حــن رصعـ َ
ـوش ،وطاولــت أنجـ َ
الـ َ
كل حــ ٍر يف بقــا ِع ِ
األرض ،شــدّ ُه يف
هامــات شــعبِكُّ ،
ُ
رؤوس أهلِــك،
ُ
)(2015 - 1995
ـاب القـ ِ
نــر ِة األخبــا ِر فعلُــكُّ ،
ـدس ،يحف ـ ُر اســمكَ
كل طفــلٍ يف رحـ ِ
ـعب،
اآلنَ وشـاً عــى ســاعد ْي ِه ،ويحمـ ُـل طيفــكَ  ،حجـراً يف قبضتيــه ،ويعلـ ُن :إنهــا ليســت موجـ ًة عابــرهْ ،إنهــا انتفاضـ ُة شـ ٍ
ـدس ،وعــدُ اآلخــرهْ.
يســو ُء وجــو َه الغ ـزا ِة ،بليلــة ماطــرهْ ،ليهطُـ َـل وعــدُ الكرامــة يف القـ ِ
الميالد والنشأة

يف  17نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1995م خرجــت الرصخــات األوىل للشــهيد املجاهــد مهنــد شــفيق حلبــي يف مدينــة
البــرة ب ـرام اللــه شــال الضفــة الغربيــة ،وترعــرع يف أرسة محافظــة مكونــة مــن والديــه وثالثــة ذكــور واثنتــن مــن
اإلنــاث ،ترتيــب شــهيدنا املجاهــد مهنــد الثــاين بــن إخوانــه .تعــود أصــول العائلــة إىل مدينــة «يافــا» عــروس البحــر التــي
ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد مهنــد تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس مدينــة البــرة ،واإلعــدادي يف مدرســة قريــة بلــدة رسدا،
والثانويــة يف مدينــة رام اللــه ،وأظهــر متي ـ ًزا وتفو ًقــا يف دراســته حيــث حصــل عــى معــدل  % 85يف الثانويــة العامــة،
والتحــق بكليــة الحقــوق يف جامعــة القــدس (أبــو ديــس) حيــث متنــى أن يصبــح محام ًيــا ماه ـ ًرا ،يدافــع عــن األرسى
حصــل لهــم حقوقهــم التــي تســلبها مصلحــة الســجون منهــم يف كثــر
الفلســطينيني يف ســجون االحتــال الصهيــوين ،و ُي ّ
مــن األوقــات ،قبــل حريتهــم.
صفاته وأخالقه

«استشــهد مهنــد وهــو نفســه يــزور يافــا ،نفســه يــزور بحــر يافــا» .قالــت والــدة الشــهيد املجاهــد مهنــد وهــي
تتحــدث عنــه ،ويافــا هــي مدينتــه األصــل التــي ُهجــرت عائلتــه منهــا ،وبقيــت حــرة يف حلقــه كلــا نطقهــا« :كان يضــل
يحــي عــن يافــا ،يحــي عنهــا كأنــه بيعرفهــا ويحكيــي إحنــا راجعــن عليهــا شــو مــا صــار» ،تابعــت الوالــدة.
ليســت يافــا «حــرة» شــهيدنا الفــارس مهنــد الوحيــدة فللقــدس يف داخلــه الكثــر ،فــا يجــري يف األقــى يوجعــه
دامئًــا ،ومــا كان يتابعــه عــى التلفــاز باســتمرار مــن االعتــداء عــى املرابطــات واملصلــن يؤثــر فيــه ،حتــى أصبــح كل مــا
يجــري يف القــدس حديثــه اليومــي.
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تقــول الوالــدة« :ابنــي مهنــد حــرص عــى أن يــردد دامئًــا حينــا يــرى املرابطــات أثنــاء االعتــداء عليهــن :تخيــل لــو
أنهــا أمــك أو أختــك» ،وكان الغضــب باد ًيــا عــى وجهــه دامئًــا وهــو يتابــع مــا يجــري.
م ــا تذك ــره وال ــدة الش ــهيد املق ــدام مهن ــد كان واض ًح ــا يف كتابات ــه قب ــل استش ــهاده ع ــى صفحت ــه الش ــخصية
ع ــى الفيس ــبوك ،حين ــا كت ــب« :حس ــب م ــا أرى ف ــإن االنتفاض ــة الثالث ــة ق ــد انطلق ــت ،م ــا يج ــري لألق ــى ه ــو
م ــا يج ــري ملقدس ــاتنا وم ــرى نبين ــا ،وم ــا يج ــري لنس ــاء األق ــى ه ــو م ــا يج ــري ألمهاتن ــا وأخواتن ــا ،ف ــا أظ ــن أنن ــا
ش ــعب ي ــرىض بال ــذل».
مشواره الجهادي

نقطــة التحــول يف شــخصية شــهيدنا الفــارس مهنــد متثلــت باستشــهاد رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد ضيــاء التالحمــة،
زميلــه يف الجامعــة ورفيقــه يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار لحركــة الجهــاد اإلســامي يف جامعــة القــدس (أبــو ديــس) حيــث
يــدرس ،كــا تقــول الوالــدة ،وأمــام كل زمالئــه بالجامعــة هنــأ والــد الشــهيد املقــدام ضيــاء بشــهادته قبــل أيــام مــن
استشــهاده وهمــس يف أذنــه بكلــات« :ســنثأر لــه إن شــاء اللــه».
ومــن الجديــر ذكــره أن الشــهيد الفــارس مهنــد عمــل يف صفــوف الرابطــة اإلســامية يف جامعــة القــدس (أبــو ديــس)
و ُعهــد نشــيطًا ومثابـ ًرا ،انحــاز دامئًــا إىل حقــوق الطلبــة وبــات هــذا واض ًحــا مــن خــال مشــاركته يف الوقفــات التضامنيــة
التــي كانــت تقيمهــا الرابطــة اإلســامية يف الجامعــة.
موعد مع الشهادة

عــن يــوم استشــهاده تقــول الوالــدة« :قبــل استشــهاده بيــوم قــام بوداعنــا كلنــا ،قــام بتقبيــي أنــا وإخوتــه وأرص عــى
النــوم بجانــب شــقيقه األصغــر ،وتــرك لــه مجسـ ًـا صغـ ًرا لخارطــة فلســطني ،أوىص شــقيقته بــأن تعطيــه إيــاه ،مل ألحــظ
عليــه شــي ًئا قبــل العمليــة ،كان هادئًــا كعادتــه ،ولكنــه أرص عــى تقبيــي مـرا ًرا أنــا وإخوتــه ،وأوصــاين بشــقيقه األصغــر،
مل أكــن أعلــم أنــه يودعنــا».
فجــر يــوم الســبت املوافــق  3أكتوبــر (ترشيــن األول) 2015م قــام الشــهيد املقــدام مهنــد بتنفيــذ عمليــة طعــن
وإطــاق نــار عــى قطعــان املســتوطنني يف مدينــة القــدس املحتلــة ،وأســفرت العمليــة عــن مقتــل اثنــن مــن الحاخامــات
املتطرفــن العاملــن يف الجيــش الصهيــوين وإصابــة آخريــن.
أحــد شــهود عيــان العمليــة قــال« :دخــل مهنــد عــى دكاين وطلــب منــي «ولعــة» اســتغربت؛ ألنــه مل يكــن يحمــل
ســيجارة ،ســألني كيــف هــو الوضــع يف األقــى ،وخــرج وســمعت صــوت املســتوطن يــرخ ،وحينــا خرجــت رأيتــه
يطعــن املســتوطن ،وبــكل هــدوء وثقــة أخــذ مسدســه والحــق املســتوطن الثــاين وقــام بإطــاق النــار عليــه ،مل أ َر يف
حيــايت أكــر منــه جــرأة».
عائلــة مهنــد ،كــا غريهــا مــن الفلســطينيني هللــت وفرحــت بالعمليــة التــي قــام بهــا قبــل أن يعلــن عــن اســمه،
تقــول والدتــه« :قلــت اللــه يحيــي البطــن الــي حملتــه للمنفــذ فقــد شــفى قلوبنــا مبــا يجــري يف القــدس» ،إال أن فرحتهــا
كانــت أكــر عندمــا علمــت أنــه مهنــد« :مهنــد بطــل وعمليتــه كانــت نوعيــة ،مهنــد أشــعل االنتفاضــة كلهــا مبــا فعلــه».
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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وبكلــات موزونــة وصــوت تعــززه الثقــة ،يقــول الوالــد شــفيق الحلبــي إن ولــده الشــهيد مهنــد أعــاد الحقــوق
للمرابطــات يف املســجد األقــى وســاحاته.
ويتقطــع صوتــه مكــر ًرا عبــارة «الحمــد للــه» ،ويقــول« :شــعور ال يوصــف حــن يعــود ولــدك محمـ ً
ـول عــى األكتــاف،
ـاس ليــس لــه حــدود ،الحمــد للــه».
الفـراق مــؤمل وقـ ٍ
تقــول الوالــدة« :حينــا أعلــن عــن العمليــة قلــت لوالــد مهنــد :وكأنــه ابنــك مــن قــام بالعمليــة كنــت أشــعر بذلــك،
راودين شــعور طــوال الوقــت أنــه هــو ،وخاصــة حينــا تــم اإلعــان أنــه مــن البــرة».
والــدة مهنــد مل تبـ ِ
ـك حــن وداعــه؛ فهــي صامــدة شــامخة يف مســرة تشــييعه ،تقــول« :حزنــت عليــه كثـرًا ،ولكنــي
مل أبـ ِ
ـك كــا طلــب منــي» ،وتتابــع« :مل يظهــر يل أنــه ينــوي تنفيــذ عمليــة أو يستشــهد ،ولكنــه حينــا استشــهد رفيــق
دربــه الشــهيد ضيــاء التالحمــة ،قــال يل تعلمــي مــن عائلتــه كيــف صــرت عــى فراقــه ،وأن أهــل الشــهيد ال يبكــون
عليــه وإمنــا يحتســبونه عنــد ربهــم ويصــرون ،أخــذ كل يــوم يحدثنــي عــن صــر أم الشــهيد وكأنــه كان يوصينــي بذلــك
ولكــن بطريقــة غــر مبــارشة».
الجديــر ذكــره أن قــوات االحتــال الصهيــوين ســلمت جثــان الشــهيد الفــارس مهنــد لعائلتــه بعــد احتجــازه ألســبوع،
وشــيعت الجامهــر الفلســطينية جثامنــه يف رام اللــه مبســرة ضمــت اآلالف ألول مــرة منــذ ســنوات ،طالــب خاللهــا
املشــاركون بالــرد عــى جرائــم االحتــال ووحــدة الصــف الفلســطيني ووقــف التنســيق األمنــي ،وردع االحتــال
واملســتوطنني بشــتى الوســائل .كــا أن مجلــس نقابــة املحامــن الفلســطينيني قــرر منــح الشــهيد املجاهــد مهنــد شــهادة
املحامــاة الفخريــة ،كــا قــرر املجلــس إطــاق اســم الشــهيد مهنــد الحلبــي عــى الــدورة القادمــة ألداء اليمــن القانونيــة.
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الشهيد املجاهد أحمد يحيى محمود الهرباوي
متنى الشهادة قبل ساعات من استشهاده

«أمنيتــي ســجدة طويلــة يف املســجد األقــى ،ومــن ثــم طعــن
خنزيــر صهيــوين وقتلــه ،حقــق أمنيتــي يــا اللــه» بهــذه الكلــات التــي
كتبهــا الشــهيد أحمــد الهربــاوي عــى صفحتــه عــى موقــع التواصــل
االجتامعــي «الفيــس بــوك» ختــم بهــا حياتــه قبــل أن ينطلــق لنقــاط
التــاس مــع االحتــال عــى الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة.
الميالد والنشأة

)(2015 - 1995

ولــد الشــهيد الفــارس أحمــد يحيــى الهربــاوي يف مخيــم النص ـرات وســط قطــاع غــزة بتاريــخ  20أبريــل (نيســان)
1995م؛ لعائلــة فلســطينية مؤمنــة ذاقــت كغريهــا مــن العائــات ظلــم االحتــال وضنــك املعيشــة املُــرة بعدمــا ُه ِّجــرت
مــن بلدتهــا األصليــة «قطــرة» عــام 1948م.
نشــأ شــهيدنا املغــوار أحمــد وســط أرسة بســيطة تتكــون مــن والديــه وأربعــة أشــقاء وثالثــة شــقيقات ،اتخــذت
القــرآن دســتو ًرا لهــا ،ومتيــزت باألخــاق اإلســامية الحميــدة.
درس الشــهيد الثائــر أحمــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة النص ـرات االبتدائيــة ،واإلعــدادي يف مدرســة النص ـرات،
والثانــوي يف مدرســة خالــد بــن الوليــد قبــل أن يلتحــق بجامعــة األقــى ويــدرس الصحافــة واإلعــام ،وقــدّ ر اللــه أن
يستشــهد أحمــد وهــو يف الســنة الدراســية الثالثــة.
صفاته وأخالقه

الحديــث عمــن زُرع بقلوبهــم حــب الشــهادة والتضحيــة يف ســبيل اللــه صعــب ،بكلــات يعترصهــا األمل مــن والــده
الــذي توقــع عــدم عودتــه للمنــزل يقــول« :أحمــد قمــة يف األخــاق واألدب حيــث تــرىب عــى حــب أرضــه ووطنــه
والدفــاع عنهــا بــكل مــا ميلــك ،أحمــد مــن أكــر أبنــايئ غــر ًة عــى أبنــاء مخيمــه وشــعبه ،كان يتضايــق عندمــا يــرى
حرمــات النســاء تســتباح يف القــدس وغريهــا مــن املناطــق الفلســطينية ،فذهــب لي ِخــرج غضبــه عــى االحتــال ويســاند
املنتفضــن يف وجــه االحتــال».
أمــا الشــاب أحمــد زميــل الشــهيد الثائــر أحمــد الهربــاوي فوصــف حادثــة االستشــهاد بقولــه« :إن استشــهاد أحمــد
شـكًل مفاجــأة كبــرة لنــا حيــث إنــه كان صام ًتــا يف كثــر مــن املواقــف ومل يذكــر لكثــر مــن زمالئــه أنــه ذاهــب للمنطقــة
الحدوديــة ملواجهــة جنــود االحتــال» ،ويضيــف« :ســنفتقد أحمــد يف كثــر مــن املواقــف التــي كان ســيدها يف كل مــكان،
وســنفتقده يف كليــة اإلعــام بالجامعــة فهــو مــن املثابريــن الحريصــن عــى طلــب العلــم والتعلــم يف مجالــه».
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ

73

مشواره الجهادي

املقاومــة الســلمية هــي شــكل مــن أشــكال مقاومــة االحتــال الصهيــوين؛ فقــد دفعــت املقاومــة الفلســطينية باتجــاه
تعــدد أســاليب مقارعــة املحتــل حتــى يتــم اســتنزافه وإرهاقــه مــن جميــع النواحــي العســكرية واالقتصاديــة والسياســية
وغريها.
ومــع انــدالع انتفاضــة القــدس يف العــام 2015م بــرز دور الشــهيد الفــارس أحمــد الهربــاوي يف املشــاركة باملواجهــات
مــع الجنــود الصهاينــة عــى الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة ،فجهــز زجاجاتــه الحارقــة؛ لريميهــا عــى الجيبــات العســكرية
ومواقــع القناصــة التــي يتحصــن بهــا الجنــود الجبنــاء خو ًفــا مــن مواجهــة الشــبان الثائــر.
موعد مع الشهادة

يــوم الجمعــة  9أكتوبــر (ترشيــن األول) 2015م ،تزينــت غــزة لتــزف ســتة شــهداء مــن أجمــل الشــهداء ،وتوشــحت
بالســواد ،فبعــد أن أدت الجامهــر املشــتعلة غض ًبــا عــى مامرســات االحتــال بالقــدس صــاة الجمعــة ،توجهــت صــوب
الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة ،وقبــل صــاة العــر كان موعــد الشــهيد املجاهــد أحمــد مــع الشــهادة حــن ارتقــى إىل
العــا شــهيدً ا وهــو ميطــر الجنــود الصهاينــة بزجاجاتــه الحارقــة؛ ليكــون أول شــهيد مــن قطــاع غــزة منــذ انــدالع انتفاضــة
القدس.
رحــل الشــهيد الثائــر أحمــد الهربــاوي تــاركًا غــزة الحبيبــة؛ ليعانــق جثامنــه ترابهــا ،ذهــب جســده تحــت األرض،
ورحلــت روحــه إىل الســاء.
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الشهيد املجاهد عبد املجيد مجدي عبد املجيد الوحيدي
التقط لنفسه صورة ذاتية قبل لحظات من استشهاده

ـي عــى الدنيــا ببــاقٍ » بهــذه
«ومــا الدنيــا بباقيــة لحــي ..ومــا حـ ُّ
العبــارة البســيطة أشــار الشــهيد املجاهــد عبــد املجيد الوحيــدي ملحبيه
أنــه يتمنــى الشــهادة ،فــكان ردهــم يــوم استشــهاده« :نزفــت ج ـراح
محبيــك مــن قلــب يشــقيه األنــن ،رصخ عبــد املجيــد بعنــف رافضً ــا
القــول الحزيــن ،قــال :مــا بكــم؟ فالقلــب مشــتاق لرؤيــا الصالحــن،
لرؤيــا النبــي  ومعــه والصحابــة والشــهداء أجمعــن ،ولتفخــر يب يــا
والــدي وال تنــى عهــدي والحنــن ،إين لبيــت واجبــي وثُــرت يف وجــه
الطغــاة الغاصبــن».

)(2015 - 1996

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد عبــد املجيــد مجــدي الوحيــدي يف مخيــم جباليــا شــال قطــاع غــزة ،بتاريــخ  31ديســمرب
(كانــون األول) 1996م؛ لعائلــة فلســطينية مؤمنــة ذاقــت كغريهــا مــن العائــات ظُلــم االحتــال وضنــك املعيشــة امل ُـ َّرة
بعدمــا ُه ِّجــرت مــن بلدتهــا األصليــة (بــر الســبع) عــام 1948م.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد عبــد املجيــد يف أرسة بســيطة تتكــون مــن والديــه وشــقيق واحــد وخمــس شــقيقات ،اتخــذت
القــرآن الكريــم دســتو ًرا لهــا ،ومتيــزت باألخــاق اإلســامية الحميــدة.
تلقــى الشــهيد املجاهــد عبــد املجيــد مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدراس وكالــة الغــوث ،وحصــل عــى
الثانويــة العامــة مــن مدرســة الشــيخ زايــد الثانويــة قبــل أن يلتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة ويــدرس الســكرتاريا،
وقــدَّ ر اللــه أن يستشــهد عبــد املجيــد وهــو يف الســنة الدراســية األوىل.
صفاته وأخالقه

ليــس هنــاك كلمــة ميكــن لهــا أن تصــف الشــهيد ،ولكــن قــد تتجــرأ بعــض الكلــات لتحــاول وصفــه ،فهــو :شــمعة
را ليعــر اآلخــرون إىل الحريــة ،هــو الشــمس التــي تــرق إن حـ َّـل ظــام
تحــرق ليحيــا اآلخــرون ،يجعــل مــن عظامــه جـ ً
الحرمــان واالضطهــاد ،الوالــد املكلــوم مجــدي الوحيــدي اســرجع يف مخيلتــه صــور ابنــه الشــهيد عبــد املجيــد قبــل أن
يرحــل برصــاص جيــش االحتــال حيــث يقــول« :كان عبــد املجيــد الســند األول للبيــت ومحركــه الدائــم ،حنــون بطبعــه
ومحــب لألطفــال ،ويتمتــع بأخــاق عاليــة مــع أشــقائه وشــقيقاته ،ال يخــرج مــن املنــزل إال بعــد أن يســأل والديــه إن
كانــا يريــدان شــي ًئا».
كــا ُعــرف الشــهيد بحبــه للخــر ومــدَّ ه يــد املســاعدة لــكل مــن يحتــاج رغــم قلــة إمكاناتــه ،داوم عــى زيــارة
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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أرحامــه وصلتهــم يف املناســبات وغريهــا ،حريــص عــى مشــاركة جريانــه وأقاربــه يف مناســباتهم الســعيدة والحزينــة.
مشواره الجهادي

املقاومــة الســلمية هــي شــكل مــن أشــكال مقاومــة االحتــال الصهيــوين؛ فقــد دفعــت املقاومــة الفلســطينية باتجــاه
تعــدد أســاليب مقارعــة املحتــل حتــى يتــم اســتنزافه وإرهاقــه مــن جميــع النواحــي العســكرية واالقتصاديــة والسياســية
وغريها.
حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني أخــذت عــى عاتقهــا تعبئــة وتوعيــة الجامهــر مــن خــال فضــح مامرســات
االحتــال وسياســاته يف الســيطرة عــى القــدس واملقدســات ،تعــرف شــهيدنا الفــارس عــى فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي
ونهــل مــن جلســاتها الفكريــة والدينيــة ،فــكان مــن املحافظــن عــى حضــور جلســات التنظيــم الدعويــة والسياســية
حيــث شــارك أيضً ــا يف كافــة الفعاليــات التنظيميــة الرافضــة للكيــان الصهيــوين ،فــرز دور الشــهيد البطــل عبــد املجيــد
وحضــوره الفاعــل يف مس ـرات الحركــة.
متيــز الشــهيد املجاهــد عبــد املجيــد بعالقــة متينــة تربطــه بجميــع الشــباب الثائــر عــى اختــاف أطيافهــم التنظيميــة،
فــكان يحــرص عــى مشــاركة الشــبان الثــوار يف كافــة املواجهــات عــى الحــدود ،وعــى أن يكــون الســباق دو ًمــا للمشــاركة
بــأي فعاليــة أو مواجهــة؛ ليحظــى بــرف لجــم االحتــال عــن مامرســاته الهمجيــة يف األقــى والقــدس مــن انتهــاكات
واعتــداءات عــى الحرائــر واملرابطــات يف املســجد األقــى.
الســيد مجــدي الوحيــدي والــد الشــهيد الفــارس عبــد املجيــد يتحــدث عــن الفــرة التــي ســبقت استشــهاد عبــد
املجيــد بقولــه« :يف األشــهر األخــرة قبــل استشــهاده ،كان يخــرج صــوب املناطــق الحدوديــة بشــكل شــبه يومــي ،وعندمــا
كنــت أســأله عــن ســبب تلــك الزيــارات املســتمرة كان يقــول إنــه ُيحــب التنــزه هنــاك أمــام مــرأى جنــود االحتــال ،ومل
أكــن أعلــم أنــه كان يخطــط للشــهادة ويرتقــب بشــغف الوقــت املناســب لذلــك».
موعد مع الشهادة

يــوم الجمعــة  9أكتوبــر (ترشيــن األول) 2015م تزينــت غــزة لتــزف ســتة شــهداء مــن أجمــل الشــهداء ،وتوشــحت
بالســواد ،فبعــد أن أ َّدت الجامهــر املشــتعلة غض ًبــا عــى مامرســات االحتــال بالقــدس صــاة الجمعــة ،توجهــوا صــوب
الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة ،وقبــل صــاة العــر كان موعــد الشــهيد الفــارس عبــد املجيــد مــع الشــهادة حيــث ارتقــى
إىل العــا شــهيدً ا وهــو ميطــر الجنــود الصهاينــة بزجاجاتــه الحارقــة وحجارتــه املباركــة ودخــان اإلطــارات املشــتعلة التــي
أوصلهــا ألقــرب نقطــة متــاس مــع العــدو ،رحــم اللــه شــهيدنا الفــارس عبــد املجيــد وأســكنه فســيح جناتــه.
رحل الشهيد املجاهد عبد املجيد الوحيدي ،رحمه الله وأعطاه املراد ،إنه هو الكريم الجواد.
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الشهيد املجاهد إبراهيم أحمد مصطفى عوض
ٌ
مثال للعطاء والخلق الحسن

يرتكــون الدنيــا مســافرين ،يشــتاق القلــب للقائهــم ،مضــوا ال
يبتغــون دنيــا زائلــة ،وال زينــة فانيــة ،تعجلــوا الرحيــل وكأنهــم علمــوا
أن لقــاء اللــه أفضــل ،والفــردوس أغــى ،والرفقــة هنــاك أحــى وأزىك
بصحبــة النبــي محمــد  وصحبــه واألنبيــاء ومبــن ســبقهم مــن
الشــهداء ،شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم أحمــد عــوض خــرج مــن بيتــه
يرقــب ويتابــع املواجهــات الدائــرة بــن جنــود االحتــال والشــبان
الثائريــن يف بلــدة بيــت أمــر مبدينــة خليــل الرحمــن ،فعــاد محمـ ً
ـول
عــى األكتــاف.

)(2015 - 1988

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم أحمــد عــوض (أبــو محمــد) يف بلــدة بيــت أمــر شــال مدينــة الخليــل بتاريــخ 13
أبريــل (نيســان) 1988م؛ لعائلــة فلســطينية مجاهــدة قدمــت العديــد مــن أبنائهــا شــهداء وأرسى وجرحــى عــى طريــق
تحريــر فلســطني.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم عــوض تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة بيــت أمــر األساســية ،ثــم انتقــل لســوق
العمــل تــاركًا مقاعــد الدراســة ،فعمــل ســائقًا عــى ســيارة أجــرة؛ ليســاعد والــده يف مرصوفــات البيــت وأعبــاء الحيــاة.

تــزوج الشــهيد املجاهــد إبراهيــم عــوض يف 2011م ،ورزقــه اللــه ثالثــة أطفــال (ســارة) و(محمــد) و(ســيدرا) التــي
خرجــت إىل النــور بعــد استشــهاد والدهــا بثالثــة شــهور.
صفاته وأخالقه

متتــع شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم عــوض بصفــات حميــدة وخصــال حســنة ،حيــث ُعــرف بالتواضــع ،ومتتــع بأســلوب
لبــق يف التعامــل مــع اآلخريــن ،فأحبــه أشــقاؤه وأقربــاؤه والجـران املحيطــون.

أحــب الشــهيد الفــارس إبراهيــم عــوض وطنــه فلســطني ،وعشــق ترابهــا الطاهــر الــذي ُروي بدمــاء الشــهداء
األبـرار ،فاعتــاد دو ًمــا أن يدعــو للمقاومــة واملجاهديــن بــأن ُيكنهــم اللــه -عــز وجل-مــن دحــر العــدو الصهيــوين عــن
كامــل أراضينــا املحتلــة.
حريصــا عــى صــاة الجامعــة،
متيــز شــهيدنا املقــدام إبراهيــم عــوض بتعلــق قلبــه باملســاجد ،ملب ًيــا النــداء يف وقتــهً ،
ً
«صــا ُة ال َج َم َعــ ِة أَفضَ ُ
نيــا يف كســب أجــر الجامعــة التــي أخــر عنهــا النبــي  بقولــهَ :
ــل ِمــ ْن َصــا ِة الفَــ ِّذ ب َِســ ْبعٍ
شي ـ َن د َر َج ـ ًة».
َو ِع ْ ِ
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم عــوض عــى فكــر الشــقاقي الــذي زرع يف نفــوس أبنائــه حــب الجهــاد وعشــق
االستشــهاد ،فأفنــى حياتــه مح ًبــا لطريــق ذات الشــوكة وذروة ســنام اإلســام ،مؤم ًنــا بأفــكار حركــة الجهــاد اإلســامي
ونهجهــا املقــاوم.
قــاوم شــهيدنا الفــارس إبراهيــم عــوض جنــود االحتــال حيــث تصــدى دو ًمــا لآلليــات والجيبــات العســكرية التــي
تقتحــم بلــدة بيــت أمــر بالخليــل ،ورشــقهم بحجارتــه املباركــة وزجاجاتــه الحارقــة ،مــا أدى لتعرضــه لالعتقــال ملــدة ســتة
شــهور يف ســجون االحتــال الصهيــوين يف الفــرة مــا بــن  5أغســطس (آب) 2014م و 18ينايــر (كانــون الثــاين) 2015م.
موعد مع الشهادة

لقــد اســتطاع الشــهيد املجاهــد إبراهيــم عــوض أن ينجــو مــن بــن أيــدي الجنــود الصهاينــة ملــرات عديــدة يف
املواجهــات الدائــرة بــن جنــود االحتــال والشــبان الفلســطينيني ببلــدة بيــت أمــر مبدينــة الخليــل ،وبتاريــخ  8أكتوبــر
(ترشيــن األول) 2015م خــرج ملراقبــة املواجهــات عــن بعــد ،فأصابــه أحــد الجنــود الصهاينــة الذيــن يعتلــون أســطح
املنــازل املجــاورة ملنزلــه برصاصــه معدنيــة مبــارشة يف الــرأس ،أدت إىل إصابتــه بجـراح بالغــة تســببت يف قطــع الرشيــان
املغــذي للدمــاغ ،نقــل عــى إثرهــا إىل املستشــفى ،حتــى فاضــت روحــه إىل خالقهــا بعــد يومــن مــن إصابتــه بتاريــخ 10
أكتوبــر (ترشيــن األول) 2015م.
بسالم أيها الفارس الثائر ،عليك من الله الرحمة والرضوان.
رحل الشهيد املجاهد إبراهيم عوض ،ارقد ٍ
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الشهيد املجاهد سالمة موىس محمد أبو جامع
استشهد وهو يرفع العلم الفلسطيني عىل بوابة الفراحني

«ســأكون غــدً ا عــى موع ـ ٍد مــع فرحــي» مل تأبــه فاطمــة لجِ ديــة
هــذه الكلــات التــي أخربهــا بهــا شــقيقها املجاهــد ســامة مــوىس أبــو
جامــع ( 23عا ًمــا)؛ قبــل أن يتوجــه صــوب الســلك الحــدودي الفاصــل
لالشــتباك مــع جنــود االحتــال الصهيــوين.
الميالد والنشأة

)(2015 - 1992

 11يوليــو (متــوز) 1992م ،كانــت بلــدة بنــي ســهيال رشق محافظــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة ،عــى موعــد مــع
اســتقبال طفــل جديــد ،ســوف يكــر يو ًمــا ،ويحمــل الرايــة ويقــارع االحتــال ،ويقــض مضاجعهــم ،ويكــون شــوكة يف
حلقهــم .كــر الشــهيد البــار ســامة بــن أحضــان والديــه اللذيــن ربيــاه عــى حــب الوطــن والتضحيــة يف ســبيل اللــه
حيــث كان ترتيبــه الخامــس بــن أشــقائه الســبعة الذيــن ذاقــوا مـرارة العيــش بعــد أن قصــف االحتــال منزلهــم خــال
معركــة البنيــان املرصــوص عــام 2014م.
نشــأ الشــهيد املجاهــد ســامة أبــو جامــع يف منطقــة الزنــة ببلدتــه بنــي ســهيال محافظًــا عــى الصــاة يف املســاجد
وكان يــردد عــى أكــر مــن مســجد منهــا (مســجد الفــارس ،ومســجد أبــو ذر) .تلقــى شــهيدنا املجاهــد تعليمــه االبتــدايئ
يف مدرســة أبــو نويــرة لالجئــن ،واإلعــدادي مــن مدرســة الــرش لالجئــن ،قبــل أن ينخــرط للعمــل يف مجــال تجــارة
الخــرداوات.
صفاته وأخالقه

را مــاذا رأيــت للشــهيد
قــل يل بربــك يــا شــهيد معلـ ًـا أكنـ َ
ـت يو ًمــا للحيــاة مريــدً ا ،وقــل يل بربــك يــا حبيــب مب ـ ً
حصيــدً ا ،يتوقــف الســيد أبــو محمــد أبــو جامــع والــد الشــهيد عــن الحديــث للحظــات حــن يســمع ذكــر نجلــه الشــهيد
ســامة ،ثــم يتحــدث بعبــارات تــذوب شــو ًقا لرؤيــة الشــهيد« :ســامة حظــي مبحبــة أبنــاء شــعبه حيــث كان يشــارك
الجميــع يف األف ـراح واألت ـراح ،هــو شــخص بســيط جــدً ا ،لكنــه يف املقابــل شــهم ورجــل بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن
ـخصا مدن ًيــا مل يلتحــق بالعمــل العســكري إال أنــه كان لديــه مــن القــوة والجــرأة والشــجاعة
معــانٍ  ،رغــم أنــه كان شـ ً
التــي قلــا تجدهــا يف شــخص مثلــه ،كان يتقــدم الصفــوف األوىل ويقــرب مــن نقــاط التــاس مــع العــدو ،فلطاملــا تقــدم
النتشــال جثامــن الشــهداء وإنقــاذ الجرحــى يف مواجهــات انتفاضــة القــدس».

مشواره الجهادي

املقاومــة الســلمية هــي شــكل مــن أشــكال مقاومــة االحتــال الصهيــوين ،فقــد دفعــت املقاومــة الفلســطينية باتجــاه
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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تعــدد أســاليب مقارعــة املحتــل حتــى يتــم اســتنزافه وإرهاقــه مــن جميــع النواحــي العســكرية واالقتصاديــة والسياســية
وغريها.
حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني أخــذت عــى عاتقهــا تعبئــة وتوعيــة الجامهــر مــن خــال فضــح مامرســات
االحتــال وسياســاته يف الســيطرة عــى القــدس واملقدســات .تعــرف شــهيدنا الفــارس عــى فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي
ونهــل مــن جلســاتها الفكريــة والدينيــة ،فــكان مــن املحافظــن عــى حضــور جلســات التنظيــم الدعويــة والسياســية
حيــث شــارك أيضً ــا يف كافــة الفعاليــات التنظيميــة الرافضــة للكيــان الصهيــوين ،فــكان مــن أوائــل املشــاركني يف املواجهــات
مــع العــدو الصهيــوين عــى الحــدود الرشقيــة قطــاع غــزة إبــان انتفاضــة القــدس.
محمــد أبــو جامــع الشــقيق األكــر للشــهيد املجاهــد ســامة ،يتحــدث عــن صفحــات مرشقــة يف حيــاة شــقيقه
الشــهيد« :تعــرض شــقيقي ســامة لــأرس يف العــام 2012م ،عندمــا كان ميــارس هوايتــه املفضلــة صيــد العصافــر عــى
الحــدود الرشقيــة حيــث قامــت القــوات الخاصــة الصهيونيــة مبحارصتــه واختطافــه والتحقيــق معــه داخــل معــر صوفــا
وبعدهــا قــام الجيــش اإلرسائيــي بإطــاق رساحــه ليـ ًـا» .ويضيــف محمــد« :بعدهــا بأشــهر وعندمــا كان الشــهيد بالقــرب
مــن الخــط الفاصــل؛ قــام قناصــة الجيــش بإطــاق النــار تجاهــه هــو ومجموعــة مــن الشــبان ،وأصيــب عــى إثرهــا
بشــظايا يف قدميــه ،وتــم عالجــه».
موعد مع الشهادة

الجمعــة  6نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2015م ،كان الشــهيد املجاهــد ســامة أبــو جامــع يف طليعــة الشــباب الذيــن
يرشــقون قــوات االحتــال بالحجــارة ،مســتخد ًما مقالعــه الــذي أعــده لهــذا الغــرض ،ويف تلــك اللحظــات أطلــق جنــود
االحتــال ً
وابــا مــن قنابــل الغــاز عــى الشــبان ،ومــن بينهــم الشــهيد املجاهــد ســامة ،الــذي نجــح برفــع العلــم
الفلســطيني عــى بوابــة الفراحــن رشق محافظــة خانيونــس قبــل أن يتعــرض لرصاصــة قنــاص اســتقرت يف قلبــه،
فاستشــهد عــى الفــور.
رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد ســامة أبــو جامــع ،وجعــل مثــواه جنــات النعيــم ،وأُكــرم بالفــوز مبــا ارتضــاه الســميع
العليم.
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الشهيد املجاهد أحمد جامل محمد طه
منفذ عملية الطعن غرب رام الله

«ال تحزنــوا إن هــدم البيــت ،فبــإذن اللــه ســيبني اللــه لنــا بي ًتــا
يف الجنــة» بهــذا اليقــن الراســخ النابــع مــن عقيــدة صحيحــة ،ختــم
شــهيدنا املجاهــد :أحمــد جــال طــه وصيتــه قبــل أن يهــب لنــرة
القــدس؛ فقــد شــهدت الضفــة الغربيــة وخاصــة مدينــة القــدس املحتلة
موجــة انتهــاكات وتدنيــس صهيونيــة بحــق األقــى واملقدســات،
إىل جانــب اإلعدامــات امليدانيــة للشــبان والحرائــر بدعــاوى باطلــة،
را جديــدً ا
شــهيدنا الفــارس أحمــد طــه ســجل بعمليتــه البطوليــة ن ـ ً
يف انتفاضــة القــدس.

)(2015 - 1995

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد جــال طــه يف قريــة قط َّنــة شــال غــرب مدينــة القــدس املحتلــة بتاريــخ  22ديســمرب
(كانــون األول) 1995م؛ لعائلــة فلســطينية مجاهــدة ترعرعــت عــى طريــق ذات الشــوكة ،طريــق اإلميــان والوعــي
والثــورة ،فربــت أبناءهــا عــى نهــج الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي األمــن.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أحمــد تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة قط َّنــة األساســية ،واإلعــدادي والثانــوي مبدرســة شــهداء
قط َّنــة حتــى الصــف الحــادي عــر ،ومل يحصــل عــى الثانويــة العامــة (التوجيهــي)؛ النشــغاله مبرافقــة والــده املريــض يف
رحــات عالجــه مــن داء الرسطــان ،وبعــد وفــاة والــده توجــه لســوق العمــل؛ قاصــدً ا الكســب الحــال ألشــقائه الســبعة
فهــو أكــر إخوانــه الذكــور.
صفاته وأخالقه

املالحــظ لســرة شــهيدنا املجاهــد أحمــد يســتحرض قصــة الصحــايب الجليــل (جابــر بــن عبــد اللــه) حــن استشــهد
والــده الصحــايب الجليــل (عبــد اللــه بــن حـرام) يــوم أحــد ،وجــاء جابــر بــن عبــد اللــه حزي ًنــا ،فســأله النبــي « :مــايل
را اليــوم يــا جابــر» ،فــرد جابــر _ريض اللــه عنــه« :لقــد استشــهد والــدي وتــرك يل عيـ ً
ـال ودي ًنــا عليــه» .فبــره
أراك منكـ ً
النبــي  بــأن اللــه عــز وجــل مل يكلــم أحــد كفا ًحــا وكلــم والــده كفا ًحــا ،الشــاهد يف قصــة الصحــايب الجليــل (جابــر بــن
خمســا مــن البنــات واثنــن مــن األوالد ،تكفــل الشــهيد
عبــد اللــه) أن شــهيدنا املجاهــد أحمــد تــويف والــده وتــرك لــه ً
الفــارس برعايتهــم والعمــل والكــد ليـ ًـا ونهــا ًرا؛ لتأمــن لقمــة العيــش الكرميــة لهــم.
متيــز شــهيدنا البطــل أحمــد طــه بالقــوة والثبــات والقــدرة عــى التحمــل ،واملداومــة عــى الصلــوات يف الجامعــة،
فاعتــاد عــى زيــارة مســجد حمــزة ببلدتــه قطنــة ،يلجــأ إليــه تــاركًا خلفــه همــوم الدنيــا وأعبــاء الحيــاة ،مترض ًعــا إىل
اللــه بالدعــاء ليعينــه عــى حمــل األمانــة ،وأن يرزقــه الشــهادة يف ســبيل اللــه ،مود ًعــا خلفــه أشــقاءه يف عنايــة الرحمــن
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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فهــو املتكفــل بعبــاده وبرزقهــم.
مشواره الجهادي

نشــأ الشــهيد املجاهــد أحمــد يف بيئــة مجاهــدة ،تُزينهــا أجــواء الفكــر اإلســامي ،فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي،
فشــاهد االحتــال يعتقــل أشــقاء والــده وأقاربــه ،وشــاهد ظُلــم املســتوطنني للمواطنــن واملزارعــن ،شــاهد الصهاينــة
وهــم يغتصبــون األرايض املقدســة ،هــذه األجــواء وغريهــا مــن املشــاهد كفلــت بــأن ت ِّخــرج مجاهــدً ا يواصــل الســر نحــو
طريــق التحريــر.
شــارك الشــهيد الفــارس أحمــد يف صــد اقتحامــات الجنــود الصهاينــة املتكــررة لبلدتــه قطنــة ،وحــرص عــى حضــور
أع ـراس الشــهداء ،فتأثــر باستشــهاد صديقــه املقــرب الشــهيد املجاهــد (أنــس منتــر طــه) الــذي ارتقــى شــهيدً ا بعــد
تنفيــذه عمليــة طعــن أدت إلصابــة مســتوطن بج ـراح متوســطة بتاريــخ  09أغســطس (آب) 2015م.
موعد مع الشهادة

أعــدَّ شــهيدنا الفــارس أحمــد طــه نفســه للقــاء اللــه ،وســجل وصيتــه ،وو َّدع أحبابــه وأقاربــه ،سـ ً
ـائل املــوىل _عــز
وجــل_ أن يتــوج عملــه بالتوفيــق ،معل ًنــا خروجــه لنــرة نبينــا محمــد  ،واملســجد األقــى واملســاس بأعراضنــا.
االثنــن  23نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2015م تاريــخ محبــب إىل قلــب الشــهيد البطــل أحمــد طــه ،فهــو يــوم ميــاد
شــقيقته (حــا) التــي ســتطفئ شــمعتها العــارشة ،فتوجــه إىل مدرســتها وقــدم لهــا (كعكــة) يــوم ميالدهــا لتحتفــل بــه
بــن زميالتهــا ،وزار شــقيقه (محمــد) يف فصلــه الــدرايس أيضً ــا وأعطــاه مــروف أســبوع كامــل ،وأوصاهــا بشــقيقهام
(محمــود) قبــل أن ميــي إىل ربــه مســاف ًرا يرجــو الجنــان حيــث متكــن مــن تنفيــذ عمليــة طعــن بطوليــة غــرب مدينــة
رام اللــه عــى طريــق ( ،)443قــرب محطــة وقــود «دون ألــون» املحاذيــة ملســتوطنة «موديعــن» الصهيونيــة ،أســفرت
عــن مقتــل جنــدي صهيــوين وإصابــة آخــر ،فيــا كشــف الجيــش الصهيــوين بعــد تنفيــذ العمليــة عــن هويــة الجنــدي
القتيــل وهــو (زيــف مزراحــي) يعمــل يف كتيبــة االســتخبارات تخصــص مناطيــد تجســس ،وأعلــن عــن استشــهاد منفــذ
العمليــة الشــهيد املجاهــد أحمــد طــه بعــد منــع جهــات اإلســعاف مــن الوصــول إليــه وتركــه ينــزف لحــن استشــهاده.
هــذا واحتجــزت الســلطات الصهيونيــة جثــان الشــهيد املجاهــد أحمــد ملــدة  38يو ًمــا ،وأفــرج عــن جثامنــه الطاهــر
بتاريــخ  31ديســمرب (كانــون األول) 2015م.
رحــل الشــهيد املجاهــد أحمــد طــه مصي ًبــا بعمليتــه الجريئــة والنوعيــة العــدو الصهيــوين بالذعــر ،مثب ًتــا بهــا هشاشــة
نظريــة األمــن الصهيــوين بفعــل رضبــات املجاهديــن االستشــهاديني ،رحــل موف ًيــا بوعــده لصديقــه الشــهيد املجاهــد
أنــس طــه ،فلــم يكــن اختيــاره لــكان العمليــة مصادف ـ ًة حيــث هــو املــكان الــذي نفــذ فيــه صديقــه وحبيبــه أنــس
عمليتــه ،رحمــك اللــه لــن ينســاك التاريــخُ فســتبقى ذاكــرة التاريــخُ تســجل بطولتــك س ـرًا عــى نهــج شــهداء الجهــاد
ـب ســرتكم وتُنــر
اإلســامي الذيــن ســطروا بدمائهــم أروع املالحــم والبطــوالت ،ومــا زال ذكركــم عــى شــفاه متــدح طيـ ِ
ـق بطوالتِكــم ســر األجيــال ،واللــه ويل التوفيــق.
بطريـ ِ
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد يحيى يرسي حسن طه
أسد مواجهات قطنة

شَ ــهِدَ العــام 2015م موجــ ًة مــن املواجهــات بــن الشــبان
الفلســطينيني وجنــود االحتــال الصهاينــة ،عربــدوا وانتهكــوا وقتلــوا
األبريــاء ،وحرقــوا أطفــال عائلــة دوابشــة ،وعذبــوا وحرقــوا الشــهيد
محمــد أبــو خضــر حتــى كانــت انتفاضــة القــدس؛ لتلجــم هــذا املحتــل
الــذي تغــاىض عــن الحقــوق وتنــاىس القيــم ،فــا كان مــن رياحــن
فلســطني شــبابها الثائــر إال أن يخرجــوا ويدفعــوا الظلــم والقهــر عــن
أنفســهم ،شــهيدنا املجاهــد يحيــى يــري طــه ارتقــى مداف ًعــا عــن
قريتــه قطنــة.

)(2015 - 1996

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد يحيــى يــري طــه يف قريــة قطنــة شــال غــرب مدينــة القــدس املحتلــة بتاريــخ  21ينايــر
(كانــون الثــاين) 1996م؛ لعائلــة فلســطينية متواضعــة عشــقت تـراب وطنهــا فلســطني ،ور ًبــت أبناءهــا عــى نهــج الجهــاد
واالستشهاد.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد يحيــى طــه تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة قطنــة األساســية ،واالعــدادي والثانــوي يف مدرســة
شــهداء قطنــة ،ومل يكمــل دراســته بعــد الصــف العــارش تــاركًا تعليمــه؛ ليلتحــق بركــب العــال الكادحــن؛ بح ًثــا عــن
لقمــة العيــش وإعالــة والــدة يف أعبــاء األرسة الفقــرة املكونــة مــن الوالديــن وعــرة مــن األبنــاء.
صفاته وأخالقه

امتــاز الشــهيد الفــارس يحيــى طــه بصفــات حســنة جعلــت منــه مجاهــدً ا ور ًعــا تق ًيــا صال ًحــا ،ميتلــئ قلبــه بالخشــية
مــن اللــه تعاىل.

حــرص شــهيدنا املجاهــد يحيــى طــه أن يصــون االســم الــذي يحملــه ،فتحــى بصفــات النبــي يحيــى -عليــه الســام-
مــن الصــدق والــر بالوالديــن والحكمــة والرشــد ،تلــك الصفــات التــي قلَّــا تجدهــا يف شــاب بعمــره.
أفنــى شــهيدنا الفــارس يحيــى طــه حياتــه طائ ًعــا للــه ،محافظًــا عــى صالتــه ،متســام ًحا مــع اآلخريــن ،محس ـ ًنا
ألهلــه وجريانــه ،يحمــل يف قلبــه إىل جانــب هــذه الصفــات شــجاعة وجــرأة وقــدرة عــى تحمــل الصعــاب.
ـب الشــهيد البطــل يحيــى طــه رياضــة الجــاز والركــض حيــث يتحــدث والــده الحــاج يــري طــه « :اعتــاد
أحـ َّ
يحيــى مامرســة رياضــة الجمبــاز والركــض ،محافظًــا عــى لياقتــه البدنيــة بشــكل مســتمر ،فقــد حصــل يف ترتيــب العــداء
األول يف إحــدى املســابقات املحليــة».
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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مشواره الجهادي

ترعــرع شــهيدنا املقــدام يحيــى طــه وســط عائلتــه التــي قدمــت حياتهــا يف خدمــة الوطــن ،وكان لهــا بــا ٌع طويــل
يف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ بدايــة انطالقتهــا يف الضفــة الغربيــة ،فمدينــة القــدس هــي التــي احتضنــت الشــهيد
الدكتــور فتحــي الشــقاقي -رحمــه اللــه -مؤســس حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وأمينهــا العــام األول ،ســاهمت
هــذه األجــواء يف نــر فكــر اإلميــان والوعــي والثــورة بــن أبنــاء القــدس وقراهــا وعائالتهــا املجاهــدة.
عــاش شــهيدنا املجاهــد يحيــى طــه يف قريــة قطنــة شــاهدً ا عــى قمــع االحتــال للمواطنــن والتنكيــل بهــم
واعتقالهــم ،فتحركــت غرائــز الشــهيد فبــدأ يُعــد نفســه ملواجهــة االحتــال ،فهــو صاحــب اللياقــة البدنيــة العاليــة ومهــارة
القفــز مــن املبــاين؛ متفن ًنــا يف الهــروب مــن جنــود االحتــال الذيــن عجــزوا عــن تحديــد هويتــه يف املواجهــات؛ فقــد
اعتــاد أن يرتــدي لثا ًمــا يغطــي بــه وجهــه ،يقــذف الجنــود بحجارتــه وزجاجاتــه الحارقــة يف املواجهــات ،ويعــود أدراجــه
دون أن يتمكنــوا منــه.
يقــول والــده الحــاج يــري طــه« :تســاءل الجـران واالهــايل يف القريــة دو ًمــا ملعرفــة هويــة الفــارس امللثــم الــذي
يقــذف الجنــود بالزجاجــات الحارقــة ويقفــز مــن فــوق جيباتهــم العســكرية ويجتــاز املبــاين بــكل بســالة ،وال أســتطيع
أن أجيبهــم بأنــه يحيــى».
موعد مع الشهادة

اســتطاعت حركــة الجهــاد اإلســامي بفكرهــا املســتنري أن توجــه الجامهــر الفلســطينية إىل البوصلــة الحقيقيــة ،وهــي
ال ـراع مــع العــدو الصهيــوين وقتالــه حتــى تحريــر كامــل األرض ،فتأثــر شــهيدنا البطــل يحيــى طــه بأفــكار الحركــة
حتــى غــدا أول املواجهــن واملنتفضــن يف وجــه الصهاينــة وجنودهــم الجبنــاء ،وبتاريــخ  26نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
2015م ،حــاول الجيــش الصهيــوين اقتحــام قريــة قطنــة فتصــدى لــه أبنــاء القريــة ودارت مواجهــات بــن الشــبان وجنــود
االحتــال ،ومــا أن اشــتدت املوجهــات حتــى متكــن شــهيدنا الفــارس يحيــى طــه مــن إصابــة جنــدي صهيــوين بحجــر مــا
أدى لســقوط الجنــدي مغشـ ًيا عليــه عــى األرض ،ليتــم ســحبه إىل أحــد املنــازل املجــاورة ،ويلحــق بهــم شــهيدنا املجاهــد
يحيــى طــه ليواصــل رضباتــه بالحجــارة ،حتــى أصابــه أحــد الجنــود برصاصــة يف رأســه أردتــه شــهيدً ا مقبـ ًـا غــر مدبـ ًرا.
رحــم اللــه شــهيدنا الفــارس يحيــى طــه ،فلقــد َمشَ ـ َـق و َخـ َّ
ـط شــجاعته بنــور ،وهــذا مــن فضــل اللــه عليه ،إنــه القوي
املعــن ،نســأل اللــه لــه املقــام األمــن مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن ،إنه ســبحانه عليــم باملوقنني.
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الشهيد املجاهد محمود محمد أحمد أبو فنونة
حلم لـم يكتمل
ٌ

أيــام قليلــة ســبقت استشــهاده ،والســعادة ال تفــارق وجنتيــه،
وهــو ُي ِعــدَّ نفســه ل ُيؤســس حيــاة جديــدة ،يبدؤهــا مــن خــال افتتــاح
مرشوعــه الخــاص (مخبــز) لبنــاء مســتقبله ،وجمــع مبل ًغــا مــن املــال
ميكِّنــه مــن الــزواج وإقامــة حفــل االرتبــاط بإحــدى الفتيــات لتحقيــق
حلــم والديــه إال أن حفــل الشــهادة كان أرسع مــن أمنياتــه البســيطة.
يف هــذه الســطور التــي ال تفيــه حقــه نتحــدث عــن الشــهيد املجاهــد
محمــود محمــد أبــو فنونــة ابــن مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة
الغربيــة املحتلــة.

)(2016 - 1995

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد محمــود محمــد أبــو فنونــة يف مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة بتاريــخ 12
يونيــو (حزيـران) 1995م وســط عائلــة فلســطينية متواضعــة ،ر َّبــت أبناءهــا تربيــة حســنة يف رحــاب املســاجد ،وظــال
آيــات القــرآن الكريــم.
تعــود أصــول عائلــة الشــهيد الفــارس محمــود أبــو فنونــة إىل قريــة قطــرة جنــوب غــرب مدينــة الرملــة املحتلــة التــي
أجربتهــا النكبــة عــى النــزوح منهــا ،فتوزعــت بــن الخليــل وغــزة واألردن ،ولكنهــا مل تــزل متمســكة مبفتــاح العــودة
القريبــة بــإذن اللــه.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة عبــد الحــي شــاهني األساســية للبنــن ،واإلعــدادي مبدرســة
هــدى عبــد النبــي األساســية للبنــن ،وتــرك إكــال تعليمــه الثانــوي قاصــدً ا ســوق العمــل حيــث عمــل يف مخبــز؛ ليســاعد
أرستــه يف مرصوفــات الحيــاة.
صفاته وأخالقه

حريصــا عــى طاعتهــا واإلحســان لهــا ،موص ًيــا أشــقاءه ب ِّربهــا
متيــز شــهيدنا الفــارس محمــود بــره لوالديــه ،و ُعـرِف ً
حيــث تصفــه والدتــه بقولهــا« :محمــود كان يحــب املســاعدة ،يســاعدين يف غســل الصحــون ،يســاعد إخوانــه وأختــه،
وحتــى يســاعد الجـران ،ويعرفــه جيــدً ا أبنــاء الحــي الصغــار ،يعطــي اآلخريــن وال يســأل كــم أعطــى» ،وتضيــف والدتــه:
«افتقــده أنــاس مل نكــن نعرفهــم ،أحدهــم طفــل جــاء مــرة بعــد استشــهاد محمــود وقــال يل :إذا شــفتي محمــود يف
الحلــم أوصــي ســامي لــه».
حريصــا عــى إقامــة نســيج اجتامعــي
واظــب شــهيدنا املجاهــد محمــود عــى طاعــة اللــه ،محافظًــا عــى صلواتــه،
ً
وعالقــات طيبــة مــع الجميــع ،دائــم الفرحــة واالبتســامة ،يُدخــل الســعادة إىل قلــب كل مــن ي ـراه.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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اتصــف الشــهيد الفــارس محمــود بالشــجاعة والجــرأة ،مقدا ًمــا ال يهــاب مواجهــة األعــداء ،وال يخــى يف اللــه لومــة
الئــم ،شــعاره دو ًمــا حديــث النبــي محمــد « :املؤمــن القــوي خــر وأحــب إىل اللــه مــن املؤمــن الضعيــف».

مشواره الجهادي

مــع انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية الثالثــة (انتفاضــة القــدس) يف مطلــع أكتوبــر (ترشيــن األول) 2015م؛ انتفــض
شــهيدنا الفــارس محمــود أبــو فنونــة ليواجــه جنــود االحتــال الذيــن ميارســون أســاليبهم البشــعة تجــاه الفلســطينيني
مــن إعدامــات ميدانيــة ملواطنــن ُعــزل أبريــاء بحجــة محاولتهــم تنفيــذ عمليــات طعــن ،وغــر ذلــك مــن اعتقــاالت
متكــررة للشــبان الفلســطينيني ،إىل جانــب االقتحامــات املتعــددة للمســجد األقــى مــن قبــل الصهاينــة املغتصبــن.
تأثــر شــهيدنا البطــل محمــود أبــو فنونــة بالنشــاط الجهــادي لوالــده الشــيخ املجاهــد محمــد أحمــد أبــو فنونــة (أبــو
أحمــد) الــذي كان مصــدر إزعــاج وتهديــد لالحتــال الصهيــوين الــذي يــدرك دامئًــا أن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي ال
يقفــون مكتــويف األيــدي وهــم يــرون مقدســاتهم تســتباح ،وحقوقهــم تغتصــب ،ويعلــم أنهــم يســتطيعون زلزلــة األرض
تحــت أقــدام الطغــاة ،فلــم يكــن أمــام الصهاينــة إال اعتقــال القيــادي املجاهــد (أبــو أحمــد) ظ ًنــا منهــم أن املقاومــة
ســتتوقف أو يضعــف عنفوانهــا.
عــاش الشــهيد املجاهــد محمــود ســنوات طويلــة مــن عمــره حالــة حرمــان يف ظــل اعتقــال والــده الــذي غيبتــه
ظلــات الســجون؛ فوالــده األســر املجاهــد محمــد أبــو فنونــة قــى يف ســجون االحتــال أكــر مــن  12عا ًمــا يف عــدة
اعتقــاالت متفرقــة آخرهــا بتاريــخ  14مايــو (أيــار) 2018م ،وتعــرض خــال اعتقالــه عــام 2006م إلصابــة يف معتقــل
النقــب الصحـراوي ،وهــذه الظــروف التــي عصفــت بالشــهيد املجاهــد محمــود أبــو فنونــة ســاهمت يف بنــاء شــخصيته
وتنميــة فكــره نحــو طريــق الجهــاد والشــهادة يف ســبيل اللــه ،فتعــرف عــى حركــة الجهــاد اإلســامي ونهــل مــن فكرهــا
الجهــادي ،مؤم ًنــا مببادئهــا وأفكارهــا الراســخة نحــو تحريــر كامــل ت ـراب وطننــا فلســطني.
موعد مع الشهادة

رشا بلقــاء اللــه والشــهادة يف
بتاريــخ  18مــارس (آذار) 2016م انطلــق شــهيدنا املجاهــد محمــود أبــو فنونــة مســتب ً
البســا أجمــل الثيــاب ومتعط ـ ًرا بأطيــب الرائحــة ،وعنــد االق ـراب مــن مفــرق مســتوطنة غــوش عتصيــون
ســبيل اللــهً ،
جنــوب بيــت لحــم ترجــل مــن ســيارته وحــاول تنفيــذ عمليــة طعــن ألحــد جنــود االحتــال ،فباغتــه الجنــود بإطــاق
النــار عليــه مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور.
رحــل الشــهيد املقــدام محمــود أبــو فنونــة ،رحمــه اللــه وجعلــه يف الفــردوس األعــى ،ومنحــه املقــام األرقــى ،إنَّــه
ـف مبــن اتقــى.
لطيـ ٌ
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الشهيد املجاهد محمد زهدي عيل أحمد
جهاد متواصل وعزمية ال تلني

شــهيدنا القائــد أبــو أحمــد! لــن نقــول لــك ودا ًعــا ،بــل إىل لقــاء
قريــب عــى حــوض النبــي محمــد ؛ فقــد كنــت ً
مثــال للقائــد
املجاهــد العابــد واملتواضــع ،آثــرت الرحيــل عنــا للقــاء إخوانــك
املجاهديــن الذيــن ســبقوك للجنــان ،جاهــدت مبالــك ونفســك
واســتطعت أن تــدرب مجاهــدي الرسايــا يك يحفظــوا الوصيــة مــن
بعــدك ،مل تثنــك إصابتــك ومل تؤثــر فيــك آالمهــا ،بــل زادتــك عزميــة
وإرصا ًرا ،تعجــز الكلــات أمامــك ،وتجــف األقــام عندمــا نحــاول أن
نكتــب عــن تضحياتــك وتضحيــات إخوانــك الشــهداء ،فنــم قريــر العــن
يــا أبــا أحمــد ،وإننــا عــى دربــك لســائرون.

)(2016 - 1976

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد محمــد زهــدي أحمــد (أبــو أحمــد) يف جمهوريــة مــر العربيــة بتاريــخ  13ينايــر (كانــون
الثــاين) 1976م؛ لعائلــة فلســطينية مجاهــدة ذاقــت مـرارة الغربــة والشــتات قبــل أن ينتقــل مــع أرستــه إىل الجمهوريــة
الليبيــة ،وعــادت األرسة إىل حضــن الوطــن مــع مجــيء الســلطة الفلســطينية يف العــام 1994م ،فالتحــق بصفوفهــا تال ًيــا.

اســتقر الحــال بالشــهيد املجاهــد أبــو أحمــد يف أرض اإلرساء واملعـراج بعــد رحلــة شــتات ،وبــدأ بتكويــن نفســه مــن
خــال بنــاء أرسة مؤمنــة مجاهــدة حيــث تــزوج ورزقــه اللــه خمســة مــن األبنــاء (أحمــد ،محمــود ،مصطفــى ،عبــد اللــه،
وعبــد الكريــم).
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املقــدام أبــو أحمــد بحنانــه الكبــر عــى جميــع مــن حولــه خاصــة والديــه اللذيــن أحبهــا وأحبــاه،
فــكان بــا ًرا بهــا ومطي ًعــا لهــا ،متيــزت عالقتــه بأقربائــه وجريانــه باالحـرام واملــودة وحســن املعاملــة ،فــا تــواىن عــن
مســاعدتهم وتقديــم املعونــة لهــم.

صــاح أمــرك لألخــاق مرجعــه ..فق ـ ِّوم النفــس باألخــاق تســتقم ،هــذا هــو حــال شــهيدنا املجاهــد أبــو أحمــد
صاحــب الخلــق الحســن والكلمــة الطيبــة ،االبتســامة ال تــكاد تفــارق وجهــه ،يتصــدَّ ق بهــا ويوزعهــا عــى مــن يعرفــه
ومــن ال يعرفــه.
مشواره الجهادي

مل يكتــف الشــهيد املجاهــد أبــو أحمــد بنشــاطاته التنظيميــة والجامهرييــة يف إطــار مســجده صــاح الديــن القريــب
مــن مــكان ســكنه بحــي الجــرن ،بــل ســعى ألداء فريضــة الجهــاد ،وحمــل البندقيــة لتكــون كلمــة اللــه هــي العليــا،
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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فعمــل جاهــدً ا عــى االلتحــاق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وتحققــت
أمنيتــه بذلــك ،فكانــت بدايتــه مرشقــة يف العمــل العســكري ،فــرزت كفاءتــه وقدراتــه العاليــة يف التخطيــط للعمليــات
العســكرية ،ونظـ ًرا ملهاراتــه يف اللياقــة البدنيــة والتدريبــات العســكرية التــي تلقاهــا يف الجمهوريــة الليبيــة كلفــه إخوانــه
يف قيــادة الرسايــا مبســئولية التدريــب واعــداد املجاهديــن.
أبــو جعفــر أحــد القــادة امليدانيــن لرسايــا القــدس بلــواء الشــال يــروي عــن محطــات مــن حيــاة الشــهيد الفــارس
أبــو أحمــد قائـ ًـا« :تعــرض الشــهيد القائــد محمــد لعــدة عمليــات اســتهداف صهيونيــة مبــارشة لــه مــن قبــل جيــش
االحتــال إال أن هــذه االســتهدافات التــي أصيــب يف بعضهــا ،مل تثنــه عــن مواصلــة مســرة املقاومــة والحفــاظ عــى نهــج
الشــهداء ووصاياهــم التــي ُعبــدت بالدمــاء واألشــاء».
كــا يقــف شــهدينا القائــد أبــو أحمــد خلــف العديــد مــن مهــات إطــاق الصواريــخ القدســية وقذائــف الهــاون
عــى املغتصبــات الصهيونيــة الجامثــة عــى أرض وطننــا الحبيــب ،إضافــة ملشــاركته يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة
للمناطــق الشــالية لقطــاع غــزة.
ويُســجل للشــهيد القائــد محمــد مشــاركته يف عــدة عمليــات ومهــام جهاديــة أصابــت العــدو الصهيــوين يف مقتــل،
ومــن أبــرز هــذه العمليــات مشــاركته يف عمليــة مغتصبــة «كفــار داروم» بتاريــخ  20ســبتمرب (أيلــول) 2001م برفقــة
الشــهيد املجاهــد منــر أبــو مــوىس التــي أدت ملقتــل وإصابــة عــدد مــن الجنــود الصهاينــة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  2ينايــر (كانــون الثــاين) 2006م اســتهدفت طائـرات العــدو الصهيــوين بصواريخهــا الحاقــدة ســيارة يســتقلها
ثالثــة مجاهديــن مــن قــادة رسايــا القــدس بلــواء الشــال بالقــرب مــن الدفــاع املــدين شــال قطــاع غــزة ،مــا أدى
الستشــهاد الشــهيد القائــد ســعيد أبــو الجديــان ،والشــهيد املجاهــد أكــرم قــداس ،وأُصيــب الشــهيد املجاهــد محمــد
زهــدي أحمــد (عابــد) إصابــة متوســطة ،بقــي ُيعــاين منهــا حتــى تاقــت روحــه للقــاء خالقهــا بتاريــخ  27مــارس (آذار)
2016م أثنــاء إجرائــه عمليــة جراحيــة لذراعــه اليمنــى نتيجــة مضاعفــات اإلصابــة وتجلــط الــدم يف الرشايــن.
رحــل الشــهيد املجاهــد أبــو أحمــد مــن دنيــا العمــل إىل أخــرى الجـزاء ،عمــل بإخــاص وصــدق حتــى رحــل حامـ ًـا
إخالصــه وعملــه طام ًعــا برحمــه اللــه وكرمــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد مازن محمد موىس لولو
أحد مهنديس صواريخ الرباق

رجــال التصنيــع واإلعــداد بُنــاة مجــد األمــة وع ِّزهــاُ ،عقــول صارعت
التكنولوجيــا يف العــامل وطوعتهــا لدحــر العــدو الصهيــوين وتحريــر
أرضنــا ،يعملــون بصمــت يف الحيــاة وال يظهــرون فيهــا إال شــهداء
يزفــون إىل جنــة اللــه تبــارك وتعــاىل ،هــم رجــال مجهولــون يف األرض
ومعروفــون يف الســاء ،يحيكــون خيــوط النــر والتمكــن بجهدهــم
وعزميتهــم ،يخطــون طريــق األمــة نحــو النــر والتحريــر ،بصامتهــم يف
اإلثخــان بالعــدو واضحــة جليــة يف ميــدان املعــارك والحــروب.

)(2016 - 1983

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد مــازن محمــد لولــو (أبــو محمــد) يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة بتاريــخ  17أغســطس (آب)
1983م ،نشــأ وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية مجاهــدة ملتزمــة بتعاليــم الديــن االســامي الحنيــف ،ربَّــت أبناءهــا
عــى الجهــاد والتضحيــة يف ســبيل اللــه.
تلقــى الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة غــوت وتشــغيل الالجئــن بحــي
الشــجاعية ،وحصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة عبــد الفتــاح حمــود قبــل أن يلتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة
ويــدرس يف كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة.
تزوج شهيدنا املجاهد مازن ورزق اثنني من األبناء (محمد ،مجاهد).
صفاته وأخالقه

ـتجاب ،فخــر لباسـ ِه تقــوا ُه ربًّــا ..بهــا يجتــا ُز أهـ َ
ـاب،
ـوال الصعـ ِ
ـاح املــر ِء دو ًمــا ..طريـ ٌـق للدعــا ِء املسـ ِ
هــي التقــوى فـ ُ
عــاش مجاهــدً ا تق ًيــا يحبــه كل مــن عرفــه ،ارتــدى لبــاس التقــوى فكســب قلــوب أقربائــه وجريانــه الذيــن ال يتــواىن عنــد
خدمتهــم ومســاعدتهم ،بــا ًرا بوالديــه ،ودو ًدا ألشــقائه ،أحــب ســنة الحبيــب املصطفــى  فحــرص عــى صيــام يومــي
االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع ،علــم أن رشف املؤمــن بقيامــه الليــل ،فهجــر النــوم ونصــب قدميــه وافــرش جبهتــه
بــن يــدي ربــه يف الثلــث األخــر مــن اللــه متهجــدً ا يدعــو اللــه أن يرزقــه منــازل الشــهداء.
مشواره الجهادي

مســجد الق ُّزمــري بحــي الشــجاعية شــكل نقطــة االنطــاق لشــهيدنا املجاهــد مــازن نحــو طريــق اإلميــان والوعــي
والثــورة ،فنهــل مــن جلســات حركــة الجهــاد االســامي الدينيــة والثقافيــة والفكريــة حتــى ارتــوت أفــكاره بالفكــر
الجهــادي ،فتقــدم لاللتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،وخضــع للعديــد مــن الــدورات
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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العســكرية التــي أ َّهلتــه للعمــل يف وحــدات املرابطــن ،ومنهــا إىل وحــدة املدفعيــة ،وتــدرج بالعمــل ليصبــح أحــد رجــال
الوحــدة الصاروخيــة حيــث وصــل إىل نقطــة التحــول مــن أجــل تطويــر املنظومــة الصاروخيــة لرسايــا القــدس ،فانتقــل
للعمــل يف وحــدة الهندســة والتصنيــع الحــريب حيــث بــرزت قدرتــه العاليــة عــى التطويــر ،فأصبــح أهــم قــادة الوحــدة
التــي عمــل بهــا عــى تطويــر صــاروخ (ب ـراق ، )70و(ب ـراق.)100
املجاهــد أبــو راشــد أحــد قــادة وحــدة الهندســة والتصنيــع يف رسايــا القــدس ورفيــق درب الشــهيد املهنــدس مــازن
رسيــة والكتــان ألبعــد الحــدود حتــى عــن أقــرب املقربــن
تحــدث قائـ ًـا« :الشــهيد مــازن _رحمــه اللــه_ امتــاز بال ِّ
ري ســاهم بشــكل كبــر يف
منــه الذيــن فوجئــوا عندمــا ســمعوا نبــأ استشــهاده يف ورشــة لتصنيــع» .مبي ًنــا أن عملــه الـ ِّ
تحقيــق النجــاح الــذي حقَّقــهُ خاصــة أنــه كان بعيــدً ا عــن األضــواء ومراقبــة أجهــزة وعيــون العــدو.
وأوضــح املجاهــد أبــو راشــد أن الشــهيد الفــارس مــازن ومنــذ التحاقــه يف وحــدة الهندســة والتصنيــع الحــريب عــام
حريصــا أشــد الحــرص عــى تطويــر خرباتــه الفنيــة والتقنيــة يف مجــال صناعــة الصواريــخ مــن أجــل العمــل
2008م؛ كان
ً
عــى تطويــر املنظومــة الصاروخيــة لرسايــا القــدس وعــدم االكتفــاء بصواريــخ تصــل إىل مناطــق محاذيــة لغــاف غــزة،
فمــن اللــه عليــه بالســفر إىل خــارج البــاد ،وهنــاك حصــل عــى العديــد مــن الــدورات التــي ســاهمت يف تطويــر
الصناعــات العســكرية الصاروخيــة يف رسايــا القــدس.
وأضــاف املجاهــد أبــو راشــد« :منــذ انتهــاء معركــة البنيــان املرصــوص واصــل الشــهيد مــازن لولــو وإخوانــه يف وحــدة
الهندســة والتصنيــع الليــل بالنهــار إلعــداد وتطويــر املنظومــة الصاروخيــة لرسايــا القــدس ملواجهــة العــدو الصهيــوين
يف أي معركــة مقبلــة ،ولســان حالهــم يقــول :ســنعمل بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة مــن أجــل تطويــر معداتنــا العســكرية
وقدراتنــا القتاليــة حتــى يــأيت نــر اللــه بتحريــر فلســطني مــن نهرهــا إىل بحرهــا».
موعد مع الشهادة

االثنــن  2مايــو (أيــار) 2016م؛ تاقــت روح شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد للقــاء بارئهــا ،أثنــاء عملــه يف إعــداد وتجهيــز
الصواريــخ القدســية ،بدورهــا زفــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني الشــهيد
املجاهــد مــازن محمــد لولــو ( )33عا ًمــا أحــد قــادة التصنيــع الحــريب ،وجــاء يف بيــان الرسايــا أنــه ارتقــى أثنــاء أدائــه
واجبــه الجهــادي مؤكــد ًة عــى مواصلــة نهــج الجهــاد واملقاومــة حتــى النــر والتمكــن.
رحــل الشــهيد املقــاوم مــازن لولــو بعــد أن أمــى حقب ـ ًة مــن عمــره يف تطويــر املنظومــة الصاروخيــة لرسايــا
القــدس ،رحمــه اللــه وغفــر لــه وأكــرم مثــواه ،وجمعــه بالنبــي  وصحابتــه رضــوان اللــه عليهــم يف عليــن.
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الشهيد املجاهد يوسف سامل إبراهيم شلبية
جاهد بصربه ودعائه للمجاهدين

كــم هــي عظيمــة منــازل الشــهداء حــن يرتقــون عــى ثــرى
فلســطني الحبيبــة ،كيــف ال ومثــن التضحيــة هــو النفــس ،فــكل يــوم
يرتقــي شــهيد يطــوف بروحــه حــول املســجد األقــى لريفــع عملــه
خالصــا للــه تبــارك وتعــاىل.
ً
شــهداء يرتقــون مــن أجــل رفعــة اإلســام ،ونــرة للقــدس
واملســجد األقــى ،وثــأ ًرا ملــا يفعــل االحتــال مــع حرائــر فلســطني،
)(2016 - 1988
ومــع األطفــال والكبــار ،فينطلقــون مرسعــي الخطــا التــي نهايتهــا الشــهادة
يف ســبيل اللــه تعــاىل .فهــم نجــوم تتــأأل يف ســاء الوطــن الســليب ،ينــرون ملــن بعدهــم دروب النــر بأخاديــد نقبوهــا
بأظافرهــم ليعــر خاللهــا املجاهــدون طريــق التحريــر وجــوس الديــار املحتلــة.
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد يوســف ســامل شــلبية بتاريــخ  30ديســمرب (كانــون األول) 1988م يف حــي الشــجاعية رشق
مدينــة غــزة ،ونشــأ وتــرىب يف كنــف أرسة فقــرة متواضعــة قضــت حياتهــا متنقلــة بــن بيــوت اإليجــار ،وتأثــر الشــهيد
بظــروف حياتــه املعيشــية ،فلــم يكمــل تعليمــه املــدريس بعــد الصــف الســادس.
صفاته وأخالقه

الصــر عــى البــاء نعمــة مــن اللــه ال يحظــى بهــا إال مــن فــاز مبحبــة اللــه ســبحانه وتعــاىل ،شــهيدنا املجاهــد يوســف
س ـطَّر بصــره عــى إصابتــه وجرحــه أروع معــاين الصــر والرضــا بقضــاء اللــه وقــدره ،فالجائــزة التــي نالهــا الشــهيد
ـي
ض اللــهُ َع ْنــهُ َعـ ِ
يوســف بــإذن اللــه هــي ألجــل صــره عــى إصابتــه ،ففــي الحديــث الــذي يرويــه أ ِبــو ُه َريْـ َر َة َر ِ َ
ـن ال َّن ِبـ ِّ
ـمَ ،ح َّتــى الشَّ ـ ْوكَ ِة يُشَ ــاكُ َها إِال كَ َّفـ َر
ـب َوال َو َصـ ٍ
ـب امل ُ ْسـلِ َمِ ،مـ ْن ن ََصـ ٍ
أذى َوال َغـ ٍّ
ـبَ ،وال َهـ ٍّ
 قــالَ « :مــا يُ ِصيـ ُ
ـم َوال ُحـ ْزنٍ َوال ً
اللــهُ ِب َهــا ِمـ ْن َخطَايَــاهُ» .متفــق عليــه.
مشواره الجهادي

زيــن شــلبية شــقيق الشــهيد املقــدام يوســف يتحــدث عــن حيــاة شــقيقه فيقــول« :قــى يوســف رحمــه اللــه
حياتــه صابـ ًرا محتسـ ًبا بعــد أن أصيــب يف العــام 2006م ،مــن قبــل قناصــة االحتــال بعيــارات ناريــة يف الصــدر والبطــن،
والعمــود الفقــري ،األمــر الــذي أعــاق الحركــة لديــه كل ًيــا ،فقــى مــا تبقــى لــه مــن حياتــه عــى الفـراش ،أصبــح يعــاين
عــى إثرهــا مــن تقرحــات فراشــية ضاغطــة».
الجهــاد يف ســبيل اللــه هــو ذروة ســنام اإلســام ،فقــد يجاهــد اإلنســان مبالــه ونفســه ،أو بنفســه فقــط ،ومــن النــاس
مــن يجاهــد مبالــه ،ومنهــم مــن يعجــز أن يجاهــد باملــال والنفــس لعجــزه ،ولكنــه ال يبخــل عــى املجاهديــن بالدعــاء،
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وهــذا هــو حــال شــهيدنا املجاهــد يوســف الــذي جاهــد بدعائــه إلخوانــه املجاهديــن ،وبصــره عــى إصابتــه التــي حالــت
بينــه وبــن صفــوف االلتحــام مــع العــدو ،نســأل اللــه أن يكــون قــد بلــغ منــازل الشــهداء وهــو عــى فراشــه.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  23نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2006م تعــرض شــهيدنا املجاهــد يوســف شــلبية إلصابــة بعيــار نــاري مــن النــوع
الثقيــل 500ملــم أثنــاء اجتيــاح املنطقــة الرشقيــة ملخيــم جباليــا بع ـرات الدبابــات واآلليــات العســكرية ،وتصــدى
املرابطــن واملجاهديــن عــى الثغــور آلليــات العــدو حيــث متكنــوا مــن تفجــر عبــوة ناســفة بإحــدى اآلليــات مــا أدى
إىل إعطابهــا ،فثــارت همجيــة العــدو الــذي صــب نــار غضبــه عــى املدنيــن ،فأصــاب شــهيدنا املجاهــد يوســف شــلبية
إصابــة مبــارشة عــاىن مــن أوجاعهــا ملــدة عــر ســنوات حتــى تاقــت روحــه للقــاء بارئهــا بتاريــخ  27مايــو (أيــار) 2016م
أثنــاء إجرائــه عمليــة جراحيــة يف مشــفى الشــفاء بغــزة ،رحــم اللــه شــهيدنا املجاهــد وتقبلــه مــع النبيــن والصديقــن
والشــهداء.
لطيف مبن الذ به واستنجد.
رحم الله الشهيد املجاهد يوسف شلبية ،وجعله يف أعىل الجنان ،إنه
ٌ
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الشهيد املجاهد إبراهيم حسن حسن املرصي
ارتقى شهيدً ا يف ساحة اإلعداد والتجهيز

رجــال األنفــاق ،رجــال خُلقــوا لغربــة األيــام وأوجاعهــا ،ميضــون
كاألســود بصمــت يف ظــام األرض ،لــرى نــور مــا صنعــت أيديهــم،
حــن ُيعلــن عــن «تســلل خلــف خطــوط العــدو وعــودة املقاومــن إىل
قواعدهــم بســام»؛ فيفــرح مــن آمــن أنّ املقاومــة هــي خيــار هــذه
األرض .فهــم مــن نــذروا للــه تعــاىل أرواحهــم ،واســتعذبوا عــى درب
الجهــاد التضحيــات ،جــادوا بأوقاتهــم ودمائهــم وبأغــى مــا ميلكــون
مــن أجــل رفعــة دينهــم ووطنهــم ،وإعــداد العــدة للــذود عــن أبنــاء
شــعبهم وحيــاض أمتهــم ،ولتبقــى شــوكة املقاومــة يف فلســطني.

)(2016 - 1990

الميالد والنشأة

هنــا فلســطني حيــث قطــاع غــزة الصامــد الــذي ينجــب األبطــال تلــو األبطــال ،يحملــون هــم هــذه األمــة والديــن،
أقســموا باللــه أن يســروا عــى طريــق ذات الشــوكة حتــى ينالــوا شــهادة يف ســبيل اللــه عــز وجــل .ولــد شــهيدنا املجاهــد
إبراهيــم حســن املــري (أبــو خالــد) بتاريــخ  20أبريــل (نيســان) 1990م يف بلــدة بيــت حانــون شــال قطــاع غــزة؛
لعائلــة فلســطينية متواضعــة مجاهــدة عرفــت بالتزامهــا وكرمهــا وجهادهــا يف ســبيل اللــه.

نشــأ وترعــرع شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم املــري يف كنــف أرسة تتكــون مــن مثانيــة أشــقاء وخمــس شــقيقات؛ إىل
أن أكرمــه اللــه بزوجــة صالحــة أنجبــت لــه اثنــن مــن األبنــاء هــا خالــد ورمضــان.
عــاش شــهدنا املجاهــد إبراهيــم املــري حيــاة الفقــر واملكابــدة ممــن أجــل الحصــول عــى لقمــة العيــش ،مــا
دفعــه لعــدم إكــال مســرته التعليميــة بعــد املرحلــة الثانويــة التــي درســها يف مدرســة هايــل عبــد الحميــد ببلــدة بيــت
حانــون.
صفاته وأخالقه

َعـ َـى الــدَ ْو ِم ال تَ ْغفَــ ْـل َف ِإنَّــــكَ َرا ِحـ ٌـل ..إِىل ال َقـ ْ ِ
اب
ـر َم ْر ُهــونٌ بِ َــا كُ ْنـ َ
ـت تَ ْف َعـ ُـلَ ،فإِ َّما نَ ِعيـ ٌ
ـم ِف الجِ َنــانِ َو َج َّن ٌةَ ..وإِ َّمــا َع َذ ٌ
س َم ـ ِد ٌي ُم َزلَ ـز ُِل ،هــذا هــو حــال شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم املــري الــذي متيــز بفعــل الخ ـرات حتــى ينــال القربــات
َْ
مــن رب الكائنــات ،تجــده دو ًمــا يف مياديــن الخــر ســبا ًقا ،يبحــث عــن مســكني ليســاعده ،عــن محتــاج ليعينــه ،فهــو
صاحــب االبتســامة الشــفافة والــروح املرحــة ،جســور يعتمــد عــى نفســه يف كل املواطــن ،ال يلجــأ إال للــه تعــاىل مــاذ
ـب َد ْعـ َو َة الــدَّ اعِ إِ َذا َد َعــانِ ).
ـب أُجِ يـ ُ
الضعفــاء ،الــذي أمرنــا أن ندعــو ليســتجيب لنــا ( َوإِ َذا َسـأَلَكَ ِع َبــا ِدي َع ِّنــي َفـإِنِّ َقرِيـ ٌ
مســجد الحامديــن ،شــكل لشــهيدنا املجاهــد أبــو خالــد نقطــة التحــول مــن شــاب عــادي إىل مجاهــد تتــوق روحــه
للشــهادة ،حــرص عــى إقامــة جميــع الصلــوات فيــه واملشــاركة يف األنشــطة املختلفــة التــي ينظمهــا إخوانــه يف املســجد
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ـكاف وحلقــات قـراءة القــرآن الكريــم ،أو األنشــطة االجتامعيــة مــن زيــار ٍ
ـام ليــلٍ واعتـ ٍ
ات
ســواء األنشــطة الدينيــة مــن قيـ ِ
وتواصــلٍ مــع النــاس.
مشواره الجهادي

تاقــت نفــس شــهيدنا الفــارس أبــو خالــد إىل الجهــاد يف ســبيل اللــه ،وشــغف قلبــه بالعمــل الجهــادي ،فــكان يعــرف
ـاب واسـ ٌـع مــن أبــواب الجنــة ورضــا الرحمــن ،فأخــذ
أنَّ الجهــاد يف ســبيل اللــه ركـ ٌن عظيـ ٌ
ـم مــن أركان اإلســام ،وهــو بـ ٌ
ـح عــى إخوانــه أن يضمــوه إىل صفوفهــم يف حركــة الجهــاد اإلســامي ،فتمــت املوافقــة
الشــهيد املجاهــد إبراهيــم يُلـ ُ
عــى انضاممــه ،فعمــل يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة ومــن ثــم يف العمــل التنظيمــي ضمــن إطــار
منطقتــه ومســجده قبــل أن يلتحــق برسايــا القــدس ويصبــح جنديًــا مطي ًعــا متشــو ًقا لقتــال أعــداء اللــه وقتلــة األنبيــاء
بنــى صهيــون ،وتلقــى الــدورات املبتدئــة التــي أبــى فيهــا بــا ًء حسـ ًنا فرشــحه إخوانــه للــدورات املتقدمــة .وبعــد هــذا
املشــوار الجهــادي الحافــل ونتيجــة لتميــزه باملحافظــة عــى الرسيــة والكتــان التــي أظهرهــا يف خــال مشــاركته يف
معركــة البنيــان املرصــوص؛ اختــاره إخوانــه يف قيــادة الرسايــا للعمــل يف وحــدة حفــر األنفــاق مشــاركًا إخوانــه التجهيــز
واإلعــداد للجــوالت املقبلــة مــع العــدو الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

 10يوليــو (متــوز) 2016م فــاز الشــهيد املجاهــد بــإذن اللــه إبراهيــم حســن املــري بأمنيتــه التــي لطاملــا متناهــا،
بعــد رحلــة جهاديــة مرشفــة؛ فقــد قــدً ر اللــه لــه أن يرتقــي شــهيدً ا خــال عملــه يف أحــد أنفــاق رسايــا القــدس ،الســاح
االسـراتيجي الــذي أقــض مضاجــع بنــي صهيــون ومســتوطنيه .رحــل شــهيدنا البــار أبــو خالــد بعــد انهيــار النفــق الــذي
ُع ّبــد بدمــه وقطـرات عرقــه .الرحمــة للشــهداء ،وامللتقــى الجنــة بــإذن اللــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد صالح محمد خالد األسطل
رجل األنفاق وصاحب الهمة العالية

ببطــن األرض ولــدوا ،وعاشــقني خاضــوا طبقاتهــا نق ًبــا ،وبــن
جنبــات الطــن واملعــاول بحثــوا عــن مســلك يهديهــم لطريــق التحريــر،
فأهدتهــم األرض دفأهــا وغطاءهــا ،فأهدوهــا العــرق مجبـ ً
ـول بطينهــا،
والــدم زيــادة خضابًــا لطهرهــا ،هــم رجــال اإلعــداد ،أبطــال وحــدة
األنفــاق ،يتهافتــون الواحــد يتبعــه اآلخــر ،كثــار األشــجار الناضحــة،
كان أحدهــم الشــهيد املجاهــد صالــح محمــد األســطل.

)(2016 - 1986

الميالد والنشأة

بتاريــخ  24يوليــو (متــوز) 1986م ،أرشقــت صباحــات وجــه شــهيدنا املجاهــد صالــح محمــد األســطل ليبــر نــور
الوطــن فلســطني ،وبــن ربــوع أرضــه ســارت قدمــاه ،وبــن ميادينهــا تنقلــت عينــاه ،وبــن مســاجدها مشــت خطــاه،
ـب فت ًيــا واشــتدّ ســاعداه.
حتــى شـ ّ
التحــق الشــهيد املجاهــد صالــح األســطل مبدرســة القـرارة االبتدائيــة ،ثــم درس املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة مبدرســة
املعــري ،ولكــن عشــقه لــأرض وحبــه لهــا كان يطغــى عــى كل يشء ،فبعــد أن أنهــى الدراســة الثانويــة قــرر االهتــام
بــأرض والــده وت ْح ُمــل مســئولياتها مــع أشــقائه؛ مــن أجــل منــح والدهــم ســعة مــن الراحــة وإعانتــه عــى قســوة الحيــاة،
فمــن يبحــث عــن راحــة ذويــه يســعد يف الدنيــا واآلخــرة حيــث رزقــه اللــه بزوجــة صالحــة أنجــب منهــا ثالثــة أبنــاء
هــم( :شــمس ،عبيــدة ،ســارة).
صفاته وأخالقه

ّ
أنـا
الــفـل ُح فـي أ ْر ِضــــي أرا ِعـيـها كَـمـا ِعـــريض ..وأ ْحــ ُرثُــهـا وأ ْز َر ُعـــهــا أُغَـــ ِّذيـهــا َصــدَ ى نَــ ْبـيضَ ،وتَـشْ ـ َهـدُ
َـــدي ..أغْـر ُِس شَ ـ ْتـل َة الـزيْـتونِ تَـ ْرضَ ُـع ِمـ ْن َعـىل ِزنْـــ ِدي .حب األرض وفالحتها
الت الـقَـ ْمحِ َوالــ ِمـ ْن َج ْ
ُسـ ْنـ ُب ُ
ــل َمــدَ ى ك َ
شق أسايس يف حياة الشهيد املجاهد صالح األسطل ،آثر أن يكون بجوار والده وأشقائه يف فالحة األرض من أجل العيش الكريم
ألرسته عىل أن يلتحق بالجامعة ،خصلة ال تكاد تجدها إال عند القليل ،أبو خالد والد الشهيد يصف تعلق ابنه الشديد بحب
األرض ً
حريصا عىل مساعديت ،والوقوف عىل كل كبرية وصغرية
قائل« :كان صالح _رحمه الله_ منذ طفولته متعلقًا باألرضً ،
فيها ،حتى بات ساعدي األمين الذي اعتمد عليه يف كل يشء من عناية باألرض وبيع الخضار يف السوق وللتجار ،وجلب
ً
وصول ملتابعة أشقائه يف املدارس وأخذهم للمراكز الصحية إذا تطلب األمر».
كل ما يحتاجه البيت من مأكل ومرشب،
الحاجــة أم خالــد والــدة الشــهيد تتحــدث عــن إخــاص الشــهيد وحرصــه عــى املحافظــة عــى رسيــة عملــه العســكري
حيــث تقــول« :حــرص صالــح طــوال فــرة حياتــه عــى إخفــاء طبيعــة عملــه الحقيقــي داخــل رسايــا القــدس حتــى كان
ارتقائــه شــهيدً ا وهــو يُعــد العــدة ملواجهــة العــدو الصهيــوين».
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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مشواره الجهادي

فلســطني قبلــة املجاهديــن وعشــاق الجنــان ،فهــي مهبــط الوحــي ،وأرض الرســاالت ،اُغتصبــت بالقــوة ومــورس بحــق
أهلهــا القتــل والترشيــد؛ ألنهــا ابتليــت باليهــود الصهاينــة أنجــس خلــق عــى وجــه األرض ،فهــم أعــداء اللــه وأعــداء
املؤمنــن ،لذلــك كان لزا ًمــا عــى أصحــاب هــذه األرض رجــال اللــه أن يحملــوا الســاح ويعــدوا العــدة ملواجهــة هــذا
العــدو املجــرم الــذي ال يعــرف طفـ ًـا صغـرًا وال شــيخًا كبـرًا ،فتاريخــه حافــل باملجــازر املروعــة بحــق األطفــال والشــيوخ
والنســاء اللــوايت بُقــرت بطونهـ َّن وقتــل أجنتهـ َّن.
الشــهيد املقــاوم صالــح األســطل واحــد مــن مئــات آالف الشــعب الفلســطيني الــذي آمــن أن مــا أُخــذ بالقــوة ال
يســرد إال عــر بوابــة املقاومــة ،فقــرر االلتحــاق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري (رسايــا القــدس)
يف عــام 2004م ،وتلقــى عــدة دورات عســكرية أهلتــه ليكــون جنديًــا ضمــن وحــدة الرصــد التابعــة لرسايــا القــدس،
وتــدرج يف العمــل العســكري حتــى عمــل ضمــن وحــدة اإلســناد ،ومنهــا انطلــق ليكــون واحــدً ا مــن أهــم مجاهــدي
رسايــا القــدس يف منطقــة القـرارة ،وبعــد أن الحــظ عليــه إخوانــه يف قيــادة الرسايــا محافظتــه عــى الرسيــة واالنضبــاط
يف العمــل قــرروا ضمــه إىل وحــدة حفــر األنفــاق ليشــارك إخوانــه يف عمليــات اإلعــداد والتجهيــز ملعركــة التحريــر وزوال
االحتــال عــن أرض فلســطني.

موعد مع الشهادة

 18يوليــو (متــوز) 2016م ،فــاز الشــهيد املجاهــد بــإذن اللــه صالــح األســطل بأمنيتــه التــي لطاملــا متناهــا ،بعــد رحلــة
جهاديــة مرشفــة حيــث قــدَّ ر اللــه لــه أن يرتقــي شــهيدً ا خــال عملــه يف أحــد أنفــاق رسايــا القــدس ،الســاح االسـراتيجي
الــذي أقــض مضاجــع بنــي صهيــون ومســتوطنيه ،رحــل شــهيدنا املقــاوم صالــح بعــد انهيــار النفــق الــذي ُعبــد بدمــه
وقطـرات عرقــه ،الرحمــة للشــهداء ،وامللتقــى الجنــة بــإذن اللــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد مصطفى محمد عثامن برادعية
منفذ عملية الطعن مبخيم العروب

تعـددت الوسـائل واألسـاليب التـي يسـتخدمها الفلسـطينيون
ملقاومـة االحتلال الصهيـوين ،وباتـت عمليـات الطعـن مـن أنجـع
األسـاليب التـي تـؤمل االحتلال الصهيـوين ،خاصـة يف الضفـة الغربيـة
وداخـل أرايض الخـط األخضر ،يف ظـل اسـتمرار االعتـداءات على
الفلسـطينيني وعىل املسـجد األقصى يف إطار انتفاضة القـدس املباركة.
شــهيدنا املجاهــد :مصطفــى محمــد برادعيــة منفــذ عمليــة
الطعــن عنــد مدخــل مخيــم العــروب مبدينــة الخليــل املحتلــة ،والتــي
أدت إىل إصابــة جنديــن صهيونيــن بجــراح مختلفــة.

)(2016 - 1965

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مصطفــى محمــد برادعيــة (أبــو مالــك) بتاريــخ  19أكتوبــر (ترشيــن األول) 1965م يف بلــدة
صوريــف شــال غــرب مدينــة الخليــل املحتلــة ،وســط أحضــان عائلــة كرميــة مجاهــدة تــرىب أبناءهــا عــى تعاليــم الديــن
اإلســامي الحنيف.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد مصطفــى برادعيــة تعليمــه املــدريس يف مــدارس بلــدة صوريــف ،وأنهــى دراســته الجامعيــة
يف الجامعــة األمريكيــة بالجمهوريــة الرتكيــة قبــل أن يعمــل معلـ ًـا ملــادة الكيميــاء.
تــزوج الشــهيد الفــارس مصطفــى برادعيــة يف لعــام 1999م ،وزرقــه اللــه ســبعة مــن األبنــاء هــم( :مــاك ،يــارا،
مالــك ،دعــاء ،آالء ،تامــر ،وســيلني).
صفاته وأخالقه

تعلــق شــهيدنا املجاهــد مصطفــى برادعيــة بكتــاب اللــه ،فأكــر مــن تالوتــه للقــرآن حتــى حفــظ املصحــف عــن
ظهــر غيــب ،راج ًيــا مــن اللــه _عــز وجــل_ الثــواب العظيــم الــذي حدثنــا بــه النبــي محمــد « :يقــال لصاحــب القــرآن
اقــرأ وارتــق ورتــل كــا كنــت ترتــل يف الدنيــا فــإن منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقــرأ بهــا».

اعتــاد الشــهيد املجاهــد مصطفــى برادعيــة الجلــوس واملكــوث يف املســاجد أمـ ًـا بأجــر الصــاة ،فهــذا املســجد
الكبــر ببلــدة صوريــف شــاهد عــى زيــارات الشــهيد لــه ،ففــي كل ركــن مــن أركان املســجد تجــد لــه أث ـ ًرا يفتقــد
حضــوره ،علــه يكــون شــاهدً ا لــه يــوم الحســاب.
متيــز الشــهيد املقــدام مصطفــى برادعيــة بصــره وجلــده ألبعــد الحــدود ،و ُع ـرِف متواض ًعــا مــع أهلــه وزمالئــه
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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وطالبــه يف املدرســة ،أحبهــم جمي ًعــا وأحبــوه حيــث شـكَّل فراقــه لهــم أملًــا ولو ًعــة وحزنًــا لطيــب معاملتــه وعونــه لــه
دو ًمــا ،فهــو الــذي يبادرهــم بتقديــم العــون واملســاعدة.
مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املجاهــد مصطفــى برادعيــة عــى فكــر الشــقاقي« :املثقــف أول مــن يقــاوم وآخــر مــن ينكــر»،
بــل مطلــوب أال ينكــر؛ ألنــه املعــر عــن الهويــة والثقافــة والتاريــخ ،فآمــن بأفــكار حركــة الجهــاد اإلســامي وأُطروحاتهــا
واستشــعر مصداقيتهــا ،آمــن باملقاومــة كخيــار اسـراتيجي ملواجهــة االحتــال ودحــره عــن أرضنــا فلســطني.
ومــع انتشــار بقعــة االنتهــاكات الصهيونيــة ألهلنــا يف الضفــة الفلســطينية وخاصــة يف مدينــة القــدس واألقــى
املبــارك ازداد شــهيدنا املجاهــد مصطفــى برادعيــة غض ًبــا عــى االحتــال ،الــذي بــات يقتــل األبريــاء والحرائــر بذرائــع
واهيــة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  18يوليــو (متــوز) 2016م تقــدم فارســنا الشــهيد مصطفــى برادعيــة نحــو تجمــع للجنــود الصهاينــة عــى
مدخــل مخيــم العــروب ،ومتكــن مــن تنفيــذ عمليــة طعــن للجنــود أدت إىل إصابــة جنديــن صهيونــن بجـراح مختلفــة،
تعــرض خاللهــا إلطــاق نــار مــن الجنــود مــا أدى إىل إصابتــه بجـراح بالغــة نقــل عــى إثرهــا للمشــفى ،ولتصعــد روحــه
الطاهــرة إىل جــوار ربهــا بعــد يــوم مــن إصابتــه بتاريــخ  19يوليــو (متــوز) 2016م.
رحل الشهيد املجاهد مصطفى برادعية ،رحمه الله وأسكنه الجنة مع الصادقني ،إنَّه أرحم الراحمني.

98

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد باسم فوزي محمد اللحام
صاحب االبتسامة طيب الذكر

هـم أصحـاب العزميـة التـي ال تلين ،والهمـة التـي ال تضعـف أو
تسـتكني ،وهـي تضحيـات أولئك األبطـال الذين رسـموا بدمائهم الزكية
الطاهـرة خارطـة الوطـن ،فكتبـوا بربيـق دمائهـم بطـوالت وانتصارات.
نتكلــم اليــوم عــن شــهيد مــى ،نحســبه وال نــزيك عــى اللــه أحــدً ا،
مــن الذيــن تركــوا بصمتهــم يف كل املياديــن ،وتقدمــوا الصفــوف،
ورفضــوا الركــود ،فــكان مــن املرابطــن عــى الثغــور ،إنــه الشــهيد
املجاهــد :باســم فــوزي اللحــام.

)(2016 - 1978

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد باســم فــوزي اللحــام (أبــو محمــد) بحــي تــل الجنــان غــرب مدينــة خانيونــس بتاريــخ 28
أغســطس (آب) 1978م؛ لعائلــة فلســطينية صابــرة ومجاهــدة ربَّــت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واالستشــهاد والســر
عــى خطــا الصالحــن والشــهداء.
عــاش شــهيدنا الفــارس باســم ســنوات طفولتــه وشــبابه يف كنــف أرستــه املتواضعــة يف مدينــة خانيونــس ،ودرس
املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة حاتــم الطــايئ ،واملرحلــة اإلعداديــة والثانويــة مبدرســة عبــد القــادر الحســيني ،ثــم توجــه
للعمــل يف القطــاع املهنــي حيــث تعلــم مهنــة البــاط وعمــل بهــا لســنوات قبــل اشــتداد الحصــار الصهيــوين عــى غــزة.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد باســم مــن زوجــة صابــرة محتســبة مــن عائلــة البيــوك ،وكان مثــرة زواجهــا أن رزقهــا اللــه
بأربعــة أبنــاء هــم( :محمــد ،بــال ،ســام ،ونــور).
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد باســم بحســن الخلــق الــذي هــو مــن أعظــم األعــال التــي ترجــح يف امليـزان يــوم القيامــة،
ـب
حيــث قــال رســول اللــه صـ ّـى اللــه عليــه وسـلّم« :مــا مــن يش ٍء يُوضَ ـ ُـع يف املِيـزانِ أثْقـ ُـل مــن ُح ْسـ ِ
ـن ال ُخلُـ ِ
ـق ،وإنَّ صا ِحـ َ
ـوم والصــا ِة»[ .رواه األلبــاين يف صحيــح الجامــع].
ـق ل َيبلُـ ُغ بـ ِه د َرجـ َة صا ِحـ ِ
ُحسـ ِ
ـن الخلُـ ِ
الصـ ِ
ـب َّ
حــرص شــهيدنا البــار باســم عــى املشــاركة يف زفــاف الشــهداء ووداع األمــوات مــن األهــل والجـران محتسـ ًبا األجــر
العظيــم الــذي أخربنــا بــه املصطفــى  فعــن أيب هريــرة _ريض اللــه عنــه_ قــال :قــال رســول اللــه « :مــن شــهد
الجنــازة حتــى يصــى عليهــا ،فلــه قـراط ،ومــن شــهدها حتــى تدفــن ،فلــه قرياطــان» قيــل :ومــا القرياطــان؟ قــال« :مثــل
الجبلــن العظيمــن».
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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تفتحــت عينــا شــهيدنا املجاهــد عــى مشــاهد القتــل والتدمــر والحصــار التــي كانــت تنفذهــا قــوات االحتــال
بحــق أبنــاء شــعبنا خــال انتفاضتــي الحجــارة واألقــى املباركتــن ،فمــع انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م
ـب شــهيدنا املجاهــد باســم كــا كل الرشفــاء مــن أبنــاء شــعبنا ليدافــع عــن مــرى الحبيــب
عــى وجــه الخصــوص ،هـ ّ
املصطفــى وقبلــة املســلمني األوىل ،ويف عــام 2005م كان انتصــار املقاومــة يف قطــاع غــزة ،وفــرار العــدو الصهيــوين
تحــت رضبــات املقاومــة التــي أوجعتــه وأرهقــت جيشــه ،وهــو مــا صــاغ شــخصية شــهيدنا باتجــاه العمــل املقــاوم،
فشـكَّل انســحاب العــدو الصهيــوين عــن مــوايص خانيونــس فرصــة للشــهيد املقــاوم باســم وكل ســكان املــوايص لالنضــام
لفصائــل املقاومــة بعــد أن كان األمــر يشــوبه الكثــر مــن الصعوبــات بحكــم وقــوع تلــك املناطــق تحــت الســيطرة
املبــارشة لجيــش االحتــال ،ووقــوع الكثــر منهــم يف االعتقــال والتهديــد يف ذلــك الوقــت.

آمــن شــهيدنا املجاهــد باســم بعــد هــذا االنتصــار أكــر بخيــار الجهــاد واملقاومــة ،فقــرر االلتحــاق بخيــار اإلميــان
والوعــي والثــورة ،خيــار الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وبــدأ أوىل نشــاطاته يف العمــل التنظيمــي مــن خــال مســجده
وتحــت إطــار منطقتــه حــي الجنــان ،وبعــد عامــن مــن العمــل التنظيمــي الــدؤوب اختــاره إخوانــه يف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري للحركــة للعمــل يف صفوفهــا ،وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية ،وشــارك يف تنفيــذ العديــد مــن
املهــات الجهاديــة ،أبرزهــا الربــاط عــى طــول الخــط الســاحيل جنــوب قطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم األحــد املوافــق  24يوليــو (متــوز) 2016م كان شــهيدنا املجاهــد باســم اللحــام عــى موعــد مــع
الشــهادة إثــر إصابتــه بطلــق نــاري بالخطــأ أثنــاء أدائــه لواجبــه الجهــاديَ ،قــدَ ُر اللــه نافــذ يف عبــاده ،إنــا للــه وإنــا إليــه
ـت ،ثــم إىل ربــكَ رحلــت ،أســأل اللــه أن يرحمــك أيهــا املبجــل
راجعــون .للــه دركَ أيهــا املجاهــد الباســل ،لواجبــك أديـ َ
باســم اللحــام ،وأن يســكنك يف املقــام الحســن.
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الشهيد املجاهد كامل تيسري سلامن قريقع
قمر شهداء االعداد والتجهيز

شــهداء اإلعــداد والتجهيــز رجــال مجهولــون يف األرض معروفون
يف الســاء ،يعملــون بصمــت وخفــاء يف هــذه الحيــاة الدنيــا ،ال
يظهــرون وال ُيعرفــون فيهــا إال وهــم ُيزفــون إىل لقــاء اللــه شــهداء،
هــم الجنــود الذيــن ُيعــدِّ ون العــدّ ة ليــوم املواجهــة مــع العــدو
الصهيــوين حتــى إن غابــوا عــن الســاحة بأســائهم فإنهــم موجــودون
مبــا صنعــوه لهــذا اليــوم ،فباستشــهادهم تبقــى قناديــل املقاومــة
)(2017 - 1993
مرسجــة بدمائهــم الطاهــرة ،ويف كل جولـ ٍة تكشــف مياديــن النـزال
بصــات أفعالهــم .الشــهيد الفــارس كامــل تيســر قريقــع أحــد مجاهــدي
وحــدة الهندســة والتصنيــع الحــريب ،وواحــد مــن مئــات الجنــود املجهولــن الذيــن ســاهموا بشــكل واضــح يف العمــل
عــى تطويــر القــدرة الصاروخيــة لرسايــا القــدس؛ ليكونــوا فرســان اإلعــداد والتجهيــز.
الميالد والنشأة

يف حــي الزيتــون ،بــن أحضــان البســطاء ولــد الشــهيد املجاهــد كامــل تيســر قريقــع بتاريــخ  8يوليــو (متــوز) 1993م؛
ألرسة فلســطينية متواضعــة تعشــق ت ـراب فلســطني ،وتلتــزم بتعاليــم الديــن ،فهــو االبــن الثامــن ألرستــه املكونــة مــن
ســبعة أشــقاء وســت شــقيقات.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد كامــل تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة صفــد ،واإلعــدادي يف مدرســة الحريــة ،وحصــل عــى
الثانويــة العامــة مــن مدرســة تونــس الخـراء ،قبــل أن يتخـ َّرج مــن قســم اإلدارة الصحيــة بجامعــة القــدس املفتوحــة.

صفاته وأخالقه

هــي األخـ ُ
ـت كالنبــات ..إذا ســقيت مبــاء املكرمــات ،تقــوم إذا تعهدهــا املُــريب ..عــى ســاق الفضيلــة ُمث ِمـرات،
ـاق تنبـ ُ
ـب القنــاة ،هكــذا عــرف شــهيدنا املقــاوم كامــل ،كيــف ال وكل مــن عرفــه
وتســمو للمــكارم باتســاق ..كــا اتســقت أنابيـ ُ
يشــهد لــه بحســن خلقــه ،وســعة صــدره ،ابتســامته ال تــكاد تفــرق وجهــه يخطــف بهــا قلــوب النــاس.
أدرك شــهيدنا املجاهــد كامــل أجــر وثــواب املحافظــة عــى الصــاة يف املســجد ،فلــم يتأخــر عــن حضــور صــاة
الجامعــة يف مســجد الفضيلــة حيــث جلســات الفكــر واإلميــان والوعــي والثــورة ،فتعلــق قلبــه بالقــرآن الكريــم وشُ ــغف
بحــب تالوتــه وتعليمــه لألشــبال ،فاختــاره إخوانــه يف اللجنــة الدعويــة لحركــة الجهــاد االســامي للعمــل يف مراكــز
تحفيــظ القــرآن الكريــم ليحظــى بــرف تخريــج أجيــال قرآنيــة فريــدة مــن نوعهــا.

مشواره الجهادي

مســجد الفضيلــة كان املحطــة األوىل النطــاق شــهيدنا املجاهــد كامــل نحــو بوابــة الجهــاد اإلســامي ،وبعــد أن بــرز
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ

101

دور الشــهيد الفاعــل يف املســجد ،وقــع االختيــار عليــه مــن إخوانــه يف الرابطــة اإلســامية (اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد
اإلســامي) ليتــدرج يف العمــل ويصبــح نائ ًبــا ملنســق الرابطــة اإلســامية يف جامعــة القــدس املفتوحــة ،وبعــد أن اشــتد
عــوده اتجــه للعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،وبــن صفــوف املجاهديــن تلقــى التدريبــات
العســكرية ،فــرزت كفاءتــه ليحصــد أعــى التقييــات ويرتشــح لالنتقــال إىل وحــدة االستشــهاديني قبــل أن يحــط رحالــه
يف الوحــدة الصاروخيــة للــواء غــزة ويــدك املغتصبــات الصهيونيــة بصواريخــه القدســية.
هــذا هــو صاحــب الهمــة العاليــة الــذي قــى حياتــه وهــو يخطــط ألجــل تطويــر املنظومــة الصاروخيــة ،فكانــت
محطتــه األخــرة يف العمــل الجهــادي وحــدة الهندســة والتصنيــع الحــريب ،وبعــد أن حـ َّ
ـط رحالــه فيهــا بــدأ ُيطــور مــع
إخوانــه صواريــخ الـراق  ،70وبـراق  ،100التــي كان لهــا األثــر الكبــر يف إيــام الصهاينــة يف «تــل أبيــب» ومطــار اللــد
و»بــن غريــون» وغريهــا مــن األهــداف التــي وصلتهــا وســتصلها صواريــخ الـراق لتكــون تحــت مرمــى املجاهديــن حتــى
النــر والتحريــر بــإذن اللــه.
موعد مع الشهادة

قــدر اللــه نافــذ ال محالــة ،بتاريــخ  4مايــو (أيــار) 2017م كانــت الشــهادة تتزيــن ملوعــد مــع مجاهــد جديــد يلتقــط
أنفاســه األخــرة مبشــفى الشــفاء بعــد إصابتــه بجـراح بالغــة أثنــاء اإلعــداد والتجهيــز ،إنــه الشــهيد املجاهــد كامــل تيســر
قريقــع (قمــر شــهداء اإلعــداد والتجهيــز) ،باستشــهاده ســقط ســيف مــن ســيوفنا التــي نقاتــل بهــا كــا وصفــه األمــن
العــام لحركــة الجهــاد اإلســامي األســتاذ زيــاد النخالــة (أبــو طــارق) يف اتصــال هاتفــي يف بيــت ع ـزاء الشــهيد حيــث
قــال« :الشــهيد كامــل مــن وحــدة اإلعــداد والتجهيــز التــي تصنــع اليــوم ســيوفنا التــي نقــاوم ونقاتــل بهــا ،وســيوفنا التــي
ندافــع بهــا عــن أبنائنــا وبيوتنــا ومقدســاتنا ،فهــذه الوحــدة املقاتلــة عــى مــدار الوقــت تســابق الزمــن لنكــون أقــوى،
وأقــدر عــى مقاومــة العــدوان املســتمر عــى شــعبنا وتحريــر أرسانــا ومرسانــا مــن دنــس اليهــود املغتصبــن».
رحم الله شهيدنا وتقبله يف عليني مع النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.
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الشهيد املجاهد عائد خميس محمود جمعة
فارس شهداء مسريات كرس الحصار

وتبقــى أرضنــا عطــى ،تــأىب إال أن تــروى بســيول دمــاء أكبادهــا،
تحتاجهــم ،دو ًمــا تناديهــم ،تناجــي الثــورة داخلهــم ،فتحركهــم غريــزة
الفــداء التــي غرســتها أرضهــم فيهــم ،فيتزينــون يك يزفــوا إىل الحــور
العــن ،يتســابقون للجنــان ،ويســجل التاريــخ نــور أســائهم.

الميالد والنشأة

)(2017 - 1997

شــهيدنا املجاهــد عائــد خميــس جمعــة تعرفــه أزقــة جباليــا وحاراتهــا ،ويعرفــه أهلهــا وشــبابهاُ .ولــد الشــهيد املجاهد
عائــد خميــس جمعــة بتاريــخ  9أغســطس (آب) 1997م ببلــدة جباليــا التــي احتلــت أجمــل الذكريــات؛ ليعانــق هــذا
الخيــار الصعــب يف هــذا الزمــن األصعــب وســط تحكــم لغــة الرصــاص املحاطــة باالســتثنائية ،خــرج إىل معادلــة صعبــة
يحكمهــا يف الشــق اآلخــر الوجــه الصهيــوين الــذي يحــارص غــزة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عائــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة الرافعــي ،واإلعــدادي يف مدرســة أســامة بــن زيــد ،وحصــل
عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة عثــان بــن عفــان ،واختــار طريــق العدالــة والقانــون؛ لــي يحاكــم العــدو املجــرم
املحـ ِ
ـاص لقطــاع غــزة ،فــدرس الحقــوق يف جامعــة اإلرساء ،قبــل أن يصطفيــه اللــه شــهيدً ا وهــو يف الســنة الثانيــة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد بــره لوالديــه وإحســانه لهــا؛ فقــد تعلــق بــه والــداه اللــذان أحبهــا وأحبــاه ،فهــو االبــن
البــار واملجاهــد املحافــظ عــى صالتــه ،الفائــز بأفضــل األعــال التــي أخربنــا بهــا الحبيــب  فقــد صــح عــن رســول اللــه
 مــا يــدل عــى أفضــل األعــال حــن ُســئل عليــه الصــاة والســام ،قيــل« :يــا رســول اللــه! أي العمــل أفضــل؟ قــال:
الصــاة عــى وقتهــا ،قيــل :ثــم أي؟ قــال :بــر الوالديــن ،قيــل :ثــم أي؟ قــال :الجهــاد يف ســبيل اللــه».
أبــو عــاء والــد الشــهيد املجاهــد عائــد يتحــدث عــن أبــرز الصفــات والســات التــي متيــز بهــا نجلــه الشــهيد حيــث
قــال« :متيــز عائــد رحمــه اللــه منــذ نعومــة أظافــره بااللت ـزام والهــدوء والــروح املرحــة وبــره لوالديــه وحبــه للجميــع
وابتســامته الرائعــة التــي ال تــكاد تفــارق محيــاه ،مل يكــن عائــد اب ًنــا فحســب؛ فهــو الصديــق واألخ يرافقنــي دو ًمــا
وميازحنــي ،حــرص عــى إســعاد والدتــه ومعاونتهــا يف أعــال املنــزل ،وتوفــر مــا تحتاجــه مــن لــوازم وحاجيــات منزليــة
يشــريها لوالدتــه مــن مدخـرات مرصوفــه الخــاص» ،موض ًحــا أن الشــهيد عائــد ســجل لنفســه بصمــة وأثـ ًرا يف كل زاويــة
مــن زوايــا املنــزل ،فحركاتــه وســكناته ال تُنــى فهــي باقيــة يف مخيلــة كل األرسة.
مشواره الجهادي
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قصــد الشــهيد املجاهــد عائــد مســجده نعمــة الغفــري ببلــدة جباليــا؛ لينهــل مــن فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي يف
فلســطني ،منطل ًقــا نحــو ســبيل الجهــاد واالستشــهاد ،ويســر يف طريــق نــر ثقافــة املقاومــة فعمــل يف الرابطــة اإلســامية
اإلطــار الطــايب للحركــة ،عمـ ًـا بقــول أمــن عــام ومؤســس حركــة الجهــاد اإلســامي الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي:
«املثقــف أول مــن يقــاوم وآخــر مــن ينكــر ،بــل مطلــوب أال ينكــر؛ ألنــه املعــر عــن الهويــة والثقافــة والتاريــخ».
أبــو الـراء أحــد مجاهــدي الوحــدة الخاصــة لرسايــا القــدس بكتيبــة الشــهيد حســام أبــو حبــل يتحــدث عــن الرحلــة
الجهاديــة للشــهيد الفــارس عائــد جمعــة« :نظ ـ ًرا اللت ـزام شــهيدنا عائــد الشــديد وإلحاحــه عــى قيادتــه تــم اختيــاره
ليكــون مجاهــدً ا بالرسايــا ،وبعــد أن اجتــاز العديــد مــن الــدورات العســكرية بتفــوق انتقــل للعمــل يف الوحــدة الخاصــة
لرسايــا القــدس» ،موض ًحــا أنــه كان عنوانًــا لاللت ـزام واالنضبــاط ومثـ ً
ـال للشــباب املجاهــد ،ومطي ًعــا وملتز ًمــا يف جميــع
النــدوات والــدورات العســكرية ،متمت ًعــا بقــوة قلبــه ،ورباطــة جأشــه.
ويضيــف أبــو ال ـراء« :شــارك الشــهيد املجاهــد عائــد جمعــة يف معركــة البنيــان املرصــوص حيــث أبــى فيهــا بــا ًء
حس ـ ًنا ،وشــارك إخوانــه املجاهديــن يف الربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه عــى الحــدود الرشقيــة لبلــدة جباليــا».
موعد مع الشهادة

الشــهادة يف ســبيل اللــه صامئًــا هــي األمنيــة التــي متناهــا شــهيدنا الفــارس عائــد ،فكــم هــو جميــل أن يلقــى الشــهيد
ربــه صامئًــا ،وكــرم اللــه إذا حــل بعبــد زاده نعيـ ًـا بإذنــه تعــاىل ،فقبــل غــروب شــمس يــوم الجمعــة الرابــع عــر مــن
شــهر رمضــان مبــارك لعــام 1438ه ،املوافــق  9يونيــو (حزيـران) 2017م؛ أصابــت طلقــات قناصــة االحتــال الجامثــة عــى
أراضينــا املحتلــة رشق بلــدة جباليــا شــهيدنا املجاهــد عائــد مــا أدى الرتقائــه وفــوزه بالجائــزة التــي متناهــا دو ًمــا بــإذن
اللــه ،أال وهــي الشــهادة يف ســبيل اللــه؛ لريســل بشــهادته برقيـ ًة لــكل املتآمريــن عــى قضيتنــا الفلســطينية واملحارصيــن
لشــعبنا املرابــط األيب أن فلســطني سـ ُتبقي شــعلة الجهــاد مشــتعلة حتــى فــك الحصــار الظــامل عــن غــزة وتحريــر األرض
والبــاد مــن دنــس الصهاينــة الغاصبــن.
رحــم اللــه شــهيدنا الفــارس عائــد جمعــة ،وأســكنه فســيح الجنــان ،وجعلــه اللــه تحــت لــواء النبــي العدنــان عليــه
أزىك الصــاة والتحيــة والســام.
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الشهيد املجاهد أحمد حسن عبد الجليل السباخي
أحد شهداء نفق الحرية

 30أكتوبــر (ترشيــن األول) 2017م تاريــخ يحفظــه شــعبنا جيــدً ا
ففيــه ارتقــى إىل عليــاء املجــد والخلــود شــهداء نفــق الحريــة ،كان
النشــامى يف ذلــك املســاء املظلــم ينســابون كاملــاء املتدفــق يف نفــق
الحريــة ،يبحثــون عــن النــور؛ لــرى رفقــاء دربهــم مــن املجاهديــن
النــور ،دفعــوا حياتهــم للــه رخيصــة مــن أجــل أن يحــرروا أرسانــا
البواســل ،الشــهيد املجاهــد أحمــد الســباخي وإخوانــه الشــهداء رســموا
يف تلــك اللحظــات أوىل بشــائر النــر والتحريــر؛ ليشــكلوا بعملهــم
هــذا صدمــة كبــرة لقــادة العــدو الصهيــوين ،أربكــوا حســاباتهم
وزعزعــوا نظريــة أمنهــم املزعــوم.

)(2017 - 1995
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وفارســا جديــدً ا مــن فرســانهاُ ،ولــد الشــهيد
 25يوليــو (متــوز) 1995م اســتقبلت فلســطني قمـ ًرا جديــدً ا مــن أقامرهــا
ً
املجاهــد أحمــد حســن الســباخي وســط أرسة متواضعــة عرفــت املعنــى الحقيقــي لإلســام والوطــن ،فعــاش طفولتــه يف
كنفهــا وترعــرع وهــو يــرى ظُلــم املحتــل ومعانــاة شــعبه الــذي يعيــش تحــت وطــأة االحتــال وعدوانــه املســتمر منــذ
نحــو ســبعني عا ًمــا.
تعــود أصــول عائلتــه عائلــة الســباخي لقريــة «أســدود» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــو ًة ،كواحــدة مــن آالف العائــات
الفلســطينية التــي رشدهــا االحتــال الصهيــوين ،بفعــل مجــازره وجرامئــه التــي ارتكبهــا بحقهــم يف العــام 1948م؛ ليكتمــل
مشــهد املعانــاة لــدى شــهيدنا الفــارس أحمــد الــذي يقطــن مــع عائلتــه يف مخيــم النص ـرات الصامــد الشــاهد عــى
معانــاة شــعب ال زال متشــبث بأرضــه ومقدســاته وحــق العــودة.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف مطلــع العــام 2017م ،ومل ميــض عــى زواجــه ســوى مثانيــة أشــهر؛ لينفــض عنــه
غبــار الدنيــا ويقســم أال حيــاة إال حيــاة اآلخــرة ،ومتــي األيــام ،وبعــد شــهرين مــن استشــهاده يبــزغ نــور طفلتــه البكــر
ســهيلة؛ لتحمــل الرايــة مــن بعــد والدهــا ،وتســر عــى درب الصحابيــة الجليلــة «ســهيلة بنــت ملحــان» التــي شــهدت
غــزوة أحــد وســقت فيهــا العطــى وداوت الجرحــى ،وشــهدت غــزوة حنــن وأبلــت فيهــا بــا ًء حسـ ًنا.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أحمــد الســباخي تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن
مبخيــم النصـرات ،وأنهــى دراســة الثانويــة يف مدرســة خالــد بــن الوليــد بنجــاح مــا أهلــه إلكــال مســرته التعليميــة يف
جامعــة فلســطني حتــى جــاءت لحظــة استشــهاده وهــو يُعــد العــدة ملواجهــة أعــداء اللــه واملؤمنــن اليهــود واملرشكــن.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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ُحبــي إليهــم ال يضاهــى ماعــداُ ..حبــي لــريب والنبــي محمــدا ،أبوايــا لــو جــادوا علينــا بالرضــا ..كان الطريــق إىل
الجنــان ُمم ّهــدا ،هــذا هــو حــال شــهيدنا املجاهــد أحمــد الســباخي البــار بوالديــه ،اعتــاد عــى الطاعــة وســاع كلــات
الرضــا قبــل أن يخــرج إىل عملــه؛ أمـ ًـا يف نيــل رضاهــا ،أب ـ َّر والدتــه حتــى آخــر لحظــات عمرهــا ،لقــد شــكل مــوت
عريســا تداعــب أطفالــه ،تلهــو معهــم ،لكنــه القــدر وإرادة اللــه.
والدتــه حزنًــا عظيـ ًـا ،فلطاملــا كان يحلــم أن تـراه أمــه ً
محمــود الســباخي شــقيق الشــهيد املجاهــد أحمــد يتحــدث عــن أبــرز مناقــب الشــهيد التــي تحــى بهــا فيقــول:
«أحمــد كان دو ًمــا ضحــوكًا ،بشــوش الوجــه فهــو مبثابــة فاكهــة البيــت وريحانتــه».
مل يكــن مســجد ســيد قطــب وحــده الشــاهد عــى محافظــة الشــهيد أحمــد عــى صلواتــه ،فهــذا أيضً ــا مســجد
اإلحســان الــذي قصــده الشــهيد ونهــل فيــه مــن حلقــات الذكــر التــي فقــدت قمــ ًرا مــن أقامرهــا.
أحــب شــهيدنا املجاهــد أحمــد الرياضــة ،فــكان املجاهــد العابــد القــوي ،مــارس لعبــة كــرة القــدم ،وانضــم إىل فريــق
الشــهيد شــادي الســباخي؛ ليكــون أحــد أبــرز الالعبــن املميزيــن يف مخيــم النصـرات.

الزوجــة الصابــرة املحتســبة ،تحدثــت بكلــات يعرتيهــا األمل قائلــة« :متنــى أحمــد دو ًمــا أن يرزقــه اللــه طفـ ًـا ُيكحــل
بــه عينيــه» ،مضيفــة« :أحمــد صاحــب االبتســامة التــي ال تــكاد تفــارق وجهــه يف البيــت ،لطاملــا أدخــل الفرحة والســعادة
عــى قلوبنــا» ،وعــن عملــه العســكري تقــولُ « :عــرف أحمــد بالكتــان والرسيــة يف العمــل وخاصــة يف عملــه العســكري،
وبقــي عــى هــذه الخصلــة إىل أن حقــق اللــه أمنيتــه بــأن يرتقــي شــهيدً ا؛ ليلتقــي بوالدتــه يف الجنــة بــإذن اللــه».
مشواره الجهادي

انطلــق شــهيدنا املجاهــد أحمــد الســباخي نحــو طريــق الجهــاد يف ســبيل اللــه عــر بوابــات حركــة الجهــاد اإلســامي
التــي وفــرت لــه كل الظــروف وهيــأت األجــواء لــه ألن يصبــح مقاتـ ًـا يف صفــوف جناحهــا العســكري رسايــا القــدس يف
مياديــن اإلعــداد والتدريــب والتأهيــل؛ فحصــل عــى أعــى التقييــات؛ ليخــوض بعدهــا يف غــار املهــات العســكرية،
فيــرز مقاتـ ًـا جســو ًرا ال يــكل وال ميــل ،ويختــاره إخوانــه يف قيــادة الرسايــا للعمــل يف وحــدة حفــر األنفــاق.
موعد مع الشهادة

تاريــخ  30أكتوبــر (ترشيــن األول) 2017م كان موعــد الشــهيد املجاهــد أحمــد الســباخي مــع الشــهادة خــال عملــه
يف نفــق الحريــة حيــث قصفــت طائ ـرات العــدو الحربيــة النفــق بوابــل مــن صواريخهــا املدمــرة ،وبداخلــه الشــهيد
املجاهــد أحمــد الســباخي برفقــة الشــهداء املجاهديــن (شــادي الحمــري ،محمــد البحيــي ،عــاء أبــو غ ـراب ،بــدر
مصبــح) وفُقــد االتصــال معهــم ،فهــب لنجدتهــم مجموعــة مــن رسايــا القــدس عــى رأســهم الشــهيد القائــد عرفــات
أبــو عبداللــه قائــد لــواء الوســطى برسايــا القــدس ،ونائبــه الشــهيد القائــد حســن أبــو حســنني والشــهداء املجاهــدون
مــن رسايــا القدس(حســام الســمريي ،عمــر الفليــت ،أحمــد أبــو عرمانــة) والشــهيدان املجاهــدان (مصبــاح شــبري ومحمــد
األغــا) مــن كتائــب القســام ،ويســتمر البحــث عنهــم أربعــة أيــام دون العثــور عليهــم؛ لتعلــن رسايــا القــدس عــن
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استشــهادهم يف بيــان رســمي صــادر عنهــا يــوم الجمعــة املوافــق  3نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2017م ،لتعلــن قــوات
العــدو الصهيــوين أنهــا متكنــت مــن انتشــال جثامــن الشــهداء الخمســة واحتجازهــا ،وذلــك بعــد بحثهــا عنهــم مــن خلــف
الخــط الزائــل عــى حــدود قطــاع غــزة.
وبذلــك يصــل عــدد شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا خمســة منهــم ارتقــوا يف االســتهداف املبــارش مــن
طـران العــدو الصهيــوين ،فيــا ارتقــى الســبعة اآلخــرون (فريــق اإلنقــاذ) الــذي ترأســه الشــهيد القائــد عرفــات أبــو عبــد
اللــه إثــر استنشــاقهم ومالمســة أجســادهم الطاهــرة للغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ الحربيــة الصهيونيــة.
رحم الله الشهيد املجاهد أحمد السباخي ،وأسكنه مع الحبيب محمد  ،وجعل مقامه يف الجنان مخلد.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ

107

الشهيد املجاهد أحمد محمود ابراهيم أبو عرمانة
حمل أمانة الجهاد حتى الرمق األخري

وكأن شــهر ترشيــن هــو املحطــة التــي يســتقر إليهــا شــهداؤنا،
صــور جميلــة جمعــت ترشيــن الشــهادة واألمل واالنتصــار ،فمنــذ بــدر
الكــرى والصــورة تتكــرر ،ويرافــق ترشيــن العــزة والبطولــة وعنفــوان
الشــهداء الــرد األجمــل يف مواجهــة االنهـزام مــرو ًرا مبعركــة الشــجاعية
حيــث العــزة واإلبــاء إىل رحيــل املعلــم الفــارس ،كل ذلــك كان كفي ـاً
بــأن نعشــق ترشيــن وكل مــن يحــط رحالــه يف كل ترشيــن.

)(2017 - 1987
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ُولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد محمــود أبــو عرمانــة بتاريــخ  21ينايــر (كانــون الثــاين) 1987م يف املحافظــة الوســطى
لقطــاع غــزة ،وبالتحديــد مخيــم الربيــج الــذي كان مرس ًحــا للنشــاطات الفدائيــة عــى مــدار ســنوات االحتــال ،وهــو
املخيــم الــذي حــارب الظلــم ومنطــق الغــاب ،مئــات الشــهداء والجرحــى مــأوا أســوار املخيــم حتــى جدرانــه نُقشــت
بدمائهــم الزكيــة ،ونحــن ال ميكــن أن نصــف حادثــة واحــدة عشــناها يف هــذا املخيــم الــذي كانــت شــعلة االنتفاضــة فيــه
أشــبه بحالــة حــرب.

شــهيدنا املجاهــد أحمــد أبــو عرمانــة هــو واحــد مــن بــن الفقـراء الذيــن تربــوا وعاشــوا لحظــات الحصــار املضنــي
واألمل الســاحق يف مخيمــه ،تلقــى مراحــل تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن باملخيــم قبــل
أن يحصــل عــى الثانويــة العامــة يف مدرســة فتحــي البلعــاوي الثانويــة.
جــاء يف صحيــح مســلم عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص عــن النبــي  أنــه قــال« :الدنيــا متــاع وخــر متاعهــا
املــرأة الصالحــة» ،حظــي الشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو عرمانــة بخــر متــاع الدنيــا حيــث رزقــه اللــه زوجــة صالحــة
أنجــب منهــا أربعــة أبنــاء آخرهــم (حيــاة) التــي خرجــت إىل النــور بعــد يــوم مــن استشــهاده.
صفاته وأخالقه

ـم بنقــا ِء املــاء ،خَيالهــم باتســاعِ الســاء ،لَدَ ي ِهــم ُقــدر ٌة عــى التســام ِح
ـوب البيضــاء ،قلوبهــم بلــونِ الثلــج ،أحالم ُهـ ْ
القُلـ ُ
ـاس فيــه إىل آخــر َقطَ َراتِــه ،هكــذا وصفــت
بـ ِـا حــدو ْد ،وي َت َم َتعــون بقــدر ِة االغتســال مبــا ِء األمــاين ،وقــدر ِة ال ِحلــم واالن ِغـ ِ
زوجــة الشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو عرمانــة قائلــة« :متتــع أحمــد بأخــاق حميــدة ،فهــو صاحــب القلــب الحنــون
ـم النــاس ،وإخوتــه ،ودار عمــه ،وعمــوم عائلتــه ،وكان يفكــر يف النــاس أكــر مــا يفكـ ُر يف نفســه».
الطيــب ،يحمــل هـ َّ
ـب شــهيدنا الفــارس أحمــد أبــو عرمانــة وطنــه ودينــه وأخلــص لهــا ،حالــه دو ًمــا وطنــي أُ ِح ُبــكَ ال بديــل ،أتريــدُ
أحـ َّ
ـيضل ِذكـ ُركَ يف فمــي ،ووصيتــي يف كل جيــل.
ـيضل ُحبــك يف دمــي ،ال لــن أحيــد ولــن أميــل ،سـ ُ
مــن قــويل دليــل ،سـ ُ
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مشواره الجهادي

عمــل الشــهيد املجاهــد أحمــد منــذ نعومــة أظفــاره يف حركــة الجهــاد االســامي ،وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس،
وشــارك يف التصــدي للعديــد مــن التوغــات الصهيونيــة ملخيــم الربيــج ،شــهد معركتي الســاء الزرقــاء والبنيــان املرصوص،
ومــع تطــور العمــل العســكري ودخــول منظومــة راجــات الصواريــخ إىل الفعــل املقــاوم؛ بــرز دوره يف اإلرشاف عــى
إنشــاء أوىل راجــات الصواريــخ مــن خــال األنفــاق األرضيــة وتربيــض الصواريــخ وتجهيزهــا لالنطــاق نحــو مدننــا
املحتلــة ،كــا نــال رشف املشــاركة الفعليــة يف إطــاق صــاروخ (فجــر )5عــى مدينــة «تــل أبيــب» الصهيونيــة يف العــام
2014م؛ بــإرشاف مبــارش مــن الشــهيدين القياديــن البارزيــن عرفــات أبــو عبــد اللــه وحســن أبــو حســنني.
وتســتمر مســر الجهــاد واالستشــهاد فهــو الــذي حمــل أمانــة الجهــاد حتــى الرمــق األخــر ،هــذا مــا تؤكــده الزوجــة
خــال حديثهــا عــن اللحظــات التــي ســبقت ارتقائــه قائل ـ ًة« :وبينــا يجلــس أحمــد يف البيــت ينتظــر إعــداد طعــام
ـمعت خاللــه نــداء اســتغاثة مــن املتصــل الــذي قــال( :الحقنــا يــا أحمــد!) خــرج حينهــا
الغــداء ،رن هاتفــه املحمــول ،سـ ُ
أحمــد مرس ًعــا دون أن يتنــاول الغــداء» ،حالــه حــال الصحــايب الجليــل ُعمــر بــن الحــام حــن بــره النبــي  بجنــة
عرضهــا الســاوات واألرض فألقــى التم ـرات مــن يــده ،وقــال« :لــن أنــا ُحييــت حتــى آكل مت ـرايت هــذه ،إنهــا لحيــاة
طويلــة» ،وتضيــف الزوجــة املكلومــة« :ذهــب أحمــد لنجــدة مــن كانــوا بالنفــق مــن إخوانــه املجاهديــن وعــاد لنــا
ـام لــه وإلخوانــه املقاومــن ويصربنــا عــى فراقــه».
شــهيدً ا ،أســأل اللــه أن يرحمــه ويجعــل الج َّنــة دار مقـ ٍ
موعد مع الشهادة

تاريــخ  30أكتوبــر (ترشيــن األول) 2017م كان موعــد الشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو عرمانــة مــع الشــهادة؛ حــن
هــب لنجــدة إخوانــه يف نفــق الحريــة بعــد أن ُقطــع االتصــال معهــم حيــث قصفــت طائ ـرات العــدو الحربيــة النفــق
بوابــل مــن صواريخهــا املدمــرة ،وبداخلــه الشــهداء املجاهــدون (أحمــد الســباخي ،بــدر مصبــح  ،عــاء أبــو غراب ،شــادي
الحمــري ،محمــد البحيــي) ،فتقــدم شــهيدنا املجاهــد أحمــد أبــو عرمانــة ودخــل إىل نفــق الحريــة برفقــة فريــق اإلنقــاذ
املكــون مــن :الشــهيد القائــد عرفــات أبــو عبداللــه قائــد لــواء الوســطى برسايــا القــدس ،ونائبــه الشــهيد القائــد حســن
أبــو حســنني والشــهداء املجاهــدون (حســام الســمريي ،عمــر الفليــت) مــن رسايــا القــدس و(مصبــاح شــبري ومحمــد
مــروان األغــا) مــن كتائــب القســام؛ النتشــال إخوانهــم املجاهديــن ،لتفاجئهــم الغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ
الحربيــة الصهيونيــة مــا أدى إىل ارتقائهــم جمي ًعــا بعــد استنشــاقهم للغــاز ومالمســته أجســادهم الطاهــرة؛ لريتفــع عــدد
شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا ،فيــا تســتمر رحلــة البحــث عــن املفقوديــن الخمســة ملــدة أربعــة أيــام
دون العثــور عليهــم؛ لتعلــن رسايــا القــدس عــن استشــهادهم يف بيــان رســمي صــادر عنهــا يــوم الجمعــة املوافــق 3
نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2017م ،ومتكنــت قــوات العــدو الصهيــوين مــن البحــث عنهــم مــن خلــف الخــط الزائــل عــى
حــدود قطــاع غــزة وأعلنــت عــن انتشــال جثامينهــم الخمســة واحتجازهــا.
رحــل الشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو عرمانــة ،نســأل اللــه أن يُعــي لــه املقــام ،ويُســكنه الجنــة مــع الكـرام ،إن اللــه
هــو الرحيــم الســام.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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ـعب فلســطني عــن غـرِه بأنــه حيــث كان يف أي بقعــة
م ّيــز اللــهُ شـ َ
عــى أرضــه يف ربــاط إىل يــوم الديــن ،فطــوىب ملــن ســكن فلســطني،
وطــوىب ملــن اجتهــد وعــرف الطريــق فســار فيــه دون تــردد أو تراجــع،
طــوىب ملــن حمــل الســاح ،وســار يف كل ســاح ،وتقــدم الصفــوف
بإقــدام يصحبــه الكفــاح ،فكتــب اللــه لــه شــهادة يلقــى بهــا رســول
اللــه وصحابتــه األقحــاح بجنــة مــن ريحــان ،أعدهــا اللــه تعــاىل ملــن
ســار عــى درب الصــاح ،يف زمــن الفــن والتناقضــات ،فيــا ســعد مــن
اختصــه اللــه بشــهادة يختــم بهــا حياتــه.

)(2017 - 1994

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد بــدر كــال مصبــح مبدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة بتاريــخ  21يونيــو (حزيـران) 1994م؛
لعائلــة فلســطينية ملتزمــة بتعاليــم اإلســام ،تتكــون أرستــه مــن والديــه وثالثــة مــن األشــقاء ترتيبــه الثــاين بينهــم.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد بــدر مصبــح دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة مبــدراس مدينــة ديــر البلــح قبــل أن
يتخــرج مــن كليــة فلســطني التقنيــة.
صفاته وأخالقه

الوالــدة الصابــرة املحتســبة تتحــدث عــن صفــات نجلهــا الشــهيد الفــارس بــدر يف فــرة طفولتــه« :كان بــدر يف
طفولتــه هادئًــا ،متيــز بســمعه وطاعتــه ومســاعدته لنــا يف أعــال البيــتُ ،عــرف بابتســامته التــي ال تــكاد تفــارق
حريصــا عــى رضاهــم.
محيــاه» ،موضحــ ًة أنــه كان بــا ًرا بهــا وبوالــده،
ً
مســجد النقلــة عــى مقرب ـ ٍة مــن شــارع أبــو حســني مبدينــة ديــر البلــح كان مــا ًذا للشــهيد املجاهــد بــدر مصبــح
حيــث حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم ،هكــذا هــم أهــل اللــه الذيــن حدثنــا عنهــم املصطفــى « :إنَّ لِلَّ ـ ِه تَ َبــا َركَ
ـول اللَّ ـ ِه؟ َقـ َ
ـم يَــا َر ُسـ َ
َوتَ َعـ َ
ـم أَ ْهـ ُـل الْ ُق ـ ْرآنِ ».
ـال أَ ْهلِ ـ َن ِم ـ َن ال َّنـ ِ
ـال َصـ َّـى اللَّــهُ َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـل ََّمُ « :هـ ْ
ـاس»َ ،قالُــواَ :م ـ ْن ُهـ ْ
أبحــر شــهيدنا املجاهــد بــدر يف ســرة النبــي العدنــان صــى اللــه اللــه عليــه وســلم ،وتعلــم مــن دروســها الرسيــة
والكتــان ،وحــول هــذا املعنــى العظيــم يتحــدث أحــد أصدقــاء الشــهيد« :مل نكــن نعلــم شــي ًئا عــن طبيعــة عملــه
العســكري فــكان كتو ًمــا صام ًتــا ال يبــوح بــأرساره ألحــد».
مشواره الجهادي

تاقــت نفــس شــهيدنا املجاهــد بــدر أبــو مصبــح للجهــاد يف ســبيل اللــه ،وشــغف قلبــه بالعمــل الجهــادي؛ ألنــه يعلــم
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ـم مــن أركان اإلســام ،وهــو بــاب واســع مــن أبــواب الجنــة ورضــا الرحمــن ،فالتحــق
أنَّ الجهــاد يف ســبيل اللــه ركـ ٌن عظيـ ٌ
بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،منطل ًقــا مــن مســجد النقلــة الــذي تــرىب فيــه وتعــرف عــى أفــكار الحركــة،
ليصــل إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،ويتلقــى الــدورات العســكرية املبتدئــة واملتقدمــة ،وبعــد
أن اشــتد عــود هــذا املقاتــل الشــجاع اختــاره إخوانــه ليصبــح جند ًيــا يف وحــدة نخبــة امليــدان التــي تتميــز بالتدريبــات
القاســية والصعبــة ،وبــرز دوره كمقاتــل صلــب يف معركــة البنيــان املرصــوص عــام 2014م ،كــا ُســجل لــه مشــاركة
إخوانــه يف تربيــض الصواريــخ وتجهيزهــا للرمايــة واالنطــاق نحــو مغتصبــات العــدو ،حتــى وصــل بــه املطــاف ليختــاره
إخوانــه يف قيــادة الرسايــا للعمــل يف وحــدة حفــر األنفــاق التــي مــن ضمــن أهدافهــا تحريــر أرسانــا البواســل مــن خلــف
قضبــان الزنازيــن.
موعد مع الشهادة

تاريــخ  30أكتوبــر (ترشيــن األول) 2017م كان موعــد الشــهيد املجاهــد بــدر مصبــح مــع الشــهادة خــال عملــه
يف نفــق الحريــة حيــث قصفــت طائ ـرات العــدو الحربيــة النفــق بوابــل مــن صواريخهــا املدمــرة ،وبداخلــه الشــهيد
املجاهــد بــدر أبــو مصبــح برفقــة الشــهداء املجاهديــن (أحمــد الســباخي ،محمــد البحيــي ،عــاء أبــو غ ـراب ،شــادي
الحمــري) ،وفقــد االتصــال معهــم ،فهــب لنجدتهــم مجموعــة مــن رسايــا القــدس عــى رأســهم الشــهيد القائــد عرفــات
أبــو مرشــد قائــد رسايــا القــدس بلــواء الوســطى ،ونائبــه الشــهيد القائــد حســن أبــو حســنني ،والشــهداء املجاهــدون مــن
رسايــا القــدس (حســام الســمريي ،عمــر الفليــت ،أحمــد أبــو عرمانــة) ،والشــهيدان املجاهــدان (مصبــاح شــبري ومحمــد
مــروان األغــا) مــن كتائــب القســام ،ويســتمر البحــث عنهــم أربعــة أيــام دون العثــور عليهــم؛ لتعلــن رسايــا القــدس عــن
استشــهادهم يف بيــان رســمي صــادر عنهــا يــوم الجمعــة املوافــق  3نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2017م ،ومتكنــت قــوات
العــدو الصهيــوين مــن البحــث عنهــم مــن خلــف الخــط الزائــل عــى حــدود قطــاع غــزة وأعلنــت عــن انتشــال جثامينهــم
الخمســة واحتجازهــا .وبذلــك يصــل شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا خمســة منهــم ارتقــوا يف االســتهداف
املبــارش مــن ط ـران العــدو الصهيــوين ،وفيــا ارتقــى الســبعة اآلخــرون (فريــق اإلنقــاذ) الــذي ترأســه الشــهيد القائــد
عرفــات أبــو مرشــد إثــر استنشــاقهم ومالمســة أجســادهم الطاهــرة للغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ الحربيــة
الصهيونيــة.
رحــل شــهيدنا املجاهــد بــدر أبــو مصبــح مطمئ ًنــا ،رحمــه اللــه وأحســن مثــواه ،وتجــاوز عــن خطايــاه إنــه رحيــم
مبــن أطاعــه واتقــاه.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ

111
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هــذا الطريــق الــذي يشــقونه مــن غــزة ،حتـ ًـا ســيصل إىل القــدس،
إىل حيفــا ويافــا ،إىل كل األرايض املحتلــة إال أن هــذا الطريــق ليــس
سـ ً
ـهل ،وال مفروشً ــا بالــورود ،بــل معبــدً ا بالــدم والعــرق ،ويدفــع ألجله
خــرة الشــباب مــن دمائهــم وقــو ًدا لـراج الحريــة ،يقضــون الســاعات
الطويلــة يف رســم املســتقبل ،وإنــارة الطريــق ،وتوجيــه البوصلــة إىل
القــدس ،كل هــذا يكلفهــم زهــرة أعامرهــم ،وجميــل أوقاتهــم ،بــل
يكلفهــم أرواحهــم ،مــن أجــل الوطــن ،ومــن أجــل الحريــة والكرامــة.

)(2017 - 1985

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد حســام جهــاد الســمريي بتاريــخ  12ديســمرب (كانــون األول) 1985م يف مدينــة ديــر البلــح
وســط قطــاع غــزة؛ لعائلــة فلســطينية مجاهــدة ُه ِّجــرت مــن مدينــة بــر الســبع يف عــام النكبــة 1948م حــن طردتهــم
منهــا قــوات البغــي والعســف الصهيــوين تحــت تهديــد الســاح؛ لتبــدأ رحلتهــم مــع العــذاب والقهــر والترشيــد إىل أن
احتضنتهــم مدينــة الثــورة بــن جدرانهــا وأزقتهــا وحواريهــا ،وتبقــى املعانــاة وتســتمر اآلالم واألوجــاع بعــد أن قصــف
االحتــال منزلهــم يف معركــة البنيــان املرصــوص عــام 2014م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد حســام الســمريي تعليمــه االبتــدايئ واالعــدادي يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن،
ودرس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة املنفلوطــي الثانويــة.
تــزوج الشــهيد املجاهــد حســام من زوجة صالحة ،أنجبت له طفلــة واحدة ،راج ًيا ربه دو ًما أن تكون له سـرًا من النار.

صفاته وأخالقه

ِ
تطلــب رتبــ َة األرش ِ
ــل عليــكَ ف َخلِّــ ِه والدَّ هــ َر ..فهــو
واإلنصــاف ،وإذا اعتــدى ِخ ٌّ
اف ..فعليــك باإلحســانِ
كنــت
َ
إن
ُ
ـكاف ِ
لــه مـ ٍ
كاف؛ هــذا هــو حــال شــهيدنا البــار حســام اإلحســان لجريانــه وأصدقائــه الذيــن شــهدوا لــه مبســاعدته
للمحتاجــن ،وحبــه لفعــل الخــرات.
حافــظ شــهيدنا املجاهــد حســام عــى بــ ِّره بوالديــه ،يطيعهــا يف كثــر مــن األمــر ،ويبــذل لهــا كل مــا ميلــك،
يطيعهــا يف كل مــا يأمرانــه بــه ،أمـ ًـا يف الفــوز بالجنــة مصدا ًقــا لقــول الحبيــب  كــا جــاء يف صحيــح مســلم« :رغــم
أنــف ثــم رغــم أنــف ثــم رغــم أنــف ،فقيــلَ :مـ ْن يــا رســول اللــه؟ قــالَ :مـ ْن أدرك أبويــه عنــد الكــر أحدهــا أو كليهــا
فلــم يدخــاه الجنــة».
حــرص الشــهيد املقــاوم حســام عــى أداء الصلــوات الخمــس يف املســجد ،فقصــد مســجد الشــهيد محمــود الخواجــة
القريــب مــن ســكناه منــذ طفولتــه ،وحافــظ عــى صــاة الفجــر ،وحضــور حلــق الذكــر وتحفيــظ القــرآن الكريــم.
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مــارس شــهيدنا املجاهــد حســام الســمريي لعبــة كــرة القــدم التــي أحبهــا بشــغف؛ فقــد أحــب الرياضــة وداوم عليهــا،
و ُعــرف بتعلقــه بالخيــول العربيــة األصيلــة وتربيتهــا ،نفقــت إحداهــا يف ذكــرى استشــهاده األوىل.
مشواره الجهادي

مــا أن انطلقــت رشارة انتفاضــة األقــى املباركــة حتــى امتشــق شــهيدنا املجاهــد حســام الســمريي ســاحه ليواجــه بــه
أســطورة الجيــش الــذي ال يقهــر ،فــكان عليهــم مبثابــة طيــور اللــه األبابيــل التــي تقذفهــم بحجــارة مــن ســجيل فتدمــي
بهــا جباههــم وجنوبهــم ،حيــث بــرز دوره كمقاتــل صنديــد يف دك مغتصبــات العــدو الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع
غــزة بالقذائــف والصواريــخ القدســية ،فحظــي باملشــاركة يف معركــة بشــائر االنتصــار والســاء الزرقــاء (2012م) وكــر
الصمــت (2014م) والبنيــان املرصــوص (2014م) ،إىل أن حــط رحالــه يف وحــدة حفــر األنفــاق الجهاديــة ،وحــدة الهــدف
والســر نحــو طريــق الحريــة والتحريــر.
تعــرض شــهيدنا املجاهــد حســام الســمريي خــال مســرته الجهاديــة املباركــة إىل عــدة محــاوالت اســتهداف مــن قبــل
طائـرات العــدو الصهيــوين ،أصيــب يف إحداهــا بجـراح طفيفــة ،واصــل بعدهــا رحلتــه يف ســبيل اللــه راج ًيــا املــوىل -عــز
وجــل -الشــهادة يف ســبيل اللــه.
موعد مع الشهادة

تاريـخ  30أكتوبـر (ترشيـن األول) 2017م كان موعد الشـهيد املجاهد حسـام السـمريي مع الشـهادة حني هب لنجدة
إخوانـه يف نفـق الحريـة بعـد أن ُقطـع االتصـال معهم حيـث قصفت طائرات العـدو الحربيـة النفق بوابل مـن صواريخها
املدمـرة ،وبداخلـه الشـهداء املجاهدون (أحمد السـباخي ،بدر مصبح  ،عالء أبو غراب ،شـادي الحمـري ،محمد البحييص)،
فتقـدم شـهيدنا املجاهـد حسـام السـمريي ودخل إىل نفـق الحرية برفقـة فريق اإلنقاذ املكـون من :الشـهيد القائد عرفات
أبـو مرشـد قائـد رسايـا القـدس بلـواء الوسـطى ،ونائبـه الشـهيد القائـد حسـن أبـو حسـنني ،والشـهداء املجاهـدون (عمر
الفليـت ،أحمـد أبـو عرمانـة) مـن رسايـا القـدس ،و(مصبـاح شـبري ومحمـد مـروان األغـا) مـن كتائـب القسـام؛ النتشـال
إخوانهـم املجاهديـن ،لتفاجئهـم الغـازات السـامة املنبعثة مـن الصواريخ الحربيـة الصهيونية مـا أدى إىل ارتقائهم جمي ًعا
بعـد استنشـاقهم للغـاز ومالمسـته أجسـادهم الطاهـرة؛ لريتفـع عـدد شـهداء نفـق الحريـة إىل اثنـي عشر شـهيدً ا ،فيما
تسـتمر رحلـة البحـث عن املفقودين الخمسـة ملدة أربعـة أيام دون العثـور عليهم؛ لتعلن رسايا القدس عن استشـهادهم
يف بيـان رسـمي صـادر عنهـا يـوم الجمعـة املوافـق  3نوفمبر (ترشيـن الثـاين) 2017م ،ومتكنـت قـوات العـدو الصهيـوين
مـن البحـث عنهـم مـن خلـف الخـط الزائل على حدود قطـاع غزة وأعلنـت عن انتشـال جثامينهـم الخمسـة واحتجازها.
رسا وعالنية عىل مواصلــة الطريق ،فســا ٌم عىل رجالٍ
وميــي رجــال العــز والكرامــة رجــال األنفاق الذين عاهــدوا اللــه ً
ذاب الصخــر بــن أيديهــم وما ذابت وال هانــت عزامئهم ،صنعوا بدمائهم يف باطن األرض كرام ًة ،وعز ًة ملن هم فوق األرض.

رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد حســام الســمريي ،رفيــع القــدر ،كريــم االخــاق ،رحمــه اللــه وأعــى مقامــه ،وجعــل
الفــردوس مثــواه.
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الشهيد املجاهد حسن رمضان حسن أبو حسنني
صاحب الرضبة الصاروخية األوىل لـتل أبيب

ليســت األلقــاب هــي التــي تصنــع الرجــال ،بــل الرجــال هــم الذين
يصنعــون األلقــاب ،يصنعونهــا مبــا يقدمونــه مــن خدمــة حقيقيــة
لدينهــم ووطنهــم ،بهــذا الشــكل عــاش مئــات الرجــال مــن املجاهديــن
عــى مــدار الــراع مــع الكيــان الصهيــوين يف فلســطني ،يف كلــات
متواضعــة جلبنــا قطــرة مــن بحــر عــن قائــد مجاهــد ،جلــب لق ًبــا
هــو األول مــن نوعــه يف تاريــخ املقاومــة الفلســطينية ،أذل الصهاينــة،
وأربــك حســاباتهم ،فهــو أول مــن أطلــق صارو ًخــا عــى مدينــة «تــل
أبيــب» الصهيونيــة.

)(2017 - 1982
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ولــد الشــهيد املجاهــد حســن رمضــان أبــو حســنني (أبــو حمــزة) يف مخيــم الربيــج وســط قطــاع غــزة بتاريــخ  1مــارس
(آذار) 1982م ،هاجــرت عائلتــه مــن قريــة يبنــا املحتلــة منــذ العــام 1948م ،كــا باقــي العائــات الفلســطينية املُه َّجــرة
مــن قراهــا وأراضيهــا.
نشــأ شــهيدنا القائــد حســن أبــو حســنني وســط عائلــة متواضعــة ومحافظــة تتخــذ اإلســام دي ًنــا ورشع حيــاة ،حاملــة
الهــم الفلســطيني بــن أضلعهــا وثــواين عمرهــا ،وكــر شــهيدنا وكــرت معــه مأســاة هــذا الشــعب املنكــوب املــرد هنــا
وهنــاك ،وتــرىب بــن أزقــة املخيــات الفقــرة واملســحوقة؛ ليلتحــق باملرحلــة االبتدائيــة ثــم االعداديــة يف مــدارس وكالــة
غــوث وتشــغيل الالجئــن مبخيــم الربيــج ،وحصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة فتحــي البلعــاوي الثانويــة قبــل أن
يحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف الرتبيــة اإلســامية مــن جامعــة القــدس املفتوحــة.
عــاش الشــهيد املجاهــد حســن حياتــه يف مخيــم الربيــج وســط الضيــق والفقــر الــذي يحــارص كل أبنــاء املخيــات
الفلســطينية ،وكلــا كــر يف الســن ازدادت معاناتــه أكــر إلدراكــه لواقعــه املريــر ،عــرف أن الصهاينــة هــم الذيــن
يشــكلون الهــم اليومــي لــه ولشــعبه وأنهــم وراء كل املصائــب وكل املعانــاة التــي ال تنتهــي ،فعائلتــه املجاهــدة قدمــت
وضحــت بأجمــل أبنائهــا شــهداء عــى طريــق ذات الشــوكة أبرزهــم شــقيقه الشــهيد املجاهــد مصطفــى أبــو حســنني،
واالستشــهادي طــارق أبــو حســنني ،والشــهيد املجاهــد صــاح أبــو حســنني ،وغريهــم مــن الشــهداء األب ـرار.
للشهيد املجاهد حسن أربعة من األبناء ،ثالثة ذكور ،وبنت واحدة.
صفاته وأخالقه

عــرف شــهيدنا املجاهــد حســن ســبيل الهــدى منــذ نعومــة أظافــره ،فحــرص عــى صــاة الجامعــة يف املســجد حيــث
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يشــهد لــه مســجدا الفــاروق والرحمــن مبخيــم الربيــج ،اللــذان فقــدا قم ـ ًرا مــن أقــار حلقاتهــا القرآنيــة والدعويــة،
تفتقــده مجالــس العلــم والفقــه والســرة التــي داوم عــى حضورهــا.
تعلــم الشــهيد املجاهــد أبــو حمــزة يف مدرســة اإلميــان والوعــي والثــورة الحــب واإلخــاص والتفــاين يف العمــل ،هكــذا
يــرىب املجاهــدون يف مدرســة الشــقاقي ،يســرون عــى منهــج االســام العظيــم ،فمــن يحمــل فكــر القــرآن والبندقيــة
وميــي يف ســبيل اللــه يكــن مطمئ ًنــا إىل مصــره إمــا إىل نــر أو شــهادة.
متيــز شــهيدنا املجاهــد حســن بالتفاعــل االجتامعــي مــع األقــارب والجــران واألصدقــاء ،يشــاركهم يف أفراحهــم
وأحزانهــم ،يقــف معهــم بــكل تواضــع ،أحبــه كل مــن عرفــه لصفــاء قلبــه وحســن معاملتــه مــع اآلخريــن.
مشواره الجهادي

انطلـق شـهيدنا املجاهـد حسـن نحـو طريـق الجهـاد واالستشـهاد ،بعـد أن نهـل مـن فكـر حركـة الجهـاد االسلامي،
وتعـرف على منهجهـا الطليعـي الرائـد ،وشـارك منـذ صغـره يف الفعاليات واألنشـطة التـي أقامتهـا الحركة مبخيـم الربيج.
ومـع انـدالع انتفاضـة األقىص املباركة وتشـكيل الخاليا األوىل لرسايا القدس الجناح العسـكري لحركة الجهاد اإلسلامي؛
وقـع الخيـار على شـهيدنا املجاهـد حسـن ليكون أحـد مقاتيل الرسايـا يف مخيـم الربيج ،فحصل على الدورات العسـكرية
والقتاليـة ،نفـذ بعدهـا أرشس العمليـات البطوليـة يف مخيـم الربيـج رشق املحافظـة الوسـطى؛ ليصبـح مطلوبًـا لقـوات
االحتلال الصهيـوين عندمـا اجتاحـت قـوات االحتلال الصهيـوين مخيم الربيج عـام 2003م ،وحـارصت منزلـه وطلبت منه
االستسلام ،فما كان مـن شـهيدنا الفـارس حسـن إال بالـرد عليهـم مبزيـد مـن الطلقـات والقنابـل اليدوية مشـتبكًا معهم
حيـث تقـدم أحـد ضبـاط االحتلال ومعـه مجموعـة مـن الجنـود العتقـال فارسـنا ظانين نفـاد ذخريتـه ،فانقـض عليهـم
كاألسـد الهصـور مطلقًـا مـا بقـي معـه مـن رصاصـات يف مسدسـه مـا أدى إىل مقتل ضابـط وجنـدي وإصابة آخريـن ،قرر
العـدو حينهـا هـدم املنـزل عليـه وهـو حـي يـرزق؛ لينتقمـوا لهزميتهـم النكـراء ،وتـم قصـف املنـزل بالصواريـخ ،وبعـد
انسـحاب العـدو وصـل الشـهيد القائـد بشير الدبـش لينعـاه من فـوق ركام املنـزل ،فإذ بحسـن يخرج من تحـت األنقاض
يصرخ ويقـول« :هـا أن حـي أرزق وال زال يف العمـر بقيـة» ،كما أُصيـب مـرة أخـرى يف العـام 2011م على شـارع صالح
الديـن بالقـرب مـن ديـر البلـح عندمـا قصفت الطائـرات الصهيونية سـيارة كان يسـتقلها هـو ومجموعة مـن رفاقه ارتقى
على إثرهـا الشـهيد املجاهـد محمـد الغمـري ،وتعـرض ملحاولـة اغتيـال يف الدقائـق األخيرة ملعركـة السماء الزرقـاء عـام
2012م ،ويف كل مـرة يـزداد إرصا ًرا على مواصلـة الطريـق ،مل تثنـه إصابته التي عـاىن منها حتى استشـهاده وال منزله الذي
ً
مواصلا طريقه نحو الشـهادة.
ًهـدم مرتين،
ويُســجل لشــهيدنا املقــاوم حســن إعــداده جيشً ــا مــن االستشــهاديني وتدريبهــم وتجهيزهــم لالنفجــار يف أي معركــة
قادمــة مــع العــدو الصهيــوين ،كــا أرشف عــى العديــد مــن عمليــات إطــاق الصواريــخ عــى البلــدات واملغتصبــات
الصهيونيــة القابعــة عــى أراضينــا املحتلــة ،وهــو صاحــب الــرد األول والرسيــع عــى اغتيــال الشــهيد القائــد أحمــد
الجعــري حيــث متكــن مبشــاركة الشــهيد القائــد عرفــات أبــو عبــد اللــه مــن إطــاق صــاروخ (فجــر )5عــى مدينــة «تــل
أبيــب» املحتلــة.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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تتوي ًجــا للبطــوالت التــي ســجلها الشــهيد القائــد حســن وكفاءتــه القتاليــة يف امليــدان تــم تكليفــه ليكــون نائ ًبــا لقائــد
لــواء الوســطى يف رسايــا القــدس الشــهيد املجاهــد عرفــات أبــو عبــد اللــه؛ وأصبــح املــازم والرفيــق للشــهيد أبــو عبــد
اللــه يف الجهــاد واالستشــهاد.
موعد مع الشهادة

تاريــخ  30أكتوبــر (ترشيــن األول) 2017م كان موعــد الشــهيد املجاهــد حســن أبــو حســنني مــع الشــهادة حــن
هــب لنجــدة إخوانــه يف نفــق الحريــة بعــد أن ُقطــع االتصــال معهــم حيــث قصفــت طائ ـرات العــدو الحربيــة النفــق
بوابــل مــن صواريخهــا املدمــرة ،وبداخلــه الشــهداء املجاهــدون (أحمــد الســباخي ،بــدر مصبــح ،عــاء أبــو غــراب،
شــادي الحمــري ،محمــد البحيــي) ،فتقــدم شــهيدنا املجاهــد حســن أبــو حســنني ودخــل إىل نفــق الحريــة برفقــة فريــق
اإلنقــاذ املكــون مــن :الشــهيد القائــد عرفــات أبــو مرشــد قائــد لــواء الوســطى برسايــا القــدس ،والشــهداء املجاهديــن مــن
رسايــا القــدس (حســام الســمريي ،أحمــد أبــو عرمانــة ،وعمــر الفليــت) ،والشــهيدان املجاهــدان (مصبــاح شــبري ومحمــد
مــروان األغــا) مــن كتائــب القســام؛ النتشــال إخوانهــم املجاهديــن ،لتفاجئهــم الغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ
الحربيــة الصهيونيــة مــا أدى إىل ارتقائهــم جمي ًعــا بعــد استنشــاقهم للغــاز ومالمســته أجســادهم الطاهــرة؛ لريتفــع عــدد
شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا ،فيــا تســتمر رحلــة البحــث عــن املفقوديــن الخمســة ملــدة أربعــة أيــام
دون العثــور عليهــم؛ لتعلــن رسايــا القــدس عــن استشــهادهم يف بيــان رســمي صــادر عنهــا يــوم الجمعــة املوافــق 3
نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2017م ،ومتكنــت قــوات العــدو الصهيــوين مــن البحــث عنهــم مــن خلــف الخــط الزائــل عــى
حــدود قطــاع غــزة وأعلنــت عــن انتشــال جثامينهــم الخمســة واحتجازهــا.
دروســا يف الجهــاد ومــا أعــد اللــه للمجاهــد؛
رحــم اللــه شــهيدنا القائــد حســن أبــو حســنني؛ فلقــد ل َّقــن الصهاينــة ً
إىل روحــك الطاهــرة الســام ،نســأل اللــه أن يجمعنــا بــك يف عليــن مــع األنبيــاء والشــهداء والصديقــن.

116

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد شادي سامي أحمد الحمري
رسا
اختار طريق الشهادة ً

كل العشــاق كانــوا عــى موعــد ،كل الحيــارى كانــوا بانتظــارك،
تقدمــت يف أصعــب االوقــات ،وحملــت ثــورة االســام ،أعلنــت أال
ثــورة بدونــه؛ فهــو األقــدر عــى الجــواب ،أجبــت عــى مراحــل الحيــاة
وتســاؤالتها الوقتيــة ،بــدأت الرحلــة بتحطيم أســطورة الوهــم والحصار
وارتحلــت برفقــة أحــد عــر قم ـ ًرا تطــوف معهــم بــن أزقــة الوطــن
وحواريــه املضيئــة بالوجــع اليومــي ،غــرت مســار املعادلــة ،وأقحمــت
روح التمــرد إىل نفــوس املاليــن ،ال نكـران لفعــل الجميــل ،فــكان دمــك
أجمــل عنــوان للقــدس ،وأقــدس خيــار ،فــا خيــار إال خيــار األح ـرار.

)(2017 - 1993

الميالد والنشأة

ولـد الشـهيد املجاهـد شـادي سـامي الحمـري مبدينة دير البلح وسـط قطـاع غزة ،بتاريـخ  16فرباير (شـباط) 1993م؛
رسا
لعائلـة فلسـطينية ملتزمـة بتعاليـم اإلسلام ،تعود جذورهـا ملدينة يافا (عـروس البحر) التـي َه َّجرهم االحتلال منها ق ً
يف العـام 1948م .تتكـون أرستـه مـن والديه وثالثة من األشـقاء وشـقيقة واحـدة ،ترتيبه الثـاين بينهم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد شــادي الحمــري تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبدرســة الشــهيد عبــد الكريــم العكلــوك
األساســية ،وحصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة الشــهيد عبــد الكريــم العكلــوك الثانويــة للبنــن ،قبــل أن يلتحــق
بجامعــة فلســطني ويتخــرج مــن كليــة تكنولوجيــا املعلومــات.
صفاته وأخالقه

ُعـرف الشـهيد املجاهـد شـادي الحمـري بأخالقـه العالية وصفاتـه النبيلة ،وحول هـذه الصفات يتحدث أحـد أصدقائه
ً
قائلا« :كان _رحمـه اللـه_ يتميـز برسعـة تلبيـة نـداء الله أكبر ،والتوجه ألقرب مسـجد للجلـوس فيه لحني إقامـة الصالة،
محافظًـا على أداء الصلاة يف وقتهـا السـيام صلاة الفجـر يف مسـجد الشـهداء القريـب مـن مـكان سـكناه» ،فيما يصفـه
صديـق آخـر« :حـرص الشـهيد شـادي على صيام يومـي االثنين والخميس مـن كل أسـبوع تب ًعا للسـنة النبويـة املطهرة».
وعــن آخــر ليلــة مكــث فيهــا شــهيدنا املقــاوم شــادي ببيتــه يقــول شــقيقه« :أعــرف أن شــادي ينتمــي لرسايــا القــدس،
لكــن ال أعــرف طبيعــة عملــه ،فقــط الــذي أعرفــه أنــه يخــرج بعــد صــاة الفجــر وال يعــود إال يف اليــوم التــايل ،عمــل
عــى الحفــاظ عــى أرساره ،وكان كتو ًمــا ال يبــوح بهــا حتــى ألقــرب النــاس إليــه» ،موض ًحــا أن كل يشء يف حيــاة شــقيقه
شــادي يوحــي بأنــه مفـ ٌ
ـارق يف أي لحظــة إىل مــكان آخــر يســتحق أن يكــون فيــه.
مشواره الجهادي

قصــد شــهيدنا املجاهــد شــادي الحمــري مســجد الشــهداء حيــث حلقــات العلــم وجلســات اإلميــان والوعــي
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والثــورة ،فتعــرف عــى فكــر حركــة الجهــاد االســامي وشــارك يف أنشــطتها وفعالياتهــا التنظيميــة إىل أن اختــاره إخوانــه
يف الحركــة للعمــل العســكري ،فالتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،حيــث تأثــر الشــهيد شــادي
برفيــق دربــه الشــهيد تامــر الحمــري الــذي تعلــم منــه أروع املعــاين يف البطولــة والفــداء والتضحيــة يف ســبيل اللــه.
تلقــى شــهيدنا املقــاوم شــادي الحمــري خــال رحلــة الجهــاد واالستشــهاد العديــد مــن الــدورات العســكرية حيــث
أثبــت دو ًمــا كفاءتــه وقدراتــه العاليــة يف ســاحات التدريــب مــا أَهلَّــه للعمــل يف وحــدة حفــر األنفــاق التــي متيــز فيهــا
باالنضبــاط والحضــور الباكــر لعملــه؛ مطب ًقــا قــول الحبيــب « :إن اللــه يحــب إذا عمــل أحدكــم عمـ ًـا أن يتقنــه» .هــذا
هــو شــعار املجاهــد املخلــص املتفــاين يف عملــه ،يعمــل يف الظــام مــن أجــل أن يــرى أرسانــا النــور ،هــذا هــو ديدنهــم يف
وحــدة حفــر األنفــاق الجهاديــة.
كــا ُســجل لشــهيدنا املجاهــد شــادي مشــاركته يف كثــر مــن املهــات الخاصــة مــع الشــهيد املجاهــد تامــر الحمــري،
منهــا نقــل معــدات وتوصيلهــا إلخوانهــا املجاهديــن عــى الثغــور ،إضافــة لتنفيــذه العديــد مــن عمليــات تربيــض
وتخزيــن الصواريــخ عــى مقربــة مــن نقــاط التــاس ،وال يــكاد يخفــى عــى أحــد بعــد استشــهاده أنــه قــام بتصويــر
وتوثيــق صواريــخ الرسايــا القدســية وهــي تنتظــر اإلشــارة لــي تحــط رحالهــا يف عقــر الكيــان الصهيــوين املســخ؛ فمهمــة
التصويــر الحــريب ال تقــل خطــورة عــن عمليــة إطــاق الصواريــخ ،فبــكل بســالة وشــجاعة نفــذ العديــد مــن تصويــر
عمليــات إطــاق الصواريــخ خــال معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م.
موعد مع الشهادة

تاريـخ  30أكتوبـر (ترشيـن األول) 2017م كان موعد الشـهيد املقاوم شـادي الحمري مع الشـهادة خالل عمله يف نفق
الحريـة حيـث قصفـت طائـرات العـدو الحربيـة النفـق بوابـل مـن صواريخهـا املدمـرة ،وبداخله الشـهيد املجاهد شـادي
الحمـري برفقـة الشـهداء املجاهديـن (أحمـد السـباخي ،محمـد البحيصي ،علاء أبـو غـراب ،بدر مصبـح) وفُقـد االتصال
معهـم ،فهـب لنجدتهـم مجموعـة مـن رسايـا القـدس على رأسـهم الشـهيد القائـد عرفات أبـو مرشـد قائد لواء الوسـطى
برسايـا القـدس ،ونائبـه الشـهيد القائد حسـن أبو حسـنني والشـهداء املجاهدون من رسايا القدس (حسـام السـمريي ،عمر
الفليـت ،أحمـد أبـو عرمانـة) والشـهيدان املجاهـدان (مصبـاح شـبري ومحمـد مـروان األغـا) من كتائب القسـام ،ويسـتمر
البحـث عنهـم أربعـة أيـام دون العثـور عليهـم؛ لتعلـن رسايـا القـدس عـن استشـهادهم يف بيـان رسـمي صـادر عنها يوم
الجمعـة املوافـق  3نوفمبر (ترشيـن الثـاين) 2017م ،ومتكنـت قـوات العـدو الصهيوين مـن البحث عنهم مـن خلف الخط
الزائـل على حـدود قطـاع غزة وأعلنـت عن انتشـال جثامينهـم الخمسـة واحتجازها.

وبذلــك يصــل شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا خمســة منهــم ارتقــوا يف االســتهداف املبــارش مــن طـران
العــدو الصهيــوين ،وفيــا ارتقــى الســبعة اآلخــرون (فريــق اإلنقــاذ) الــذي ترأســه الشــهيد القائــد عرفــات أبــو مرشــد إثــر
استنشــاقهم ومالمســة أجســادهم الطاهــرة للغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ الحربيــة الصهيونيــة.
رحــل الشــهيد املجاهــد شــادي الحمــري ،رحمــه اللــه ،وأحســن مثــواه وأجــزل عطــاه ،إن اللــه لطيــف مبــن وااله
واتقــاه.
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الشهيد املجاهد عرفات مرشد خليل أبو عبد الله
قدم روحه نرص ًة لجنوده

قوافــل ميضــون ،ينتــرون يف األفــق ،يتخللــون يف عمــق األرض،
يُنبتــون يف كل يــوم جديــد ألــف شــهيد وشــهيد ،يرســمون خارطــة
الوطــن بدمائهــم الزكيــة ،ويزينونــه بأشــائهم املتناثــرة؛ لــي يــرى
أرسانــا الحريــة .هكــذا هــم الشــهداء القــادة دو ًمــا عــى مـ ِّر العصــور،
منــذ ســعد بــن معــاذ ،وكعــب بــن زيــد ،وعــز الديــن القســام ،وســيد
ً
وصــول إىل شــهيدنا القائــد عرفــات أبــو
قطــب ،وفتحــي الشــقاقي،
عبــد اللــه ،وكل قوافــل الطُهــر والنقــاء التــي أعلنــت أنهــا للــه جــددت
الــوالء ،وبدمائهــا وأرواحهــا برهنــت عــى الوفــاء.

)(2017 - 1969

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد عرفــات مرشــد أبــو عبــد اللــه يف مخيــم الربيــج وســط قطــاع غــزة بتاريــخ  23فربايــر (شــباط)
1969م بعــد نكســة فلســطني واألمــة العربيــة واإلســامية بســنتني ،ول ُيكـ َّون معــه القــدر مالمــح عنفــوان أبطــال هــذه
املرحلــة الذيــن حاولــوا برصاصهــم إعطــاء األمــل للفقـراء الذيــن خذلهــم حــكام األمــس ،خــرج ليتقمــص حيــاة شــقيقه
الشــهيد القائــد محمــد (أبــو مرشــد) ،نجــم ســطع يف ســاء الوطــن ،ومخيلــة عرفــات.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد عرفــات وســط عائلــة فلســطينية تنحــدر أصولهــا مــن قريــة «يبنــا» املحتلــة منــذ العــام
1948م ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث ،ومل يســتكمل دراســته الثانويــة يف حينهــا
ألســباب عديــدة أهمهــا اشــتعال انتفاضــة الحجــارة ،األمــر الــذي جعلــه يتفــرغ بكامــل وقتــه للعمــل الجهــادي ومقاومــة
االحتــال الغاصــب ،وح ًبــا يف العلــم وأهلــه اســتكمل شــهيدنا املجاهــد أبــو عبــد اللــه مســرته التعليميــة ليحصــل عــى
الثانويــة العامــة يف العــام 2011م.
للشــهيد املجاهــد مثانيــة أبنــاء ،خمســة ذكــور ،وثــاث بنــات هــم( :عبــد اللــه ،مرشــد ،محمــد ،تامــر ،آدم ،هنــادي،
الرا ،ليــان).
صفاته وأخالقه

أدرك شــهيدنا املعطــاء أبــو عبــد اللــه أن طريــق الفــاح والفــوز بالجنــة يكمــن يف وصيــة رب العاملــن بقضــاء
ـم
ـر لَ َعلَّكُـ ْ
حوائــج النــاس ،مسرتشــدً ا بقولــه تعــاىلَ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا الَّ ِذيـ َن آ َم ُنــوا ا ْركَ ُعــوا َو ْاسـ ُجدُ وا َوا ْع ُبــدُ وا َر َّبكُـ ْ
ـم َوا ْف َعلُــوا الْ َخـ ْ َ
تُ ْفلِ ُحــونَ ﴾ .وحــول هــذا الخلــق العظيــم يصفــه شــقيقه أبــو عمــر قائـ ًـا« :تعهــد أبــو عبــد اللــه ألحــد املحتاجــن باملخيــم
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بصيانــة وإصــاح كرســيه املتحــرك وتغيــر بطاريتــه كل عــام».
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حــرص الشــهيد القائــد أبــو عبــد اللــه عــى التزامــه الدينــي ،فقصــد مســجد النــور يف مخيــم الربيــج؛ ليــرىب عــى
موائــد القــرآن وحلقــات الذكــر ،وأعــد نفســه دو ًمــا للقــاء اللــه فــأدى فريضــة الحــج؛ ليكمــل أركان إســامه الخمســة،
راج ًيــا املــوىل عــز وجــل أن يرزقــه الشــهادة بعــد أداء فريضــة الحــج.
بــن جنبــات حيــا ٍة ُصبغــت باللــون العســكري ،تجــد شــهيدنا القائــد أبــو عبــد اللــه محافظًــا عــى دوره اإلنســاين،
فهــو القائــد واألب الحنــون والقلــب الرحــب الــذي يتســع للجميــع ،بكلــات يعترصهــا األمل تصفــه زوجتــه الصابــرة أم
عبــد اللــه بقولهــا« :كان أبــو عبــد اللــه يقــي ُجــل وقتــه خــارج املنــزل ليــل نهــار بحكــم عملــه الجهــادي ،باســتثناء
يــوم الجمعــة إذ كان يخصصــه للعائلــة وألبنائــه؛ يك يعــر عــن اشــتياقه لهــم واالطمئنــان عليهــم وتوصيتهــم بــأن يســروا
عــى دربــه بعــد استشــهاده».
مشواره الجهادي

مــا أن تفجــرت انتفاضــة الحجــارة انتفاضــة الثــورة يف األرض املحتلــة عــام 1987م ،حتــى غــدا الشــهيد املجاهــد أبــو
عبــد اللــه مــن أوائــل الذيــن لبــوا نــداء الواجــب ،فــكان أول املتصديــن لقــوات االحتــال وعصاباتــه النازيــة املجرمــة،
فأخــذ يقــاوم جنــود االحتــال ويشــارك يف فعاليــات االنتفاضــة مــن قــذف للحجــارة ورمــي الزجاجــات الحارقــة عــى
رضا دو ًمــا
دوريــات االحتــال ،والكتابــة عــى الجــدران ،وتوزيــع البيانــات واملشــاركة يف الفعاليــات الشــعبية ،لتجــده حــا ً
يف امليــدان ،يواجــه املحتــل بــكل بســالة ،وتعــرض إلصابــة بطلــق نــاري أثنــاء تصديــه لدوريــات االحتــال ،ليصبــح بعدهــا
أكــر صالبــة وعنفوانًــا ،وأصيــب مــر ًة أخــرى وأدت إصابتــه الثانيــة لوقوعــه يف األرس ،وحكمــت عليــه املحكمــة الصهيونيــة
الظاملــة بالســجن ملــدة عــام ،وبعــد اإلفـراج عنــه يف العــام 1989م ،اتجــه نحــو العمــل الحــر وعمــل يف املقــاوالت دون
أن يبتعــد عــن عملــه التنظيمــي يف حركــة الجهــاد االســامي ،لتبــدأ بعدهــا رحلــة املطــاردة واملالحقــة مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة التابعــة لســلطة الحكــم الــذايت والتــي أنشــئت مبوجــب اتفاقيــة أوســلو يف العــام 1993م.
ومــع انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة بــرز دور الشــهيد القائــد أبــو عبــد اللــه يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي يف حينهــا ،فقــام بتشــكيل أوىل الخاليــا العســكرية للرسايــا يف مخيــم الربيــج حيــث تــوىل
مســئولية رسايــا القــدس يف مخيــم الربيــج ،ونفــذ يف حينهــا العديــد مــن عمليــات إطــاق الصواريــخ عــى املغتصبــات
الصهيونيــة ،وصــد االجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة عــى الحــدود الرشقيــة ملخيــم الربيــج ،فتنقــل يف دوائــر العمــل
العســكري لرسايــا القــدس حتــى أصبــح الــذراع األميــن لشــقيقه الشــهيد القائــد محمــد أبــو مرشــد قائــد اللــواء الســابق.
بعــد استشــهاد شــقيقه أبــو مرشــد قائــد لــواء الوســطى يف رسايــا القــدس؛ وقــع اختيــار رسايــا القــدس عــى الشــهيد
املجاهــد عرفــات أبــو عبــد اللــه ليتــوىل مســئولية لــواء الوســطى يف رسايــا القــدس ،ويصبــح عضـ ًوا يف املجلــس العســكري
لرسايــا القــدس ،واســتطاع الشــهيد عرفــات أبــو عبــد اللــه إعــادة ترتيــب صفــوف املجاهديــن يف رسايــا القــدس يف
املنطقــة الوســطى ،وتنظيمهــا الســيام بعــد أن كانــت تلقــت رضبــات عــدة بعــد استشــهاد عــدد مــن القــادة يف املنطقــة
وارتقــى بهــا ،وانخــرط يف العمــل بــن صفــوف جنــوده ،وعمــل بيــده يف تصنيــع وتربيــض الصواريــخ ،ونــال رشف أول مــن
طــور «راجمــة الصواريــخ» ،وكذلــك اســتخدام صواريــخ «الكورنيــت» النوعيــة يف معركــة الســاء الزرقــاء عــام 2012م،
برفقــة الشــهيد القائــد حســن أبــو حســنني ،كــا متكــن مــن رضب مدينــة «تــل أبيــب» الصهيونيــة ألول مــرة يف تاريــخ
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املقاومــة الفلســطينية بصــاروخ «فجــر »5ر ًدا عــى اغتيــال نائــب القائــد العــام لكتائــب القســام الشــهيد املجاهــد أحمــد
الجعــري.
طــور الشــهيد القائــد أبــو عبــد اللــه البنيــة التحتيــة للرسايــا بعــد هــذه املرحلــة ،مــن خــال منظومــة األنفــاق،
واســتمروا يف اإلعــداد والتجهيــز خــال الســنوات األخــرة ،وعمــل بهــا بنفســه ،مــا يعــرض نفســه للخطــر األمــر الــذي
المــه عليــه كثــر مــن إخوانــه؛ موض ًحــا لهــم أنــه ال يســتطيع أن يــرك أبنــاء النــاس تحــت األرض ويبقــى بعيــدً ا عنهــم.
تعــرض الشــهيد القائــد عرفــات أبــو عبــد اللــه لعــدة محــاوالت اغتيــال أحدهــا عندمــا قصفــت شــقته خــال معركــة
الســاء الزرقــاء عــام 2012م ،وبرفقتــه الشــهيد القائــد حســن أبــو حســنني ،وأخــرى يف معركــة البنيــان املرصــوص ،ويف
كل مــرة كان يــزداد قــوة وصالبــة ،ومل تثنــه هــذه املحــاوالت عــن مواصلــة طريــق الجهــاد واالستشــهاد.
موعد مع الشهادة

ال يعــرف العشــاق أيــن ســيلتقون؟ يف الســجن ،أم يف املــوت ،أم يف ظــل وردة! تاريــخ  30أكتوبــر (ترشيــن األول)
ـب لنجــدة جنــوده يف نفــق الحريــة
2017م كان موعــد الشــهيد القائــد عرفــات أبــو عبــد اللــه مــع الشــهادة ،حــن هـ َّ
بعــد أن ُقطــع االتصــال معهــم عندمــا قصفــت طائـرات العــدو الحربيــة النفــق بوابــل مــن صواريخهــا املدمــرة ،وبداخلــه
الشــهداء املجاهــدون (أحمــد الســباخي ،بــدر مصبــح ،عــاء أبــو غ ـراب ،شــادي الحمــري ،محمــد البحيــي) ،فتقــدم
شــهيدنا القائــد عرفــات أبــو عبــد اللــه ودخــل إىل نفــق الحريــة برفقــة فريــق اإلنقــاذ املكــون مــن :نائبــه الشــهيد القائــد
حســن أبــو حســنني والشــهداء املجاهديــن (حســام الســمريي ،أحمــد أبــو عرمانــة ،عمــر الفليــت) مــن رسايــا القــدس
والشــهيدين املجاهديــن (مصبــاح شــبري ،ومحمــد مــروان األغــا) مــن كتائــب القســام؛ النتشــال إخوانهــم املجاهديــن،
لتفاجئهــم الغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ الحربيــة الصهيونيــة مــا أدى إىل ارتقائهــم جمي ًعــا بعــد استنشــاقهم
للغــاز ومالمســته أجســادهم الطاهــرة؛ لريتفــع عــدد شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا ،فيــا تســتمر رحلــة
البحــث عــن املفقوديــن الخمســة ملــدة أربعــة أيــام دون العثــور عليهــم؛ لتعلــن رسايــا القــدس عــن استشــهادهم يف بيان
رســمي صــادر عنهــا يــوم الجمعــة املوافــق  3نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2017م ،ومتكنــت قــوات العــدو الصهيــوين مــن
البحــث عنهــم مــن خلــف الخــط الزائــل عــى حــدود قطــاع غــزة وأعلنــت عــن انتشــال جثامينهــم الخمســة واحتجازهــا.
رحــم اللــه تعــاىل الشــهيد املجاهــد أبــو عبــد اللــه ،القائــد ال ُهــام ،وريض عنــه وعــن كل الشــهداء الصادقــن
املخلصــن الذيــن يعملــون للــه ال لدنيــا يصيبونهــا ،وبوأهــم مــن الفــردوس األعــى أســمى منزلــة ،وأرفــع مقــام ،إنــه
الســميع املجيــب.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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وبعــد أن تعلــو الــروح الطاهــرة لتلقــي مبثيالتهــا عنــد بارئهــا،
وتنعــم بوعــد الرحمــن لتمســكها بنــور اإلميــان ،يبقــى نجمهــا يســطع
يف ســائنا الدنيــا ،وينــر شــغاف قلوبنــا ،وعشــق الشــهادة الــذي خلفــه
لنــا ،ونــدرك أن الشــهيد وحــده هــو الــذي يضحــي بالغــايل مــن أجــل
أن نعيــش نحــن ،مــن أجــل أن تنبــت الــورود الحمـراء التــي اصطبغــت
بدمــه املمــزوج بـراب وطنــه ،تعطــر رائحتهــا الوجــود ،لألجيــال مجــدً ا
عظيــا منلكــه ونحتويــه ،يحــاول أعداؤنــا أن يســلبوه منــا ،وكلــا
ً
فعلــوا ذلــك نظرنــا لجبيننــا ،لنــور نجومنــا الــذي يســطع ككوكــب دري،
فنــزداد صالبــة وتتســارع بــه أرواحنــا لتفــوز بالجنــة.

)(2017 - 1992

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء ســامي أبــو غـراب يف مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة بتاريــخ  15أكتوبــر (ترشيــن
األول) 1992م ،نشــأ وترعــرع يف أحضــان عائلــة فلســطينية ذاقــت مـرارة املحتــل كــا كل العائــات الفلســطينية الصابــرة
املحتســبة ،تتكــون أرستــه مــن والديــه ومثانيــة أشــقاء وشــقيقة واحــدة.
وكــا الكثرييــن مــن أبنــاء شــعبنا الصامــد تلقــى الشــهيد املجاهــد عــاء تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس الحكومــة بغــزة،
وشــاء اللــه أال ُيكمــل تعليمــه ،فــكان مــن العبــاد الزاهديــن ،وقــد قــى ُجــل وقتــه بــن مصــى العائلــة القريــب مــن
ســكناه وبــن عملــه الجهــادي يف رسايــا القــدس.
صفاته وأخالقه

إن القلــب إذا ذاق طعــم عبــادة اللــه واإلخــاص لــه مل يكــن يشء قــط عنــده أحــى مــن ذلــك ،وال أطيــب وال ألــذ،
وهــذه اللــذة والراحــة بالعبــادة واألنــس بهــا وجدهــا شــهيدنا املقــدام عــاء شــعاره دو ًمــا« :لــو علــم امللــوك وأبنــاء
امللــوك مــا نحــن فيــه لجالدونــا عليــه بالســيوف».
الســيد أبــو ثائــر أبــو غـراب والــد الشــهيد املجاهــد عــاء يصــف أخــاق نجلــه قائـ ًـا« :إن الــكالم عــن عــاء ال ميكــن
أن نذكــره يف مواقــف أو ألقــاب ،أخالقــه فــوق الوصــف ،أجمــع عــى محبتــه كل مــن عرفــه» ،موض ًحــا رضــاه التــام عنــه،
سـ ً
ـائل املــوىل عــز وجــل أن يتقبلــه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء.

مشواره الجهادي

تأثــر شــهيدنا املجاهــد مبعركــة الســاء الزرقــاء التــي خاضتهــا املقاومــة الفلســطينية مــع العــدو الصهيــوين يف العــام
2012م ،حتــى تاقــت نفســه للجهــاد يف ســبيل اللــه ،فقصــد حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وشــارك يف أنشــطتها
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وفعاليتهــا التنظيميــة مبدينــة ديــر البلــح قبــل أن يلتحــق بوحــدة التعبئــة لرسايــا القــدس الــذراع العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ليكــون أحــد مجاهــدي الفــوج األول (فــوج فجــر) الــذي أســمته الرسايــا بهــذا االســم تيم ًنا
بصواريــخ الفجــر حيــث كان للرسايــا رشف الســبق يف توجيههــا وإطالقهــا نحــو مدينــة «تــل أبيــب» الصهيونيــة خــال
معركــة الســاء الزرقــاء ،وبعــد أن نجــح الشــهيد املقــاوم عــاء يف اختبــارات وحــدة التعبئــة ،واجتــاز مرحلــة املقابــات
الشــخصية بنجــاح؛ تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية املبتدئــة واملتقدمــة بجانــب التعبئــة الفكريــة والدينيــة
حتــى وقــع عليــه االختيــار للعمــل يف وحــدة حفــر األنفــاق التــي روى فيهــا بعرقــه قبــل دمــه تـراب وطنــه املغبــون.
موعد مع الشهادة

تاريــخ  30أكتوبــر (ترشيــن األول) 2017م كان موعــد الشــهيد املجاهــد عــاء أبــو غـراب مــع الشــهادة خــال عملــه
يف نفــق الحريــة حيــث قصفــت طائ ـرات العــدو الحربيــة النفــق بوابــل مــن صواريخهــا املدمــرة ،وبداخلــه الشــهيد
املجاهــد عــاء أبــو غ ـراب برفقــة الشــهداء املجاهديــن (أحمــد الســباخي ،محمــد البحيــي ،شــادي الحمــري ،بــدر
مصبــح) وفُقــد االتصــال معهــم ،فهــب لنجدتهــم مجموعــة مــن رسايــا القــدس عــى رأســهم الشــهيد القائــد عرفــات
أبــو مرشــد قائــد لــواء الوســطى برسايــا القــدس ،ونائبــه الشــهيد القائــد حســن أبــو حســنني والشــهداء املجاهــدون مــن
رسايــا القــدس (حســام الســمريي ،عمــر الفليــت ،أحمــد أبــو عرمانــة) والشــهيدان املجاهــدان (مصبــاح شــبري ومحمــد
مــروان األغــا) مــن كتائــب القســام ،ويســتمر البحــث عنهــم أربعــة أيــام دون العثــور عليهــم؛ لتعلــن رسايــا القــدس عــن
استشــهادهم يف بيــان رســمي صــادر عنهــا يــوم الجمعــة املوافــق  3نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 20147م ،ومتكنــت قــوات
العــدو الصهيــوين مــن البحــث عنهــم مــن خلــف الخــط الزائــل عــى حــدود قطــاع غــزة وأعلنــت عــن انتشــال جثامينهــم
الخمســة واحتجازهــا.
وبذلــك يصــل شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا خمســة منهــم ارتقــوا يف االســتهداف املبــارش مــن طـران
العــدو الصهيــوين ،وفيــا ارتقــى الســبعة اآلخــرون (فريــق اإلنقــاذ) الــذي ترأســه الشــهيد القائــد عرفــات أبــو مرشــد إثــر
استنشــاقهم ومالمســة أجســادهم الطاهــرة للغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ الحربيــة الصهيونيــة.
رحل الشهيد املجاهد عالء غراب ،رحمه الله وغفر له وتجاوز عن ذنوبه ،وألحقنا بركبه إنه سميع مجيب.
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الشهيد املجاهد عمر نصار محمد الفليت
لبى نداء إخوانه وفاز بالشهادة

كــا كل الشــهداء نحــاول أن نرثيهــم بكلامتنــا املكبلــة بالخجــل،
ونحــاول أن نقــرب مــن وهجهــم الســاطع باألمــل والثــورة ،ذلــك
ألنهــم ذهبــوا إىل حيــث أرادوا ومتنــوا ،وبقينــا نحــن يف دنيانــا نصــارع
قســوة اللحظــة ونحتــار ،لقــد اختــار عمــر الطريــق األقــرب إىل اللــه
بعــد أن قــرر االنحيــاز ،فيــا لهــذا الحــر األيب ،كــم نحتــاج إىل دفء
حرارتــك ونقــاوة قلبــك.

)(2017 - 1987

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد عمــر نصــار الفليــت (أبــو أحمــد) يف مدينــة الثــورة والبطولــة مدينــة ديــر البلــح بتاريــخ 12
يوليــو (متــوز) 1987م ،يف ذلــك العــام الــذي شــهد انتفاضــة الحجــارة املباركــة ،خــرج شــهيدنا إىل دنيــا مليئــة باملتناقضات
الوقتيــة؛ لينحــاز بعدهــا ملــا هــو أوىل يف عــرف الكفــاح.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عمــر تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة املصــدر ،واإلعــدادي مبدرســة رودلــف فالــر ،والثانويــة
مبدرســة املنفلوطــي ،وشــاء اللــه أال يقــوم بإكــال مســرته التعليميــة.
تزوج شهيدنا املجاهد أبو أحمد من رفيقة دربه ،وأنجب منها طفلني هام أحمد ومحمد.
صفاته وأخالقه

ـي
الرسيــة والكتــان ســمة متيــز بهــا شــهيدنا املجاهــد عمــر الفليــت ،لســان حالــه دو ًمــا :وقــد تَ ْن ِطـ ُـق األشــيا ُء و ْهـ َ
ـق املُخ ِْبيـ َن كال ُم ،وهــذا مــا أكــده أحــد أصدقائــه املقربــن منــه قائـ ًـا« :عمــر مــن الرجــال القالئــل
َص َوا ِمـ ٌ
ـت ومــا ك ُّل نُطْـ ِ
الذيــن عهدناهــم كتومــن ،ال يبــوح ألصدقائــه ال بكبــرة وال بصغــرة حتــى إننــا تفاجأنــا بأنــه يعمــل يف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني».
كــا ُعــرف شــهيدنا البــار أبــو أحمــد برحابــة صــدره وابتســامته املرشقــة حيــث يضيــف صديقــه قائـ ًـا« :عــاش عمــر
ضحــوكًا ال تغيــب االبتســامة عــن ثغــره الباســم».
مشواره الجهادي

ســار شــهيدنا املجاهــد عــى طريــق ذات الشــوكة ،متخـ ًذا مــن حركــة الجهــاد اإلســامي الوســيلة للوصــول إىل جنــة
الرحمــن حيــث كان الحــس اإلســامي لديــه يتكــدس منــذ الصغــر؛ وذلــك بفضــل تــردده عــى مســجد صهيــب الرومــي،
فنهــل مــن فكــر الحركــة وتعلــم بــن أحضــان حلقاتهــا الدينيــة تــاوة القــرآن الكريــم حتــى اختــاره إخوانــه يف رسايــا
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القــدس للعمــل العســكري ،ونــال رشف املشــاركة يف املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين :بشــائر
االنتصــار ،كــر الصمــت ،الســاء الزرقــاء ،والبنيــان املرصــوص ،كــا ُس ـ َّجل لــه تنفيــذ العمليــات مــن مهــام إطــاق
الصواريــخ عــى املغتصبــات املحاذيــة لقطــاع غــزة ،وبعــد أن ظهــر دور الشــهيد املميــز وكفاءتــه العاليــة يف األعــال
املوكلــة إليــه وخاص ـ ًة محافظتــه عــى الرسيــة والكتــان تــم نقلــه للعمــل يف وحــدة حفــر األنفــاق؛ ليشــارك إخوانــه
الذيــن يعملــون بصمــت ،وهــم يبحثــون عــن وطــن مفقــود يف باطــن األرض ،بوصلتهــم نحــو القــدس ،وســتبقى أنفاقهــم
تــيء لنــا الطريــق نحــو تحريــر أرسانــا ومرسانــا مــن دنــس املغتصبــن.
موعد مع الشهادة

تاريــخ  30أكتوبــر (ترشيــن األول) 2017م كان موعــد الشــهيد املقــاوم عمــر الفليــت مــع الشــهادة ،حــن هــب
لنجــدة إخوانــه يف نفــق الحريــة بعــد أن ُقطــع االتصــال معهــم حيــث قصفــت طائـرات العــدو الحربيــة النفــق بوابــل من
صواريخهــا املدمــرة ،وبداخلــه الشــهداء املجاهــدون (أحمــد الســباخي ،بــدر مصبــح ،عــاء أبــو غـراب ،شــادي الحمــري،
محمــد البحيــي) ،فتقــدم شــهيدنا املجاهــد عمــر ودخــل إىل نفــق الحريــة برفقــة فريــق اإلنقــاذ املكــون مــن :الشــهيد
القائــد عرفــات أبــو مرشــد قائــد لــواء الوســطى برسايــا القــدس ،ونائبــه الشــهيد القائــد حســن أبــو حســنني والشــهيدين
املجاهديــن (حســام الســمريي ،أحمــد أبــو عرمانــة) مــن رسايــا القــدس والشــهيدين املجاهديــن (مصبــاح شــبري ومحمــد
مــروان األغــا) مــن كتائــب القســام؛ النتشــال إخوانهــم املجاهديــن؛ لتفاجئهــم الغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ
الحربيــة الصهيونيــة مــا أدى إىل ارتقائهــم جمي ًعــا بعــد استنشــاقهم للغــاز ومالمســته أجســادهم الطاهــرة؛ لريتفــع عــدد
شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا ،فيــا تســتمر رحلــة البحــث عــن املفقوديــن الخمســة ملــدة أربعــة أيــام
دون العثــور عليهــم؛ لتعلــن رسايــا القــدس عــن استشــهادهم يف بيــان رســمي صــادر عنهــا يــوم الجمعــة املوافــق 3
نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2017م ،ومتكنــت قــوات العــدو الصهيــوين مــن البحــث عنهــم مــن خلــف الخــط الزائــل عــى
حــدود قطــاع غــزة وأعلنــت عــن انتشــال جثامينهــم الخمســة واحتجازهــا.
رسا وعالنيــة عــى مواصلــة الطريــق ،فســا ٌم عــى
وميــي رجــال العــز والكرامــة رجــال األنفــاق الذيــن عاهــدوا اللــه ً
رجــالٍ ذاب الصخــر بــن أيديهــم ومــا ذابــت وال هانــت عزامئهــم ،صنعــوا بدمائهــم يف باطــن األرض كرامـ ًة ،وعــز ًة ملــن
هــم فــوق األرض.
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الشهيد املجاهد محمد خري الدين محي الدين البحييص
الطريق إىل الجنة من هنا

عــى فوهــة بــاب «نفــق الحريّــة» الــذي استشــهد فيــه ،كتــب
الشــهيد املجاهــد محمــد البحيــي يف اليــوم األول مــن عملــه عــى
ـهم يتجــه
أحــد الحجــارة« ،الطريــق إىل الج َّنــة مــن هنــا» ،ورســم سـ ً
إىل الســلك الفاصــل ،يف إشــارة إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة عــام
1948م.
الميالد والنشأة

)(2017 - 1996

ُولــد الشــهيد املجاهــد محمــد خــر الديــن البحيــي بتاريــخ  6مــارس (آذار) 1996م يف مدينــة ديــر البلــح وســط
قطــاع غــزة ،حيــث الجــال والحقــول الخـراء والقلــوب املرتعــة بالحــب والحنــان واملوشــحة بأشــجار النخيــل الشــامخة.

تنحــدر عائلتــه مــن قريــة الســوافري الرشقيــة الواقعــة يف قضــاء غــزة ،وقــد ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف نكبــة عــام 1948م،
وحافظــت عائلتــه عــى واجبهــا الجهــادي تجــاه وطنهــا ودينهــا ،فقدمــت العديــد مــن أبنائهــا شــهداء عــى طريــق
تحريــر فلســطني منهــم الشــهيد املجاهــد عمــر البحيــي والشــهيد املجاهــد عبــد اللــه البحيــي.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن قبــل أن
يلتحــق مبدرســة املنفلوطــي الثانويــة ويحصــل منهــا عــى شــهادة التوجيهــي.
نشأ الشهيد املجاهد محمد وترعرع وسط أرسته املكونة من والديه وشقيقني وثالثة من األشقاء.
صفاته وأخالقه

فمــن كانــت األرسار تطفــو بصــدره ..فــأرسار صــدري باألحاديــث تغــرق ،أدرك شــهيدنا املجاهــد محمــد أن نجــاح
العمــل يكمــن يف املحافظــة عــى أرساره ،هــذا مــا أجمــع عليــه كل مــن عــرف الشــهيد املجاهــد محمــد البحيــي أنــه
اعتمــد عــى الرسيــة والكتــان يف مســرته الجهاديــة ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني.

والــد الشــهيد املجاهــد محمــد البحيــي يتحــدث عــن صفــات نجلــه واالبتســامة تــرق يف وجهــه ،يقــول« :محمــد
أخالقــه فــوق الرائعــة فعــى الرغــم مــن أنــه يف جيــل الشــباب إال أن االلتـزام والهــدوء واألخــاق الرفيعــة كانــت تنبــع
منــه ،أســأل املــوىل عــز وجــل أن يتقبلــه يف عليــاء املجــد مــع الشــهداء والصديقــن».
أمــا أحــد أصدقائــه املقربــن فيقــول« :محمــد كريــم جــدً ا وذو أخــاق عاليــة ،كــا أن عملــه العســكري لــن يثنيــه
عــن مامرســة حياتــه االجتامعيــة مــن صلــة أرحــام وغريهــا».
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مشواره الجهادي

ـص النيــة للــه ويعــزم عــى الجهــاد يف ســبيله فإنــه ال ينتظ ـ ُر مــن يدلُّــه عــى الطريــق ،فعليــه أن يســعى
مــن يخلـ ْ
ـب املجاهديــن ،وهكــذا كان شــهيدنا محمــد البحيــي ،وكســائر الشــهداء الذيــن ارتبطــوا باملســجد
جاهــدً ا لاللتحــاق بركـ ِ
منــذ بدايــة حياتهــم ،فقصــد مســجد يافــا القريــب مــن ســكناه وتعلــق قلبــه بــه؛ راج ًيــا املــوىل عــز وجــل أن يجعلــه مــن
الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه يف ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه.
حركــة الجهــاد اإلســامي كانــت محــط أنظــار الشــهيد البــار محمــد للســر نحــو طريــق الجنــة التــي قصدهــا ومتنــى
أن يفــوز بهــا ،فحــرص عــى املشــاركة يف الفعاليــات واملهرجانــات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة يف محافظــة الوســطى.
مل يقــف الحــال بشــهيدنا الفــارس محمــد عنــد العمــل بالفعاليــات واألنشــطة الحركيــة ،فــا أن اشــتد عــوده اختــاره
إخوانــه للعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة؛ ليواصــل طريقــه نحــو الجنــة فقــد ح َّفــت الجنــة
باملــكاره كــا أخربنــا قائــد رسايــا املجاهديــن وآخــر املرســلني محمــد  ،حيــث تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد العديــد
مــن الــدورات العســكرية حامـ ًـا شــعار قطـرات مــن العــرق يف التدريــب توفــر الكثــر مــن الدمــاء يف املعركــة ،وبعــد أن
بــرز دوره املميــز يف العمــل العســكري ارتــأى إخوانــه يف القيــادة العســكرية لرسايــا القــدس بتكليفــه بإمــارة مجموعــة
مشــاة ،وصـ ً
ـول إىل العمــل ضمــن وحــدة اإلســناد (هــاون  )60وتربيــض صواريــخ ( )107حتــى وصــل إىل املحطــة األخــرة
يف العمــل العســكري ،وهــي وحــدة حفــر األنفــاق الحلقــة األخــرة مــن رحلــة الســر يف الطريــق نحــو الجنــة.
موعد مع الشهادة

تاريـخ  30أكتوبـر (ترشيـن األول) 2017م كان موعـد الشـهيد الفـارس محمـد البحيصي مـع الشـهادة خلال عمله يف
نفـق الحريـة حيـث قصفت طائرات العـدو الحربية النفق بوابل مـن صواريخها املدمرة ،وبداخله الشـهيد املجاهد محمد
البحيصي برفقـة الشـهداء املجاهديـن (أحمـد السـباخي ،بـدر مصبـح ،علاء أبـو غـراب ،شـادي الحمـري) وفُقـد االتصال
معهـم ،فهـب لنجدتهـم مجموعـة مـن رسايـا القـدس على رأسـهم الشـهيد القائـد عرفات أبـو مرشـد قائد لواء الوسـطى
برسايـا القـدس ،ونائبـه الشـهيد القائد حسـن أبو حسـنني والشـهداء املجاهدون من رسايا القدس (حسـام السـمريي ،عمر
الفليـت ،أحمـد أبـو عرمانـة) والشـهيدان املجاهـدان (مصبـاح شـبري ومحمـد مـروان األغـا) من كتائب القسـام ،ويسـتمر
البحـث عنهـم أربعـة أيـام دون العثـور عليهـم؛ لتعلـن رسايـا القـدس عـن استشـهادهم يف بيـان رسـمي صـادر عنها يوم
الجمعـة املوافـق  3نوفمبر (ترشيـن الثـاين) 2017م ،ومتكنـت قـوات العـدو الصهيوين مـن البحث عنهم مـن خلف الخط
الزائـل على حـدود قطـاع غزة وأعلنـت عن انتشـال جثامينهـم الخمسـة واحتجازها.

وبذلــك يصــل شــهداء نفــق الحريــة إىل اثنــي عــر شــهيدً ا خمســة منهــم ارتقــوا يف االســتهداف املبــارش مــن طـران
العــدو الصهيــوين ،وفيــا ارتقــى الســبعة األخــرون (فريــق اإلنقــاذ) الــذي ترأســه الشــهيد القائــد عرفــات أبــو مرشــد ،إثــر
استنشــاقهم ومالمســة أجســادهم الطاهــرة للغــازات الســامة املنبعثــة مــن الصواريــخ الحربيــة الصهيونية.
رحــل الشــهيد املجاهــد محمــد البحيــي ،رحمــه اللــه وجعلــه يف اآلخــرة ســعيد ،وغفــر لــه يــوم الوعيــد ،إنــه
حميــد مجيــد.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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إن مل ينتــر فــوق األرض فالشــهادة لــه نــر ،وأي نــر كنــر
الشــهادة ،الشــهادة مــا أروعهــا مــن كلمــة ،والشــهداء مــا أجلَّهــم مــن
رجــال ،رووا األرض بدمائهــم الزكيــة الطاهــرة .بطلنــا بــل شــهيدنا دفــع
حياتــه وهــو يعــد العــدة لقتــال أعــداء اللــه؛ فاســتحق أن ينــال رشف
الشــهادة ،إنــه الشــهيد املجاهــد :حســن نــر اللــه.
الميالد والنشأة

)(2017 - 1992

ولــد الشــهيد املجاهــد حســن غــازي نــر اللــه (أبــو عبــد الرحمــن) يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة بتاريــخ
 8فربايــر (شــباط) 1992م ،وســط أرسة فلســطينية متواضعــة ومحافظــة تتخــذ اإلســام دي ًنــا ورشع حيــاة ،حاملــة الهــم
الفلســطيني بــن أضلعهــا وثــواين عمرهــا ،وكــر شــهيدنا وكــرت معــه مأســاة هــذا الشــعب املحتــل.
نشــأ وترعــرع بــن أزقــة األحيــاء الشــعبية؛ ليلتحــق باملرحلــة االبتدائيــة ومــا أن وصــل الصــف الرابــع األســايس حتــى
انتقلــت عائلتــه يف عــام 2001م مــن حــي الشــجاعية إىل حــي الكرامــة شــال مدينــة غــزة .وعــاش حياتــه يف حــي
الكرامــة وســط ضيــق الحــال والفقــر الــذي يحــارص كل أبنــاء شــعبنا ،وكلــا كــر يف الســن ازدادت معاناتــه أكــر؛ إلدراكــه
لواقعــه املريــر ،كان يعــرف أن الصهاينــة هــم الذيــن يشــكلون الهــم اليومــي لــه ولشــعبه ،وأنهــم وراء كل املصائــب
وكل املعانــاة التــي ال تنتهــي ،ووســط هــذه املعانــاة أكمــل شــهيدنا املجاهــد حســن نــر اللــه تعليمــه املــدريس حتــى
الصــف الحــادي عــر قبــل أن يلتحــق بكليــة مجتمــع تدريــب غــزة تــاركًا تعليمــه األكادميــي حتــى يســاعد والــده يف
دخــل البيــت ،ويتعلــم التجهيـزات الكهربائيــة العامــة.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد مــن امــرأة صالحــة ،ورزقهــا اللــه مولودهــا البكــر (عبــد الرحمــن) بعــد زواجهــا بثــاث
ســنوات ،بلــغ مــن العمــر بضعــة أيــام عنــد استشــهاد والــده.

صفاته وأخالقه

متتــع شــهيدنا البــار أبــو عبــد الرحمــن باألخــاق اإلســامية الحميــدة ،شــجاع مقــدام ومحــب للخــر وخدمــة إخوانــه،
ويســاعد املحتــاج ويوقــر الكبــر ويعطــف عــى الصغــر .حــرص عــى املحافظــة عــى صــاة الجامعــة يف املســجد وخاصــة
صــاة الفجــر التــي كان يؤديهــا يف مســجد أبــو بكــر القريــب مــن ســكناه ،قصــد حلقــات القــرآن الكريــم وجلســات العلم
للتعلم واالســتفادة.

متيــز الشــهيد املجاهــد حســن نــر اللــه بالكتــان والرسيــة؛ فهــذا والــده الحــاج أبــو طلعــت نــر اللــه يتحــدث عن
صفــات نجلــه الشــهيد حســن قائـ ًـا« :متيــز حســن بالرسيــة التامــة يف جميــع األعــال التــي تتعلــق مبهامــه الجهاديــة».
128

موسوعة شهداء من فلسطين

فيــا تســتذكر والدتــه دو ًمــا مشــهد نجلهــا بعــد عودتــه متأخـ ًرا مــن عملــه الجهــادي بقولهــا« :حــرص أبــو عبــد الرحمــن
عــى تقبيــل يــدي ورأيس بعــد كل عمــل جهــادي يقــوم بــه ،أدعــو اللــه أن يتقبلــه ويغفــر لــه ولجميــع الشــهداء».
مشواره الجهادي

مــن مســجد طــارق بــن زيــاد بحــي الكرامــة كانــت البدايــة ،حــن مــارس شــهيدنا املجاهــد حســن نــر اللــه نشــاطه
الدعــوي واإلعالمــي بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وبعــد انــدالع معركــة البنيــان املرصــوص عــام 2014م ،التحــق
بوحــدة التعبئــة لرسايــا القــدس (فــوج قــدس) ،وتلقــى التدريبــات العســكرية والربامــج الدعويــة والرياضيــة ،وبعــد أن
اجتــاز الــدورات القتاليــة املتقدمــة تــم اختيــاره ليكــون أحــد مجاهــدي كتيبــة الشــهيد القائــد ناهــض كتكــت ،حصــل
بعدهــا عــى عــدة دورات هندســية ملــا يتمتــع بــه مــن خ ـرات يف مجــال تخصصــه املهنــي (التجهي ـزات الكهربائيــة
العامــة)؛ ليختــاره بعدهــا إخوانــه يف قيــادة الرسايــا للعمــل يف وحــدة الهندســة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12ديســمرب (كانــون األول) 2017م كان الشــهيد املجاهــد حســن نــر اللــه عــى موعــد مــع لقــاء ربــه،
فبعــد أن أصــدرت قيــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي تعليامتهــا لكافــة املجاهديــن
لالســتعداد والجهوزيــة التامــة ألي محاولــة تغــول صهيــوين لحــدود قطــاع غــزة؛ انطلــق شــهيدنا املقــاوم حســن نــر
اللــه ،وبصحبتــه رفيــق دربــه يف وحــدة الهندســة الشــهيد املجاهــد مصطفــى الســلطان نحــو الحــدود الغربيــة ملدينــة
بيــت الهيــا؛ لتفعيــل العبــوات األرضيــة ،فانفجــرت إحداهــا مــا أدى إىل ارتقائهــا عــى الفــور.
نســأل اللــه لهــا الرحمــة والرضــوان ،وأن يســكنهام فســيح الجنــان ،بجــوار املصطفــى العدنــان ،إنــه هــو الحنــان
املنــان.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد مصطفى مفيد محمد السلطان
ارتقى ملب ًيا نداء االستعداد والجهوزية

شُ ــجاع بغــر اللــه ال يؤمــن ،بطــل عــى عملــه ُيؤمتــن ،ويبــذل
الــروح ،وعــى انتامئــه يربهــن ،ليــس أمامــه إال أن يستشــهد أو عــى
الطغيــان يســكت ،عظيــم وضــع عملــه نصــب عينيــه ،وضحــى بحياتــه
وهــو ُيعــد العــدة ملواجهــة الطغــاة ،هكــذا هــم رجــال وحدة الهندســة
ميضــون بصمــت ،يرحلــون لتبقــى بصامتهــم واضحــة يف ســاحة املعركــة.
)(2017 - 1988

الميالد والنشأة

يف حـي السلاطني شمال قطـاع غـزة ُولـد الشـهيد املجاهـد مصطفـى مفيـد السـلطان (أبـو محمـد) بتاريـخ  26مايـو
(أيـار) 1988م ،وعلى سـاحل البحـر األبيـض املتوسـط نشـأ وترعـرع يف أحضان أرستـه املجاهـدة امللتزمة بتعاليم اإلسلام
الحنيـف ،تلقـى تعليمـه االبتـدايئ مبدرسـة عمـر بن الخطـاب ،واإلعدادي مبدرسـة أسـامة بن زيـد ،وأنهى مراحـل تعليمه
حتـى الثانويـة العامـة يف مدرسـة عثمان بـن عفـان قبـل أن يتجـه نحو مهنـة الصيـد يف بحر بيـت الهيا.
هكــذا نشــأ شــهيدنا املغــوار (أبــو محمــد) ودم الثــوار يــري يف عروقــه ،كيــف ال وهــو يشــهد منــذ صغــره جنــود
االحتــال يقتحمــون كل لحظــة حيــاة الفلســطينيني ،شــاهدهم وهــم يالحقــون الصياديــن يف عــرض البحــر ،وشــاهدهم
مــرة أخــرى يصــادرون مراكــب الصيــد ،كل هــذه الصــور مل تغــب لحظــة عــن مخيلــة شــهيدنا وعززتهــا أيــام االحتــال.
تــزوج الشــهيد املجاهــد مصطفــى الســلطان مــن زوجــة فلســطينية صابــرة ،ورزقــه اللــه اثنــن مــن األبنــاء (أمــرة،
ومحمــد).
صفاته وأخالقه

دقــة التصويــب ،قــوة اإلبصــار ،رسعــة البديهــة ،والشــجاعة مــن أهــم صفــات الصيــاد املاهــر ،والتــي توافــرت ُجلهــا
يف شــهيدنا املجاهــد مصطفــى ،متفان ًيــا يف تقديــم الواجــب رغــم قلــة الـزاد ،التــزم بالصــاة يف املســاجد ،أحبــه كل مــن
عرفــه وخاصــة أشــقاءه الذيــن عجــزوا عــن وصــف هــذا الطاهــر ،يــوزع االبتســامة عــى كل مــن يلقــاه ،وال تفــارق
وجهــه الجميــل ،ال ي ـرايئ أحــدً ا وال ينطــق إال الحــق.

زاهــر الســلطان شــقيق الشــهيد املقــدام أبــو محمــد يصــف عالقــة الشــهيد بأرستــه« :عــرف مصطفــى _تقبلــه اللــه_
بأنــه طيــب وحنــون؛ فهــو مبثابــة الصديــق يل وليــس األخ فقــط ،نــال إعجــاب الجميــع بشــخصيته املتواضعــة ،كان كل
جمعــة يجلــس معنــا عــى شــاطئ البحــر ،أو يف منزلنــا يف حــال عــدم انشــغاله يف عملــه الجهــادي ،جعــل مكانــة أهلــه
وأرستــه مــن أمثــن األشــياء عنــده بعــد حبــه للــه ورســوله واملجاهديــن».
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مشواره الجهادي

مــن مســجد الخنســاء مبدينــة بيــت الهيــا كانــت البدايــة ،حــن مــارس شــهيدنا املجاهــد مصطفــى الســلطان نشــاطه
الدعــوي والجامهــري بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وشــارك يف األنشــطة والفعاليــات التــي تقيمهــا الحركــة
يف منطقــة الســاطني مبدينــة بيــت الهيــا ،وبعــد العــدوان الصهيــوين نهايــة العــام 2008م عــى غــزة؛ التحــق برسايــا
القــدس الجنــاح العســكري للحركــة وتلقــى التدريبــات العســكرية والربامــج الدعويــة ،وبعــد أن اجتــاز الــدورات القتاليــة
املتقدمــة تــم اختيــاره ليكــون أحــد مجاهــدي كتيبــة الشــهيد القائــد ناهــض كتكــت ،حصــل بعدهــا عــى عــدة دورات
هندســية ليختــاره بعدهــا إخوانــه يف قيــادة الرسايــا للعمــل يف وحــدة الهندســة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12ديســمرب (كانــون األول) 2017م كان الشــهيد املجاهــد مصطفــى عــى موعــد مــع لقــاء ربــه ،فبعــد أن
أصــدرت قيــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي تعليامتهــا لكافــة املجاهديــن لالســتعداد
والجهوزيــة التامــة ألي محاولــة تغــول صهيــوين لحــدود قطــاع غــزة؛ انطلــق شــهيدنا املجاهــد مصطفــى الســلطان،
وبصحبتــه رفيــق دربــه يف وحــدة الهندســة الشــهيد املجاهــد حســن نــر اللــه نحــو الحــدود الغربيــة ملدينــة بيــت
الهيــا؛ لتفعيــل العبــوات األرضيــة ،فانفجــرت إحداهــا مــا أدى إىل ارتقائهــا عــى الفــور.
رحــم اللــه شــهيدينا املجاهديــن ،وأســكنهام فســيح جناتــه ،وجعلهــا اللــه تحــت لــواء النبــي العدنــان عليــه أزىك
الصــاة والتحيــة والســام.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد إبراهيم فتحي إبراهيم فرحات
فارس شهداء اإلعداد والتجهيز

شــهداء اإلعــداد والتجهيــز ،هــم األبطــال الذيــن أمضــوا معظــم
وقتهــم بــن ســاحات الربــاط ،ومياديــن الجهــاد ،وتربيــض الصواريــخ؛
ليحمــوا الحمــى ويدافعــوا عــن ثــرى فلســطني وكرامــة وعــزة أبنائهــا،
يــا لهــم مــن رجــال تركــوا بصامتهــم يف كل املياديــن ،وبذلــوا دماءهــم
رخيصــة يف ســبيل اللــه عــز وجــل .الشــهيد الفــارس إبراهيــم فتحــي
فرحــات أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس ،وواحــد مــن مئــات الجنــود
املجهولــن الذيــن ســاهموا يف العمــل عــى تربيــض الصواريــخ
وتجهيزهــا لالنطــاق.

)(2018 - 1989

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم فتحــي فرحــات بتاريــخ  26يونيــو (حزيــران) 1989م يف مخيــم جباليــا ألرسة
فلســطينية هاجــرت مــن قريــة «سمســم» التــي احتلهــا العــدو الصهيــوين يف العــام 1948م ،وه َّجــر جميــع أصحابهــا
الفلســطينيني حــن لجــأ ســكان قريــة «سمســم» بدايــة إىل قريــة «ديــر ســنيد» املجــاورة ،وبعــد احتاللهــا هــي األخــرى
ُه ِّجــروا جمي ًعــا باتجــاه غــزة حيــث ســكنوا يف مخيــم جباليــا لالجئــن ،وال ي ـزال يســكن هنــاك معظمهــم.
تلقـى شـهيدنا املجاهـد إبراهيـم فرحـات تعليمـه االبتـدايئ يف مدرسـة أبو حسين ،واإلعـدادي يف مدرسـة الفاخورة،
وأنهـى دراسـته الثانويـة يف مدرسـة أبـو عبيدة قبـل أن يلتحق بجامعة األزهر بغـزة ويحصل عىل بكالوريـوس لغة عربية.
صفاته وأخالقه

حافــظ شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم فرحــات عــى الصــاة منــذ الصغــر ،فــكان مســجد الشــهيد شــادي مهنــا شــاهدً ا
حقيق ًيــا عــى التزامــه وتعلــق قلبــه باملســاجد ،كــا متيــز شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم بأخالقــه الحميــدة وســرته العطــرة؛
فقــد عامــل النــاس بالحســنى ،وتحــى بالشــجاعة والجــرأة ،ملــك ثقــة عاليــة بنفســه ،وحــرص عــى نســج عالقــة طيبــة
مــع إخوانــه املجاهديــن الذيــن أحبــوه.
مشواره الجهادي

مســجد الشــهيد شــادي مهنــا هــو نقطــة التحــول مــن الحيــاة املدنيــة إىل رحابــة العمــل الجهــادي ،تعــرف
شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم عــى فكــر اإلســام والبندقيــة ،فحــدد البوصلــة نحــو مســار املقاومــة ،وانتمــى إىل حركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وشــارك يف أنشــطتها وفعالياتهــا التنظيميــة ،لينتقــل بعدهــا إىل العمــل العســكري ملتحقـاً
بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة وليكــون عونًــا يف رضب العــدو الصهيــوين وقصــف مغتصباتــه ،فشــارك
إخوانــه املجاهديــن يف تربيــض الصواريــخ وتجهيزهــا لالنطــاق؛ راج ًيــا أن يلحــق بركــب الشــهداء األب ـرار.
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موعد مع الشهادة

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدره ،وبتاريــخ  10مــارس (آذار) 2018م ،زفــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،الشــهيد املجاهــد إبراهيــم فرحــات إىل العــا شــهيدً ا _بــإذن اللــه تعــاىل_ عــى
درب الجهــاد واملقاومــة يف ميــدان الــرف والعــزة والكربيــاء أثنــاء اإلعــداد والتجهيــز.
رحــل شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم فرحــات ،رحــل مكلـ ًـا بالياســمني والــورود .رحمــه اللــه يف اليــوم املوعــود إنــه
هــو الرحيــم الــودود.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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الشهيد املجاهد فارس محمود محمد الرقب
شهيد َح َم َل جري ًحا

 30مــارس (آذار) 2018م ،انطلقــت مســرات العــودة الكــرى،
وهــي شــكل مــن أشــكال املقاومــة الشــعبية وتــأيت اســتمرا ًرا لسلســة
طويلــة وممتــدة مــن جهــاد الشــعب الفلســطيني عــى مــدى قــرن
مــن الزمــان ،وهــي نقطــة الفصــل يف إعــادة القضيــة الفلســطينية إىل
جذورهــا ،وتذكــر العــامل الظــامل بحقنــا املســلوب يف العــودة ألراضينا
املحتلــة يف العــام 1948م.

)(2018 - 1992

شــهيدنا املجاهــد فــارس الرقــب ،هــو أحــد فرســان مســرة العــودة الكــرى التــي خرجــت مــن القطــاع املحــارص إىل
الخــط الفاصــل مــع األرايض املحتلــة يف ذكــرى يــوم األرض.
الميالد والنشأة

يف كل يــوم جديــد يــرق النــور عــى فلســطني ،تولــد أجيــال الفــارس تحمــل الهــم؛ لتحــرر القــدس وتنــر األقــى
بـراج دمهــم الطاهــر الــزيكُ ،ولــد الشــهيد البطــل فــارس محمــود الرقــب (أبــو األمــر) بتاريــخ  14مايــو (أيــار) 1992م
يف بلــدة بنــي ســهيال رشق محافظــة خانيونــس؛ ليكــون املوعــد مــع مجاهــد شــهم وبطــلٍ مــن أبطــال فلســطني.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد فــارس تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بنــي ســهيال الحكوميــة ،وأنهــى دراســته
الثانويــة يف مدرســة خالــد الحســن الثانويــة للبنــن قبــل أن يتجــه نحــو األعــال الحــرة.
تــزوج الشــهيد املجاهــد فــارس يف العــام 2013م ،ورزقــه اللــه ثالثــة مــن األبنــاء هــم :أمــر ،ليــث ،وحــور التــي
خرجــت إىل النــور بعــد استشــهاد والدهــا بأربعــة شــهور.
صفاته وأخالقه

ـى ،ويَعيــش إذا مل
ـف الشــجاعِ وال مــدَّ عمــر الجبــان الجــن ،ولكــن إذا حــانَ ح ـ ُن الفتــى َقـ َ
ومــا يف الشــجاع ِة َح ْتـ ُ
يَ ِحــن ،هكــذا هــو فارســنا وشــهيدنا فــارس الرقــبُ ،عــرف بالشــجاعة والجــرأة ،ال يخــاف املحتــل وجنــوده الجبنــاء الذيــن
ال يقاتلــون إال يف قــرى ُمحصنــة أو مــن وراء جــدر.

متتــع شــهيدنا البــار فــارس بحســن الخلــق وطيبــة القلــب رحيـ ًـا بالضعفــاء ،عونًــا للمحتاجــن ،مح ًبــا ألهلــه وجريانــه،
حريصــا عــى صــاة الجامعــة يف املســجد ،محافظًــا عــى حضــور جلســات العلــم وحلــق الذكــر.
مطي ًعــا لوالديــهً ،
مشواره الجهادي

تــرىب شــهيدنا املجاهــد فــارس يف أحضــان مســجد التقــوى مبحافظــة خانيونــس ،هــذا املســجد الــذي خـ َّرج األبطــال
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والشــهداء ،لقــد كان للمســجد األثــر الكبــر عــى شــخصية شــهيدنا حيــث تعــرف فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي يف
فلســطني ،وآمــن مبنهجهــا الــذي يقــوم عــى أســس القــرآن الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة ،فالتحــق بصفــوف الحركــة
وشــارك يف أنشــطتها وفعالياتهــا الجامهرييــة ،وبعــد معركــة البنيــان املرصــوص عــام 2014م ،اختــاره إخوانــه للعمــل يف
رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،فانضــم إىل (فــوج قــدس) بوحــدة التعبئــة ،وتلقــى التدريبــات العســكرية
والربامــج الدعويــة والرياضيــة ،واجتــاز الــدورات القتاليــة املتقدمــة؛ ليكــون أحــد مجاهــدي كتيبــة الصحــايب الجليــل
مصعــب بــن عمــر.
و ُيســجل لشــهيدنا املجاهــد فــارس أروع الكلــات يف البطولــة والتضحيــة يف مســرة العــودة الكــرى؛ ففــي يــوم
استشــهاده جــذب بجرأتــه انتبــاه املُشــاركني ،والذيــن ابتعــدوا عــن الســياج الفاصــل جـراء كثافــة النـران ،بعدمــا امتشــق
علــم فلســطني ،واتجــه نحــو جنــود االحتــال ُيلـ ِّوح بــه أمــام أعينهــم؛ مــن أجــل تذكريهم بــأن هــذه األرض للفلســطينيني
وحدهــم حتــى وصــل إىل مشــارف الســياج الزائــل ،وغــرس العلــم بشــموخ.
كانــت شــجاعة البطــل فــارس بامليــدان كافيــة لنقــل كل ُمصــاب يســقط اىل النقــاط الطبيــة ،فاجتــاز «نقطــة الصفــر»
عــدة مـرات دون أن يعبــأ برائحــة املــوت التــي تفــوح باألرجــاء ،لكــن مــا فعلــه أغــاظ االحتــال فأعطــى الضبــاط أمـ ًرا
للقناصــة باســتهدافه ،ومــا هــي إال لحظــات حتــى أصابتــه رصاصــة غــادرة يف منطقــة البطــن ،أســقطته جري ًحــا بجــوار
إحــدى اإلصابــات التــي كان ينقلهــا ،ليتــم نقلــه إىل املستشــفى األورويب لتلقــي العــاج.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  2أبريــل (نيســان) 2018م ،كان موعــد الشــهيد املجاهــد فــارس الرقــب الرتقــاء روحــه إىل بارئهــا ،متأث ـ ًرا
بإصابتــه بطلــق نــاري خــال اليــوم األول مــن مواجهــات مســرة العــودة الكــرى بتاريــخ  30مــارس (آذار) 2018م الــذي
يصــادف يــوم األرض.
ـيح جِ نان ـ ِه مــع األنبيــاء والصديقــن والشــهداء ،إنــه هــو
رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد فــارس الرقــب ،وأســكنه فسـ َ
ـم مــن يف األرض والســاء.
أرحـ ُ
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رفيق الشهداء ،متنى نزلهم ،فصدقه الله

ـك تســتطيعني أن تفــي أيتهــا الســطور ،أال ليتـ ِ
أال ليتـ ِ
ـك تعطــي حــق
النســور ،شــبانٌ إذا شــقوا طريقهــم تَ َن ْحــت الصخــور ،وأحدهــم يغــي
دمــه ويفــور ال يعــرف امللــل ،ال يعــرف مــا الفتــور ،يُقاتــل يُضحــي
ويثــور ال يركــن للمحتــل ،ال يصمــت عــن الــذلُ ،ولــد ليستشــهد ومــا
أنبــل الشــهادة إذا ارتقــى الحــر عزيـ ًزا كرميًــا ،شــهيدنا املجاهــد فــارس
مــن فرســان الوحــدة الخاصــة لرسايــا القــدس ،تعالــوا لنتعــرف م ًعــا
عــى ســرة الشــهيد الفــارس :أمجــد القطــروس.

)(2018 - 2000

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد أمجــد حســني القطــروس بتاريــخ  9فربايــر (شــباط) 2000م ،يف حــي الربازيــل مبدينــة رفــح
جنــوب قطــاع غــزة ،لعائلــة فلســطينية مجاهــدة تنحــدر أصولهــا مــن قريــة البطــاين الغــريب التــي ه َّجرهــم االحتــال
را يف العــام 1948م.
الصهيــوين منهــا ق ـ ً
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أمجــد القطــروس تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة الســكة ،واإلعــدادي مبدرســة ذكــور رفــح
اإلعداديــة (أ) لالجئــن ،انتقــل بعدهــا ملدرســة طــه حســن الثانويــة ودرس فيهــا حتــى الصــف الثــاين عــر ،وشــاء القــدر
أن يفــوز بشــهادة اآلخــرة ،قبــل أن يتقــدم المتحانــات الثانويــة العامــة.
صفاته وأخالقه

عــرف الشــهيد املجاهــد أمجــد القطــروس بالهــدوء والوقــار ،بــا ًرا بوالديــه مطي ًعــا لهــا ،يعامــل أهلــه وأشــقاءه
معاملـ ًة حســنة ،واصـ ًـا رحمــه ،متميـزاً بعالقتــه الطيبــة مــع جريانــه وأقاربــه ،فــكان تعاملــه معهــم مبن ًيــا عــى الحــب
والتقديــر املتبــادل ،نســج أروع العالقــات االجتامعيــة القامئــة عــى مبــدأ األخــوة واملحبــة يف اللــه ،فرافــق املجاهديــن
الذيــن ســبقوه يف الشــهادة.
حافــظ شــهيدنا املجاهــد أمجــد القطــروس عــى صــاة الجامعــة ،وحــرص عــى تأديتهــا يف مســجد أبــو بكــر الصديــق
بحــي الربازيــل ،الــذي حفــظ فيــه أجـزاء مــن كتــاب اللــه.
مشواره الجهادي

تأثــر شــهيدنا الفــارس أمجــد بشــخصية الشــهيد املجاهــد أحمــد زنــون؛ الــذي ارتقــى بتاريــخ  20يوليــو (متــوز)
2014م خــال معركــة البنيــان املرصــوص ،حيــث الزمــه طــوال فــره حياتــه ،شــاركه يف جميــع محطــات العمــل التنظيمــي
واألنشــطة والفعاليــات التــي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقــة الربازيل ،والتــزم بحلقــات األرس والندوات
136

موسوعة شهداء من فلسطين

الدينيــة مبســجد أبــو بكــر الصديــق منــذ صغــره ،ومــا أن اشــتد عــوده حتــى اختــاره إخوانــه للعمــل يف صفــوف رسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وبــدأ العمــل بــكل نشــاط وقــوة ،وبــرز دوره الجهــادي يف الربــاط
عــى الثغــور ويف األماكــن املتقدمــة ،وخضــع لتدريبــات عســكرية عاليــة ،أبــدى خاللهــا قــوة التحمــل والصــر ورباطــة
الجــأش ،مــا أهلــه للعمــل يف الوحــدة الخاصــة لرسايــا القــدس بلــواء رفــح.
حــرص الشــهيد املجاهــد أمجــد عــى تأديــة واجبــه يف اإلعــداد والتجهيــز ،فتقــدم الصفــوف األوىل حامـ ًـا بداخلــه روح
وســجل لــه مشــاركته الفاعلــة واملتفانيــة يف حفــر األنفــاق الجهاديــة إىل جانــب
املقاتــل العنيــد ،فامتلــك عزميــة فوالذيــة ُ
إخوانــه يف وحــدة حفــر األنفــاق.
موعد مع الشهادة

 14أبريــل (نيســان) 2018م؛ لقــي الشــهيد املجاهــد أمجــد القطــروس مــا متنــى ،بعــد مســرة جهاديــة مباركــة،
حيــث قــدً ر اللــه لــه أن يرتقــي شــهيدً ا خــال اإلعــداد والتجهيــز رشق مدينــة رفــح ،برفقــة الشــهداء املجاهديــن (عايــد
الحاميــدة ،هاشــم كالب ،وهشــام عبــد العــال) .نســأل اللــه تعــاىل أن يُبلغــه جنــات الفــردوس مــع األنبيــاء والصديقــن
والشــهداء والصالحــن ،يف مراتــب عليــن ،إنــه عــى مــا يشــاء قديــر وباإلجابــة جديــر.
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عــى طريــق ذات الشــوكة ،ســار الشــهداء ،فقدمــوا الــروح
والجســد ،صفــوا الصفــوف ،وجهــزوا العــدة والعتــاد ،قاومــوا املحتــل
وقهــروا جيشــه ،ومل يكــن لهــم عــى غــر اللــه اعتــاد ،تركــوا النــوم،
طلقــوا الرقــاد ،وســاروا متســابقني لالستشــهاد ،يرجــون رضــا املــوىل
يــوم املعــاد ،هــؤالء األوتــاد هــم رجــال رسايــا القــدس ،ومنهــم شــهيدنا
هــذا ،إنــه الشــهيد الفــارس :عايــد صالــح الحاميــدة.

)(2018 - 1995

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد عايــد صالــح الحاميــدة بتاريــخ  20مايــو (أيــار) 1995م ،يف مدينــة رفــح (قلعــة الجنــوب)،
وبالتحديــد مخيــم الشــابورة الــذي كان محـ ًـا لألعــال الفدائيــة عــى مــدار ســنوات االحتــال ،وهــو املخيــم الــذي قــاوم
االحتــال عندمــا حــاول اجتياحــه ،أجمــل الشــهداء والجرحــى مــأوا أزقــة املخيــم ،وبقيــت آثــار دمائهــم الزكيــة عــى
جدرانــه شــاهدة عــى بطوالتهــم.
تنحــدر عائلــة الشــهيد املجاهــد عايــد الحاميــدة مــن مدينــة الرملــة املحتلــة أحــد أكــر وأقــدم مــدن فلســطني
را يف العــام 1948م.
التاريخيــة ،والتــي َه َّجرهــم االحتــال منهــا قــ ً

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عايــد دراســته االبتدائيــة يف مدرســة ابــن ســينا ،واإلعداديــة يف مدرســة ذكــور رفــح اإلعداديــة
«أ» ،وأنهــى املرحلــة الثانويــة مــن مدرســة بــر الســبع ،قبــل أن يلتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة ،وشــاء املــوىل أن
يرتقــي شــهيدً ا وهــو يف الســنة األوىل.
صفاته وأخالقه

عــاش الشــهيد الفــارس عايــد زاهــدً ا يف الدنيــا مقبـ ًـا عــى وعــد اللــه ،فــرك إرثًــا عظيـ ًـا مــن األخــاق الحميــدة يف
نفــوس وقلــوب كل مــن عرفــه ،حتــى إنهــم وصفــوه بـــ «الرجــل الخلــوق»؛ ملــا متتــع بــه مــن أخــاق عاليــة رفيعــة كانــت
محــط إعجــاب الجميــع.

متيــز شــهيدنا املجاهــد عايــد بهدوئــه الشــديد وتوازنــه العجيــب ،وصمتــه الطويــل ،قليــل الــكالم فهــو ال يتكلــم إال
إذا اقتضــت الحاجــة الــكالم ،وحــول هــذه املعــاين الرائعــة تقــول والدتــه« :عايــد زينــة الشــباب ،كان مميـ ًزا يف صفاتــه
وأخالقــه وهندامــه عــن كل أقرانــه منــذ طفولتــه ،فــكل مــن التقــى بعائــد أشــاد بتدينــه وأخالقــه و ُحســن معاملتــه
ورجولتــه وشــجاعته».
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ُعــرف الشــهيد املجاهــد عايــد طريــق املســجد باك ـ ًرا ،فقصــد مســجد الفــاروق مبخيــم الشــابورة ونهــل فيــه مــن
جلســات العلــم ،وحلقــات تــاوة القــرآن الكريــم.
مشواره الجهادي

منــذ طفولتــه والحــس اإلســامي يــزداد يو ًمــا بعــد يــوم ،وذلــك بفضــل تــردده عــى مســجد الفــاروق مبخيــم
الشــابورة حيــث تعــرف عــى حركــة الجهــاد اإلســامي ،وعمــل يف أنشــطتها وفعالياتهــا التنظيميــة ،حتــى وقــع عليــه
االختيــار للعمــل العســكري ،فالتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،وتلقــى العديــد مــن التدريبات
وفارســا يف كل املياديــن ،حتــى أصبــح مقاتـ ًـا يف صفــوف الوحــدة الخاصــة
العســكرية التــي أهلتــه ليكــون مجاهــدً ا قويًــا
ً
لرسايــا القــدس بلــواء رفــح ،كلــف بعدهــا أم ـ ًرا إلحــدى مجموعاتهــا.
ويُســجل للشــهيد املجاهــد عايــد مشــاركته يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة التــي كانــت تكلهــا لــه قيادتــه
العســكرية ،أبرزهــا مشــاركته يف إعــداد الكامئــن للعــدو عــر زرع العبــوات الناســفة يف طريــق تحركاتهــم ،كــا شــارك
يف حفــر وتجهيــز األنفــاق الجهاديــة.
موعد مع الشهادة

 14أبريــل (نيســان) 2018م؛ لقــي الشــهيد املجاهــد عايــد مــا متنــى ،بعــد مســرة جهاديــة مباركــة حيــث ُقــدً ر لــه
أن يرتقــي شــهيدً ا خــال االعــداد والتجهيــز رشق مدينــة رفــح ،برفقــة الشــهداء املجاهديــن (أمجــد القطــروس ،هاشــم
كالب ،هشــام عبــد العــال).
رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد عايــد ،أحــد فرســان الوحــدة الخاصــة لرسايــا القــدس الذيــن أخلصــوا حبهــم لدينهــم
ولرســولهم ،عاهــدوا اللــه عــى التضحيــة يف ســبيله بــاألرواح واملهــج ،وبالفعــل صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه ،غفــر اللــه
لــه وأســكنه مــع حبيبــه املصطفــى .
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الشهيد املجاهد هاشم عبد الفتاح عثامن كالب
صاحب الوجه الوضَّ اء والخلق الرفيع

انطلقــي يــا حــرويف وتكلمــي ،وارســم تلــك الســنني يــا قلمــي ،وخ َّ
ُط
مجــدً ا قــد ضــاع ألســايفُ ،خطَّــه بحـ ٍ
ـروف مــن ذهــب؛ لتقرأهــا األجيـ ُ
ـال
نــاس نــذروا أرواحهــم
وتتعــرف عــى رجــالِ أمتــي؛ لتتعــرف عــى أُ ٍ
ألجــلِ الجهــاد ،ألجــلِ مقاومــة املحتــل ودحــره عــن البــاد ،تعالــوا بنــا
لنعيــش م ًعــا يف صفحـ ٍ
ـات مــن حيــاة مجاهـ ٍد أعــدَّ ال ُعــدة ليــوم النفــر
بإخـ ٍ
ـاص؛ حتــى بــذل لهــا الــروح ،إنــه الشــهيد املجاهــد :هاشــم عبــد
الفتــاح كالب.

)(2018 - 2000

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد هاشــم عبــد الفتــاح كالب بتاريــخ  4أغســطس (آب) 2000م يف حــي الجنينــة مبدينــة رفــح
را يف
(قلعــة الجنــوب)؛ لعائلــة فلســطينية مجاهــدة تعــود جذورهــا لقريــة بشــيت التــي َه َّجرهــم منهــا االحتــال ق ـ ً
العــام 1948م.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد هاشــم تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة الســكة ،واإلعــدادي مــن مدرســة ذكــور رفــح اإلعداديــة «أ»
لالجئــن ،انتقــل بعدهــا ملدرســة الدوحــة الثانويــة ودرس فيهــا حتــى الصــف الثــاين عــر ،وشــاء القــدر أن يفــوز بشــهادة
اآلخــرة ،قبــل أن يتقــدم المتحانــات الثانويــة العامة.
صفاته وأخالقه

حريصــا عــى مشــاعر
ُعــرف شــهيدنا البــار هاشــم بالتواضــع واللــن ،وكان شــجا ًعا ال يخــاف املــوت ،مح ًبــا لألطفــال،
ً
اآلخريــن ،غيــو ًرا عــى عرضــه ودينــه ،يحــب الشــباب امللتزمــن واملتدينــن ،يكــره املظاهــر.
متيــز الشــهيد املجاهــد هاشــم بالصــدق واألمانــة ،والتســامح ،مل يتأخــر عــن مســاعدة الغــر ،يأخــذ بيــد كبــار الســن،
تجــده شــا ًبا مــع الشــباب ،وشــيخًا ور ًعــا مــع الشــيوخ.

حريصــا
ـم أمتــه باكـ ًرا ،ابتعــد يف طفولتــه عــن عبــث الصبيــان ،وبــدأ حياتــه مؤم ًنــا ً
حمــل شــهيدنا املجاهــد هاشــم هـ َّ
عــى دينــه ،يتمنــى الشــهادة يف ســبيل اللــه ليــل نهــار ،اتســم يف ســلوكه بالنضــج والوعــي بــكل مــا أحــاط بــه.
مشواره الجهادي

آمــن شــهيدنا املجاهــد هشــام باإلســام دي ًنــا وباللــه ر ًبــا ،فالتــزم بحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ طفولتــه كواحــدة
مــن أبــرز الحــركات اإلســامية عــى الســاحة الفلســطينية ،مؤم ًنــا بأفكارهــا وأطروحاتهــا مستشــع ًرا مصداقيتهــا ،فحــرص
عــى حضــور اللقــاءات والنــدوات الدينيــة التــي تنظمهــا الحركــة يف منطقتــه حــي الجنينــة ،ومســجده (الســنة) ،حتــى
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تاقــت نفســه للجهــاد يف ســبيل اللــه ،فــأرص عــى إخوانــه بإلحاقــه بالعمــل العســكري ،وخــال فــرة وجيــزة مــن إلحاقــه
بــرز مقاتـ ًـا صل ًبــا يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،ليختــاره إخوانــه
يف قيــادة الرسايــا للعمــل يف صفــوف الوحــدة الخاصــة لرسايــا القــدس بلــواء رفــح ،ســجل خاللهــا أروع املواقــف يف
الشــجاعة والفــداء ،فشــارك إخوانــه يف حفــر األنفــاق الجهاديــة ،والربــاط عــى الثغــور املتقدمــة ،وكان مثـ ً
ـال ومنوذ ًجــا
يحتــذى بــه يف مياديــن الجهــاد واإلعــداد والتجهيــز.
موعد مع الشهادة

 14أبريــل (نيســان) 2018م؛ لقــي الشــهيد الفــارس هاشــم كالب مــا متنــى ،بعــد مســرة جهاديــة مباركــة حيــث قــدً ر
اللــه لــه أن يرتقــي شــهيدً ا خــال اإلعــداد والتجهيــز رشق مدينــة رفــح ،برفقــة الشــهداء املجاهديــن (أمجــد القطــروس،
عايــد الحاميــدة ،وهشــام عبــد العــال).
رحــل شــهيدنا املغــوار هاشــم ،رحــل إىل ذي الجــال والجــال ،رحــل بعــد أن قــدم روحــه وفــا ًء للشــهداء األب ـرار،
رحمــه اللــه وأســكنه جنــة الســام يف أعــى مقــام مــع خــر األنــام والصحــب الك ـرام.
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الشهيد املجاهد هشام محمد عطوة عبد العال
مجاهد صنديد التحق بركب والده الشهيد

شــهيد يتلــوه شــهيد ،اليــوم هشــام ،وباألمــس أبــو هشــام ،والقافلة
تســر نحــو تحريــر كامــل ال ـراب الفلســطيني مــن دنــس املغتصبــن
الصهاينــة ،فشــهداؤنا األبـرار أبــوا إال أن يســطروا أروع مالحــم البطولة
والفــداء .لبــوا نــداء ربهــم ،وســاروا بلهفــة نحــو الجنــان ،يرقبــون
الشــهادة بشــوق ،شــهيدنا املجاهــد هشــام عبــد العــال متنــى الشــهادة،
فنالهــا بــإذن اللــه يف روح وريحــان وجنــة نعيــم.

)(2018 - 1996

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد هشــام محمــد عبــد العــال (أبــو محمــد) يف حــي الســام مبدينــة رفــح بتاريــخ  9أغســطس
(آب) 1996م؛ لعائلــة فلســطينية تعــود جذورهــا إىل مدينــة بــر الســبع املحتلــة منــذ العــام 1948م ،ونشــأ وســط
أرسة متدينــة تكســوها مالمــح اإلســام ،وتربيتــه العظيمــة القــادرة عــى إخ ـراج الجيــل املســلم والقــادر عــى تحمــل
مســئولياته تجــاه الواقــع املحيــط بــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد هشــام تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن ،وأنهــى
دراســته الثانويــة يف مدرســة الشــهيد محمــد يوســف النجــار ،قبــل أن يلتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة ويــدرس
املحاســبة حيــث أتــم ثــاث ســنوات دراســية ،ونــال الشــهادة يف ســبيل اللــه قبــل أن يحصــل عــى شــهادة الدنيــا.
تــزوج الشــهيد املجاهــد هشــام يف العــام 2016م ،ورزقــه اللــه اثنــن مــن األبنــاء :محمــد ،وهشــام الــذي ُولــد بعــد
استشــهاد والــده بســتة شــهور.
صفاته وأخالقه

أهــل الحيــاء يحبهــم موالهــم .رب حيــي ال يــرد دعــاء ،أهــل الحيــاء قــد ارتقــوا بعالهــم ،وكــذا النبــي أرقــى األنــام
حيــاء ،بهــذا الخلــق الجميــل ُعــرف شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد ،حيــث تصفــه عمتــه أم كارم عبــد العــال بقولهــا:
«عــاش هشــام حياتــه كلهــا وقلبــه متعلــق باللــه ،مهذ ًبــا خجـ ً
ـول هادئًــا ملتز ًمــا مح ًبــا للجميــع ومحبو ًبــا مــن الجميــع»،
مشــيد ًة مبــا كان يتمتــع بــه الشــهيد مــن صـ ٍر وثبــات عــى الحــق وشــجاعة منقطعــة النظــر يف مواجهــة أعــداء اللــه.
متيــز الشــهيد البــار هشــام بالهــدوء الشــديد ،وباالبتســامة التــي مل تغــب لحظــة عــن شــفتيه ،حافــظ عــى الصــاة
منــذ نعومــة أظافــره يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر التــي حــرص عــى تأديتهــا يف مســجد عبــاد الرحمــن ،ومتســك
بكتــاب اللــه فصــدق إخالصــه حيــث حفــظ القــرآن الكريــم وهــو يف املرحلــة الثانويــة ،أحبــه كل مــن عرفــه خــال حياته.
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مشواره الجهادي

تأثــر شــهيدنا املجاهــد هشــام بحادثــة استشــهاد والــده الشــهيد القائــد محمــد عطــوة عبــد العــال الــذي ارتقــى
شــهيدً ا بتاريــخ  2أبريــل (نيســان) 2001م يف عمليــة اغتيــال هــي األوىل مــن نوعهــا نفذتهــا الطائــرات املروحيــة
الصهيونيــة باســتهداف مبــارش لســيارته ،فغلــب عــى شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد عــدم االهتــام بالدنيــا وزخرفهــا،
فقــد كان زاهــدً ا فيهــا وجــل همــه هــو الشــهادة يف ســبيل اللــه.
آمــن الشــهيد املقــاوم هشــام مــن خــال ترشبــه بأفــكار حركــة الجهــاد اإلســامي ،وعالقتــه الوثيقــة مبجاهــدي
الحركــة؛ بــأن الجهــاد املســلح هــو الســبيل لتحريــر فلســطني والقــدس ،وأن الشــهادة هــي أغــى أمنيــة ينتظرهــا املؤمــن
باللــه ،فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســام منطل ًقــا مــن مســجد عبــاد الرحمــن الــذي تــرىب ونشــأ فيــه عــى منهــج اإلميــان
والوعــي والثــورة ،فاختــاره إخوانــه للعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس رغــم صغــر ســنه والتحــق برسايــا القــدس ،وتلقــى
التدريبــات العســكرية بوحــدة التعبئــة (فــوج فجــر) ،فــكان مــن صفــوة املجاهديــن وأكرثهــم انضباطًــا والتزا ًمــا ،فــرز
أداؤه املميــز والالفــت بــن صفــوف املجاهديــن؛ ليصبــح أحــد فرســان الوحــدة الخاصــة لرسايــا القــدس يف لــواء رفــح،
وســجل لــه العديــد مــن األعــال الجهاديــة أبرزهــا املشــاركة يف حفــر وتجهيــز األنفــاق الهجوميــة والدفاعيــة ،وإطــاق
ُ
الصواريــخ القدســية تجــاه املغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة لحــدود مدينــة رفــح الرشقيــة.
موعد مع الشهادة

 14أبريــل (نيســان) 2018م؛ لقــي الشــهيد املقــدام هشــام مــا متنــى ،بعــد مســرة جهاديــة مباركــة حيــث قــدّ ر اللــه
لــه أن يرتقــي شــهيدً ا خــال اإلعــداد والتجهيــز رشق مدينــة رفــح ،برفقــة الشــهداء املجاهديــن (أمجــد القطــروس ،عايــد
الحاميــدة ،وهاشــم كالب).

أيهــا الشــهيد املغــوار هشــام عبــد العــال إىل روحــك الطاهــرة الســام ،رحمــك اللــه أيهــا املجاهــد الزاهــد ،راهــب
الليــل فــارس النهــار ،نســأل اللــه أن يجمعــك بالوالــد الشــهيد الغــايل واألحبة يف عليني مــع األنبيــاء والشــهداء والصديقني.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد أحمد عادل موىس الشاعر
طالب علم قدم روحه فدا ًء للوطن

«إمــا منــوت بعزتنــا أو نعيــش بكرامتنــا» بكلــات بســيطة نبعــت
مــن ســجيته الســليمة ،مؤكــدً ا إرصاره عــى املشــاركة مبسـرات العــودة
الكــرى وأمنيتــه باللحــاق بركــب الشــهداء؛ أرســل شــهيدنا املجاهــد
أحمــد عــادل الشــاعر رســالته هــذه إىل العــامل بــأرسه ،قبيــل استشــهاده
مغــر ًدا بهــا عــى حســابه الشــخيص عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي،
معـ ًرا عــن رفضــه لنقــل الســفارة الصهيونيــة إىل القــدس املحتلــة.

)(2018 - 2002

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد عــادل الشــاعر بتاريــخ  25مايــو (أيــار) 2002م يف مدينــة خانيونــس إحــدى أقــدم مــدن
فلســطني التاريخيــة ،فهــي املدينــة التــي كانــت محطــة للقوافــل التجاريــة التــي متــر بهــا حيــث اعتــاد التجــار أن يلجــؤوا
إليهــا خــال ترحالهــم؛ لحاميــة بضائعهــم ومواشــيهم ،ويســريحوا مــن مشــقة الســفر والرتحــال.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد أحمــد الشــاعر تعليمــه االبتــدايئ واالعــدادي يف مدرســة الشــهيد محمــد الــدرة األساســية،
وأنهــى دراســته الثانويــة حتــى الصــف العــارش يف نفــس املدرســة قبــل أن تصعــد روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أحمــد الشــاعر بشــخصيته املرحــة التــي أخفــى خلفهــا شــخصية صلبــة تحمــل يف طياتهــا حــب
الوطــن والدفــاع عنــه ،وهــذا مــا أوضحــه والــده حــن وصفــه بقولــه« :نشــأ أحمــد يف بيــوت اللــه ،و ُعــرف برجولتــه رغــم
صغــر ســنه ،تــرىب عــى حــب الديــن والوطــن والرتبيــة اإلســامية الصحيحــة».
ويضيــف الوالــد« :متتــع ابنــي أحمــد بالــذكاء والفطنــة والجــرأة والشــجاعة ،فهــو النــور الــذي أرى مــن خاللــه
املســتقبل ،رحمــه اللــه وأحتســبه مــع النبيــن والشــهداء والصديقــن وحســن أولئــك رفيقًــا».
مشواره الجهادي

بــدأ الشــهيد املجاهــد أحمــد الشــاعر مشــواره الجهــادي يف ريعــان شــبابه حــن تعــرف عــى حركــة الجهــاد اإلســامي
يف فلســطني ،فشــارك يف أنشــطة الحركــة وفعالياتهــا مــن خــال مســجده القريــب مــن ســكناه حتــى اختــاره إخوانــه
يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة للعمــل ضمــن صفــوف مجاهــدي وحــدة التعبئــة (فــوج املجــد) ،وتلقــى
العديــد مــن التدريبــات العســكرية واألنشــطة الدينيــة والتعبويــة مــا زاد مــن حبــه للجهــاد ومتنيــه للشــهادة دو ًمــا،
فحــرص عــى املشــاركة مبس ـرات العــودة إميانًــا منــه بحــق الفلســطينيني يف أرضهــم ووطنهــم املســلوب.
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موعد مع الشهادة

بتاريــخ  14مايــو (أيــار) 2018م؛ ارتكــب االحتــال الصهيــوين مجــزرة داميــة بحــق املتظاهريــن الفلســطينيني يف
املســرة املليونيــة الكــرى عنــد نقــاط التــاس رشقــي قطــاع غــزة بالتزامــن مــع نقــل الســفارة األمريكيــة إىل القــدس
والذكــرى الســبعني لنكبــة فلســطني ،أدت إىل ارتقــاء مــا يزيــد عــن  60شــهيدً ا فلســطين ًيا ،قدمــت حركــة الجهاد اإلســامي
ثالثــة مــن مجاهديهــا مــن بــن الشــهداء األبطــال هــم( :أحمــد عــادل الشــاعر ،عبيــدة فرحــان ،وفــادي أبــو ســلمي).

رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد أحمــد الشــاعر ،قــدم روحــه فــدا ًء للوطــن ،رحمــه اللــه وأعــى مقامــه ،وجعــل الفــردوس
مناله.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد عبيدة سامل عبد ربه فرحان
رحل وقلبه يحرس ثغور الوطن

مل تقتــر مســرات العــودة عــى مشــاركة املدنيــن فحســب؛
فكثــر مــن املجاهديــن واملرابطــن ،بعــد أن يعــودوا مــن رباطهــم
عــى الثغــور ،ال تجيــد أعينهــم النــوم ،وينطلقــون مــن جديــد نحــو
التظاه ـرات الســلمية ،ويشــاركون أبنــاء شــعبهم ووطنهــم الواجــب،
فنحــن أمــام عــدو يتفنــن يف ســلب حقوقنــا وأراضينــا ،شــهيدنا املجاهد
عبيــدة ســامل فرحــان وبعــد عودتــه مــن رباطــه اليومــي يجلــس بجــوار
والدتــه ،ويحدثهــا عــن قهــر ســكن قلبــه تزام ًنــا مــع نقــل الســفارة
األمريكيــة للقــدس.

)(2018 - 1988

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد عبيــدة ســامل فرحــان (أبــو أســيد) بتاريــخ  24فربابــر (شــباط) 1988م؛ يف بلــدة بنــي ســهيال
رشق مدينــة خانيونــس ،التــي ُعرفــت بخصوبــة أراضيهــا الزراعيــة ومحصولهــا الوفــر ،وهــي التــي صمــدت يف وجــه
الطغيــان واالحتــال منــذ ســنوات طــوال ،احتلهــا الصهاينــة يف العــام 1956م مثانيــة شــهور ،تعرضــت فيهــا لقصــف
شــديد مــن املدفعيــة الصهيونيــة التــي خلفــت املــوت والدمــار بعــد انســحابها.
تــرىب شــهيدنا املجاهــد عبيــدة وســط عائلــة مجاهــدة تنحــدر أصولهــا مــن مدينــة الرملــة املحتلــة وهجرهــا االحتــال
را يف العــام 1948م ،قصــت لــه عائلتــه حكايــة أجدادهــا الثــوار مــع االحتــال الصهيــوين؛ ليواصــل مبيــاده
منهــا ق ـ ً
مســرة الكفــاح والنضــال ،فميــاده بعــد شــهور مــن انــدالع انتفاضــة الحجــارة املباركــة؛ ليكــون شــاهدً ا عــى جرائــم
العــدو املحتــل منــذ طفولتــه.
تلقــى الشــهيد الفــارس عبيــدة تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة شــجرة الــدر األساســية ،واإلعــدادي والثانــوي مبدرســة
العــودة ،قبــل أن ينتقــل لكليــة العلــوم والتكنولوجيــا بخانيونــس ويــدرس هندســة الديكــور والتصميــم.
تزوج شهيدنا املجاهد عبيدة من رفيقة دربه ،ورزق اثنني من األبناء (ماريا ،وأسيد).
صفاته وأخالقه

ـوب ،هــذا هــو حــال شــهيدنا املجاهــد أبــو أُســيد
ـت املـ َ
ـت الشــجاع َة حقّهــا ،غــدا َة لقيـ َ
وجدتُــكَ أعطيـ َ
ـوت غ ـرَ َهيـ ِ
الــذي ُعــرف بالشــجاعة منــذ صغــره ،فوالــده أبــو حــازم فرحــان يصفــه بقولــه« :متيــز عبيــد َة منــذ طفولتــه بالنباهــة
ـأت لــه مبســتقبل واعــد».
والــذكاء والجــرأة والشــجاعة ،مقدا ًمــا ال يعــرف قلبــه الخــوف ،حتــى تنبـ ُ
كــا ُعــرف شــهيدنا املقــدام عبيــدة بـرِّه لوالديــه حيــث تصفــه والدتــه بقولهــا« :حــرص عبيــدة عــى طاعتــي وبــره

146

موسوعة شهداء من فلسطين

يل ولوالــده ،مداو ًمــا عــى زيــارة أرحامــه ،فهــو صاحــب الــكالم الجميــل والطبــع الهــادئ ،الحريــص عــى تأديــة الصــاة
يف وقتهــا ،املخلــص يف عملــه الجهــادي ،املحافــظ عــى الرسيــة التامــة يف نشــاطاته العســكرية».
مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املجاهــد أبــو أُســيد عــى حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة ،وشــارك يف
كافــة الفعاليــات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة حيــث متيــز بأســلوبه الرائــع يف نســج العالقــات االجتامعيــة ،مــا أهلَّــه
للعمــل يف اللجنــة االجتامعيــة للحركــة ،كـ َّون خاللهــا عالقــات اجتامعيــة قامئــة عــى األخــاق اإلســامية ربطتــه بالعديــد
مــن الشــهداء والقــادة يف حركــة الجهــاد اإلســامي.
حلــم الشــهيد البــار عبيــدة أن يُطــور مــن عملــه الجهــادي رغــم صغــر ســنه ،فــكان إلحاحــه عــى إخوانــه بــأن يلتحــق
برسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،وأمــام إرصار الشــهيد الحــي وافــق اإلخــوة عــى أن ينضــم عبيــدة املقــدام
للعمــل العســكري ،فنــال رشف التصــدي املتواصــل لتوغــات العــدو يف املناطــق الرشقيــة ملدينــة خانيونــس ،مشــاركًا يف
جميــع املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين والتــي كان آخرهــا معركــة البنيــان املرصــوص ،حظــي
خاللهــا بــرف دك املغتصبــات والبلــدات الصهيونيــة بوابــل مــن قذائــف املدفعيــة والصواريــخ القدســية متوســطة
وبعيــدة املــدى.
موعد مع الشهادة

بتاريـخ  14مايـو (أيـار) 2018م ،ارتكـب االحتلال الصهيـوين مجـزرة دامية بحق املتظاهرين الفلسـطينيني يف املسيرة
املليونيـة الكبرى عنـد نقـاط التماس رشقي قطـاع غـزة ،بالتزامن مع نقل السـفارة األمريكيـة إىل القدس املحتلـة والذكرى
السـبعني لنكبـة فلسـطني ،أدت إىل ارتقـاء مـا يزيـد عـن  60شـهيدً ا فلسـطين ًيا ،وقدمت حركـة الجهاد اإلسلامي ثالثة من
مجاهديهـا مـن بين الشـهداء األبطال هـم( :أحمد عـادل الشـاعر ،عبيدة فرحـان ،وفادي أبو سـلمي).
رحــم اللــه شــهيدنا املجاهــد عبيــدة فرحــان ،لقــد كان عاقـ ًـا شــجا ًعا ،رحمــه اللــه وأكــرم مثــواه ،وجعــل الجنــة
مــأواه ،إنــه رحيــم مبــن خافــه واتقــاه.
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الشهيد املجاهد فادي حسن سلامن أبو سلمي
ُم ْق َعد واجه االحتالل بنصف جسد ومقالع

«أنــا الجريــح الــي انظلــم ،أرمتــي للمــوت لكــن مــا أنحنــي للريــح،
دايــس عــى جرحــي رغــم األمل مــا أصيــح ،صلــب أنــا طــويل مثــل النخل
مــا أطيــح ،شــايل حمــل حــزين جــو الصــدر »..كلــات بســيطة خطهــا
الشــهيد املقــاوم فــادي أبــو صــاح يف الذكــرى العــارشة إلصابتــه وبــر
ســاقيه دون أن يــدرك أنهــا كلــات الــوداع األخــرة التــي تســبق
التحــاق الجســد بنصفــه اآلخــر الــذي رحــل.

)(2018 - 1988

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد فــادي حســن أبــو ســلمي (أبــو زيــاد) بتاريــخ  28يوليــو (متــوز) 1988م يف قريــة عبســان
الكبــرة رشق محافظــة خانيونــس؛ لعائلــة فلســطينية مجاهــدة محافظــة عــى تعاليــم اإلســام وقيمــه الرائعــة ،تعــود
أصولهــا إىل قريــة «ســلمة» قضــاء مدينــة يافــا املحتلــة يف العــام 1948م.
عــاش شــهيدنا املجاهــد فــادي حيــاة طبيعــة مفعمــة بالحركــة عــى الرغــم مــن اإلعاقــة التــي خلفهــا االحتــال؛ فهــو
متــزوج ولــه خمســة أبنــاء (زيــاد ،يــارس ،محمــد ،جنــن ،ليــان).

صفاته وأخالقه

مل أجِ ــد اإلِنســانَ إِال ابــن ســعيِه ،فمــن كان أسـ َعى كان باملجـ ِد أجــدرا ،وبالهمـ ِة العليــا ِء ير َقــى إِىل ال ُعــا ،فمــن كان
أر َقــى ِه َّمـ ًة كان أظهـرا ،ومل يتأخـ ْر َمــن يريــدُ تقد ًمــا ،ومل يتقــد ْم َمــن يريــدُ تأخـرا ،هــذا هــو شــهيدنا املجاهــد فــادي
أبــو ســلمي صاحــب الهمــة العاليــة ،مل تُغيبــه اإلعاقــة عــن أداء واجبــه ،مــارس حياتــه عــى نحوهــا الطبيعــي ،وقــى
حاجاتــه بنفســه.
متيــز الشــهيد املجاهــد أبــو زيــاد بالصــر والتفــاؤل والرضــا بقضــاء اللــه وقــدره ،فعــاش حياتــه بنصــف جســد حامـ ًـا
يف صــدره مــن القناعــة والرضــا مــا مل يحمــل اإلنســان الصحيــح ،إنهــا نســائم الرحمــن التــي ت ُِظــل املؤمــن بالرحــات
الســكنات والــركات.

عشــق الشــهيد املجاهــد فــادي قبــل إصابتــه كــرة القــدم ،ورغــم بــر ســاقيه واصــل حبــه لكــرة القــدم ليكــون فريــق
كــرة يف الحــارة برفقــة أحــد أصدقائــه الــذي وصفــه بالقــول« :مــن خــرة شــباب املنطقــة ومل يكــن عاجـزا رغــم إصابتــه»،
وأســس الشــهيد الفــارس فــادي فريــق شــهداء عبســان مــن أبنــاء حارتــه وتابــع أمورهــم باهتــام وتشــجيع كبــر لــرى
عشــق كــرة القــدم مــن خــال أقــدام أبنــاء حارتــه الذيــن أحبــوه كثـ ًرا.
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مشواره الجهادي

مــا أن تفجــرت انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م ،حتــى كان الشــهيد املجاهــد فــادي أبــو ســلمي مــن أوائــل
الذيــن لبــوا نــداء الواجــب ،فــكان أول املتصديــن لقــوات االحتــال وعصاباتــه املجرمــة ،قــاوم جنــود االحتــال ،وشــارك
يف فعاليــات االنتفاضــة مــن الرشــق بالحجــارة وإلقــاء الزجاجــات الحارقــة عــى دوريــات االحتــال حتــى تعــرف عــى
كوكبــة اإلميــان والوعــي والثــورة ،كوكبــة حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني؛ ليكــون أحــد الناشــطني فيهــا وقــام بــدور
كبــر يف العمــل الجهــادي واالجتامعــي والجامهــري للحركــة ،حتــى التحــق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة.
شــارك شــهيدنا املقــدام فــادي بالتصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة لــرق مدينــة خانيونــس رفقــة إخوانــه املجاهديــن
يف رسايــا القــدس ،وخــال احــدى االجتياحــات الصهيونيــة تعــرض إلصابــة مــن قبــل العــدو الصهيــوين بتاريــخ  14مايــو
(أيــار) 2008م أدت إىل بــر ســاقيه ،واصــل بعدهــا مســرته وهــو مقعــد عــى دراجتــه املتحركــة ،ومــا انطلقــت مسـرات
ـب شــهيدنا الفــارس فــادي أبــو ســلمي للمشــاركة فيهــا بــكل بســالة وهمــة عاليــة.
العــودة حتــى هـ َّ

موعد مع الشهادة

مــع ســاعات الصبــاح األوىل مــن يــوم  14مايــو (أيــار) 2018م ،توجــه الشــهيد املجاهــد فــادي أبــو صــاح عــى
كرســيه املتحــرك صــوب الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة ،للمشــاركة يف مســرة املليونيــة الكــرى عنــد نقــاط التــاس رشقــي
قطــاع غــزة بالتزامــن مــع نقــل الســفارة األمريكيــة إىل القــدس املحتلــة والذكــرى الســبعني لنكبــة فلســطني حيــث ارتكــب
االحتــال الصهيــوين مجــزرة داميــة بحــق املتظاهريــن الفلســطينيني أدت إىل ارتقــاء مــا يزيــد عــن  60شــهيدً ا فلســطين ًيا،
قدمــت حركــة الجهــاد اإلســامي ثالثــة مــن مجاهديهــا مــن بــن الشــهداء األبطــال هــم( :أحمــد عــادل الشــاعر ،عبيــدة
فرحــان ،وفــادي أبــو ســلمي).
رحــل شــهيدنا املجاهــد أبــو زيــاد ،أســكنه اللــه مــع الحبيــب املصطفــى يف جنــة ونهــر ،وغفــر لــه وأحســن مثــواه
وتجــاوز عــن خطايــاه.
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الشهيد املجاهد حسني سامل حسني أبو عويضة
شهيد لقمة العيش

بحــث عــن رزقــه بــن الجمــوع عــى الحــدود الرشقيــة ،بل شــاركهم
ودعمهــم يف مســرتهم الســلمية ،أراد العــودة إىل بــاده؛ الســرجاع
أرضــه املســلوبة وإنهــاء املعانــاة املســتمرة منــذ  70عا ًمــا.
الشـهيد حسين أبـو عويضة املعـروف بـ(بائـع البراد) مل يكن كغريه
مـن البائعين ،بـل هو مسـاحة بلا نهاية ،من الحـب والحنـان والوطنية
واإلنسـانية ،عـاش ألجـل لقمة العيش ،واستشـهد كذلـك ألجلها.

)(2018 - 1977

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد حســن ســامل أبــو عويضــة (أبــو أســامة) بتاريــخ  26فربايــر (شــباط) 1977م يف مخيــم جباليــا
شــال قطــاع غــزة الصامــد ،هاجــرت أرستــه مــن قريــة «جولــس» الواقعــة عــى مســافة  16كيلــو مـ ًرا إىل الــرق مــن
مدينــة عــكا املحتلــة ،وقــد احتلهــا الصهاينــة عــام 1948م ،ورشدوا أهلهــا.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد حســن أبــو عويضــة يف بيــت ُعــرف بالتواضــع حيــث تلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة
الفاخــورة واإلعــدادي يف مدرســة الهاشــمي قبــل أن ينتقــل لســوق العمــل تــاركًا تعليمــه بســب تدهــور األوضــاع
االقتصاديــة لعائلتــه.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو أســامة ببشاشــة وجهــه ،كثــر البســمة ،تعلــو شــفتيه دو ًمــا ابتســامة رقيقــة تبعــث النــور
مــع بوادرهــا ،يعــرف طريقــه إىل قلــوب النــاس ،حافــظ عــى عالقــة طيبــة مــع كل أبنــاء االتجاهــات الوطنيــة منهــا
واإلســامية ،يحبــه الجميــع فلــم ُيغضــب أحــدً ا ،ينــر املــرح والــرور أينــا حــل ،يعطــف عــى كبــار الســن واألطفــال،
ال يتــواىن عــن مســاعدة املحتاجــن.
الزوجــة الصابــرة املحتســبة أم أســامة تصــف معاملــة زوجهــا ألبنائــه« :كان حنونًــا للغايــة ،دو ًمــا ُيحــر ألبنائــه
الســكاكر ورقائــق البطاطــا ،ويجعلنــي أُيقظهــم مــن النــوم» ،وأكملــت :كنــت أقــول لــه« :دعهــم نامئــن ،فيقــول :ال أنــا
أنتظــر العــودة للمنــزل لــي أراهــم ،نريــد أن نتعــى مــع بعــض وأراهــم ثــم ينامــوا».

مشواره الجهادي

مــع بدايــة مسـرات العــودة يف العــام 2018م؛ بــدأت رحلــة شــهيدنا البطــل حســن أبــو عويضــة مــع قــوات االحتــال
الصهيــوين حيــث كان يصــول ويجــول ويظهــر يف كل مــكان يتــم فيــه مواجهــة بــن الشــبان الثائــر وجنــود االحتــال
مســتخد ًما مكــر الصــوت الــذي يقتــات منــه للحصــول عــى لقمــة العيــش ،مكــر الصــوت الــذي يســتخدمه لرتويــج
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املثلجــات التــي يبيعهــا للمتظاهريــن واملشــاركني يف مس ـرات العــودة؛ هــو الســاح الــذي قــاوم بــه شــهيدنا البطــل
حســن أبــو عويضــة ،هات ًفــا اللــه أكــر ومــرد ًدا شــعارات تغيــظ الجنــود وتربكهــم ،ولعــل الشــعار الذي ســبب استشــهاده
والــذي ردده دو ًمــا باســتمرار «يــا ابــن اليهوديــة احنــا اجينــا هنــا ومــش مروحــن».
هكــذا اســتطاع شــبان ســواعد االنتفاضــة تطويــر أدوات االنتفاضــة التــي بــدأت بالحجــر ،مــرو ًرا بااللتحــام الشــعبي،
والســكني ،والزجاجــات الحارقــة ،واإلطــارات ،ومكـرات الصــوت وصــوالً إىل وحــدات اإلربــاك الليــي التــي ســببت الذعــر
للمســتوطنني؛ حتــى غــدا مطلو ًبــا لقناصتهــم كل مــن يحمــل مكــر الصــوت.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  26مايــو (أيــار) 2018م ،ارتقــى الشــهيد املجاهــد حســن إىل جــوار ربــه ،متأثـ ًرا بإصابتــه يف املجــزرة الداميــة
التــي ارتكبهــا االحتــال الصهيــوين بتاريــخ  14مايــو (أيــار) 2018م بحــق املتظاهريــن الفلســطينيني يف مســرة املليونيــة
الكــرى عنــد نقــاط التــاس رشقــي قطــاع غــزة ،تزام ًنــا مــع نقــل الســفارة األمريكيــة إىل القــدس والذكــرى الســبعني
لنكبــة فلســطني.
رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد حســن أبــو عويضــة ،وجعــل مثــواه جنــات النعيــم ،وأُكــرم بالفــوز مبــا ارتضــاه الســميع
العليم.
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الشهيد املجاهد حسني سمري حسني العمور
امتطى جواد الجهاد وترجل

أعــدّ اللــه تعــاىل للمرابطــن عــى الثغــور أج ـ ًرا عظيـ ًـا ،ووعدهــم
إحــدى الحســنيني ،فإ ّمــا نــر يليــق بهــم ،أو شــهادة تُدخلهــم ج ّنــات
النعيــم ،وتُنزلهــم يف أعــى املنــازل ،ومهــا قيلــت فيهــم مــن كلــات
أو عبــارات ،ال ُيكــن أبــدً ا وصــف قيمتهــم ومكانتهــم العاليــة ،فدعــاء
ـب
األمهــات ال يُفارقهــم أبــدً ا ،وتوفيقهــم مــن اللــه تعــاىل ممــزوج بحـ ّ
الوطــن؛ ألنّ اللــه تعــاىل مــع الحــق ،والحــق مــع مــن يُدافعــون عــن
أبنــاء شــعبهم وأوطانهــم ،ومهــا ُقدّ مــت لهــم مــن أوســمة وشــهادات
ونياشــن ،فلــن يوفــوا حقّهــم ،فطــوىب للمرابطــن البواســل ،طــوىب لهــم
وهــم يف املقدمــة يرصــدون تحــركات العــدو.

)(2018 - 1996

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد حســن ســمري العمــور بتاريــخ  13ديســمرب (كانــون األول) 1996م ،يف بلــدة الفخــاري جنــوب
را مــن مدينــة بــر الســبع املحتلــة يف العــام 1948م.
قطــاع غــزة؛ ألرسة فلســطينية مجاهــدة َه َّجرهــا االحتــال قـ ً
تلقــى شــهيدنا املجاهــد حســن العمــور تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة الفخــاري ،ثــم انتقــل لســوق العمــل الحــر
تــاركًا تعليمــه املــدريس؛ بســب ســوء األحــوال االقتصاديــة ألرستــه .ومــا أن تفتحــت عينــا الشــهيد املجاهــد حســن عــى
الحيــاة ،حتــى كان شــاهدً ا عــى توغــل قــوات االحتــال لبلدتــه الفخــاري ،وتجريــف أرايض املواطنــن وهــدم منازلهــم،
فنشــأ الشــهيد عــى الصمــود واإلبــاء والرفــض وتفضيــل الشــهادة عــى حيــاة البــؤس والشــقاء ،وقــد تــرىب منــذ نعومــة
أظفــاره عــى كراهيــة االحتــال.
صفاته وأخالقه

عــاش شــهيدنا املجاهــد حســن طــوال حياتــه مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه مح ًبــا للشــهادة ،يرجــو اللــه دو ًمــا أن يرزقــه
الشــهادة يف ســبيله ،فــكان شــجا ًعا ال يخــى املــوت ،مل يتقاعــس عــن رباطــه ،يفضــل النقــاط املتقدمــة عــى الــدوام.
حــرص الشــهيد املقــاوم حســن عــى الصــاة يف املســجد ،فــرىب مــن مســجد الصحــايب الجليــل معــاذ بــن جبــل _ريض
اللــه عنــه_ ،حيــث أنشــأ عالقــة أخــوة ومحبــة مــع رواد املســجد عــى اختــاف أطيافهــم التنظيميــة ،أحبــه الجميــع
فــكان مثـ ً
ـال لألخــاق اإلســامية.
مشواره الجهادي

يف الســنوات األوىل لبدايــة الرحلــة ،رحلــة الحلــم الجميــل ،التحــق شــهيدنا املجاهــد حســن بحركــة الجهــاد اإلســامي
يف فلســطني ،وبــرز نشــاطه يف املجــال اإلعالمــي والجامهــري للحركــة مــن خــال مســجده القريــب مــن ســكناه ليلتحــق
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بعدهــا بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة مواصـ ًـا رحلتــه نحــو الحلــم الجميــل الشــهادة يف ســبيل
اللــه ،فأصبــح جند ًيــا مــن جنــود الرسايــا امليامــن ،رجـ ًـا عرفتــه املياديــن والكامئــن والثغــور ،ســجل خــال رحلــة نشــاطه
الــدؤوب يف العمــل الجهــادي جميــل املعــاين والعبــارات يف التضحيــة والفــداء ،وشــارك إخوانــه يف تنفيــذ العديــد مــن
األعــال الجهاديــة املرشفــة والتــي كان مــن أهمهــا رصــد تحــركات العــدو الصهيــوين والتصــدي ألي محاولــة توغــل
لقطاعنــا الحبيــب.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  27مايــو (أيــار) 2018م ،اتخــذ الشــهيد املجاهــد حســن العمــور موق ًعــا للربــاط عــى الثغــور رشق مدينــة
خانيونــس ،قبالــة مواقــع االحتــال وثكناتــه العســكرية ،وبرفقتــه الشــهيدان املجاهــدان (عبــد الحليــم الناقــة ،ونســيم
العمــور) يراقبــون تحــركات العــدو الصهيــوين ونشــاطاته العســكرية ،قبــل أن تباغتهــم قذائــف املدفعيــة الصهيونيــة،
ويرتقــوا شــهداء مرضجــن بدمائهــم الطاهــرة الزكيــة.
رحــم اللــه شــهيدنا املقــاوم حســن العمــور ،قــدم روحــه فــدا ًء للوطــن ،فهــذا حــال األبطــال يف كل زمــان ومــكان ال
يربطهــم الخــوف وال يأخذهــم يف اللــه لومــة الئــم.
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الشهيد املجاهد عبد الحليم عبد الكريم عبد الله الناقة
عىل درب الجهاد تحلو الحياة

الســواعد والقـ َّوة واإلرادة والصرب،
الجهــاد يف ســبيل اللــه يحتــاج إىل َّ
وهــذا ليــس أمـ ًرا سـ ً
ـهل ،فهــو يتطلــب وجــود مجاهديــن مرابطــن عــى
أي وقــت؛ يك يقاومــوا الظــروف الصعبــة التــي متــر عــى
ثُغــوره يف ِّ
نقــاط التــاس ،فاملرابطــون يســهرون يك ينــام الشــعب آم ًنــا مطمئ ًنــا،
كل وقـ ٍ
ويتد َّربــون تدريبـ ٍ
ـات قاســية حتــى يكونــوا متأهبــن يف ِّ
ـت ضــدَّ
األعــداء؛ وليقومــوا بواجبهــم كامـ ًـا يف أصعــب األوقــات ،وهــم حــن
مهــب الريــح،
ُيرابطــون عــى حــدود الوطــن يضعــون أرواحهــم يف
ِّ
ويرهنــون أنفســهم يف ســبيل اللــه؛ لذلــك تُصبــح قلوبهــم قويــة منيعــة
ال تعــرف الخــوف أو التخــاذل أو الرتاجــع.

)(2018 - 1990

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الحليــم عبــد الكريــم الناقــة بتاريــخ  31يوليــو (متــوز) 1990م ،يف بلــدة خزاعــة رشق
مدينــة خانيونــس ،هــذه البلــدة التــي قدمــت املئــات مــن الشــهداء واألرسى والجرحــى مــن أبنــاء هــذا الشــعب العظيم.
ينتمــي شــهيدنا املجاهــد عبــد الحليــم الناقــة إىل عائلــة فلســطينية مجاهــدة ،عــاش أجدادهــا رحلــة العنــاء املُضنــي
واملســتمر بعــد ِهج َرتهــم مــن مدينــة يافــا املحتلــة يف العــام 1948م.
تلقــى الشــهيد املجاهــد عبــد الحليــم تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدراس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ببلــدة
خزاعــة ،وأنهــى تعليمــه الثانــوي يف مدرســة املتنبــي قبــل أن يلتحــق بســوق العمــل الحــر ويعمــل موز ًعــا للمرشوبــات
الغازية.
تــزوج شــهيدنا البــار عبــد الحليــم يف العــام 2016م ،ورزقــه اللــه اثنــن مــن األبنــاء (عبــد الكريــم) ،و(عبــد الحليــم)
الــذي أبــر النــور بعــد استشــهاد والــده.
صفاته وأخالقه

نشــأ الشــهيد املجاهــد عبــد الحليــم الناقــة يف بيــت متديــن وملتــزم باألخــاق اإلســامية حيــث حافــظ شــهيدنا عــى
الصــاة منــذ الصغــر ،فــكان مســجد الهــدى شــاهدً ا حقيق ًيــا عــى زيارتــه املتكــررة لــه.

منــذ الصغــر وشــهيدنا املجاهــد عبــد الحليــم محــل العطــاء الالمحــدود ألرستــه ،رغــم أنــه ليــس األكــر يف إخوتــه إال
حريصــا عــى توفــر كل مــا يحتاجــه أبــواه وأشــقاؤه.
أنــه كان
ً
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موسوعة شهداء من فلسطين

حــرص الشــهيد الفــارس عبــد الحليــم الناقــة عــى ربــط عالقــات طيبــة مــع أصدقائــه وجريانــه الذيــن أحبــوه حيــث
امتــاز بالتواضــع التــام ،فلــم يفتعــل أي مشــكلة مــع أي شــخص.
كــا ُعــرف شــهيدنا املجاهــد عبــد الحليــم بهدوئــه واتزانــه ،شــديد الكتــان ألرساره وخاصــة فيــا يتعلــق بالعمــل
الجهــادي ،آخ ـ ًذا بوصيــة النبــي « :اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالكتــان».
مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد املجاهــد عبــد الحليــم إىل إســامه العظيــم ،والؤه للــه عــز وجــل دون غــره ،ثــم مــع كل املخلصــن
والرشفــاء مــن أبنــاء شــعبه ،املخلصــن لديــن اللــه عــز وجــل مهــا اختلفــت أطيافهــم.

التحــق شــهيدنا املجاهــد عبــد الحليــم بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني؛ فقــد تأثــر بفكرهــا املســتنري
ووعيهــا وفهمهــا لطبيعــة املرحلــة ،وأحــب الجهــاد واملقاومــة ،فانطلــق مــع إخوانــه يف الحركــة يســتمع إليهــم ،ويجلــس
بينهــم لتعميــق الجانــب العقائــدي يف نفســه أكــر ويتمســك بواجبــه الجهــادي أكــر ،حتــى وقــع عليــه االختيــار للعمــل
يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة.
تلقــى شــهيدنا الحبيــب عبــد الحليــم خــال رحلتــه يف الرسايــا العديــد مــن التدريبــات العســكرية والــدورات
املتقدمــة؛ ليصبــح جند ًيــا صل ًبــا عــى طريــق االميــان والوعــي والثــورة ،جند ًيــا تعرفــه الثغــور والنقــاط املتقدمــة بعــد أن
اختــر ليكــون أحــد مجاهــدي الرصــد بوحــدة املعلومــات التابعــة لرسايــا القــدس؛ راصــدً ا تحــركات جنــود العــدو وآلياتــه
عــى حــدود الوطــن املســلوب؛ واض ًعــا نصــب عينيــه تحريــر األرض والعــودة إىل بلدتــه األصليــة يافــا.

موعد مع الشهادة

بتاريــخ  27مايــو (أيــار) 2018م ،اتخــذ الشــهيد املجاهــد عبــد الحليــم الناقــة موق ًعــا للربــاط عــى الثغــور رشق
مدينــة خانيونــس ،قبالــة مواقــع االحتــال وثكناتــه العســكرية وبرفقتــه الشــهيدين املجاهديــن (حســن العمــور ،ونســيم
العمــور) ،يراقبــون تحــركات العــدو الصهيــوين ونشــاطاته العســكرية ،قبــل أن تباغتهــم قذائــف املدفعيــة الصهيونيــة،
ويرتقــوا شــهداء مرضجــن بدمائهــم الطاهــرة الزكيــة.

لقــد كان الشــهيد املجاهــد عبــد الحليــم الناقــة مجاهــدً ا مــن مجاهــدي رسايــا القــدس الذيــن أخلصــوا حبهــم
لدينهــم ولرســولهم وألرضهــم ،وعاهــدوا عــى الدفــاع عــن ذلــك بــاألرواح واملهــج ،وبالفعــل صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه
عليــه ،رحمــه اللــه وأســكنه مــع حبيبــه املصطفــى .

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد نسيم مروان إبراهيم العمور
همة وإقدام تكللت بشهادة غراء

املرابطــون عــى الثغــور لديهــم مــن ُعلـ ِّو اله َّمــة مــا ال يصـ ُـل إليــه
كل وقــت ،واألمــل ميــأ قلوبهــم
أحــد ،فالصــر والشــجاعة عنوانُهــم يف ِّ
ُصــب أعينهــم دو ًمــا ،ومهــا قيلــت فيهــم مــن أشــعار
ويضعونــه ن َ
وكلــات وقصائــد فإنّهــا لــن تف َيهــم حقَّهــم أبــدً ا ،فهــم الصقــور التــي
تعلــو هاماتهــا فــوق الســحاب ،وهــم األشــجار الباســقة التــي ال تثنيهــا
ـيف مسـ ٌ
ـلول
الريــاح ،وهــم ســيف املقاومــة الــذي ال يصــدأ؛ ألنّــه سـ ٌ
كل وقـ ٍ
ـت وحــن ،فاملجاهدون البواســل
ـروس يف خــارصة األعــداء يف ِّ
مغـ ٌ
هــم التــاج الــذي ُيوضــع عــى الــرأس ،والــوردة التــي تُــزرع يف القلــب.

)(2018 - 1992

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد نســيم مــروان العمــور بتاريــخ  11يوليــو (متــوز) 1992م؛ يف بلــدة الفخــاري رشق مدينــة
خانيونــس ،وعانــق الحيــاة املتالطمــة بأوجاعهــا وهمومهــا ليقتســم األح ـزان مــع الفق ـراء الذيــن عاشــوا بــا وطــن،
ـم؛ ليحتــل اســمه أجمــل صفحــة مــن تاريــخ شــعبنا املقــاوم .تنحــدر أصــول عائلتــه مــن مدينــة
وأقســم أن يحمــل الهـ َّ
بــر الســبع املحتلــة التــي َه َّجرهــم االحتــال الصهيــوين منهــا عنــو ًة يف العــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد نســيم تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة الفخــاري ،وأنهــى تعليمــه اإلعــدادي والثانــوي يف مدرســة
رأس الناقــورة ،وتوجــه بعدهــا لســوق العمــل الحــر؛ ليســاعد أرستــه املتواضعــة عــى تحمــل أعبــاء الحيــاة.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد نســيم العمــور يف العــام 2017م قبــل استشــهاده بثامنيــة شــهور؛ لتخــرج بعدهــا إىل النــور
طفلتــه البكــر (تســنيم).
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا البــار نســيم بالعطــف والحنــان بــا ًرا بوالديــه وبأشــقائه وشــقيقاته وجميــع أرستــه ،يشــهد لــه كل مــن
عرفــه بالتقــوى والصــاح واإلخــاص.

واظــب الشــهيد الفــارس نســيم عــى صــاة الجامعــة يف الصلــوات كلهــا الســيام صــاة الفجــر التــي حافــظ عليهــا يف
ـم إال العبــادة والطاعــة للــه وهدايــة اآلخريــن،
مســجد البخــاري منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة ،ومل يكــن لــه هـ َ
فهــو ممــن صــدق القــول فيهــم رهبــان بالليــل فرســان بالنهــار ،همــه هدايــة النــاس إىل ديــن اللــه ودعوتهــم للصــاة
والتمســك بهــدي القــرآن وســنة النبــي محمــد .
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حــرص شــهيدنا املجاهــد نســيم عــى عالقــة طيبــة بإخوتــه يف اللــه ،وكان محبو ًبــا مــن الجميــع ال يــيء ألحــد،
موسوعة شهداء من فلسطين

متســام ًحا حنونًــا يبغــض املظاهــر ،وهــب نفســه للــه ،يعشــق فلســطني ،ويعشــق القــدس ،يزيــن بهــا جــدران غرفتــه،
الشــهادة يف ســبيل اللــه أمنيتــه الوحيــدة وال يشء غريهــا.
مشواره الجهادي

يف مطلــع العــام 2014م التحــق شــهيدنا املجاهــد نســيم بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،التحــق ليؤكــد مــن
جديــد أنــه ال وقــت للوقــت؛ فقــد طــال االنتظــار وكــر معــه الحلــم الــذي دافــع عنــه يف كل وقــت ،وقبيــل انــدالع
معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م ،التحــق الشــهيد املجاهــد نســيم برسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة،
وعمــل ضمــن مجموعــة رائعــة امتثلــت لهــذا الفكــر الجهــادي ،وعملــوا ســويًا بإخــاص ،ونفــذوا واجباتهــم عــى مبــدأ
الســمع والطاعــة .كانــوا يتســابقون نحــو اإلعــداد والجهــاد يف ســبيل اللــه ،فاختــاره إخوانــه يف قيــادة الرسايــا ليكــون أحــد
مجاهــدي الرصــد بوحــدة املعلومــات التابعــة لرسايــا القــدس؛ لريصــد تحــركات العــدو الصهيــوين عــى الســلك الفاصــل،
وتغذيــة وحــدات رسايــا القــدس القتاليــة العاملــة عــى أرض امليــدان باملعلومــات.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  27مايــو (أيــار) 2018م ،اتخــذ الشــهيد املقــدام نســيم العمــور موق ًعــا للربــاط عــى الثغــور رشق مدينــة
خانيونــس ،قبالــة مواقــع االحتــال وثكناتــه العســكرية ،وبرفقتــه الشــهيدان املجاهــدان (حســن العمــور ،وعبــد الحليــم
الناقــة) يراقبــون تحــركات العــدو الصهيــوين ونشــاطاته العســكرية قبــل أن تباغتهــم قذائــف املدفعيــة الصهيونيــة،
ويرتقــوا شــهداء مرضجــن بدمائهــم الطاهــرة الزكيــة.
رحــم اللــه الشــهيد الفــارس نســيم العمــور .فقــد ربــط عملــه بحــب اللــه ورســوله ،والبعــد عــن ملــذات الدنيــا
ومتاعهــا الزائــل.
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الشهيد املجاهد محمد نارص محمد رشاب
تاق للجنة ونعيمها

الخـان األحمـر قريـة فلسـطينية تقـع رشق مدينـة القـدس املحتلة،
متثـل حجـر عثرة أمـام إكمال مشروع االحتلال التهويـدي يف املنطقة،
الهـادف إىل فصـل املجـال الحيـوي والطبيعـي ألي دولـة فلسـطينية قد
تنشـأ يف األرايض التـي احتلـت عـام 1967م ،وتحويلهـا فيما لو نشـأت
إىل كنتونـات ومعازل مقسـمة إىل شمال ووسـط وجنوب غير متواصلة
مـع بعضهـا البعـض ،وعـزل عاصمتهـا القـدس نهائ ًيـا عـن محيطهـا
الفلسـطيني ،شـهيدنا املجاهـد محمـد نـارص رشاب ضحـى بروحـه يف
مسيرات العـودة (جمعة الوفاء ألهـل الخان األحمر بالقـدس املحتلة).

)(2018 - 1999

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد محمــد نــارص رشاب بتاريــخ  14نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1999م يف حــي املنــارة مبدينــة
خانيونــس؛ لعائلــة فلســطينية مجاهــدة دفعــت أبناءهــا للســر يف طريــق الجهــاد واالستشــهاد واملــي عــى خطــا
الشــهداء العظــام.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد رشاب تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة معــن ،وتو َّجــه لســوق العمــل باكـ ًرا
بعــد أن تــرك مقاعــد الدراســة؛ ليســاعد أرستــه يف مــروف البيــت.
صفاته وأخالقه

امتــاز شــهيدنا املجاهــد محمــد بالعطــف والحــب للجميــع ،يُؤثــر عــى نفســه دو ًمــا ،متســام ًحا يقابــل اإلســاءة
حريصــا عــى مشــاركة أصدقائــه وأقربائــه مناســباتهم االجتامعيــة.
باإلحســان ،يحــرم الصغــر ويوقــر الكبــر،
ً
حافــظ الشــهيد البــار محمــد عــى حضــور مجالــس الذكــر ،وحلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم ،فــكان مســجد أنــس
بــن مالــك شــاهدً ا عــى تــردده الدائــم عليــه.

أحــب شــهيدنا الفــارس محمــد رشاب الشــهادة يف ســبيل اللــه ،فتــزود باإلميــان والتقــوى اســتعدا ًدا للقــاء اللــه تبــارك
وتعــاىل ،وحــول هــذه الخُصلــة يقــول صديقــه املقــرب عبــد اللــه رشاب« :أعــد محمــد نفســه للقــاء اللــه ،فـزاد يف اآلونــة
األخــرة مــن التزامــه وتقربــه اىل اللــه؛ لينــال هــذا الــرف العظيــم وهــذه الدرجــة العاليــة».
مشواره الجهادي

حلــم الشــهيد املجاهــد محمــد رشاب أن يطــور مــن عملــه الجهــادي ،فــكان إلحاحــه عــى إخوانــه بــأن يلتحــق
بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني؛ فقــد تأثــر شــهيدنا بفكــر الحركــة خــال
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التزامــه بحضــور جلســات اإلميــان والوعــي والثــورة مبســجد الصحــايب الجليــل أنــس بــن مالــك ،وبعــد إلحــاح الشــهيد
عــى العمــل العســكري ،وافــق إخوانــه رغــم صغــر ســنه عــى أن يعمــل يف رسايــا القــدس ،فانضــم إىل وحــدة التعبئــة
لرسايــا القــدس ،واجتــاز املقابلــة الشــخصية اســتعدا ًدا للــدورات العســكرية قبــل أن يلحــق بركــب الشــهداء.
ســجل شــهيدنا املجاهــد بشــجاعته وجرأتــه بطــوالت خــال مشــاركته يف مس ـرات العــودة حيــث اعتــاد مشــاركة
أصدقائــه عــى قــص الســلك الفاصــل والدخــول إىل أراضينــا املحتلــة وحــرق معــدات العــدو الصهيــوين يف منطقتــي
خزاعــة وصوفــا.
موعد مع الشهادة

فجــر يــوم الســبت املوافــق  14يوليــو (متــوز) 2018م صعــدت روح الشــهيد املجاهــد محمــد رشاب إىل جــوار بارئهــا،
متأث ـ ًرا بجراحــه التــي أصيــب بهــا إثــر مشــاركته بجمعــة الوفــاء ألهــل الخــان األحمــر يف القــدس بتاريــخ  13يوليــو
(متــوز) 2018م التــي تــأيت يف ســياق فعاليــات مســرة العــودة الكــرى وكــر الحصــار.
رحل الشهيد املجاهد محمد رشاب ،رحمه الله وأكرم مثواه ،وريض عنه وأرضاه ،إنه رحيم لطيف بعباده.
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الشهيد املجاهد عامد داود عمر اشتيوي
صاحب االبتسامة الصادقة

يف ســاعات الليــل الكالحــة؛ يتحــول املــكان ألشــبه مــا يكون بســاحة
حــرب ،بــن مجموعــة شــبان يتســلحون بإراداتهــم وبعــض األدوات
اليدويــة التــي اختــاروا أن يدافعــوا فيهــا عــن أرضهــم وعرضهــم،
فيشــعلوا اإلطــارات املطاطيــة ،ويصــدروا األصــوات املزعجــة عــر
مك ـرات الصــوت العاليــة ،وســط محــاوالت لقــص الســلك ،ليعلنــوا
لالحتــال أن (وحــدات اإلربــاك الليــي) لــن تســمح لجيــش االحتــال
أن يهنــأ ليــل نهــار ،شــهيدنا املجاهــد عــاد اشــتيوي أحــد فرســان
هــذه الوحــدة.

)(2018 - 1997

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد عــاد داود اشــتيوي بتاريــخ  14أكتوبــر (ترشيــن األول) 1997م بحــي الزيتــون رشق مدينــة
غــزة ،هــذا الحــي الــذي تخللــه تاريــخ نضــايل طويــل لشــهداء مــا زالــت تــردد أســاؤهم حتــى اللحظــة ،ملــا عــرف عــن
ســكانه مــن شــجاعة ورباطــة جــأش يف مواجهــة املحتــل ،ففــي كل حــارة هنــاك قصــة شــهيد ،أو بيــت قصفــه االحتــال
مــرة أو مرتــن.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــاد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبدرســة عبــد الــرؤوف الرشيــف األساســية وأنهــى
دراســته الثانويــة يف مدرســة تونــس قبــل أن يلتحــق بكليــة ويــدرس نظــم معلومــات جغرافيــة ،إىل جانــب عملــه يف بيــع
وتغليــف الهدايــا.
صفاته وأخالقه

سأغســل وجهــي هــذا الصبــاح عـرات املـرات ،سأبتســم ابتســامة مرشقــة كالفجــر الــذي عرفتــك فيــه ،ســأتلو آيــات
التفــاؤل ،وأردد أغنيــات الفــرح التــي حفظتهــا عنــك ،هكــذا ُعــرف شــهيدنا املجاهــد عــاد صاحــب االبتســامة الجميلــة
وصانــع الهدايــا ،حــاز عــى محبــة كل مــن عرفــه ،ملــك قل ًبــا صاف ًيــا ورو ًحــا جميلــة بجــال الــورد الــذي يغلــف بــه
هدايــاه ،أينــا حــل وزع البســمة والتفــاؤل واألمــل.

متيــز شــهيدنا البطــل عــاد بالعطــاء والبــذل ،كيــف ال يكــون ذلــك واليــد التــي تقــدم الــورد ال بــد أن يعلــق بهــا
عبــره ،مل يــرك صدي ًقــا وال أ ًخــا يف اللــه إال أهــداه أجمــل الهدايــا؛ عمـ ًـا بوصيــة الحبيــب املصطفــى محمــد « :تهــادوا
تحابــوا».
وال غرابــة حــن نتحــدث عــن هــذه الصفــات الرائعــة يف شــهيدنا املجاهــد عــاد؛ فقــد أخفــى خلفهــا شــخصية رجــل
شــجاع ،قــاوم االحتــال بــكل بســالة وجــرأة ،أربكهــم يف الليــل وتصــدى لهــم يف النهــار.
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مشواره الجهادي

تأثــر الشــهيد املجاهــد عــاد بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــن خــال مســجده الــذي تــرىب فيــه :مســجد
الشــهيد صالــح اشــتيوي ،فآمــن بــأن الجهــاد املســلح هــو الســبيل لتحريــر فلســطني والقــدس ،وأن الشــهادة هــي أغــى
أمنيــة ينتظرهــا املؤمــن ،فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي وتلقــى العديــد مــن الجلســات الدينيــة والتعبويــة متهيــدً ا
إللحاقــه بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،فارتقــى قبــل أن ينخــرط يف العمــل العســكري.
وخــال مرحلــة الرتبيــة التــي مــر بهــا الشــهيد املجاهــد عــاد اشــتيوي؛ شــارك إخوانــه يف الحركــة يف الفعاليــات
واألنشــطة حركيــة ،وكان مــن اإلخــوة الفاعلــن يف مس ـرات العــودة وكــر الحصــار ،فلــم يتغيــب جمعــة واحــدة عــن
مس ـرات العــودة ،متقد ًمــا صفــوف املتظاهريــن بقلــب أســد ال ترعبــه قناصــات جيــش االحتــال الصهيــوين املتمركــزة
عــى الحــدود الرشقيــة للقطــاع حتــى انضــم لوحــدة االربــاك الليــي؛ ليبــث الرعــب يف قلــوب جنــود االحتــال الصهيــوين
وســكان مســتوطناته الجامثــة عــى أراضينــا املحتلــة.
موعد مع الشهادة

شــهدت ليلــة األحــد املوافــق  23ســبتمرب (أيلــول) 2018م نشــاطًا ممي ـ ًزا لفرســان وحــدة اإلربــاك الليــي ،أمطــروا
فيهــا موقــع ملكــة الصهيــوين العـرات مــن الباللــن الحارقــة واملفرقعــات ،مــا أربــك جنــود االحتــال املنترشيــن محــاذاة
املوقــع ،فأطلقــوا النـران بكثافــة صــوب املتظاهريــن الســلميني ،أصابــت إحداهــا شــهيدنا املجاهــد عــاد اشــتيوي ،وأدت
إىل ارتقائــه إىل العــا شــهيدً ا بــإذن اللــه.

رحــل الشــهيد املجاهــد عــاد ،رحمــه اللــه تحــت األرض وأعــى مقامــه يف الســاء ،وأســكنه الجنــة مــع الصديقــن
والشــهداء.
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الشهيد املجاهد حمد محمد موىس النحال
لبى نداء الجهاد

حين يسـود التقاعـس ،وحين تتداعـى األمـم على شـعبنا وقضيتنا،
يـأىب أبنـاء الرسايـا إال أن يكونـوا يف مقدمة الصفـوف؛ ليكونوا من جنود
اللـه املخلصين الذيـن نـذروا أنفسـهم وحياتهم يف سـبيل اللـه تعاىل.
يف هــذه الســطور نتحــدث عــن شــهيد مــى ،نحســبه كذلــك وال
نــزيك عــى اللــه أحــد ،لبــى نــداء الجهــاد فــدك املغتصبــات الصهيونيــة
بصواريخــه القدســية ،إنــه الشــهيد املجاهــد :حمــد محمــد النحــال.

)(2018 - 1994

الميالد والنشأة

بتاريــخ  31ديســمرب (كانــون األول) 1994م؛ تنفــس الشــهيد املجاهــد حمــد محمــد النحــال هــواء أرض فلســطني
املباركــة ،وتفتحــت حولــه أزهــار خربــة العــدس شــال رشق مدينــة رفــح؛ لتشــهد ميــاد الفــارس النشــيط ،الــذي مل
تعــرف طفولتــه الســكون عــى األرض ،وكأنــه يكتــب نهايتــه منــذ بدايــة حياتــه.

الســادس بــن أشــقائه ،لكنــه جعــل لنفســه جميــع األدوار يف أرستــه ،املبــادر رسيــع االســتجابة ،أعطــى والديــه مكانـ ًة
خاصـ ًة يف حياتــه؛ لينــال حبهــا ورضاهــا فــأرىض اللــه تعــاىل النــاس عليــه.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد حمــد النحــال تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة العقــاد قبــل أن يتوجــه للعمــل يف
مهنــة الزراعــة ،تــاركًا تعليمــه املــدريس؛ ليســاعد والــده يف العيــش بحيــاة كرميــة والحصــول عــى لقمــة العيــش.
صفاته وأخالقه

ســتطيب دنيــا املؤمنــن مقا ًمــا مــا دام يســمو يف الحيــاة ح ًيــاء ،خُلــق غــدا للمســلمني وســا ًما نــور يــيء وجوههــم
وضيــا ًء .متتــع شــهيدنا البــار حمــد النحــال بصفــة الحيــاء ،التــي أعطــت مــن شــخصيته ســم ًتا رائ ًعــا ال تصفــه الكلــات،
فهــو الهــادئ قليــل الــكالم ،كثــر األفعــال ،كســب بصنيعــه هــذا قلــوب الجميــع.

والــد الشــهيد الفــارس حمــد النحــال يصفــه أخــاق نجلــه الشــهيد قائـ ًـا« :حــرص حمــد عــى عالقــة مــع والديــه
مليئــة بالحــب والتقديــر واالحـرام املتبــادل ،كــا كانــت تربطــه عالقــات قويــة بجريانــه وأصدقائــه وأقاربــه ،ومــن شــدة
ارتباطــه برحمــه ختــم آخــر أيامــه بجولــة مــن الزيــارات إىل أرحامــه وأقاربــه وكأنــه يودعهــم ،رغــم انشــغاله بفالحــة
األرض والعمــل بهــا كونهــا مصــدر رزق العائلــة».
ويضيــف والــد الشــهيد« :منــذ أن شــب ابنــي حمــد _تقبلــه اللــه_ واشــتد عــوده وأصبــح مجاهــدً ا افتخرنــا بــه
وبــدوره يف الدفــاع عــن دينــه وشــعبه وقضيتــه ،كث ـرًا مــا كنــت أنــا ووالدتــه نستشــعر حبــه للشــهادة وحرصــه عــى
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الفــوز بهــا ،حتــى كان ارتقــاؤه أفضــل مــا يكــون االرتقــاء يف انتصــار سيســجله التاريــخ ويحفظــه ملقاومتنــا وشــعبنا،
سـ ً
ـائل املــوىل عــز وجــل أن يتقبلــه وإخوانــه يف الفــردوس األعــى».
مشواره الجهادي

أحــب شــهيدنا املجاهــد حمــد النحــال اإلســام منــذ الصغــر ،والتــزم بالتديــن والحفــاظ عــى الصــاة يف مســجد
خليــل الرحمــن حيــث التحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فحــرص عــى تقديــم واجبــه اإلســامي مــن خــال
مشــاركته يف أنشــطة الحركــة وفعالياتهــا التنظيميــة ،ويف نفــس الوقــت أحــب أن ينــال مــا يحلــم بــه حتــى وصــل ملــا
متنــاه ،فعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،وتلقــى الــدورات العســكرية التــي صنعــت منــه
رجـ ًـا صنديــدً ا ال يخــى املــوت ،فعمــل يف الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس بلــواء رفــح؛ ليشــارك إخوانــه يف دك
املغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة بالصواريــخ والقذائــف القدســية.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2018م ،كان موعــد الشــهيد املجاهــد حمــد النحــال مــع الشــهادة وبرفقتــه
الشــهيد املجاهــد مــوىس عبــد العــال ،حــن اســتهدفتهم طائـرات االســتطالع الصهيــوين بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء قيامهم
بــدك املغتصبــات الصهيونيــة رشق مدينــة رفــح ،يف إطــار الــرد عــى تســلل القــوة الصهيونيــة الخاصــة رشق مدينــة
خانيونــس ،والتــي أدت إىل استشــهاد كوكبــة مــن مجاهــدي املقاومــة الفلســطينية ،يف مقدمتهــم الشــهيد القســامي نــور
الديــن بركــة.
رحــم اللــه الشــهيد املقــاوم حمــد النحــال مكلـ ًـا باملرجــان والياقــوت ،يف ســبيل اللــه متنــى أن ميــوت ،فاختــاره ذو
العــزة والجــروت ،رحمــه اللــه الحــي الــذي ال ميــوت.
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الشهيد املجاهد موىس إياد عيل عبد العال
ٌ
مثال للعطاء واملثابرة

إنهـم رجـال الوحـدة الصاروخية األطهـار ،يصطفون جن ًبـا إىل جنب
مـع رفقائهـم يف املقاومـة الفلسـطينية؛ فكانـوا على قلـب رجـل واحد،
يجسـدون الوحـدة الحقيقيـة يف أرض املعركـة ،نصبـوا صواريخهم تحت
هديـر الطائـرات ،ودكوا املواقع العسـكرية الصهيونية مبئـات الصواريخ
التـي بثـت الرعـب يف أرجـاء هـذه املغتصبـات ،فأحرقـوا بلهيـب
صواريخهـم حصـون األعـداء .الشـهيد املجاهد مـوىس عبد العـال ،أحد
فرسـان الوحـدة الصاروخيـة لرسايـا القـدس يف لـواء لرفح.

)(2018 - 1996

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد مــوىس إيــاد عبــد العــال بتاريــخ  2فربايــر (شــباط) 1996م يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة،
والتــي ســطرت أروع املالحــم البطوليــة عــى مــدار االحتــال الفلســطيني ،فقــد ارتكــب االحتــال الصهيــوين بحقهــا أبشــع
املجــازر والجرائــم الصهيونيــة ،قدمــت خاللهــا العديــد مــن الشــهداء املجاهدين.
تــرىب شــهيدنا املجاهــد مــوىس يف أحضــان أرسة فلســطينية مجاهــدة َه َّجــر االحتــال أجدادهــا مــن مدينــة بــر الســبع
املحتلــة يف العــام 1948م.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد مــوىس تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة ذكــور رفــح االبتدائيــة «ج» لالجئــن ،واإلعــدادي يف
مدرســة يبنــا ،وأنهــى الثانويــة العامــة يف مدرســة الشــهيد محمــد يوســف النجــار ،ثــم التحــق بالجامعــة اإلســامية بغــزة،
وتخــرج يف كليــة الرشيعــة والقانــون.
صفاته وأخالقه

حظــي شــهيدنا املجاهــد مــوىس بصفــات حميــدة وخصــال حســنة ،جعلــت لــه مكانــة مرموقــة يف قلــوب إخوانــه،
فقــد أحبــه كل مــن عرفــه وتعلــق بــه ،واحتــل قلــوب أصدقائــه وزمــاؤه يف العمــل والدراســة ،فهــو صاحــب القلــب
الطيــب ،الرحيــم بالضعفــاء يعــن املحتــاج ،املحــب ألهلــه وجريانــه ،الحــارض دو ًمــا يف امليــدان ،يســاهم يف حــل املشــكالت
الصغــرة بــن زمالئــه وإخوانــه وجريانــه ،يحرتمــه الجميــع.
حــرص شــهيدنا البــار مــوىس عــى طاعــة والديــه محافظًــا عــى ابتســامته التــي ال تفــارق شــفتيه وال وجهــه الجميــل،
ال يـرايئ أحــدً ا ،وال ينطــق إال الحــق.
تــرىب الشــهيد املجاهــد مــوىس يف رحــاب بيــوت اللــه ،مواظ ًبــا عــى ق ـراءة القــرآن الكريــم مــا يعطيــه فصاحــة يف
اللســان ،وقــدرة عــى االستشــهاد بــكالم اللــه عــز وجــل وســنة نبيــه املصطفــى .
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مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املقــاوم مــوىس بحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد العــدوان الصهيــوين عــى غــزة نهايــة العــام 2009م؛
ليعــد نفســه لقتــال العــدو يف الجــوالت القادمــة ،فــرىب يف أحضــان مســجد خبيــب بــن عــدي ونهــل فيــه مــن فكــر
املعلــم واملؤســس الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،فــكان مثـ ً
رضا يف كل مياديــن
ـال للمجاهــد املعطــاء املثابــر ،حــا ً
العمــل التنظيمــي ،عرفتــه مســاجد الحركــة وأنشــطتها وفعالياتهــا ،وعرفتــه الرابطــة اإلســامية (اإلطــار الطــايب لحركــة
الجهــاد اإلســامي) فهــو الشــهيد املثقــف ،وعرفتــه الثغــور والكامئــن ،وباطــن األرض حيــث شــارك إخوانــه يف حفــر
األنفــاق الجهاديــة حتــى أصبــح مقاتـ ًـا يف الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس بلــواء رفــح ،اســتطاع مــن خاللهــا دك
املغتصبــات الصهيونيــة رشق مدينــة رفــح بن ـران صواريخــه املباركــة ،وأبــى بــا ًء حس ـ ًنا يف معركــة البنيــان املرصــوص،
شــهد لــه إخوانــه يف قيــادة الرسايــا باالنضبــاط والســمع والطاعــة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2018م كان الشــهيد املجاهــد مــوىس يــؤدي واجبــه الجهــادي وبرفقتــه الشــهيد
املجاهــد حمــد النحــال حيــث متكنــا مــن دك املغتصبــات الصهيونيــة رشق مدينــة رفــح بوابــل مــن الصواريــخ القدســية
يف إطــار الــرد عــى تســلل القــوة الصهيونيــة الخاصــة رشق مدينــة خانيونــس ،والتــي أدت إىل استشــهاد كوكبــة مــن
مجاهــدي املقاومــة الفلســطينية ،يف مقدمتهــم الشــهيد القســامي نــور الديــن بركــة ،وأثنــاء انســحابهم مــن موقعهــم
الجهــادي باغتتهــم طائــرات االســتطالع الصهيونيــة بصواريخهــا الغــادرة مــا أدى إىل ارتقــاء الشــهيد املجاهــد حمــد
النحــال عــى الفــور ،وإصابــة الشــهيد املجاهــد مــوىس عبــد العــال بجـراح خطــرة أدت إىل استشــهاده يف اليــوم التــايل
بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2018م.
رحــل الشــهيد الفــارس مــوىس عبــد العــال ،نســأل اللــه أن يُعــي لــه املقــام ،ويُســكنه الجنــة مــع الك ـرام ،إن اللــه
هــو الرحيــم الســام.
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الشهيد املجاهد جهاد منري خالد حرارة
ارتقى شهيدً ا يف جمعة املسريات خيارنا

«أنــا ذاهــب للجنــة ،ســأرفع رؤوســكم عال ًيــا» عبــارات صادقــة
خرجــت مــن ســجية الشــهيد املجاهــد جهــاد منــر ح ـرارة ،قبــل أن
ينطلــق للمشــاركة يف الجمعــة ال  51ملسـرات العــودة وكــر الحصــار،
جمعــة املســرات خيارنــا ،معل ًنــا متســكه مبســرات العــودة؛ وفــا ًء
لوصايــا الشــهداء الذيــن ســبقوه ،وعهــد األرسى ،وتضحيــات الجرحــى.
)(2019 - 1995

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد جهــاد منــر حـرارة بتاريــخ  16ســبتمرب (أيلــول) 1995م بحــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة،
نشــأ وترعــرع وســط أرسة فلســطينية متواضعــة تتكــون مــن الوالديــن وخمســة مــن اإلخــوة ،وأربــع مــن األخــوات،
ترتيبــه الثــاين بينهــم.

تلقــى الشــهيد املجاهــد جهــاد ح ـرارة تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز ،واإلعــدادي يف مدرســة
معــاذ بــن جبــل ،وأكمــل تعليمــه الثانــوي حتــى الصــف الحــادي عــر يف مدرســة جــال عبــد النــارص قبــل أن ينتقــل
لألعــال الحــرة ويعمــل يف مهنــة البنــاء إىل جانــب والــده.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد جهــاد منــذ صغــره بأخالقــه العاليــة ،وأدبــه العظيــم ،أحبــه كل مــن عرفــه لتعاملــه القــرآين
مــع الجميــع ،متتــع بشــخصية مرحــة ،ينــر الحــب والــرور أينــا حــل ،يعطــف عــى الشــيوخ واألطفــال ،ال يتــواىن عــن
مســاعدة محتــاج.
الســيد أبــو جهــاد ح ـرارة يتحــدث عــن صفــات نجلــه الشــهيد قائـ ًـا« :مل يكــن جهــاد مبثابــة االبــن فقــط ،بــل هــو
األخ والوالــد والــروح بالنســبة يل ،فهــو روحــي ويــدي ورجــي ،هــو النفــس الــذي أتنفســه» مضي ًفــا« :لطاملــا حدثنــي
عــن الشــهادة ،فقــد طلبهــا بلســانه ونالهــا _بــإذن اللــه_ ،نعــم اصطفــاه اللــه عــز وجــل شــهيدً ا -إن شــاء اللــه ،-لكنــي
حزيــن عــى فراقــه ،أعتــر أملًــا عــى فقدانــه».

ـب جهــاد أشــقاءه وشــقيقاته ،لطاملــا مازحهــم وأدخــل
أمــا والــدة الشــهيد الســيدة أم جهــاد ح ـرارة فقالــت« :أَحـ َّ
حريصــا عــى احـرام كافــة
الســعادة إىل قلوبهــم إال أنــه رغــم مرحــه حافــظ عــى أرساره الجهاديــة ،غيــو ًرا عــى وطنــه،
ً
الفصائــل ،رحمــة اللــه عليــك يــا جهــاد ،لــن ننســاك يــا أمــي فأنــت يف القلــب» ،وأضافــت « :اعتــاد دو ًمــا عــى قــول
اللهــم رضــاك والجنــة ،أمــي يــا جنــة الدنيــا ،حتــى إنــه خــط هــذه الكلــات بيــده قبــل استشــهاده ،وكأنــه يودعنــي
حيــث إنــه يعلــم مكانتــه عنــدي ومحبتــي لــه».
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التحــق شــهيدنا املجاهــد جهــاد حـرارة بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع العــام 2015م ،وعمــل يف جهازهــا
اإلعالمــي والجامهــري ،وشــارك يف أنشــطة الحركــة مبنطقتــه الرتكــان بحــي الشــجاعية ،فــكان مســجد الشــهيد فتحــي
الشــقاقي شــاهدً ا عــى التزامــه الدينــي والجهــادي حيــث واظــب شــهيدنا املجاهــد جهــاد حـرارة عــى حضــور الجلســات
التنظيميــة والنــدوات الثقافيــة والتعبويــة التــي تنظمهــا الحركــة مبســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي بحــي الشــجاعية،
انضــم بعدهــا إىل رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،فتلقــى التدريبــات العســكرية والتأهيــل الدعــوي والرتبــوي
بوحــدة التعبئــة (فــوج قــدس) يف بدايــة العــام 2017م ،وبعــد أن اجتــاز مرحلــة اإلعــداد والتعبئــة انتقــل للعمــل يف
محــور الرتكــان بلــواء غــزة قبــل أن يصبــح جنديًــا يف وحــدة النخبــة الخاصــة لرسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  22مــارس (آذار) 2019م نــال الشــهيد الفــارس جهــاد حـرارة أســمى أمنياتــه بعــد أن باغتتــه رصاصــة قناصــة
االحتــال يف رأســه أثنــاء مشــاركته مبس ـرات العــودة وكــر الحصــار عــى الحــدود الرشقيــة ملدينــة غــزة قبالــة موقــع
ملكــة العســكري.
رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد جهــاد حـرارة ،فعــن عملِــه مل يتــوانَ  ،وبحبــه لـراب أرضــه تفــاىن ،فجعــل اللــه جنــات
الفــردوس لــه دا ًرا ومقا ًمــا.
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الشهيد املجاهد رائد خليل محمد أبو طري
ارتقى شهيدً ا يف جمعة الجوالن عربية سورية

بعــد اعــراف دونالــد ترامــب بســيادة الصهاينــة عــى هضبــة
الجــوالن ورشعنــة االحتــال الصهيــوين لهــا ،وكأن هضبــة الجــوالن
هديــة تقــدم لنتنياهــو يف إطــار الرفــع مــن أســهمه يف انتخابــات
رئاســة حكومــة الكيــان الصهيــوين ،وبعيــدً ا عــن شــعارات نتنياهــو
ووعــود ترامــب ســتبقى أحيــاء الهضبــة املحتلــة تنبــض بشــعارات
الوطــن الســوري .هــذا مــا أراد الفلســطينيون التأكيــد عليــه مــن
)(2019 - 2000
خــال مشــاركتهم يف الجمعــة الـــ  57مــن مسـرات العــودة الكــرى
وكــر الحصــار ،شــهيدنا الفــارس رائــد أبــو طــر واحــد مــن بــن آالف املشــاركني الذيــن انتفضــوا يف جمعــة الجــوالن
عربيــة ســورية.
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد رائــد خليــل أبــو طــر بتاريــخ  12مايــو (أيــار) 2000م يف بلــدة عبســان الكبــرة رشق مدينــة
خانيونــس ،والتــي كانــت شــاهدة عــى ظلــم االحتــال جرامئــه بحــق أبنائهــا وحرمانهــم مــن حقهــم يف زراعــة أراضيهــم
حيــث تعمــد االحتــال دو ًمــا إطــاق النــار صــوب املزارعــن وصــوب محاصيلهــم الزراعيــة التــي تعرضــت للحرائــق بفعــل
همجيــة االحتــال املجــرم.
نشــأ الشــهيد املجاهــد رائــد وســط عائلتــه املكونــة مــن والديــه وأربعــة إخــوة وثــاث أخــوات ،ترتيبــه الخامــس
بينهــم ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة عبســان األساســية «أ» للبنــن ،واإلعــدادي يف مدرســة العــودة قبــل أن ينتقــل
لســوق العمــل تــاركًا تعليمــه املــدريس؛ ليخفــف عــن والــده أعبــاء ومرصوفــات البيــت.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املقــدام رائــد بتواضعــه ،وحســن أخالقــه ،وكان عني ًفــا ضــد الظلــم ،مح ًبــا لآلخريــن ،مثـ ً
ـال للشــاب
املســلم املجاهــد يف ســبيل اللــه ،بــا ًرا بوالديــه ،رفي ًقــا بالفق ـراء واملســاكني.

حــرص الشــهيد املجاهــد رائــد عــى كــرة الخطــا إىل املســاجد الســيام مســجد أســامة بــن زيــد ببلــدة عبســان الكبــرة،
فحــر فيــه جلســات العلــم ،والنــدوات الدينيــة التــي تحــث عــى الجهــاد يف ســبيل اللــه ودفــع العــدو املحتــل عــن
أرضنــا.
شــهد لــه كل مــن عرفــه بشــجاعته ومثابرتــه ،ونشــاطه الــدؤوب ،وعشــقه للشــهادة يف ســبيل اللــه ،غري آبه مبامرســات
العــدو التــي ال تــردع القــوة والصالبــة يف الشــباب الثائر.
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انتمــى شــهيدنا الفــارس رائــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني متأثـ ًرا بفكــر الحركــة ونهجهــا اإلســامي ،وعمل
ـأت لنفســها أن تكــون خادمـ ًة للشــباب املنتفــض واملقــاوم عــى املناطــق الحدوديــة
يف لجــان ســواعد االنتفاضــة التــي ارتـ ْ
الذيــن يواجهــون جنــود االحتــال الصهيــوين املنترشيــن عــى الحــدود الرشقيــة والشــالية لقطــاع غــزة ،ينتــرون بينهــم
كشــقائق النعــان ينــرون ري ًحــا عطـ ًرا.
ففــي كل جمعــة غضــب ،يشــارك شــهيدنا املجاهــد رائــد أبــو طــر يف مســرات العــودة وكــر الحصــار ،يقــدم
الخدمــة للشــباب املنتفــض يف وجــه االحتــال ،يرســل رســال ًة للعــدو الصهيــوين أن القــدس لــن تكــون ســوى عاصمــة
إســامية عربيــة وفلســطينية ،وأن قــرارات اإلدارة األمريكيــة لــن متــر ســوى عــى جثامــن الشــهداء وآالم الجرحــى.
تعــرض فارســنا رائــد أبــو طــر لعــدة إصابــات بالرصــاص الحــي خــال مشــاركته يف مسـرات العــودة إال أنــه يف كل
مــرة يعــود بعــد إصابتــه بعزميــة أقــوى وإرادة صلبــة سـرًا يف طريــق الجهــاد واالستشــهاد.

موعد مع الشهادة

بتاريــخ  3مايــو (أيــار) 2019م؛ ارتقــى الشــهيد الثائــر رائــد ج ـراء إصابتــه بعيــار نــاري يف البطــن رشق خانيونــس،
أثنــاء مشــاركته مبســرة العــودة الكــرى وكــر الحصــار.
رحــل الشــهيد املقــدام رائــد أبــو طــر ،رحــل إىل ذي الجــال واإلكـرام ،رحمــه اللــه تعــاىل وأســكنه جنــة الســام يف
أعــى مقــام مــع خــر األنــام والصحــب الكـرام.
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الشهيد املجاهد إياد عبد الله ارشيقي الرشيحي
مجاهد أوجع املحتل بحمم صواريخه

خاضـت املقاومـة الفلسـطينية ويف مقدمتهـا رسايا القـدس معركة
حمـم البـدر مطلع مايـو (أيار) من العـام 2019م التي متكنت خاللها
مـن قتـل أربعة مغتصبين صهاينة وإصابة العشرات ،وألحقت أرضا ًرا
ماديـة فادحـة باملمتلكات واملنـازل الصهيونية ،جـراء قصف املقاومة
املـدن واملغتصبـات الصهيونيـة مبئـات الصواريخ والقذائـف من بينها
صـاروخ «بـدر  »3الـذي كشـفت رسايـا القـدس عنـه السـتار خلال
املعركة ،واسـتهدفت به مدينتي عسـقالن وأسـدود ،شـهيدنا املجاهد
إيـاد الرشيحـي ،أحـد فرسـان الوحـدة الصاروخية لرسايـا القدس بلواء الوسـطى.

)(2019 - 1984

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد إيــاد عبــد اللــه الرشيحــي (أبــو عبــد اللــه) بتاريــخ  17مــارس (آذار) 1984م يف مخيــم
املغــازي رشق املحافظــة الوســطى ملدينــة قطــاع غــزة ،وهــو املخيــم الــذي لجــأت إليــه عائلــة الشــهيد بعــد أن َه َّجرهــا
االحتــال مــن مدينــة بــر الســبع يف العــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد إيــاد الرشيحــي تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن
قبــل أن ينتقــل لســوق العمــل تــاركًا إكــال تعليمــه؛ بســبب األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي مــرت بهــا عائلتــه.
تزوج الشهيد املجاهد يف العام 2016م ،ورزقه الله اثنني من األبناء هام (عبد الله ،وقاسم).
صفاته وأخالقه

ـذت رفي َقــا .ويســو ُء ظ ُّنــك أن تكــونَ شــفيقًا ،فخـ ِذ املجــا َز ِمــن الزمــانِ وأهلِــه .ود ِع التعمـ َـق
ـف مــا اتخـ َ
ال ِّرفـ ُـق ألطـ ُ
فيــه والتحقيقــا ،ال يســعنا الحديــث عــن صفــات شــهيدنا املجاهــد أبــو عبــد اللــه إال أن نذكــر الرفــق ،فهــو الحريــص
دو ًمــا عــى الرفــق بإخوانــه وأقاربــه وأبنــاء مخيمــه ،فهــو البــار بوالديــه يلــن لهــا جانبــه ،تـراه عطو ًفــا عــى الصغــار،
موقـ ًرا للكبــار.
واظــب الشــهيد املجاهــد إيــاد عــى أداء الصلــوات الخمــس يف املســجد ،فــكان مســجد مجمــع الشــهداء اإلســامي
شــاهدً ا حقيق ًيــا عــى ارتيــاد الشــهيد املجاهــد أبــو عبــد اللــه الدائــم لــه.
شــهيدنا املجاهــد إيــاد يعرفــه الثلــث األخــر مــن الليــل ،يهجــر مضجعــه ،ويقــف بــن يــدي ربــه متهجــدً ا سـ ً
ـائل
الشــهادة يف ســبيل اللــه ،ونــر املجاهديــن عــى عدوهــم مــن اليهــود ،واملحتلــن ،واملنافقــن.
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مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املقــاوم إيــاد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وهــو يف ريعــان شــبابه ،ثــم انضــم
لجناحهــا العســكري رسايــا القــدس؛ ليلتحــق بركــب الجهــاد واالستشــهاد ،فــكان نعــم املقاتــل املنضبــط ،شــارك خــال
رحلتــه الجهاديــة يف التصــدي ملحــاوالت توغــل القــوات الصهيونيــة ملخيــم املغــازي ،ثــم عمــل يف الوحــدة املدفعيــة
لرسايــا القــدس بلــواء الوســطى ،ونفــذ العديــد مــن عمليــات دك املغتصبــات الصهيونيــة بقذائــف الهــاون ،حتــى اختــاره
إخوانــه يف قيــادة الرسايــا للعمــل يف الوحــدة الصاروخيــة ،فأوجــع املحتــل بحمــم صواريخــه القدســية خــال املعــارك
التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين ،وكان آخرهــا معركــة حمــم البــدر حــن تحولــت حيــاة املغتصبــن
الصهاينــة إىل جحيــم.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  5مايــو (أيــار) 2019م ارتقــت روح شــهيدنا الفــارس إيــاد إىل بارئهــا ،بعــد أن اســتهدفته طائـرات االســتطالع
الصهيــوين بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء قيامــه بــدك املغتصبــات الصهيونيــة بعـرات الصواريــخ القدســية ،يف إطــار معركــة
حمــم البــدر.
رحــل شــهيدنا املجاهــد إيــاد الرشيحــي ،قاتــل مستبسـ ًـا يف عمليــة حمــم البــدر التــي حولــت مدينــة عســقالن
املحتلــة إىل جحيــم ،رحمــه اللــه رب العاملــن ،وأســكنه مــع النبيــن والشــهداء والصديقــن ،إنــه هــو الرحمــن الرحيــم.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد بالل محمد عبد البنا
شفَة ُخ ِت َمت بالشهادة
حياة جهادية ُم َ ِّ

تواصــل رسايــا القــدس إىل جانــب املقاومــة الفلســطينية تأديــة
الواجــب الجهــادي والدينــي يف قتــال الصهاينــة املحتلــن بشــتى
األســاليب والوســائل القتاليــة املمكنــة ،فيواصلــون الليــل بالنهــار،
ويطــورون منظومــة ســاحهم املبــارك ،فقاتلــوا الصهاينــة باألســلحة
الفرديــة وبصواريخهــم وقذائفهــم املباركــة حتــى ســدد اللــه خطاهم
يف توجيــه رضباتهــم نحــو طائ ـرات العــدو ،فكانــت وحــدة الدفــاع
)(2019 - 1991
الجــوي ،وحــدة األبطــال الذيــن حملــوا أرواحهــم عــى أكفهــم يف
ســبيل اللــه ،وكابــدوا يف ســبيل اللــه تعــاىل جميــع الصعــاب ،ال يعرفــون الهزميــة أو االنكســار ،فالطريــق واضــح ومع َّبــد
للســالكني ،شــهيدنا املجاهــد :بــال محمــد البنــا قائــد وحــدة الدفــاع الجــوي لرسايــا القــدس بلــواء غــزة.
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد بــال محمــد البنــا (أبــو املجــد) بتاريــخ  7ينايــر (كانــون الثــاين) 1991م يف حــي الزيتــون رشق
محافظــة غــزة؛ ألرسة فلســطينية متواضعــة ملتزمــة ر َّبــت أبناءهــا عــى حــب الوطــن والتضحيــة يف ســبيل اللــه.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد بــال البنــا تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة الحريــة ،واإلعــدادي يف مدرســة شــهداء الزيتــون
وأنهــى دراســته الثانويــة يف مدرســة شــهداء الزيتــون الثانويــة ،ثــم التحــق بكليــة العلــوم التطبيقيــة ودرس صيانــة
الحاســوب.
تزوج شهيدنا املجاهد بالل يف العام 2013م ،وزرقه الله ثالثة من األبناء هم (مجد ،عبيدة ،وعمر).
صفاته وأخالقه

شــهيدنا الفــارس بــال صاحــب القلــب الطيــب واالبتســامة الهادئــة ،أحبــه كل مــن عرفــه ومــن ال يعرفــه؛ بســبب
تواضعــه ومعاملتــه حيــث متيــز منــذ صغــره بالهــدوء واألخــاق العاليــة والحميــدة ،فــكان نعــم املجاهــد املثــايل القــدوة
الــذي يجمــع مــا بــن املقاتــل الصلــب العنيــد واالبــن البــار ،واألب الحنــون واألخ ،والصديــق الــويف الــذي يتمتــع بأخــاق
اإلســام الحميــدة.

حــرص الشــهيد املجاهــد بــال عــى بـ ِّره لوالديــه ،فــكان مطي ًعــا لهــا وال يعــي لهــا أمـ ًرا ،يُقبــل يديهــا كل صبــاح
قبــل الخــروج وعنــد العــودة وحتــى قبــل أن يتوجــه إىل فراشــه ،فهــو نعــم الســند واملعــن لوالديــه يتكفــل بهــا ،ويلبــي
لهــا كل مــا يحتاجانــه يف حياتهــا وعالجهــا.
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ـب زوجتــه وأبنــاءه ال يبخــل عليهــم بــيء ،وال يجعلهــم
عامــل شــهيدنا البــار بــال أهــل بيتــه معاملـ ًة حســنة ،أَحـ َّ
يحتاجــون شــي ًئا ،رغــم انشــغاله بعملــه املقــاوم ،فــرىب أبنــاءه عــى حــب الصــاة وعشــق الجنــة والشــهادة ،واألخــاق
الحميــدة ومعاملــة النــاس معاملــة حســنة.
متيــز الشــهيد أبــو املجــد بعالقاتــه الطيبــة مــع جريانــه وأصدقائــه ،يحبهــم ويحرتمهــم وميازحهــم مــا جعلــه يحظــى
بكســب قلوبهــم حيــث اعتــاد زيارتهــم دو ًمــا والســؤال عنهــم وعــن أحوالهــم ،ومســاعدتهم باملــال والوقــوف بجانبهــم
يف ظروفهــم الصعبــة.
مشواره الجهادي

اختــار شــهيدنا الفــارس بــال البنــا مــن حركــة الجهــاد اإلســامي طري ًقــا لالنتــاء إىل مــروع الجهــاد واملقاومــة بعــد
أن آمــن بصوابيــة الحركــة ونهجهــا الســليم املقــاوم الــذي يهــدف إىل تحريــر كامــل تـراب فلســطني مــن خــال الجهــاد
والكفــاح املســلح ،فــرز يف صفــوف الحركــة وأصبــح مــن أبنائهــا الفاعلــن يف حــي الزيتــون ،ثــم التحــق بصفــوف رسايــا
القــدس يف كتيبــة الزيتــون حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية والقتاليــة التــي أهلتــه ألن يكــون مقاتـ ًـا
رشســا عنيــدً ا ذا أخــاق إميانيــة وقــدرات عســكرية عاليــة.
ً

رسيتــه يف العمــل العســكري ،وكل هــذه الصفــات
متيــز شــهيدنا بــال بالــذكاء ورسعــة البديهــة وإخالصــه وتفانيــه و ِّ
وغريهــا جعلتــه محــل ثقــة مــن إخوانــه يف قيــادة رسايــا القــدس وأهلتــه لالرتقــاء يف العمــل العســكري حيــث شــارك مــع
إخوانــه يف رسايــا القــدس يف التصــدي للعــدوان الصهيــوين خــال عــدوان 2009/2008م وتنفيــذ العديــد مــن املهــات
الجهاديــة؛ ليتــم تكليفــه بعدهــا مبســؤولية أمــر مجموعــة ميدانيــة ،انتقــل بعدهــا للعمــل يف صفــوف وحــدة املدفعيــة
لرسايــا القــدس ،وشــارك يف تنفيــذ العديــد مــن عمليــات إطــاق القذائــف تجــاه املواقــع العســكرية واملغتصبــات
الصهيونيــة ،فتعــرض ملحاولــة اســتهداف مــن طائـرات الغــدر الصهيونيــة ،ونجــا منهــا بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل ،وكان
ذلــك أثنــاء اشــتباكه مــع قــوة صهيونيــة خاصــة عــى مشــارف حــي الزيتــون.
وبعــد محاولــة االســتهداف ازداد شــهيدنا املجاهــد بــال البنــا قــو ًة وعزميـ ًة عــى مواصلــة طريــق الجهاد واالستشــهاد،
فتكلــف بقيــادة رسيــة اإلســناد لكتيبــة الزيتــون ،ومتكــن مــن خاللهــا مــن دك املغتصبــات الصهيونيــة بالقذائــف
والصواريــخ املباركــة يف املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين (بشــائر االنتصــار ،الســاء الزرقــاء،
كــر الصمــت ،البنيــان املرصــوص).
متتــع شــهيدنا املجاهــد أبــو املجــد بالرسيــة والتفــاين بالعمــل ،لذلــك تــم اختيــاره ضمــن وحــدة الدفــاع الجــوي
لرسايــا القــدس حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات يف الداخــل والخــارج ،وتــدرج يف املهــام داخــل الوحــدة ليصبــح قائــد
الوحــدة يف لــواء غــزة.
موعد مع الشهادة

يف مســاء  3مايــو (أيــار) 2019م دخلــت املقاومــة الفلســطينية وعــى رأســها رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني جولــة جديــدة مــن املواجهــة مــع العــدو الصهيــوين الــذي تغــول يف دمــاء أبنــاء شــعبنا
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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خــال قمعــه ملس ـرات العــودة الســلمية ،وشــارك الشــهيد املقــدام بــال إىل جانــب إخوانــه يف املعركــة التــي أطلقــت
عليهــا رسايــا القــدس معركــة حمــم البــدر تيم ًنــا بصــاروخ «بــدر  »3الــذي أدخلتــه الرسايــا إىل الخدمــة العســكرية ألول
مــرة.
وأثنــاء اشــتداد املعركــة ،وبتاريــخ  5مايــو (أيــار) 2019م تعــرض شــهيدنا الفــارس بــال إىل اســتهداف صهيــوين غــادر
مــن طائـرات االســتطالع وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه أبــو العطــا ،أثنــاء محاولتهــا اســتهداف طائــرة مروحيــة
صهيونيــة رشق حــي الشــجاعية.
رحــل الشــهيد املجاهــد بــال البنــا قائــد وحــدة الدفــاع الجــوي ،نســأل اللــه أن يتغمــده برحمتــه ،ويرزقــه الجنــان،
ويكرمــه إكرا ًمــا كبريًا.
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الشهيد املجاهد عبد الله عبد الرحيم مصطفى املدهون
أحد فرسان سالح اإلشارة

غرفــة العمليــات أو مــا يعــرف بإســم (وحــدة ســاح اإلشــارة)
هــي واحــدة مــن أهــم الوســائل التــي حرصــت رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي عــى تطويرهــا بأحــدث التقنيــات
التكنولوجيــة؛ نظ ـ ًرا ملــا متثلــه هــذه الوســيلة مــن أهميــة قصــوى يف
التواصــل بــن القيــادة العســكرية ومجاهديهــا يف امليــدان ،كــا أنهــا
تشــكل حلقــة مهمــة ملراقبــة تحــركات العــدو جــ ًوا وبــ ًرا وبحــ ًرا.
شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه املدهــون ،أحــد فرســان ســاح اإلشــارة
لرسايــا القــدس مبحافظــة الشــال.
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ُولــد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه عبــد الرحيــم املدهــون بتاريــخ  9ينايــر (كانــون الثــاين) 1998م ،وســط أرسة
فلســطينية محافظــة تتخــذ اإلســام دي ًنــا ورشيعــة ومنهــاج حيــاةَ ،ه َّجرهــا االحتــال الصهيــوين مــن مدينــة املجــدل
املحتلــة يف العــام 1948م.
نشــأ الشــهيد املجاهــد بــن أزقــة املخيــات؛ ليلتحــق باملرحلــة االبتدائيــة ومــا أن وصــل املرحلــة اإلعداديــة حتــى
انتقلــت عائلتــه مــن مدينــة خانيونــس الصمــود إىل مدينــة بيــت الهيــا شــال قطــاع غــزة ،فعــاش حياتــه يف مدينــة بيــت
الهيــا وســط الضيــق والفقــر الــذي يحــارص كل أبنــاء شــعبنا ،وكلــا كــر يف الســن ازدادت معاناتــه أكــر؛ إلدراكــه لواقعــه
املريــر .كان يعــرف أن الصهاينــة هــم الذيــن يشــكلون الهــم اليومــي لــه ولشــعبه ،وأنهــم وراء كل املصائــب وكل املعانــاة
التــي ال تنتهــي ،ووســط هــذه املعانــاة أكمــل شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه املدهــون تعليمــه املــدريس حتــى الصــف
الثالــث اإلعــدادي يف مدرســة أبــو جفــر املنصــور ،واصــل بعدهــا تعليمــه الثانــوي دراســات خاصــة قبــل أن يلتحــق
بجامعــة األقــى ويــدرس الرتبيــة الرياضيــة ،وشــاء القــدر أن يحصــل عــى شــهادة اآلخــرة قبــل أن يتخــرج يف الجامعــة.

صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه بالتواضــع والهــدوء وباالبتســامة التــي مل تغــب لحظــة عــن شــفتيه ،وحــول
هــذه الخصــال الحســنة وصفــه شــقيقه أحمــد املدهــون قائـ ًـاُ « :عــرف عبــد اللــه بطيبــة قلبــه ،ضحــوكًا ميــازح إخوانــه
وأصدقــاءه ،محبوبًــا مــن جريانــه وأقاربــه ،جمعــت بينــي وبينــه ثلــة مــن الصفــات وكأننــا تــوأم ،مل يكــن يل مبثابــة األخ
ي
فقــط ،بــل هــو الصديــق والحبيــب عــى قلبــي ،إنــه فاكهــة البيــت الــذي ال ميكــن أن أنســاه حــن مازحنــي ،ومــأ عـ َّ
البيــت ســعاد ًة ،أتذكــره حــن خــط بيــده عبــارات نصــح وإرشــاد وعلقهــا عــى جــدران املنــزل ،وكأنــه يلمــح لنــا بأنــه
مفــارق هــذه الدنيــا الزائلــة».
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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ويضيــف شــقيقه أحمــد« :متتــع عبــد اللــه بالكتــان والرسيــة ،والجديــة يف كثــر مــن املواقــف ،مــا أســتطيع أن أقولــه
بعــد هــذا الوصــف لشــقيقي وبلســان صــادق وقلــب يعتــر أملًــا عــى فراقــه ،إنــه صــدق اللــه فصدقــه اللــه _بإذنــه
تعــاىل_ نــال مــا متنــى وذهــب إىل جــوار ربــه وهــو يصــي ،فهني ًئــا لــه».
مشواره الجهادي

قصــد شــهيدنا الفــارس عبــد اللــه مســجد الخنســاء مبدينــة بيــت الهيــا ،والتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي يف
فلســطني ،فنشــط دوره يف حضــور حلقــات اإلميــان والوعــي والثــورة ،مشــاركًا يف املجــال اإلعالمــي والجامهــري للحركــة،
وبعــد انــدالع معركــة البنيــان املرصــوص عــام 2014م؛ التحــق بوحــدة التعبئــة لرسايــا القــدس (فــوج قــدس) ،وتلقــى
التدريبــات العســكرية والربامــج الدعويــة والرياضيــة ،وبعــد أن اجتــاز الــدورات القتاليــة املتقدمــة تــم اختيــاره ليكــون
أحــد مجاهــدي كتيبــة الشــهيد القائــد ناهــض كتكــت ،انتقــل بعدهــا للعمــل يف وحــدة ســاح اإلشــارة لرسايــا القــدس
مبحافظــة الشــال.
موعد مع الشهادة

بعــد رحلــة جهــا ٍد وعطــاء ،كان اختيــار اللــه واصطفــاؤه للشــهيد الفــارس عبــد اللــه املدهــون ،وعائلتــه يف جرميــة
صهيونيــة نكـراء ،ارتكبتهــا الطائـرات الحربيــة الصهيونيــة ،حــن اســتهدفت منزلهــم بتاريــخ  5مايــو (أيــار) 2019م ،أثنــاء
معركــة حمــم البــدر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى االنتهــاكات الصهيونيــة للمدنيــن الفلســطينيني وعــدم التـزام
العــدو بتفاهــات التهدئــة.
رحــل الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه ورحــل معــه والــده وزوجــة شــقيقه الحامــل لجنينهــا ،رحمهــم اللــه وتقبلهــم يف
عليــن ،وأســكنهم مــع الشــهداء والصديقــن ،إنــه رحيــم بعبــاده الصالحــن.
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الشهيد املجاهد عبد الله نوفل محمد أبو العطا
مىض مرس ًعا ليلتحق بركب الشهداء

ـض
تتزاحــم الكلــات والعبــارات لــروي ســرة مجاهــد شــهم ،نَ َبـ َ
َفســهُ تســامت مضحي ـ ًة بــا إذعــان ،بــاع
قلبــه بح ـرارة اإلميــان ،ون ُ
الدنيــا واشــرى األخــرة ،مل يتكلــم عــن حياتــه وتــرك أفعالــه وأخالقــه
تتحــدث عنهــا ،أح َّبــه مــن عرفــه ومــن مل يعرفــه؛ ألخالقــه الحميــدة
وتواضعــه وســرته العطــرة.
«أحــى خــر لــو فاضــت الــروح للــه تعــاىل يف ســاحة العــز وتحول
الجســد إىل شــظايا» بهــذه الكلــات التــي اعتــاد أن يرددهــا يف كل وقــت وكل مــكان و َّدع الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه
أبــو العطــا أهلــه وذويــه وأحبتــه لريحــل عظيـ ًـا يف ميــدان التضحيــة والفــداء.
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مــع بــزوغ فجــر  26ديســمرب (كانــون األول) 1998م كان حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة عــى موعــد مــع ميــاد
الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه نوفــل أبــو العطــا؛ لينشــأ ويــرىب يف أحضــان أرسة ملتزمــة متدينــة تربــت عــى حــب الجهــاد
والشــهادة يف ســبيل اللــه ،وخ َّرجــت القــادة وقدمــت الشــهداء والجرحــى.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه أبــو العطــا تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة حطــن ،واإلعــدادي مبدرســة عمــر بــن عبــد
العزيــز ،وأكمــل دراســته الثانويــة يف مدرســة جــال عبــد النــارص.
صفاته وأخالقه

تعلــق قلــب شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه أبــو العطــا باملســاجد منــذ صغــره ،فــكان مســجد الهــدى بحــي الشــجاعية
محــط رحــال الشــهيد يف فــرة راحــة عملــه الجهــادي حيــث حــرص عــى أداء الصــاة جامعــة يف املســجد ،مداو ًمــا عــى
حلقــات الذكــر وتعليــم القــرآن الكريــم وتالوتــه ،لســان حالــه دو ًمــا يــردد« :هــذا هــو ال ـزاد الــذي يقربنــا إىل اللــه
ونرحــل بــه مــن هــذه الدنيــا» ،فعــاش حياتــه غيــو ًرا عــى دينــه متمس ـكًا بأحكامــه وتعاليمــه متخل ًقــا بأخالقــه.
انعكســت تربيــة الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه يف بيــوت اللــه عــى خُلقــه؛ ليــرز ذلــك يف ســلوكياته اليوميــة وتعاملــه
مــع أهلــه وجريانــه وأصدقائــه الذيــن شــهدوا لــه بالخــر والصــاح ،كــا ُعهــد عليــه محافظتــه عــى صــوم النوافــل وحــث
أصدقائــه عــى ذلــك.

متيــز الشــهيد البــار عبــد اللــه أبــو العطــا بابتســامته الدامئــة وهدوئــه وطيبــة قلبــه ومســامحته للجميــع وعطائــه
حريصــا عــى زيــارة أقاربــه
الالمحــدود ،وحافــظ عــى عالقتــه الطيبــة بوالديــه مطي ًعــا لهــا ،يعاملهــا برفــق وإحســان،
ً
وصلــة أرحامــه.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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يقــول أبــو عمــر أحــد رفــاق الشــهيد الفــارس عبــد اللــه أبــو العطــا« :يف الليلــة التــي ســبقت استشــهاد الشــهيد عبــد
اللــه نــام جميــع رفاقــه إال أن الشــهيد عبــد اللــه بقــي مســتيقظًا ،ومــا أن تأكــد الشــهيد عبــد اللــه مــن نــوم الجميــع
حتــى افــرش قدمــاه ووقــف متهجــدً ا بــن يــدي ربــه ،فــرآه أحــد اإلخــوة دون أن ُيشــعره ،فيقــول واللــه لقــد ســجد
ســجدة اســتغرقت أكــر مــن ربــع ســاعة ،مــا نــدري مــاذا ســأل ربــه؟ لتكــون اإلجابــة بعــد ســاعات قليلــة حــن أُعلــن
عــن ارتقائــه شــهيدً ا».
مشواره الجهادي

رســخت يف وجدانــه منــذ الصغــر حــب الجهــاد
نشــأ شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه وســط أرسة مجاهــدة مقاومــة َّ
واالستشــهاد ،حتــى أضحــت الشــهادة يف ســبيل اللــه أســمى أمانيــه ،فحلــم أن يلحــق بركــب املجاهديــن ،وملــا اشــتد
عــوده انضــم إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك إخوانــه يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة الحركيــة ،ف ُعــرف مثـ ً
ـال
للشــاب املســلم امللتــزم صاحــب األخــاق الحميــدة والهمــة العاليــة ،ومــع بدايــة تشــكيل الفــوج الثــاين لوحــدة التعبئــة
لرسايــا القــدس (فــوج قــدس) تحقــق حلــم شــهيدنا باالنضــام إىل ركــب املجاهديــن يف صفــوف رسايــا القــدس ،وتلقــى
العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي تؤهلــه ألن يكــون مجاهــدً ا صنديــدً ا عــى مســتوى عــالٍ مــن الخــرة والقــدرة
القتاليــة.
ومــن اللحظــة األوىل النضاممــه لصفــوف رسايــا القــدس أظهــر شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه شــدته وقوتــه وصالبتــه يف
العمــل امليــداين ،تــاركًا خلفــه بصــات مميــزة يف مياديــن عــدّ ة ،فتجــده تحــت األرض يحفــر يف األنفــاق ،وفــوق األرض
مرابطًــا عــى الثغــور ،مســخ ًرا ُجــل وقتــه للجهــاد والربــاط يف ســبيل اللــه ،حتــى وقــع عليــه االختيــار ليكــون أحــد
مجاهــدي وحــدة النخبــة البحريــة لرسايــا القــدس مبحافظــة غــزة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  3مايــو (أيــار) 2019م دخلــت املقاومــة الفلســطينية وعــى رأســها رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني جولــة جديــدة مــن املواجهــة مــع العــدو الصهيــوين بعــد تغولــه يف دمــاء أبنــاء شــعبنا يف
مسـرات العــودة ،فشــارك الشــهيد املجاهــد بــال البنــا إىل جانــب إخوانــه املعركــة التــي أطلقــت عليهــا رسايــا القــدس
معركــة حمــم البــدر تيم ًنــا بصــاروخ «بــدر »3الــذي أدخلتــه الرسايــا إىل الخدمــة العســكرية ألول مــرة.
وأثنــاء اشــتداد املعركــة وبتاريــخ  5مايــو (أيــار) 2019م تعــرض شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه أبــو العطــا إىل اســتهداف
صهيــوين غــادر مــن طائ ـرات االســتطالع ،وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد بــال البنــا أثنــاء محاولتهــا اســتهداف طائــرة
مروحيــة صهيونيــة رشق حــي الشــجاعية.
هكــذا رحــل شــهيدنا املقــاوم عبــد اللــه أبــو العطــا ،رحــل هــو ،لكــن ذكــره مل يرحــل إىل يومنــا هــذا ،حــره اللــه
مــع الحبيــب املصطفــى ،وأســكنه مــع الصحــايب الجليــل عمــر بــن الحــام كــا متنــى ،إنــه ســميع الدعــاء.
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الشهيد املجاهد فوزي عبد الحليم فوزي بوادي
ترىب عىل موائد القرآن وزُف إىل جوار الرحمن

ألنهـم أصحـاب الكلمة األوىل واألخرية يف املعركـة ،وألنهم عاهدوا
اللـه على الشـهادة يف سـبيل اللـه ،وكانوا دو ًمـا يف امليـدان يخططون
ويربضـون ويجهـزون ،مل تُثنهـم مالحقـة طائـرات االسـتطالع ،أو
اسـتهداف العـدو لبيوتهـم عـن تأديـة واجبهـم الكبري.
شــهيدنا املجاهــد فــوزي بــوادي أحــد فرســان الوحــدة الصاروخية
لرسايــا القــدس ،وحــدة املــوت الــزؤام ،والرعــب الــذي ال ُيســتهان
)(2019 - 1995
قاتلــت الصهاينــة كــا األشــباح ،ورغــم القصــف املكثــف كان لهــا الكلمــة األوىل واألخــرة يف معركــة حمــم البــدر.
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد فــوزي عبــد الحليــم بــوادي بتاريــخ  20فربايــر (شــباط) 1995م يف مخيــم الربيــج رشق
املحافظــة الوســطى لقطــاع غــزة حيــث عريــن الرسايــا ومــأوى االستشــهاديني ،ذلــك املخيــم الــذي كان وال زال النبــع
الــذي يَســتقي منــه العطشــان املــاء ،ويَســتقي منــه الوطــن العزائــم والصــر والصمــود.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد فــوزي بــوادي دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن
مبخيــم الربيــج ،وأنهــى دراســته الثانويــة يف مدرســة الربيــج الثانويــة ،ليلتحــق بعدهــا بجامعــة القــدس املفتوحــة ويــدرس
الصحافــة واإلعــام.

صفاته وأخالقه

تحــى شــهيدنا املجاهــد فــوزي بــوادي بخلــق الصــر الجميــل ،ورحابــة الصــدر ،وشــدة الحلــم التــي متســك بهــا
الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم والتابعــن ،مقتديًــا بهــم ومطب ًقــا لهــم يف هــذه الصفــات الحســنة ،فهــذا األحنــف بــن
ـذت يف أمـرِه ثـ َ
ـت
ـاث خصــال :إن كان أعــى م ِّنــي عرفـ ُ
قيــس _ريض اللــه عنــه_ كان يقــول« :مــا عــاداين أحــدٌ قــط إالَّ أخـ ُ
ـت عليــه».
ـت قــدري عنــه ،وإن كان ِمثــي تفضَّ لْـ ُ
لــه قــد َره ،وإن كان دوين رفعـ ُ

حــرص الشــهيد املجاهــد فــوزي عــى بــر والديــه واملحافظــة عــى طاعتهــا يف رضــا اللــه _ســبحانه وتعــاىل_ ،ملب ًيــا
حاجاتهــم املنزليــة دون تذمــر أو تأفــف ً
أمــا يف كســب دعاؤهــا لــه والفــوز بالزفــاف إىل جــوار الرحمــن شــهيدً ا،
فهــو الــذي تــرىب عــى موائــد الذكــر والقــرآن ،قاصــدً ا مســجد الفرقــان مبخيــم الربيــج الــذي فقــد باستشــهاده زياراتــه
واعتيــاده الدائــم لــه.
مشواره الجهادي

عــارص شــهيدنا املقــدام فــوزي جراحــات وآالم شــعبه الــذي يعيــش حيــاة البــؤس يف املخيــات والقــرى ،فانضــم إىل
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ نعومــة أظافــره ،ثــم التحــق يف صفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس،
ذلــك الجيــش اإلميــاين الــذي اســتلهم مــن خاللــه معــاين الثبــات والتضحيــة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد فــوزي العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي أهلتــه ألن يكــون مجاهــدً ا صنديــدً ا عص ًيــا
عــى االنكســار حتــى وقــع عليــه االختيــار للعمــل يف وحــدة النخبــة للرسايــا ،ونظ ـ ًرا لشــجاعته وشــخصيته العســكرية
تــم تكليفــه مبهــام أمــر مجوعــة يف وحــدة النخبــة ،وخــال فــرة جهــاده شــارك شــهيدنا يف الربــاط عــى الثغــور لحاميــة
أبنــاء شــعبنا مــن أي حامقــة أو توغــل صهيــوين مفاجــئ ،كــا شــارك يف صــد االجتياحــات التــي تعــرض لهــا مخيــم الربيــج
وســط القطــاع ،ويســجل للشــهيد فــوزي مشــاركته يف دك املغتصبــات الصهيونيــة بوابــل مــن الصواريــخ والقذائــف
املباركــة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  5مايــو (أيــار) 2019م زُف الشــهيد املجاهــد فــوزي إىل جــوار الرحمــن ،وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد محمــود
صبحــي عيــى بعــد أن اســتهدفتهم طائـرات االســتطالع الصهيــوين بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء قيامهــم بــدك املغتصبــات
الصهيونيــة رشق مخيــم الربيــج بعـرات الصواريــخ القدســية ،يف إطــار معركــة حمــم البــدر.
شــهيدنا املقــاوم فــوزي بــوادي نســأل اللــه لــك الرحمــة والرضــوان ،وأن ُيســكنك فســيح جناتــه ج ـزا َء مــا قدمتــهُ
لدينــك مــن جهــا ٍد ،فضـ ًـا منــه تعــاىل ،إنــه هــو الســميع املجيــب.
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الشهيد املجاهد محمد عبد النبي سجيع أبو عرمانة
صاحب االبتسامة والهمة العالية

عندمــا تشــتعل األرض غض ًبــا فــإن املخيــم هــو الفتيــل الــذي
حمــا تحــت أقــدام الغــزاة ،وحينــا يتســامر
يلهــب األرض
ً
املجاهــدون يطالعــون صفحــات البســالة التــي كتبــت بدماء الشــهيد
الفــارس محمــد عبــد النبــي أبــو عرمانــة ،اعلــم أنــك يف عريــن رسايــا
القــدس عريــن األبطــال الذيــن واصلــوا بحمــم صواريخهــم املباركــة
دك املغتصبــات الصهيونيــة ،فحولــوا حيــاة املغتصبــن إىل جحيــم،
)(2019 - 1987
وأذلــوا قــادة جيشــهم املهــزوم ،فطــوىب لصواريــخ البــدر التــي رســخ
صوتهــا يف أذهــان أبنــاء شــعبنا وهــي تزغــرد يف الســاء حاملــة املــوت والرعــب والدمــار لبنــي صهيــون.
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عبــد النبــي أبــو عرمانــة بتاريــخ  12مايــو (أيــار) 1987م يف مخيــم الربيــج وســط
رشق املحافظــة الوســطى لقطــاع غــزة حيــث ُه ِّجــرت عائلتــه مــن بلدتهــا األصليــة «ســلمة» كغريهــا مــن العائــات
را مــن أراضيهــم يف العــام 1948م.
الفلســطينية املجاهــدة التــي َه َّجرهــا االحتــال ق ـ ً
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن مبخيــم
الربيــج ،ودرس املرحلــة الثانويــة العامــة يف مدرســة فتحــي البلعــاوي الثانويــة.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد محمــد يف العــام 2006م ،ورزقــه اللــه سـ ًتا مــن البنــات هــن (ســومة ،ســحر ،مريــم ،بثينــة،
غــزل ،وعائشــة).
شــهيدنا املجاهــد محمــد هــو الشــهيد الثــاين ألرستــه التــي قدمــت قبلــه شــقيقه الشــهيد الفــارس (تامــر أبــو عرمانــة)
الــذي ارتقــى بتاريــخ  23يوليــو (متــوز) 2002م أثنــاء تنفيــذه لعمليــة استشــهادية برفقــة الشــهيد املجاهــد (أحمــد
عايــش) متكنــا خــال العمليــة مــن اقتحــام مغتصبــة «كيســوفيم» رشق محافظــة خانيونــس ،وخاضــا اشــتباكًا مســل ًحا مــع
جنــود االحتــال وقطعــان مســتوطنيه ،موقعــن عــد ًدا مــن اإلصابــات يف صفوفهــم.
صفاته وأخالقه

اتخــذ شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن االبتســامة لغ ـ ًة يتحــدث بهــا لــكل مــن عرفــه ،فهــو صاحــب اللغــة التــي ال
تحتــاج ترجمــة ،االبتســامة التــي تذيــب الهمــوم واألحـزان ،وتوقــظ الســعادة مــن ســباتها ،وهــو صاحــب الهمــة العاليــة
التــي تحــى بهــا فــوزًا بفضــل اللــه الــذي أعــده اللــه تعــاىل للمجاهديــن؛ فقــد قــال جــل وعــا يف كتابــه العزيــز :ﵝﭐﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕﱖ ﱗﵜ [النســاء.]95 :
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رغــم أن شــهيدنا املجاهــد محمــد ُعــرف بابتســامته املرشقــة إال أنــه متيــز بالرسيــة والكتــان ،والصمــت وقلــة الــكالم،
سـ ًرا عــى نهــج الســلف الصالــح والعلــاء ،ونيـ ًـا يف كســب صفــو املحبــة ،ولبــس ثــوب الوقــار.

مشواره الجهادي

مــع بدايــة انتفاضــة األقــى يف عــام 2000م ،انتفــض شــهيدنا املقــاوم محمــد يف وجــه العــداة؛ لــرد عــى تدنيســهم
للمســجد األقــى ،ومنــذ تلــك اللحظــة رســخ مفهــوم الجهــاد ،فشــارك يف فعاليــات انتفاضــة األقــى وأصيــب عــى
إثرهــا بجـراح خفيفــة مــن االحتــال الصهيــوين؛ وألن شــهيدنا أحــب طريــق الجهــاد والشــهادة التحــق بصفــوف حركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وشــارك إخوانــه يف نشــاطات الحركــة وفعالياتهــا مــن مسـرات ومهرجانــات ،ودو ًمــا تجــده
يف الصفــوف املتقدمــة ،ثــم انضــم لصفــوف رسايــا القــدس بعــد أن اجتــاز الــدورات التدريبيــة والتــي أهلتــه ليكــون
أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس امليامــن ،ونظ ـ ًرا لشــجاعته وشــخصيته القويــة تأهــل ليكــون أحــد مجاهــدي الوحــدة
الصاروخيــة؛ وذلــك بعــد اجتيــازه عــدد مــن الــدورات العســكرية املكثفــة ،وخــال فــرة عملــه بالرسايــا شــارك شــهيدنا
املجاهــد محمــد يف صــد االجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة ملخيــم الربيــج ،وحــرص عــى الربــاط عــى الثغــور املتقدمــة
ملخيــم الربيــج إىل جانــب قيامــه بــدك املغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ والقذائــف املباركــة خــال املعــارك والجــوالت
التــي خاضتهــا رسايــا القــدس واملقامــة الفلســطينية مــع العــدو الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  5مايــو (أيــار) 2019م ،وخــال معركــة حمــم البــدر التــي ســطرتها رسايــا القــدس بدمــاء فرســان مجاهديهــا
األبـرار؛ رحــل شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل الرفيــق األعــى ،وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد محمــود ســمري أبــو عرمانــة ،حــن
باغتتهــم طائ ـرات االســتطالع الصهيــوين بصواريخهــا رشق مخيــم الربيــج ،أثنــاء قيامهــا بــدك املغتصبــات الصهيونيــة
بعـرات الصواريــخ القدســية.
رحــل شــهيدنا املجاهــد محمــد أبــو عرمانــة ،رحمــه اللــه وأســكنه جنــة الســام يف أعــى مقــام مــع خــر األنــام
والصحــب الكــرام.
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الشهيد املجاهد محمود سمري محمد أبو عرمانة
باع الحياة رخيصة والله اشرتى

ســام عليــك يــا محمــود ،ســام لــك وأنــت تــدك املغتصبــات
ً
حامــا ســاحك والرايــة،
الصهيونيــة بحمــم صواريخــك القدســية،
فارســا مقدا ًمــا لنــرة القضيــة ،فخر ْجــت بصواريخــك
تنــري ً
البدريــة ،تعلــن املــوت الــزؤام للظاملــن املســتبدين ،الذيــن قتلــوا
األطفــال والنســاء والشــيوخ ،أيهــا الثائــر املعطــاء البــاذل روحــك،
واملضحــي بدمــك ،والصاعــد نحــو العليــاء ،بعدمــا حفــرت جســو ًرا
تقــرب النــر ودروب التحريــر.

)(2019 - 1992

شــهيدنا املجاهــد محمــود ســمري أبــو عرمانــة بــاع حياتــه للــه رخيصــة ،ومــى يف ركــب الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا
القــدس بلــواء الوســطى معل ًنــا أن اللــه اشــرى.
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد محمــود ســمري أبــو عرمانــة (أبــو أنــس) بتاريــخ  7أكتوبــر (ترشيــن األول) 1992م يف مخيــم
الربيــج وســط قطــاع غــزة؛ ألرسة فلســطينية تتخــذ اإلســام دي ًنــا ومنهــاج حيــاة ،هاجــرت عائلتــه مــن قريــة وادي حنــن
املحتلــة يف العــام 1948م.

قدمــت عائلــة الشــهيد املجاهــد محمــود أبــو عرمانــة كوكبــة مضيئــة مــن شــهدائها عــى طريــق الجهــاد واالستشــهاد،
منهــم الشــهيد املجاهــد نــور أبــو عرمانــة ،والشــهيد املجاهــد تامــر أبــو عرمانــة ،والشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو عرمانــة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن ،ثــم
انقطــع عــن الدراســة ملتح ًقــا بســوق العمــل؛ ليعيــل أرستــه يف أعبــاء الحيــاة.
تــزوج الشــهيد املجاهــد محمــود بعــد معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م ،ورزقــه اللــه اثنــن مــن األبنــاء
(ياســمني ،وأنــس).
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا البــار محمــود بخل ُقــه الرفيــع عمـ ًـا بوصيــة النبــي « :اتــق اللــه حيثــا كنــت ،وأتبــع الســيئة الحســنة
ـق حســن» ،فهــو املحســن يف عباداتــه رغبــة يف بلــوغ رضــا اللــه عــز وجــل ،شــهد لــه إخوانــه
ـق النــاس ب ُخلُـ ٍ
متحهــا ،وخالِـ ِ
وزمــاؤه يف العمــل بشــجاعته املتميــزة ،مثـ ً
ـال للشــجاعة التــي ال تهــاب املــوت.
أحــب شــهيدنا الفــارس محمــود الفق ـراء واملســاكني حتــى حظــي مبحبــة الجميــع ،وصــار محــط اهتــام اآلخريــن،
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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يعــرف طريقــه إىل قلــوب النــاس ،منوذ ًجــا للشــاب املســلم امللتــزم املحافــظ عــى احرتامــه للكبــر والصغــر.

مشواره الجهادي

تأثــر شــهيدنا املقــاوم محمــود مبأســاة شــعبه املتمســك بأرضــه رغــم مــا يتعــرض لــه مــن قتــل وترشيــد وحرمــان فآثــر
االنضــام لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،واللتزامــه وحبــه للجهــاد واملقاومــة التحــق بصفــوف رسايــا
القــدس دعـ ًوة وإميانًــا ووع ًيــا وثــو ًرة ،ونظـ ًرا لشــجاعته وقــوة شــخصيته وإلحاحــه الشــديد عــى قيــادة الرسايــا؛ انتقــل
للعمــل يف الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس التــي حولــت حيــاة املغتصبــن الصهاينــة إىل جحيــم بفعــل صواريخهــا
املباركــة ،وخــال فــرة انضاممــه شــارك الشــهيد املجاهــد محمــود يف جميــع الجــوالت واملعــارك التــي خاضتهــا رسايــا
القــدس خــال فــرة التحاقــه ،كــا شــارك يف الربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه عــى الثغــور لحاميــة أبنــاء شــعبنا ،وقصــف
املــدن واملغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ ،كــا شــارك يف حفــر وتجهيــز األنفــاق الهجوميــة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  5مايــو (أيــار) 2019م فــاز شــهيدنا املقــاوم محمــود أبــو عرمانــة بلقــاء ربــه شــهيدً ا بــإذن اللــه ،وبرفقتــه
الشــهيد املجاهــد محمــد عبــد النبــي أبــو عرمانــة بعــد أن اســتهدفتهم طائـرات االســتطالع الصهيــوين بصواريخهــا الغادرة
أثنــاء قيامهــم بــدك املغتصبــات الصهيونيــة رشق مخيــم الربيــج بع ـرات الصواريــخ القدســية؛ يف إطــار معركــة حمــم
البــدر.
رحــم اللــه شــهيدنا املجاهــد محمــود أبــو عرمانــة ،ورفــع مقامــه يف الجنــة مــع املتقــن األبـرار ،فلقــد لقــن الصهاينــة
دروســا يف البطولــة والفــداء.
ً
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الشهيد املجاهد محمود صبحي خميس عيىس
خاض غامر املعركة واثقًا بنرص الله

طــوىب لرجــال الرسايــا امليامــن ،فرســان معركــة حمــم البــدر،
ســام عليهــم وهــم يحملــون أرواحهــم الطاهــرة عــى أكفهــم،
يســرون يف طريــق ذات الشــوكة ،وابتغــاء الشــهادة يف ســبيل اللــه
فــداء للديــن ونــرة للحــق أمــام الباطــل وغطرســته .مــى شــهيدنا
املجاهــد محمــود صبحــي عيــى شــهيدً ا فــوق ثــرى أرض الربــاط،
فــكان ممــن خــاض القتــال حــن عــز القتــال ،ومــن الجنــود الذيــن
حبكــوا خيــوط النــر والتمكــن بجهدهــم وعزميتهــم.

)(2019 - 1993

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد محمــود صبحــي عيــى بتاريــخ  8يوليــو (متــوز) 1993م يف مخيم الربيــج لالجئني الفلســطينيني،
وســط أرستــه الصابــرة املرابطــة ،تتكــون أرستــه مــن ســتة مــن اإلخــوة وأخت واحــدة ،ترتيبــه الرابــع بينهم.
تنحــدر عائلــة الشــهيد املجاهــد محمــود عيــى مــن مدينــة الفالوجــة املحتلــة التــي َه َّجرهــم االحتــال منهــا يف
العــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود عيــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن
مبخيــم الربيــج ،وأنهــى دراســته الثانويــة مــن مدرســة الربيــج الثانويــة قبــل أن يلتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة.
صفاته وأخالقه

كان مســجد مصعــب بــن عمــر يف مخيــم الربيــج محــط رحــال شــهيدنا املجاهــد محمــود عيــى يف جميــع األوقــات،
حيــث واظــب عــى الصــاة واملشــاركة يف النــدوات الدينيــة التــي يعقدهــا املســجد.

ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــود عيــى بصفــاء قلبــه ،وحســن معاملته مــع اآلخريــن ،حظي مبحبــة الجميــع؛ لتواضعه
وقدرتــه عــى تحمــل املســئولية ،ومتتــع بعالقاتــه الواســعة مــع أصدقائــه ،و ُعـرِف مؤدبًــا يف حديثــه مع أهلــه وجريانه.
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا الفــارس محمــود مشــواره الجهــادي منــذ نعومــة أظافــره ،ومل يكــن يتجــاوز السادســة عــرة مــن عمــره،
فكانــت بدايــة مشــواره حــن التحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني متأث ـ ًرا بنهــج الحركــة ايل تعــرف عليــه مــن
خــال إخوانــه مبســجد مصعــب بــن عمــر يف مخيــم الربيــج حيــث تعلقــت روحــه وعقلــه بحــب الجهــاد واالستشــهاد،
ـح عــى إخوانــه يف منطقتــه ألجــل االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،وتــم قبولــه يف
فألـ َّ
صفــوف الرسايــا ،اجتــاز بعدهــا دورة قتاليــة مبتدئــة ،أ َّهلتــه للوقــوف عــى ثغــر مــن ثغــور الوطــن.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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متيــز الشــهيد البطــل محمــود بالســمع والطاعــة لتعليــات قيادتــه العســكرية ،ملب ًيــا كافــة األوامــر العســكرية بــكل
تفــاين وإخــاص ،يف ســبيل خدمــة دعوتــه وجهــاده؛ وصـ ً
ـول للهــدف املنشــود وهــو الشــهادة يف ســبيل اللــه.
متنــى الشــهيد املقــدام محمــود تطويــر نفســه يف العمــل العســكري ،فأعــدَّ ه إخوانــه للمشــاركة يف وحــدة حفــر
األنفــاق ومــن ثــم ليصبــح مقاتـ ًـا يف الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس مبحافظــة الوســطى حيــث شـكَّل بعملــه فيهــا
عونًــا إلخوانــه الذيــن حــرص دو ًمــا عــى الوقــوف بجانبهــم يف كل املعــارك واملواجهــات التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع
العــدو الصهيــوين بــد ًءا مــن معركــة الســاء الزرقــاء ووصـ ً
ـول ملعركــة حســن الخامتــة معركــة حمــم البــدر ،حــن لقــن
درســا يف التضحيــة والفــداء وهــو يرميهــم بحمــم صواريخــه القدســية.
العــدو الصهيــوين ً

موعد مع الشهادة

بتاريــخ  5مايــو (أيــار) 2019م صعــدت روح شــهيدنا املقــدام محمــود إىل جــوار ربِّهــا ،وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد
فــوزي بــوادي بعــد أن اســتهدفتهام طائـرات االســتطالع الصهيــوين بصواريخهــا الغــادرة ،أثنــاء قيامهــا بــدك املغتصبــات
الصهيونيــة رشق مخيــم الربيــج بعـرات الصواريــخ القدســية ،يف إطــار معركــة حمــم البــدر.
مخلصــا صاد ًقــا حتــى رحــل حامـ ًـا
رحــل شــهيدنا املجاهــد محمــود ،رحــل مــن دنيــا العمــل إىل آخــرة الجـزاء ،عمــل ً
إخالصــه وعملــه ،طام ًعــا برحمــة اللــه وكرمــه.
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الشهيد املجاهد معني سليامن سالمة العطار
فارس شهداء وحدة التصنيع الحريب

رحــل معــن وتــرك يف القلــب املتيــم لوعــة ،رحــل وبفقــده هــز
كيــان أحبابــه الذيــن مــا زالــوا يرقبــون طيفــه وضحكاتــه يف البيــت،
رحــل أبــو باســل بــا اســتئذان ،فســأل أحبابــه ربــه أن يجــود بفضلــه
فهــو الرحيــم وصاحــب اإلحســان ،شــهيدنا املجاهــد معــن ســليامن
العطــار أحــد فرســان وحــدة التصنيــع الحــريب لرسايــا القــدس بلــواء
الوســطى.

)(2019 - 1978

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد معــن ســليامن العطــار (أبــو باســل) يف مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة بتاريــخ 14
نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1978م؛ تلــك املدينــة التــي ذاقــت أمل االحتــال وهمجيتــه عــى مــدار ســنوات االحتــال.
را يف
تعــود جــذور عائلــة الشــهيد معــن العطــار إىل مدينــة بــر الســبع املحتلــة التــي َه َّجرهــم االحتــال منهــا قـ ً
العــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد معــن العطــار تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن
مبدينــة ديــر البلــح ،قبــل أن ينتقــل للعمــل يف حصــاد الخ ـراوات؛ مــن أجــل مســاعدته أرستــه يف مــروف البيــت.
تــزوج الشــهيد الفــارس معــن العطــار يف العــام 1998م ،ورزقــه اللــه ســبعة أبنــاء ،أربعــة ذكــور هــم :باســل،
ومحمــد وســيف الديــن ،وســليامن الــذي توفــاه اللــه إثــر مــرض عضــال ،وثــاث بنــات هــن :ربــا ،ورِنــان ،ونيفــن التــي
توفيــت أيضً ــا بنفــس مــرض شــقيقها ســليامن.
صفاته وأخالقه

ـق حســن وأخــاق
حظــي شــهيدنا املجاهــد معــن العطــار مبحبــة أهلــه وأقربائــه وجريانــه؛ ملــا متتــع بــه مــن خلـ ٍ
حميــدة فعــاش متســام ًحا بــن النــاس ،يــزور أحبابــه ويتفقدهــم دو ًمــا ويدعــو اللــه لهــم بالخــر والصــاح.
أيقــن الشــهيد الفــارس أبــو باســل أن الســعادة يف الدنيــا تكمــن يف البســاطة والتواضــع ولــن الجانــب ،فقــى حياته
ســعيدً ا ينــر الحــب واألمــل يف نفــوس محبيــه ،يلــن لهــم وينظــر إليهــم بعــن راضيــة فــا يعــرف الجــزع واليأس.
حريصــا عــى صــاة الجامعــة
متيــز شــهيدنا الفــارس معــن العطــار بتعلــق قلبــه باملســاجد ،ملب ًيــا النــداء يف وقتــه،
ً
يف مســجد البشــر القريــب مــن ســكناه.
باســل العطــار شــقيق الشــهيد معــن يصــف الخصــال التــي متيــز بهــا الشــهيد معــن قائـ ًـا« :اعتــاد أبــو باســل
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ

187

رحمــه اللــه -عــى قيــام الليــل ،واملداومــة عــى ق ـراءة القــرآن ،ولوحــظ عليــه يف الفــرة األخــرة مــن حياتــه تعلقــهالشــديد بكتــاب اللــه ،ودعــوة أهلــه للمحافظــة عــى تــاوة القــرآن واإلكثــار منهــا».
مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املجاهــد معــن العطــار عــى حركــة الجهــاد اإلســامي ،ونهــل مــن فكرهــا املســتنري ،فحــرص عــى
حضــور اللقــاءات والجلســات الدينيــة التــي تُنظمهــا الحركــة يف منطقــة الحكــر مبدينــة ديــر البلــح ،حتــى غــدا عاشـقًا
للجهــاد واالستشــهاد ،فاختــار طريــق ذات الشــوكة والتحــق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي،
ومتيــز بصفــة الكتــان والرسيــة ورسعــة البديهــة مــا أهلــه ليكــون جنديًــا فاعـ ًـا يف وحــدة التصنيــع الحــريب حيــث عكــف
مــع رفاقــه املجاهديــن عــى تصنيــع الصواريــخ والقذائــف املباركــة التــي وصــل مداهــا إىل العمــق الفلســطيني املحتــل
فأوجعــت الصهاينــة وقضــت مضاجعهــم.
موعد مع الشهادة

يف  8ســبتمرب (أيلــول) 2019م حقــق الشــهيد املجاهــد معــن العطــار أســمى أمانيــه بعــد مســرة جهاديــة تكللــت
بالعــز والفخــار حيــث قــدر اللــه أن يرتقــي إىل العــا شــهيدً ا يف ميــدان الــرف والعــزة أثنــاء اإلعــداد والتجهيــز ،وهــو
يصنــع بيديــه الطاهرتــن الصواريــخ والقذائــف املباركــة.
رحــل الشــهيد املجاهــد معــن العطــار بعــد أن أمــى زهــرة عمــره يف مياديــن اإلعــداد ممتثـ ًـا بقــول اللــه تعــاىل:
ﵝﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﵜ [األنفــال.]60 :
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الشهيد املجاهد إبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس
عريس يف األرض ويف الجنان

«ســأكون زوجــك يف الدنيــا ،وزو ًجــا للحــور العــن يف اآلخــرة،
وســتكونني أنت ســيدتهن» عبارة بســيطة أوحى بها الشــهيد املجاهد
إبراهيــم الضابــوس لرفيقــة حياتــه (مــروة الضابــوس) قبــل عقــد
قرانهــا ،فلــم يخطر ببــال مروة أن مشــوار حياتهام ســتطوى صفحته
بعــد تســعة وســتني يو ًمــا من زواجهــا ،لكنها الشــهادة يف ســبيل الله
تنتخــب الصادقــن واملخلصــن .شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم الضابــوس
)(2019 - 1994
أحــد فرســان الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس يف لــواء الشــال،
سـطَّر بدمــه الطاهــر معركــة صيحــة الفجــر التــي قصف خاللهــا مدينة «تــل أبيــب» و»غــوش دان» والعديد مــن البلدات
مــن الشــال إىل الجنــوب ،ودفعــت بســكان عســقالن ليعيشــوا ثالثــة أيــام يف املالجــئ ،بــل شــلت االحتــال بشــكل كامل.
الميالد والنشأة

يف مخيــم الثــورة مخيــم جباليــا الــذي انطلقــت منــه رشارة االنتفاضــة األوىل ُولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم أحمــد
الضابــوس بتاريــخ  8أغســطس (آب) 1994م ،نشــأ وترعــرع وســط عائلــة فلســطينية تجرعــت ظلــم االحتــال وجربوتــه
فتــارة حــن َه َّجــر أجدادهــم مــن مدينــة املجــدل املحتلــة يف العــام 1948م ،وتــارة حــن هــدم منــزل أرستــه مبنطقــة
الســاطني شــال غــزة إبــان معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م ،إىل أن اســتقر بهــم املطــاف يف منطقــة التــوام
شــال غــرب مدينــة غــزة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة أبــو جعفــر املنصــور ،وحصــل عــى الثانويــة
العامــة مــن مدرســة معاويــة بــن أيب ســفيان ،قبــل أن يلتحــق بســوق العمــل ويتجــه نحــو األعــال الحــرة.
تــزوج الشــهيد املقــدام إبراهيــم بتاريــخ  4ســبتمرب (أيلــول) 2019م ،واستشــهد بعــد تســعة وســتني يو ًمــا تــاركًا خلفــه
زوجتــه العروس.
صفاته وأخالقه

ـت ،فكــم مــن حـ ٍ
ـق و ّد أن
ـت خــر ملــن قــد َص َمـ ْ
والصمـ ُ
رأيـ ُ
ـوف! ومــن ناطـ ٍ
ـروف تجـ ُّر الحتـ َ
ـت الــكالم يزيـ ُن الفتــىَّ ..
لــو َسـك َْت ،تحــى شــهيدنا البــار إبراهيــم بصفــات وأخــاق حســنة عــدة أجملهــا فضيلــة الصمــت وقلــة الــكالم.
يقــول الحــاج أحمــد الضابــوس والــد الشــهيد« :متتــع الشــهيد بصفــات حســنة ،وكان ال ينظــر يف وجهــي عنــد الحديث
معــيُ ،عــرف بــا ًرا بوالديــه ،مل ميــش يو ًمــا بجانبــي وال أمامــي ويختــار املــي خلفــي احرتا ًما يل».
أمــا الحــاج عبــد الحميــد الضابــوس عــم الشــهيد الفــارس إبراهيــم فتحــدث عــن أهــم الصفــات التــي تحــى بهــا
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شــهيدنا قائـ ًـا« :أمتنــى لــو كل شــباب فلســطني مثــل إبراهيــم يف أخالقــه وتدينــه وحســن معاملتــه للنــاس ،وحســن
ترصفــه يف كل املواقــف ،كان أجمــل مــا يف إبراهيــم تعبــره مــن خــال ابتســامته وكالمــه املوجــز الــذي يعــر بــه عــن كل
مــا بداخلــه».
حريصــا عــى حضــور الــدروس
واظــب الشــهيد الفــارس إبراهيــم عــى الصــاة يف مســجد الخنســاء مبنطقــة الســاطنيً ،
الدينيــة واللقــاءات اإلميانيــة التــي تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف املســجد.
مشواره الجهادي

أحــب شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم الجهــاد يف ســبيل اللــه وطريــق الشــهادة منــذ طفولتــه ،فقصــد حركــة الجهــاد
اإلســامي ،ونشــأ يف أحضــان أبنائهــا يف مســجد الخنســاء مبنطقــة الســاطني شــال غــرب غــزة ،وتتلمــذ عــى يــد دعــاة
الحركــة حتــى أصبــح أحــد مجاهديهــا امللتزمــن والفاعلــن مبنطقــة الشــال.
وبعــد ذلــك االلتـزام الواضــح والتعلــق الجــي باملســجد ارتــأى إخوانــه يف الحركــة أن يضمــوه لصفــوف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري للحركــة ،ويف الرسايــا كانــت بدايتــه ُمرشقــة بدأهــا بال ِّربــاط عــى الثغــور والحراســة يف ســبيل اللــه،
وتنقــل بــن الوحــدات العســكرية حتــى اســتقر يف الوحــدة الصاروخيــة؛ لينــر املــوت الــزؤام يف صفــوف املحتلــن
الغاصبــن ويبــث الرعــب والذعــر يف صفــوف مســتوطنيهم ،فشــارك مــع إخوانــه يف الرسايــا بقصــف البلــدات املحتلــة
رضا يف معــارك ثــأر ترشيــن وجحيــم
بصواريــخ الــراق خــال معركــة البنيــان املرصــوص يف العــام 2014م ،وكان حــا ً
عســقالن وحمــم البــدر ،وكان آخرهــا معركــة صيحــة الفجــر التــي أجــرت الرسايــا فيهــا الصهاينــة عــى البقــاء يف املالجــئ
ملــدة ثالثــة أيــام متتاليــة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م حظــي الشــهيد املقــاوم إبراهيــم الضابــوس بالفــوز بجنــان الرحمــن
والحــور العــن _إن شــاء اللــه_ ،بعــد أن اســتهدفته طائ ـرات االســتطالع الصهيــوين يف منطقــة الســاطني بصواريخهــا
الغــادرة عقــب قيامــه بــدك البلــدات املحتلــة بصواريــخ ال ـراق يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا
القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحــم اللــه شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم الضابــوس وأســكنه مــع ســيدنا الصديــق وجعلــه بالفــردوس مــع الحبيــب
رفي ًقــا.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد بهاء سليم حسن أبو العطا
قائد املنطقة الشاملية يف رسايا القدس

مل تخــل ن ـرات أخبــار قنــوات العــدو مــن اســم القائــد بهــاء
أبــو العطــا حتــى فتحــوا موجــات خاصــة للحديــث عــن هــذا البطــل
الــذي اســتنزفهم وأرهقهــم وحــول بيوتهــم إىل خ ـراب ودمــار ،ومل
يتوقــف قــادة االحتــال عــن توجيــه التهديــدات باغتيالــه حتــى
اللحظــات األخــرة للتنفيــذ؛ ظ ًنــا منهــم أنهــم بتصفيتــه ســيغلقون
ً
طويــا ،وســيفت ذلــك يف عضــد تالميــذه ،لكــن هيهــات
حســا ًبا
هيهــات ،وقــد رأت تــل أبيــب وضواحيهــا حمــم الن ـران ،قبــل أن
تتعطــر األرض باحتضــان جســد الفــارس (أبــو ســليم).

)(2019 - 1977

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد القائــد بهــاء ســليم أبــو العطــا (أبــو ســليم) بتاريــخ  25نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1977م يف حــي
الشــجاعية رشق مدينــة غــزة ،هــذا الحــي الــذي س ـ َّجل أروع مالحــم البطولــة والفــداء يف تاريــخ ال ـراع مــع العــدو
الصهيــوين حيــث العديــد مــن الشــهداء واألرسى والجرحــى مــن أبنــاء هــذا الحــي العظيــم ،وقــد شــهد أبشــع املجــازر
الصهيونيــة التــي ارتكبــت بحقــه ،وكان آخرهــا مجــزرة حــي الشــجاعية يف يوليــو (متــوز) 2014م إبــان معركــة البنيــان
املرصــوص ،وراح ضحيتهــا أكــر مــن  74شــهيدً ا ومئــات الجرحــى يف أعنــف هجــوم صهيــوين منــذ ســنوات.

نشــأ شــهيدنا القائــد أبــو ســليم يف بيــت متواضــع بشــارع الطواحــن وســط حــي الشــجاعية ،وتفتحــت عينــاه عــى
مشــهد الفلســطيني املحــارص الــذي ميتلــك اإلميــان باللــه وإرادة املقاومــة رغــم املشــاق واملصاعــب ،ويف مدرســة حطــن
تلقــى تعليمــه االبتــدايئ؛ ليلتحــق بعدهــا مبدرســة الفـرات ويــدرس املرحلــة اإلعداديــة قبــل أن ينهــي دراســته الثانويــة
مــن مدرســة جــال عبــد النــارص ،والتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة ودرس الخدمــة االجتامعيــة إال أن حلمــه بالتخــرج
مل يـ َر النــور؛ نتيجــة املالحقــة واملطــاردة األمنيــة لــه مــن قبــل قــوات االحتــال الصهيــوين.
ويف العام 1999م ،تزوج الشــهيد القائد أبو ســليم من امرأة صالحة ،قضت معه مشــوار حياته بكل تفاصيله ،ومل تكن
تــدرك يو ًمــا هــذه الزوجــة املخلصــة والتي أحســنت تربية أبنائهــا يف ظل غياب الزوج عنهم ،أنها ســتختتم حياتها بشــهادة
مرشفــة برفقــة زوجهــا املطــارد ،ويرتكان خلفهام خمســة من األبناء هم :ســليم ،محمد ،إســاعيل ،فاطمة ،وليــان ،تركوهام
شــاهدين عــى ظلــم االحتــال وأعوانــه ،وليســجلوا بعذابــات فراقهم اســم الشــهيد القائد بهاء أبــو العطا يف ســر العظامء.
صفاته وأخالقه

وال متــش فــوق األرض إال تواض ًعــا! فكــم تحتهــا قــوم هــم منــك أرفــع! فــإن كنــت يف عــز وخــر ومنعــة فكــم مــات
مــن قــوم هــم منــك أوضــع! متيــز شــهيدنا القائــد أبــو ســليم بصفــات وأخــاق حميــدة ،فرغــم شــخصيته العســكرية
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وصالبتــه مــع أعــداء اللــه الصهاينــة إال أنــه كان مثـ ً
ـال للتواضــع وتحمــل املســؤولية ،ال يعــرف امليوعــة عــى اإلطــاق،
أحبــه كل مــن عرفــه ،مل يتــوان لحظــة عــن تقديــم املســاعدة والحــل ألي مشــكلة كانــت تحصــل هنــا وهنــاك.
ُعــرف الشــهيد القائــد أبــو ســليم بعالقاتــه الواســعة واالجتامعيــة ،أحبــه كل مــن عرفــه ،فــكان مؤد ًبــا عــى الــدوام يف
حديثــه ،وقــد وصفــه رفاقــه وأهلــه بالشــجاعة وبرباطــة الجــأش ،فيقــول ابــن عمــه ســلامن أبــو العطا« :شــارك أبو ســليم
فتى
_رحمــه اللــه_ منــذ صغــره يف نشــاطات انتفاضــة الحجــارة ،ولعــل أكــر موقــف أَســتحرضه لــه عندمــا كان أبو ســليم ً
يف عمــر الخامســة عــرة مــن عمــره ،وكان يتقــدم الصفــوف األوىل يف املواجهــات مــع الجنــود الصهاينــة مــن خــال إلقــاء
الحجــارة والزجاجــات الحارقــة (املولوتــوف) ،فجــاء أهــل الحــي وحــذروا والــده مــن نشــاط ابنــه امللحــوظ؛ خشــي ًة عليــه
مــن إصابتــه برصــاص الجنــود الصهاينــة ،حينهــا كان يــدرك والــده طريقــة تفكــر أبو ســليم ومــدى قناعته وإميانــه بعمله،
فقــرر والــده أن ينيبنــي عنــه للحديــث معــه وتحذيــره ،وامتنــع والــده مــن الحديث معــه خشــية أن يهبط مــن عزميته».
أمــا شــقيقه إيهــاب أبــو العطــا فتحــدث عــن أهــم صفاتــه قائـ ًـا« :متتــع الشــهيد القائــد أبــو ســليم بطيبــة قلبــه،
ورأفتــه بالضعفــاء ،ونُرصتــه للمظلومــن ،وكان يقــي وقتــه يخطــط ويفكــر كيــف ينتقــم لدمــاء الشــهداء خاصــة
بعــد قمــع قــوات االحتــال ملسـرات العــودة وارتفــاع عــدد الشــهداء والجرحــى ،ففكــر كيــف ميكــن ردع آلــة البطــش
الصهيونيــة التــي أوغلــت يف دمــاء أبنــاء شــعبنا؟ ومــن املواقــف التــي شــاهدته فيهــا متأث ـ ًرا إىل درجــة كبــرة قبــل
استشــهاده بيــوم عندمــا ســمع نبــأ ارتقــاء الشــهيد عمــر بــدوي مــن مخيــم العــروب مبدينــة الخليــل ج ـراء إصابتــه
برصــاص جنــود االحتــال الصهيــوين بطلــق نــاري يف صــدره ،فقــال حينهــا أبــو ســليم _رحمــه اللــه_ :ال بــد مــن الــرد
واالنتقــام لدمــاء هــذا الشــهيد ،وقــى ليلتــه حينهــا وهــو يفكــر يف طــرق الــرد وآلياتــه».
مشواره الجهادي

وســط أزيــز الرصــاص وانفجــارات القنابــل يف حــي الشــجاعية نــزل شــهيدنا القائــد بهــاء أبــو العطــا ســاح الوغــى؛
ليقــذف جنــود االحتــال بحمــم حجارتــه املباركــة التــي أدمــت جنــود االحتــال ،وســط هــذه األجــواء انتمــى شــهيدنا
القائــد أبــو ســليم إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك يف املسـرات واملظاهـرات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة يف منطقــة
الرتكــان مــكان ســكناه بحــي الشــجاعية ،وخــال دراســته يف املرحلــة الثانويــة التحــق بصفــوف الجامعــة اإلســامية
اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف حينهــا ،وتــدرج يف العمــل بالجامعــة اإلســامية حتــى أصبــح عضـ ًوا يف مكتبهــا
العــام بغــزة ،ثــم التحــق بالعمــل يف صفــوف الجنــاح العســكري للحركــة رسايــا القــدس وتقلّــد عــد ًدا مــن املناصــب
حتــى أصبــح قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس وترجــم ذلــك باألفعــال ،فأعــاد ترتيــب الصفــوف ،وقــاد جــوالت
التصعيــد والتصــدي للحــروب الصهيونيــة املتعــددة عــى قطــاع غــزة بنفســه.
وح َّمــل العــدو الصهيــوين بعــد استشــهاد القائــد بهــاء أبــو العطــا املســئولية عــن تنفيــذه العديــد مــن األعــال
الجهاديــة التــي قامــت رسايــا القــدس بتنفيذهــا يف قطــاع غــزة مثــل عمليــات القنــص ،وضــع العبــوات املتفجــرة
عــى الحــدود الرشقيــة ،إطــاق الصواريــخ والقذائــف عــى املــدن واملغتصبــات املحتلــة ،وإطــاق الطائ ـرات املســرة،
والتخطيــط لهجــات جديــدة ضــد الكيــان الصهيــوين ،وإطــاق صواريــخ عــى مدينــة أســدود وقطــع مهرجــان انتخــايب
لرئيــس حكومــة االحتــال الصهيــوين بنيامــن نتنياهــو.
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وقبــل ارتقــاء الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا بفــرة وجيــزة ،تصــدر اســمه عــى رأس عناويــن الصحــف العربيــة بعــد
التهديــدات التــي أطلقهــا جيــش االحتــال باغتيالــه؛ و َي ْعـ ُزون ذلــك إىل دوره الكبــر يف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي ،وأنــه هــو مــن يقــرر متــى ســيكون صــوت اإلنــذار باللــون األحمــر يف الكيــان الصهيــوين ،وهــو الــذي يختــار
الوقــت الــذي ســيذهب فيــه أطفالهــم إىل املالجــئ يف حالــة مــن الذعــر.
وتعــرض الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا لثــاث محــاوالت اغتيــال صهيونيــة ،كان آخرهــا خــال معركــة البنيــان
املرصــوص يف العــام 2014م.
تعــرض شــهيدنا القائــد بهــاء أبــو العطــا لالعتقــال عــى يــد أمــن الســلطة الفلســطينية عــدة م ـرات عــى خلفيــة
نشــاطاته العســكرية يف رسايــا القــدس.
ويف أكتوبــر (ترشيــن األول) 2019م ،غــادر الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا قطــاع غــزة إىل العاصمــة املرصيــة
القاهــرة للمشــاركة يف لقــاء وفــد حركــة الجهــاد اإلســامي مــع املخابـرات املرصيــة للتوصــل التفــاق يقــي باإلفـراج عــن
عــدد مــن املعتقلــن مــن أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي يف الســجون املرصيــة ،ونجــح برفقــة إخوانــه يف وفــد الحركــة
بقيــادة األخ األمــن العــام للحركــة يف التوصــل لالتفــاق واإلف ـراج عــن املعتقلــن.
موعد مع الشهادة

زادت التهديــدات الصهيونيــة يف اآلونــة األخــرة باغتيــال الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا ،وقــد اعــرف الجيــش
الصهيــوين بتاريــخ  24نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م أن رئيــس حكومــة االحتــال الصهيــوين بنيامــن نتنياهــو أصــدر
أمـ ًرا باغتيــال الشــهيد بهــاء أبــو العطــا قبــل شــهرين مــن تنفيــذ عمليــة االغتيــال ،وتحديــدً ا بعــد إطــاق صواريــخ عــى
مــدن أســدود وعســقالن ومغتصبــات غــاف غــزة تزام ًنــا مــع مهرجــان انتخــايب لنتنياهــو الــذي قطــع املهرجــان وف ـ َّر
هار ًبــا مــن أســدود.
بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م ارتقــى الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) وبرفقتــه زوجتــه
الشــهيدة املجاهــدة أســاء أبــو العطــا بعــد أن قصفــت الطائــرات الصهيونيــة منزلهــا يف منطقــة الرتكــان بحــي
الشــجاعية بصواريخهــا الغــادرة يف عمليــة اغتيــال مشــركة بــن الجيــش الصهيــوين وجهــاز األمــن العــام (الشــاباك)
ومبوافقــة مجلــس الــوزراء الصهيــوين ،وأصيــب جميــع أبنائــه يف عمليــة االغتيــال الجبانــة.
ور َّدت رسايــا القــدس عــى عمليــة اغتيــال الشــهيد بهــاء أبــو العطــا قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس مبعركــة
صيحــة الفجــر التــي دكَّــت فيهــا املــدن الفلســطينية املحتلــة واملغتصبــات الصهيونيــة بحمــم صواريخهــا وقذائفهــا
املباركــة حيــث وصلــت دائــرة االســتهداف إىل مدينــة الخضــرة املحتلــة ألول مــرة ،وقــد دكَّتهــا رسايــا القــدس بصــاروخ
(ب ـراق  ،)120الــذي أعلنــت الرسايــا عــن دخولــه للخدمــة العســكرية ألول مــرة يف معركــة صيحــة الفجــر.
رحــم اللــه الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا وزوجتــه الشــهيدة أســاء أبــو العطــا ،ورفــع اللــه مقامهــا يف الجنــة مــع
امل َّتقــن األبـرار ،وأســكنهام مــع الحبيــب املصطفــى  يف جنــة ونهــر.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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درب الكرام
«قد عرفت اليو َم دريب سالكًا َ
نصل ال ُحسام
أستقي ع ِّزي ومجدي منكَ يا َ
وارتحلت اليوم شو ًقا
ُ
املوت عشقًا
حضنت َ
ُ
قد
ليتني ذو ِ
نفس كلها لله تَرقى
ألف ٍ
ِ
دمعك وافرحي فاليوم عيد
كفكفي أُ َّماه
مت إين يف العال حي سعيد
ال تقويل ُّ
فاصربي يا أُ ُّم بعدي وافخري أين الشهيد»

)(2019 - 1993

بهــذه الكلــات املعــرة و َّدع شــهيدنا املجاهــد زيك غنامــة رفاقــه وأحبابــه ،فقبــل أيــام مــن استشــهاده أرســل هــذه
الكلــات لــكل محبيــه عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي طال ًبــا منهــم الدعــاء أن يرزقــه اللــه الشــهادة.
الميالد والنشأة

يف بلــدة بيــت الهيــا بلــدة الكــرم والخــرُ ،ولــد شــهيدنا املجاهــد زيك عدنــان غنامــة (أبــو عدنــان) بتاريــخ  6ديســمرب
(كانــون أول) 1993م ،واســتقرت عائلتــه يف مــروع بيــت الهيــا بعــد أن َه َّجرهــا االحتــال يف العــام 1948م مــن قريــة
ياصــور إحــدى قــرى قضــاء غــزة الشــالية.
تلقــى الشــهيد املجاهــد زيك غنامــة تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة الفاخــورة مبعســكر جباليــا ،قبــل أن
يلتحــق بكليــة مجتمــع تدريــب غــزة ويحصــل عــى دبلــوم مهنــي يف ِحرفــة ال ِّنجــارة.
صفاته وأخالقه

امتــاز شــهيدنا الفــارس زيك بــزرع ُروح األلفــة بــن اإلخــوة واألصدقــاء ،يحــرص عــى َجمعهــم عــى لقــاءات الصفــاء
واملحبــة ،ينــر االبتســامة أينــا حــل ،مواظ ًبــا عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد.

الحــاج أبــو عــوض غنامــة عــم الشــهيد تحــدث عــن صفــات وأخــاق الشــهيد البــار زيك بقولــهُ « :عــرف زيك بحســن
معاملتــه لآلخريــن ،وتأدبــه مــع النــاس ،فهــو شــاب محــرم ومتديــن ،يحــب الحيــاة الجهاديــة».
أمــا أبــو أحمــد أحــد رفــاق الشــهيد املقــاوم زيك يصفــه قائـ ًـا« :للشــهيد زيك _رحمــه اللــه_ مــن املواقــف الجميلــة مــا
ال يتســع ذكــره فهــو صاحــب الخلــق الحســن والســمعة الطيبــة ،أذكــر موقــف معــه قبــل استشــهاده بيومــن قــام بإعــداد
وليمــة عشــاء لجميــع أصدقائــه املقربــن وقــال إنهــا مبــادرة منــي لجمــع شــملكم عــى لقــاءات املحبــة واملــودة وأمتنــى
أن يتــم هــذا اللقــاء بشــكل شــهري بالتنــاوب بيننــا وكنــت أنــا أول مــن يبــدأ ألحفزكــم عــى ذلــك».
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وأضــاف أبــو أحمــد« :يف يــوم ارتقــاء الشــهيد زيك وقبــل استشــهاده بســاعات قليلــة قــام بعمــل جولــة عــى جميــع
أصدقائــه وصافحهــم طال ًبــا منهــم املســامحة ،مل نكــن نعلــم ســبب ترصفــه هــذا ومــا هــي إال ســاعات حتــى وصلنــا نبــأ
استشــهاده ،فأدركنــا حينهــا أنــه كان يبــر بقــرب لقــاء اللــه رحمــه اللــه وتقبلــه يف عليــن».
مشواره الجهادي

نشــأ شــهيدنا املقــدام زيك يف رحــاب بيــوت اللــه تعــاىل ،فــرىب يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام مبــروع بيــت
الهيــا ،وكان املســجد بالنســبة لــه بيتــه الثــاين ،محافظًــا فيــه عىل صــاة الجامعة وحضــور حلقــات الذكر وجلســات العلم.
عمــل الشــهيد املجاهــد زيك يف اللجــان التنظيميــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مــروع بيــت الهيــا حيــث بــرز
دوره يف لجنــة الفعاليــات مبســجد الشــهيد عــز الديــن القســام ،وشــارك إخوانــه يف الحركــة كافــة األنشــطة التنظيميــة
والجامهرييــة يف منطقــة مــروع بيــت الهيــا.
وبعــد انــدالع معركــة الســاء الزرقــاء يف العــام 2012م تأثــر الشــهيد املجاهــد زيك بإخوانــه املجاهديــن ومــا قدمــوه
مــن بطــوالت وتضحيــات خــال املعركــة ،فقــرر االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،والتحــق
بوحــدة التعبئــة وحصــل عــى العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي أكســبته املهــارات والفنــون القتاليــة ،وشــارك
إخوانــه يف معركــة البنيــان املرصــوص وكان لــه دور قتــايل مميــز يف التكتيــكات العســكرية ومنهــا الكامئــن التــي تصــدى
مــن خاللهــا مــع إخوانــه يف الرسايــا للقــوات الصهيونيــة املتوغلــة شــال القطــاع.
كــا ُيســجل لشــهيدنا املجاهــد زيك مشــاركته يف حفــر األنفــاق الجهاديــة ،فعمــل بهــا بــكل همــة وروح عاليــة ،يقــول
أبــو إســام أحــد رفقــاء الشــهيد يف العمــل الجهــاديُ « :عــرف الشــهيد زيك _رحمــه اللــه_ بحبــه للجهــاد يف ســبيل اللــه،
كان قلبــه معل ًقــا بالشــهادة ،حظــي مبحبــة كل مــن رآه ،ونظـ ًرا لهمتــه العاليــة يف العمــل أثنــاء حفــر األنفــاق أطلــق عليــه
رفقــاؤه لقــب (ك َّبــاش الرسايــا)_ ،رحمــه اللــه_ جمــع بــن حــب الجهــاد يف ســبيل اللــه وحــب األخــوة يف ســبيل اللــه».
ونظــ ًرا لنشــاطه الكبــر وامللحــوظ يف صفــوف رسايــا القــدس ،وقــع عليــه االختيــار للعمــل يف صفــوف الوحــدة
الصاروخيــة؛ وكان لــه العديــد مــن الجــوالت والصــوالت مــع العــدو الصهيــوين حيــث دكَّ مغتصباتهــم و ُمدنهــم برشــقات
رشفتــه بالشــهادة يف ســبيل اللــه.
صواريخــه املباركــة يف معركــة حمــم البــدر ،ومعركــة صيحــة الفجــر التــي َّ
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م لقــي الشــهيد املقــاوم زيك غنامــة ر َّبــه شــهيدً ا بعــد أن اســتهدفته
طائ ـرات االســتطالع الصهيــوين يف منطقــة بيــت الهيــا بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء قيامــه بــدك املغتصبــات الصهيونيــة
بالصواريــخ يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو
العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحــم اللــه تعــاىل الشــهيد املقــدام زيك غنامــة وجعــل اللــه عملــه مقبـ ً
ـول غــر مــردود ،وأدخلــه فســيح جناتــه إنــه
غفــور ودود.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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الشهيد املجاهد عبد السالم رمضان أحمد أحمد
املشتاق للحور العني

الرؤيــا الصالحــة بــرى مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل لعبــاده
الصالحــن ،وقــد عدَّ هــا النبــي  جــز ًءا مــن أجـزاء النبــوة ،وهذا هو
حــال شــهيدنا املجاهــد عبــد الســام أحمــد الــذي تنبــأ باستشــهاده
قبــل يومــن مــن ارتقائــه ،حيــث جمــع رفاقــه يف العمــل العســكري
وقــص عليهــم رؤيتــه التــي رآهــا يف منامــه ً
قائــا« :بينــا كنــت
َّ
جالســا عــى شــجرة غصونهــا خـراء ،وكنــت مــرو ًرا ،وشــاهدتكم
ً
)(2019 - 1991
جمي ًعــا خلفــي عــى شــكل طابــور أنظــر إليكــم وأنــا أبتســم» وبعــد
ـص رؤيتــه عــى رفاقــه حــر طعــام الغــذاء فتبســم قائـ ًـا لرفيقــه أبــو عــي« :أشــعر بأنــك ســتأكل قري ًبــا يف عـزايئ».
أن قـ َّ
مخلصــا
شــهيدنا املجاهــد عبــد الســام رمضــان أحمــد تع َّجــل الرحيــل شــو ًقا للحــور العــن ،ومــى يف ركــب الشــهادة ً
لدينــه وربــه.
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الســام رمضــان أحمــد (أبــو محمــد) بتاريــخ  24مايــو (أيــار) 1991م ،يف عزبــة بيــت
حانــون شــال قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية تتخــذ اإلســام دي ًنــا ومنهــاج حيــاة ،هاجــرت عائلتــه مــن قريــة بربــرة
املحتلــة يف العــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد الســام تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة خليــل عويضــة بعزبــة بيــت حانــون ،واإلعــدادي
يف مدرســة ذكــور العزبــة التابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن ،وحصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة أحمــد
الشــقريي ،قبــل أن يلتحــق بســوق العمــل ويفتــح ورشــة لصيانــة الســيارات.
تزوج الشهيد املجاهد عبد السالم يف العام 2016م ،ورزقه الله اثنني من األبناء (محمد ،ومريم).
صفاته وأخالقه

مــن عــارش النــاس باملســامحة زاد اســتمتاعه بهــم ،هــذا هــو ديــدن شــهيدنا البــار عبــد الســام الــذي ســار عــى نهــج
الصحابــة الكـرام ،عامـ ًـا بوصيــة الصحــايب الجليــل عمــر بــن الخطــاب« :إذا ســمعت كلمــة تؤذيــك فطأطــئ لهــا حتــى
تتخطــاك».

حــرص شــهيدنا الفــارس عبــد الســام عــى صــوم النوافــل ،وخاصــة صــوم يومــي االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع،
ومــا زاد حرصــه أكــر أنــه لطاملــا دفــع بأصدقائــه ورفقائــه إىل هــذه الســنة الطيبــة.
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موسوعة شهداء من فلسطين

أحمــد أحمــد شــقيق الشــهيد املقــدام عبــد الســام تحــدث عــن أبــرز الصفــات التــي تحــى بهــا الشــهيد املجاهــد
عبــد الســام قائـ ًـا« :واظــب أخــي عبــد الســام عــى أداء الصــاة يف مســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي بعزبــة بيــت
حانــون وخاصــة صــاة الفجــر التــي تعلــق بهــا ،عرفنــاه دو ًمــا باإليثــار وتقديــم العــون واملســاعدة للمحتــاج».
أمــا شــقيقه اآلخــر ُمؤمــن فتحــدث عــن آخــر موقــف يف حيــاة الشــهيد قائـ ًـا« :فــور تلقــي الشــهيد عبــد الســام نبــأ
استشــهاد القائــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية لرسايــا القــدس؛ تجهــز للجهــاد يف ســبيل اللــه
وو َّدع األهــل وزوجتــه قائـ ًـا لهــا أنــا ذاهــب للحــور العــن».
مشواره الجهادي

تأثــر شــهيدنا الفــارس عبــد الســام بفكــر حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ طفولتــه ،فقصــد مســجد ســعد بــن معــاذ
ببلدتــه بيــت حانــون وتــرىب فيــه الرتبيــة اإلميانيــة والجهاديــة حيــث ربطتــه عالقــة متينــة بالشــهيد املجاهــد محمــد
صالــح مصلــح (املــري) الــذي ارتقــى بتاريــخ  1نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2006م أثنــاء تصديــه الجتيــاح صهيــوين يف
ـح الشــهيد عبــد الســام عــى إخوتــه يف الحركــة
عزبــة بيــت حانــون ،وبعــد استشــهاد الشــهيد املقــاوم محمــد مصلــح ألـ َّ
للعمــل يف جناحهــا العســكري رسايــا القــدس ،وبعــد فــرة وجيــزة التحــق بصفــوف العمــل العســكري ،وتلقــى العديــد
مــن الــدورات العســكرية التــي تؤهلــه ألن يصبــح مقاتـ ًـا صل ًبــا ،وتــدرج يف العمــل العســكري حتــى أصبــح قائــدً ا لفصيل
اإلســناد يف كتيبــة الشــهيد عبــد اللــه الســبع بلــواء الشــال ،وخــال عملــه يف وحــدة اإلســناد أوجــع املحتلــن الصهاينــة
بنـران صواريخــه التــي رماهــم بهــا يف املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين مــرو ًرا مبعركــة بشــائر
االنتصــار والســاء الزرقــاء والبنيــان املرصــوص ،وحمــم البــدر وآخرهــا معركــة صيحــة الفجــر.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م فــاز شــهيدنا املقــاوم عبــد الســام أحمــد بالحــور العــن بــإذن اللــه،
وبرفقتــه الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه البلبيــي بعــد أن اســتهدفتهام طائ ـرات االســتطالع الصهيــوين يف منطقــة عزبــة
بيــت حانــون بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء قيامهــا بــدك املغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ الــــ  107يف إطــار معركــة صيحة
الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة
الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحــم اللــه شــهيدنا املجاهــد عبــد الســام أحمــد ،الشــهادة كانــت لــه االختيــار ،رحــل ليفــوز مبــا متنــاه ،نســأل اللــه
أن يســكنه مــع عبــاده األخيــار.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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الشهيد املجاهد عبد الله عوض ساكب البلبييس
من زفاف الدنيا إىل زفاف اآلخرة

مل تكــن تعلــم زوجــة الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه البلبيــي
أن رائحــة الــدم التــي عبقــت أنفاســها صبــاح يــوم استشــهاده
هــي رائحــة الشــهادة؛ بعــد أربعــة وخمســن يو ًمــا مــن زواجهــا
اســتيقظت الزوجــة وهــي تشــتم رائحــة دم ،فأيقظــت زوجهــا
وقصــت عليــه ذاك الشــعور الــذي انتابهــا ،وجلــس بجوارهــا وطلــب
َّ
منهــا أن تُدثــره بالفـراش واص ًفــا ذلــك بأنهــا املــرة األخــرة ،ومــا هــي
)(2019 - 1993
إال لحظــات ونــزل بعدهــا لســاحة القتــال اســتجابة لقــرار قيــادة
رسايــا القــدس للــرد عــى جرميــة اغتيــال الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا .شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه البلبيــي ل َّبــى
نــداء الجهــاد ،وخــرج للنفــر ،سـ ً
ـائل رضــوان اللــه والفــوز بجنتــه.
الميالد والنشأة

ُولــد شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه عــوض البلبيــي يف معســكر جباليــا بتاريــخ  27أغســطس (آب) 1993م لعائلــة
فلســطينية مؤمنــة مجاهــدة ،ســار أبناؤهــا يف طريــق الجهــاد واملقاومــة ومنهــم عــم الشــهيد عبــد اللــه األســر القائــد
عبــد الحليــم البلبيــي والــذي يقــي حكـ ًـا جائـ ًرا يف ســجون االحتــال الصهيــوين ملــدة  22مؤبــدً ا عــى خلفيــة مشــاركته
يف عمليــة بيــت ليــد البطوليــة التــي نفذتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي بتاريــخ  22ينايــر (كانــون الثــاين) 1995م والتــي
أدت إىل مقتــل  22جنديًــا صهيون ًيــا وإصابــة العـرات بجـراح مختلفــة.
تعــود أصــول عائلــة البلبيــي إىل قريــة برقــة من قضاء غــزة والتي ه َّجرهــم االحتالل الصهيــوين منها يف العــام 1948م.

تلقــى الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة أبــو حســن مبعســكر جباليــا ،واإلعــدادي مبدرســة (أ)
اإلعداديــة مبعســكر جباليــا ،وحصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة أحمــد الشــقريي الثانويــة للبنــن بالقــرب مــن
منــزل العائلــة الجديــد يف بيــت حانــون ،والتحــق بعدهــا مبعهــد عبــد املحســن حمــودة الرشعــي لدراســة العلــوم الدينيــة
والرشعيــة إال أنــه انقطــع عــن الدراســة بعــد فــرة وجيــزة؛ نظـ ًرا لضيــق الحالــة املاديــة واملعيشــية لعائلتــه حينهــا.
ـى
بتاريــخ  20ســبتمرب (أيلــول) 2019م ،حظــي شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه بخــر متــاع الدنيــا الزوجــة الصالحــة ،قـ َّ
معهــا أربعــة وخمســن يو ًمــا قبــل أن ُيــزف إىل رضــوان اللــه تبــارك وتعــاىل.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املقــدام عبــد اللــه بحســن معاملــة اآلخريــن ،عمـ ًـا بقولــه تعــاىل :ﵝﲶ ﲷ ﲸﵜ [البقــرة،]83 :
واقتــدا ًء بحديــث النبــي « :إنكــم ال تَســعون النــاس بأموالكــم ،وليســعهم منكــم بســط الوجــه ،وحســن الخلُــق»
حيــث يشــهد لــه بذلــك أقاربــه وأحبابــه وكل مــن عرفــه.
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حــرص شــهيدنا البــار عبــد الله عىل بر والديه واإلحســان لهام ،و ُعــرف مبداومته عىل أداء الصلوات الخمس يف املســجد.
منصــور البلبيــي ابــن عــم الشــهيد الفــارس عبــد اللــه تحــدث عــن أبــرز مــا متيــز بــه الشــهيد مــن صفــات قائـ ًـا:
«كان الشــهيد عبــد اللــه صاحــب نخــوة ،يحســن إىل جريانــه ،داع ًيــا إىل اللــه حيــث إنــه رغــم انشــغاله يف العمــل الجهادي
إال أنــه كان لــه دور بــارز يف العمــل الدعــوي فــكان يلقــي الــدروس والنــدوات الدينيــة يف مســجد الشــهيد فتحــي
الشــقاقي ،ويدعــو الجميــع للمشــاركة والحضــور يف الجلســات ابتغــاء تحصيــل األجــر والثــواب من اللــه ســبحانه وتعاىل».
أمــا خالــد فرحــات رفيــق الشــهيد املقــرب فتحــدث عــن أخــاق الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه قائـ ًـا« :تــرك الشــهيد
املجاهــد عبــد اللــه أثـ ًرا طي ًبــا يف قلــوب كل مــن عرفــه ،فهــو صاحــب االبتســامة التــي ال تفــارق وجنتيــه ،يبــادر دو ًمــا
يف إصــاح خصمــه».
مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املقــاوم عبــد اللــه البلبيــي عــى حركــة الجهــاد اإلســامي وهــو يف ســن الخامســة عــرة حيــث
كانــت البدايــة مــن مســجد عــز الديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا ،وهنــاك بــدأ يتلقــى الــدروس الدينيــة واللقــاءات
اإلميانيــة عــى يــد دعــاة حركــة الجهــاد اإلســامي.
وبعــد فــرة وجيــزة مــارس الشــهيد البطــل عبــد اللــه دوره الثقــايف يف الحركــة ليــرز دوره يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار
الطــايب للحركــة ،وشــارك يف األنشــطة والفعاليــات الطالبيــة التــي تقيمهــا الرابطة اإلســامية يف مــدارس محافظة الشــال.
ومــا أن وصــل الشــهيد الفــارس عبــد اللــه العرشيــن مــن عمــره حتــى اختــاره إخوانــه يف رسايــا القــدس لاللتحــاق
بصفوفهــا ،فانخــرط يف وحــدة التعبئــة لرسايــا القــدس (فــوج فجــر) وتلقــى العديــد مــن التدريبــات العســكرية وأصبــح
بعدهــا جنديًــا يف كتيبــة الشــهيد عبــد اللــه الســبع بلــواء الشــال ،وكانــت بدايتــه مرشقــة يف العمــل العســكري ،فعمــل
يف جميــع املجــاالت بنشــاط عــز نظــره حيــث إنــه رابــط يف الثغــور األوىل ،وفــرغ نفســه للجهــاد يف ســبيل اللــه ،فلــم
يكــن يدخــر جهــدً ا ووق ًتــا إال ويخــرج بــه للمياديــن ،فــكان رحمــه اللــه مول ًعــا بالشــهادة ،ويســعى إليهــا منــذ نعومــة
أظافــره؛ وألجــل نشــاطه الــدؤوب تــم اختيــاره للعمــل يف وحــدة اإلســناد وهــو اختيــار ال يحظــى بــه إال املتميــزون مــن
املجاهديــن.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م نــال شــهيدنا املقــاوم عبــد اللــه البلبيــي الشــهادة بــإذن اللــه ،وبرفقتــه
الشــهيد املجاهــد عبــد الســام أحمــد بعــد أن اســتهدفتهام طائـرات االســتطالع الصهيــوين يف منطقــة عزبــة بيــت حانــون
بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء قيامهام بدك املغتصبات الصهيونية بصواريخ الــ  107يف إطار معركة صيحة الفجر التي خاضتها
رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحــل الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه البلبيــي إىل مــواله الــذي ال يضيــع عنــده عمــل عامــل ،رحمــه اللــه وجعلــه مــن
أهــل الصــاح أهــل التقــوى والفــاح.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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بدمائهــم نســلك طريــق النــر ،وباستشــهادهم ســتبقى قناديــل
املقاومــة مرسجــة ،فمنهــم نســتمد حــب العطــاء ،ومواصلــة اإلعــداد،
أبــروا القــدس ببصــرة قلوبهــم ،ووضعــوا نصــب أعينهــم أوىل
القبلتــن ،فكانــت الشــهادة كرا ًمــة مــن اللــه لهــم عــى صدقهــم.
شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه حســن مــى إىل اللــه؛ تــاركًا ســرته
الحســنة يف وجــدان مــن أحبــوه ،عشــق الشــهادة وأحــب الجهــاد
واملجاهديــن ،فــكان لــه مــا متنــى بعــد رحلــة جهاديــة مرشفــة
حافلــة بالعطــاء والتضحيــة.

)(2019 - 1983

الميالد والنشأة

ُولــد شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه يوســف حســن مالــك بتاريــخ  25أغســطس (آب) 1983م يف مخيــم خــان دنــون
بريــف دمشــق يف الجمهوريــة العربيــة الســورية؛ ألرسة فلســطينية مجاهــدة هاجــرت مــن قريــة الصالحيــة مبدينــة
صفــد املحتلــة منــذ العــام 1948م ،واســتقر بهــا املقــام يف مخيــات اللجــوء والشــتات لتعيــش كــا الكثــر مــن األرس
الفلســطينية حيــاة ملؤهــا األمل واملعانــاة بعــد غربتهــا عــن موطنهــا األصــي.
تلقــى الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدراس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،وانقطــع
بعدهــا عــن مواصلــة مســرته التعليميــة نتيجــة لألوضــاع املأســاوية التــي تعصــف باملخيــات الفلســطينية يف الشــتات.
ُرزق شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه حســن زوجة صالحة أنجــب منها أربعة أبناء هــم :مالك ،مرام ،مالــك ،وعبد الرحمن.
صفاته وأخالقه

أنــر بفــؤادي كل أســوان مظلـ ِـم ..ببســمة راض يف الحيــاة منعــم ،وصــور بهــا اآلمــال :إين رأيتهــا ..تطيــف بريــا ثغــرك
املتبســم ،بهــذه الســمة الجميلــة تحــى شــهيدنا الفــارس عبــد اللــه حســن ،ينــر الحــب واألمــل أينــا حــل ،واســتطاع
ّ
بإرشاقــة ابتســامته أن ميلــك قلــوب محبيــه.
َعلــم شــهيدنا الفــارس عبــد اللــه أجــر وثــواب املداومــة عــى الصــاة يف املســجد ،فلــم يتأخــر عــن حضــور صــاة
الجامعــة ،وواظــب عــى دروس العلــم واإلميــان وق ـراءة القــرآن.
امتــاز الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه بشــخصية هادئــة قوميــة وطيبــة ،التســامح لــه صفــة ،ورقــة القلــب لــه شــعار،
تالزمــه مالمــح الحــب ،وال تغــادره ملســة التديــن وااللت ـزام ،عالقاتــه الواســعة كلهــا كانــت تشــهد بذلــك.
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حظــي شــهيدنا املهــذب عبــد اللــه مبحبــة أرستــه ،و ُعــرف حنونًــا مــع أطفالــه ،محسـ ًنا لصحبــة زوجتــه ،صابـ ًرا عليــه
عنــد مرضهــا.
ومثلــا مت َّيــز الشــهيد يف عالقتــه بأهلــه؛ متيــز بعالقتــه مــع جريانــه فكانــت شــخصيته محبوبــة بــن الجميــع ،يصــل
رحمــه باســتمرار ويتفقــد أقاربــه بالزيــارات املســتمرة والســؤال عنهم يف الـراء والرضاء؛ ليشــاركهم يف جميع املناســبات.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املقــاوم عبــد اللــه حســن إىل حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ العــام 2006م ،وتلقــى جلســات اإلميــان
والوعــي والثــورة ،و ُعــرف بعشــقه للجهــاد وشــوقه لنيــل الشــهادة واملــوت يف ســبيل اللــه عــز وجــل ،وكان ال يدخــر
جهــدً ا وال وق ًتــا مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة ونيــل هــذه األمنيــة العظيمــة فالتحــق مبكـ ًرا بصفــوف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وس ـخّر وقتــه وحياتــه للعمــل الجهــادي ،وخــاض العديــد مــن الــدورات
العســكرية والقتاليــة التــي صنعــت منــه مقاتـ ًـا مقدا ًمــا ملتزم ـاً مبــا يــوكل إليــه مــن مهــام صعبــة.
حــرص شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه عــى الســمع والطاعــة لقيادتــه ،وعــى التســابق إىل الجهــاد واإلعــداد يف ســبيل
اللــه ،متمي ـ ًزا ومتفان ًيــا يف عملــه ،ومتتــع بالجــرأة والشــجاعة والبديهــة مــا جعــل إخوانــه يف قيــادة الحركــة يختارونــه
للعمــل مراف ًقــا للقائــد أكــرم العجــوري (أبــو محمــد) عضــو املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد اإلســامي.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م نــال شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه الشــهادة بــإذن اللــه ،وبرفقتــه الشــهيد
املجاهــد معــاذ العجــوري يف قصــف صهيــوين اســتهدف منــزل عضــو املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد االســامي الحــاج
أكــرم العجــوري (أبــو محمــد) يف حــي املــزة غــرب العاصمــة الســورية دمشــق؛ تزام ًنــا مــع اســتهداف منــزل قائــد
املنطقــة الشــالية لرسايــا القــدس يف قطــاع غــزة الشــهيد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم).
رحــل الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه حســن ،نســأل اللــه أن يجزيــه عــن اإلحســان إحســانًا ،وعــن اإلســاءة عفــ ًوا
وغفرانًــا ،ويدخلــه الجنــة مــن غــر حســاب وال ســابقة عــذاب.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد معاذ أكرم محمد العجوري
مجاهد سار عىل خطا الشهداء

الشــهادة يف ســبيل اللــه درجــ ٌة عاليــة ال يهبهــا اللــه إال ملــن
يســتحقُّها؛ فهــي اختيــار اللــه _ســبحانه وتعــاىل_ للصفــوة مــن
عبــاده؛ ليعيشــوا مــع املأل األعــى ﵝﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲹ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﵜ [آل عمــران ،]140 :وهــي
ﲺ
ﲸ
اصطفــاء وانتقــاء لألفــذاذ مــن البــر الذيــن متنــوا ُصحبــة األنبيــاء
فكانــت الشــهادة تحقيقًــا ألمنياتهــم ﵝﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

)(2019 - 1995

ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﵜ [النســاء.]69 :

الشــهيد املجاهد معاذ أكرم العجوري أدرك أن النرص والعزة لن يتحققا إال بالشــهادة ،فاختار الســر عىل خطا الشــهداء.
الميالد والنشأة

ُولــد شــهيدنا املجاهــد معــاذ أكــرم العجــوري بتاريــخ  5أبريــل (نيســان) 1995م يف مدينــة الياســمني دمشــق عاصمــة
الجمهوريــة العربيــة الســورية؛ ألرسة فلســطينية ســلكت طريــق الجهــاد يف ســبيل اللــه واختــارت العيــش يف مياديــن
اإلعــداد ،وقدمــت كغريهــا مــن األرس الفلســطينية أجمــل أبنائهــا شــهداء أنــاروا بدمائهــم درب املرابطــن والعاشــقني
للشــهادة؛ ومنهــم الشــهيد املجاهــد محمــد العجــوري الــذي ارتقــى بتاريــخ  21أبريــل (نيســان) 2004م أثنــاء تصديــه
لتوغــل صهيــوين ملنطقــة أب ـراج النــدى شــال قطــاع غــزة ،والشــهيد املجاهــد عبــد النــارص العجــوري الــذي ارتقــى
بتاريــخ  4أغســطس (آب) 2014م يف معركــة البنيــان املرصــوص وكالهــا مــن مجاهــدي رسايــا القــدس يف قطــاع غــزة.
تعــود أصــول عائلــة العجــوري إىل قريــة نجــد شــال رشق مدينــة غــزة والتــي ه َّجرهــم االحتــال الصهيــوين منهــا يف
العــام 1948م.
تلقــى الشــهيد املجاهــد معــاذ مراحــل تعليمــه املــدريس املختلفــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن؛ قبــل
أن يلتحــق بجامعــة دمشــق ويتخــرج مــن كليــة االقتصــاد.

صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد الفــارس معــاذ باليقظــة والحــذر التــي حثنــا املــوىل عــز وجــل عليهــا يف كتابــه الكريــم ،فقــد قــال تعــاىل:

ﵝﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﵜ [النساء]71 :

حــرص شــهيدنا املجاهــد معــاذ العجــوري عــى بــر والديــه واإلحســان لهــا ،وحافــظ عــى نســج عالقــات اجتامعيــة
حســنة مــع أقاربــه وجريانــه الذيــن أحبــوه أطيــب املحبــة.
202

موسوعة شهداء من فلسطين

و ُعــرف الشــهيد الفــذ معــاذ العجــوري بصفــاء نفســه ونقائهــا مــن الشــح واألنانيــة ،نفســه تواقــة إىل الخــر دو ًمــا،
مرسعــة إىل اإلحســان.
ســعى شــهيدنا الخلــوق معــاذ منــذ صغــره إىل مرضــاة اللــه ،فتعلــق قلبــه بالــدار اآلخــرة ،فــكان ال يفـ ُـر عــن حســنة
يبذلهــا ،وال لقرب ـ ٍة يكســب بهــا األجــر والثــواب ،واعتــاد الشــهيد املجاهــد عــى الرفــق بالضعفــاء واملســاكني ،وحــب
األطفــال ،وتوقــر كبــار الســن ،والحديــث الدائــم عــن الشــهداء ،وســر بطوالتهــم وتضحياتهــم.
مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املقــاوم معــاذ العجــوري عــى حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ طفولتــه ،فحــرص عــى حضــور اللقــاءات
والنــدوات الدينيــة التــي تنظمهــا الحركــة.
ويف العــام 2010م ،وبعــد أن اشــتد عــوده وقويــت بنيتــه ســار شــهيدنا املجاهــد معــاذ العجــوري يف الطريــق التــي
حلــم دو ًمــا بالســر فيهــا أال وهــي طريــق الشــهادة ،وعــى خطــا الشــهداء التحــق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية والقتاليــة التــي أهلتــه ألن يكــون مقاتـاً ذا أخــاق
إميانيــة وقــدرات عســكرية عاليــة.
ومتيــز شــهيدنا خــال مســرة جهــاده بالعمــل الــدؤوب واملشــاركة يف كافــة األنشــطة الحركيــة ،وحافــظ عــى عالقــة
متميــزة بإخوانــه يف العمــل الجهــادي ،وواصــل شــهيدنا الفــارس معــاذ الــدرب نحــو ذات الشــوكة موق ًنــا متــام اليقــن أن
العــزة والنــر والتمكــن لهــذه األمــة لــن تتحقــق إال عــر هــذا الــدرب الــذي ســلكه إخوانــه الشــهداء.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م نــال شــهيدنا املجاهــد معــاذ العجــوري الشــهادة بــإذن اللــه ،وبرفقتــه
الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه حســن يف قصــف صهيــوين اســتهدف منــزل والــده عضــو املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد
اإلســامي الحــاج أكــرم العجــوري (أبــو محمــد) يف حــي املــزة غــرب العاصمــة الســورية دمشــق؛ تزام ًنــا مــع اســتهداف
منــزل قائــد املنطقــة الشــالية لرسايــا القــدس يف قطــاع غــزة الشــهيد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم).
رحــل الشــهيد املجاهــد معــاذ العجــوري ،نســأل اللــه أن ينــر مرقــده ،ويعطــر مشــهده ،ويؤنــس وحشــته ،ويرحــم
غربتــه.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد خالد معوض سامل ف َّراج
رفيق الشهداء القادة وحافظ وصاياهم

لــكل شــهيد فلســطيني حكاياتــه مــع حــب الوطــن
كــا أن ّ
وعشــق مقدســاته ،فــإن للشــهيد املجاهــد خالــد معــوض فــ َّراج
حكاياتــه الخاصــة التــي تســمو عــى كل جـراح ،تلــك الحكايــة التــي
نظــم فصولهــا يف منــر التحــدي والصمــود عــى األرض ،حتــى كان
ارتقــاؤه شــهيدً ا عــى أرض امليــدان يف معركــة صيحــة الفجــر وهــو
يجــود بدمــه وروحــه ألجــل لجــم العــدو الصهيــوين املتغطــرس.

)(2019 - 1981

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد خالــد معــوض فـ َّراج (أبــو وحيــد) يف مخيــم الربيــج بتاريــخ  30مــارس (آذار) 1981م ،لعائلــة
فلســطينية متدينــة ومحافظــة عــى تعاليم اإلســامَ ،ه َّجرهــا االحتالل الصهيــوين من مدينة اللــد املحتلة يف العــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد خالــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة الحرازيــن (ب) ،واإلعــدادي يف مدرســة الحرازيــن (أ) ،قبل
أن ينتقــل لســوق العمــل ويعمــل يف حرفــة النجــارة؛ تــاركًا مواصلــة مســرته التعليميــة؛ ملســاعدة والــده يف أعبــاء الحياة.
تــزوج الشــهيد الفــارس خالــد يف العــام 2003م ،ورزقــه اللــه ســتة مــن األبنــاء هــم :ماجــدة ،ســا ،هــا ،باســمة،
كــرم ،وســامر.
صفاته وأخالقه

سـ ُ
ـرض والفـ ِ
ـب ..وأجعلُــه وق ًفــا عــى القـ ِ
ـت بال ُجــو ِد عرضَ ــه ..وإمــا
ـرض ،فإ َّمــا كرميًــا صنـ ُ
ـأبذل مــايل كلَّــا جــاء طالـ ٌ
ـت عــن لؤ ِمــه عــريض ،هــذا هــو حــال شــهيدنا املقــدام خالــد ف ـ َّراج الــذي تحــى بصفــة الكــرم والجــود،
لئيـ ًـا صنـ ُ
واملبــادرة يف تقديــم العــون واملســاعدة للمحتــاج.
محمــد ف ـ َّراج شــقيق الشــهيد املجاهــد خالــد يصفــه قائـ ًـاُ « :عــرف أبــو وحيــد _رحمــه اللــه_ بحــب الخــر ألهلــه
وللجميــع ،وال يتــواىن أو يــردد يف مســاعدة النــاس ،امتــاز أيضً ــا بالشــجاعة والهمــة العاليــة».
مجــد مزهــر صهــر الشــهيد وصديقــه يقــول« :حــرص الشــهيد خالــد عــى اإلصــاح بــن النــاس ،ونســج العالقــات
االجتامعيــة الطيبــة ،أحــب جميــع الفصائــل وتعــاون معهــم».
مشواره الجهادي

هــم أمتهــم
مل يكــن الشــهيد القائــد امليــداين خالــد فــ َّراج إال واحــدً ا مــن أولئــك الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم َّ
اإلســامية ورفعتهــا ،ونــرة ديــن محمــد  ،ورفــع الظلــم عــن املســتضعفني؛ لــذا مــى يف طريــق ذات الشــوكة وكلــه
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شــوق للقــاء اللــه وجنــة عرضهــا الســاوات واألرض ،فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،ونشــأ وتــرىب يف
مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام مبخيــم النص ـرات ،وشــارك إخوانــه يف نشــاطات الحركــة وفعالياتهــا مــن مس ـرات
ومهرجانــات ولقــاءات ،ودامئًــا تجــده يف الصفــوف املتقدمــة يف كل عمــل يخــدم فيــه دعوتــه ودينــه وحركتــه ســواء يف
لجنــة التواصــل الجامهــري واإلصــاح أو يف االتحــاد اإلســامي يف النقابــات املهنيــة ،بــل يف كل مجــال ،ال يعــرف الكلــل
أو امللــل وال التعــب.
حــرص الشــهيد الفــارس خالــد منــذ التحاقــه بحركــة الجهــاد اإلســامي عــى االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري للحركــة ،والعمــل ضمــن إطارهــا الجهــادي املقــاوم لالحتــال واالنتقــام لرصخــات األطفــال والنســاء والشــيوخ،
وتلقَّــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والقتاليــة ،وتــد َّرج يف العمــل العســكري حتــى أصبــح أحــد أبــرز القــادة
امليدانيــن للوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس يف لــواء الوســطى.
يُس ـ َّجل للشــهيد القائــد امليــداين خالــد ف ـ َّراج مشــاركة رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد محمــود أبــو الحــاج يف تنفيــذ
العديــد مــن العمليــات الجهاديــة ،فــكان مــن أوائــل الذيــن شــاركوا يف قصــف املغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ الجـراد،
كــا شــارك شــهيدنا برفقــة الشــهيدين القائديــن حســن أبــو حســنني وعرفــات أبــو عبــد اللــه يف قصــف مدينــة «تــل
أبيــب» بصــاروخ فجــر  5خــال معركــة الســاء الزرقــاء عــام 2012م ،عــدا عــن قصــف مغتصبــات غــاف غــزة واملواقــع
العســكرية بقذائــف الهــاون.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م ارتقــى الشــهيد املقــاوم خالــد فـ َّراج إىل جــوار ربــه ،بعــد أن اســتهدفته
طائـرات االســتطالع الصهيــوين يف منطقــة املغراقــة بصواريخهــا الغــادرة عقــب قيامه بــدك مغتصبــة «نتيفــوت» بصواريخ
الجـراد يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا
(أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس ،وللجــم سياســات االحتــال املتغطرســة يف التغــول بدمــاء شــعبنا
املجاهد.
رحــل شــهيدنا املقــدام خالــد رفيــع القــدر كريــم األخــاق ،رحمــه اللــه وأعــى مقامــه وأســكنه جنــة األب ـرار ،إنــه
القــادر الغ َّفــار.
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الشهيد املجاهد سهيل خرض خليل قنيطة
املجاهد الهادئ املعطاء

«إنهــا ميتــة واحــدة فلتكــن يف ســبيل اللــه» شــعار حملــه
شــهيدنا املجاهــد ســهيل خــر قنيطــة ،وســار بــه إىل الجنــان
عمـ ًـا بقــول املصطفــى « :مــن ســأل اللــه الشــهادة بصــدق بلَّغــه
اللــه منــازل الشــهداء وإن مــات عــى فراشــه»( .رواه مســلم).
شــهيدنا الفــارس أبــو َمســلمة اعتــاد التوســل إىل اللــه تعــاىل
بالدعــاء الصــادق الــذي هــو أقــرب الطــرق للوصــول لهــذه الغايــة
)(2019 - 1996
الرشيفــة واملنزلــة املُنيفــة ،وقــد فعــل ذلــك الفــاروق عمــر ريض اللــه عنــه فــكان يدعــو ويقــول :اللهــم ارزقنــي شــهادة
يف ســبيلك ،واجعــل مــويت يف بلــد رســولك ( .رواه البخــاري).
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد ســهيل خــر قنيطــة بتاريــخ  11أغســطس (آب) 1996م يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة
ألرسة فلســطينية بســيطة تتكــون مــن الوالديــن وثالثــة عــر فــر ًدا ،ترتيبــه الحــادي عــر بينهــم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ســهيل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة صــاح الديــن بحــي الشــجاعية ،وحصــل عــى
الثانويــة العامــة مــن مدرســة شــهداء الشــجاعية الثانويــة ،حــاول بعدهــا االلتحــاق بالكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة
إال أن الظــروف املاديــة الصعبــة دفعتــه لوقــف حلمــه بالوصــول إىل أعــى الدرجــات العلميــة.

صفاته وأخالقه

امتــاز الشــهيد البــار ســهيل بصفــات وأخــاق حســنة فــكان التســامح لــه صفــة ،ورقــة القلــب لــه شــعار ،تالزمــه
مالمــح الحــب ،وال تُغــادره ملســة التديــن وااللت ـزام ،عالقاتــه الواســعة كلهــا كانــت تشــهد لــه بذلــك.
حــرص شــهيدنا املقــاوم ســهيل املجاهــد الهــادئ عــى نســج عالقــات األخــوة مــع كافــة الفصائــل واألطــر التنظيميــة،
فوطَّــد أوارص املحبــة بينهــم ،وكان يدعــو لهــم دو ًمــا بالثبــات والتوفيــق ،كــا متيــز بعالقتــه بأهلــه وجريانــه ،فكانــت
شــخصيته محبوبــة مــن الجميــع ،يصــل رحمــه باســتمرار ويتفقــد أقاربــه بالزيــارات املســتمرة والســؤال عنهــم يف الـراء
والـراء ليشــاركهم يف جميــع املناســبات.
أبــو يحيــى قنيطــة شــقيق الشــهيد الفــارس ســهيل يقــول« :واظــب الشــهيد املعطــاء ســهيل عــى تفقــد الفق ـراء
واملســاكني ،ومــد يــد العــون لهــم ،طال ًبــا منهــم الدعــاء لــه وإلخوانــه املجاهديــن ،كــا حظــي أبــو مســلمة _رحمــه اللــه_
بــروح التســامح؛ حتــى إننــي مل أســتطع يو ًمــا أن أغضبــه مــن شــدة مــا متيــز بــه مــن بـراءة وحســن خلــق».
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يف حــن تحــدث أبــو العبــد أحــد رفــاق الشــهيد قائـ ًـاُ « :عــرف الشــهيد ســهيل _رحمــه اللــه_ بالتديــن والنشــاط ،وكان
حريصــا عــى أداء الصلــوات الخمــس يف املســجد ،وتعــرف مــن خــال مســجده أرض الربــاط بشــارع الشــعف عــى حركــة
ً
الجهــاد اإلســامي منــذ طفولتــه ومنــذ ذلــك الحــن وحديثــه عــن الشــهادة ال يــكاد يفــارق لســانه».
مشواره الجهادي

ليــس غري ًبــا عــى شــاب مجاهــد ذي ســرة حســنة وعطــاء ال محــدود أن ينتمــي لحركــة الجهــاد اإلســامي ويكــون
عــى أحســن انتــاء بعدمــا تــذوق فيهــا طعــم اإلميــان والوعــي والثــورة.

اختــار شــهيدنا املقــدام أبــو مســلمة _رحمــه اللــه_ طريــق الجهــاد واالستشــهاد ،وبــدأت حكايتــه يف هــذا الطريــق
رغــم حداثــة ســنه ،فقــد اســتطاع أن يلتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني وهــو يف ســن الخامســة عــرة مــن
عمــره ،فالتــزم بربنامــج األرس التــي تنظمــه الحركــة يف املســاجد ،وشــارك إخوانــه يف الفعاليــات والنشــاطات التنظيميــة
بكافــة أشــكالها حتــى أصبــح مسـ ً
ـئول للجنــة الدعويــة يف مســجده.
التحــق شــهيدنا الفــارس ســهيل بالجنــاح العســكري للحركــة رسايــا القــدس ضمــن (فــوج فجــر) بوحــدة التعبئــة،
وحصــل عــى العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي تؤهلــه ألن يصبــح جند ًيــا مــن جنــود الرسايــا الذيــن وهبــوا
أنفســهم يف ســبيل اللــه ،وشــارك إخوانــه يف الربــاط يف ســبيل اللــه والســيام الربــاط يف النقــاط املتقدمــة.
متتــع شــهيدنا املجاهــد ســهيل بصفــات طيبــة يف العمــل العســكري مــا جعــل إخوانــه يف قيــادة الرسايــا يختارونــه
للعمــل مسـ ً
ـئول لوحــدة الرصــد واالســتطالع بكتيبــة التفــاح والــدرج يف لــواء غــزة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م لقــي الشــهيد املقــاوم ســهيل قنيطــة ربــه شــهيدً ا ،وبرفقتــه الشــهيد
املجاهــد محمــود حتحــت بعــد أن اســتهدفتهام طائـرات االســتطالع الصهيــوين رشق الشــجاعية بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء
رصدهــم لتحــركات آليــات العــدو الصهيــوين يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال
الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحــم اللــه الشــهيد املجاهــد ســهيل قنيطــة ،وأســكنه فســيح جناتــه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء ،إنــه هــو
ـم مــن يف األرض والســاء.
أرحـ ُ
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الشهيد املجاهد عالء جرب عبد شتيوي
أحد فرسان الوحدة الصاروخية

اســتطاعت رسايــا القــدس ببطــوالت فرســانها مــن الوحــدة
الصاروخيــة أن تشــل حركــة الكيــان الصهيــوين يف معركــة صيحــة
الفجــر ،فهــم رجــال عاهــدوا اللــه عــى الشــهادة يف ســبيله ،وكانــوا
دامئًــا يف امليــدان يخططــون ويربضــون ويجهــزون ،مل تثنهــم مالحقــة
ســاح الجــو الصهيــوين عــن تأديــة واجبهــم يف لجــم العــدو الصهيــوين
وكبــح جامحــه ،إنهــم فرســان الوحــدة الصاروخيــة وحــدة املــوت
الــزؤام والرعــب الــذي ال يُســتهان.
)(2019 - 1989
شــهيدنا الفــارس عــاء شــتيوي أحــد فرســان الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس التــي اســتطاعت أن تصــل مدينــة
الخضــرة املحتلــة بصــاروخ بـراق .120
الميالد والنشأة

يف حــي الزيتــون رشق مدينــة غــزة ُولــد الشــهيد املجاهــد عــاء جــر شــتيوي (أبــو صهيــب) بتاريــخ  13فربايــر
(شــباط) 1989مُ ،ولــد ليواصــل الطريــق الــذي ســار بــه الشــهداء العظــام؛ وليؤكــد أن دمــه يجــب أن يكــون هــو الحافــز
دو ًمــا عــى اســتيقاظ العنفــوان الــذي قــد تكســوه وحشــة األيــام وقســوة الواقــع املــؤمل.
نشــأ شــهيدنا الفــارس عــاء شــتيوي يف عائلــة متدينــة تكســوها مالمــح اإلســام وتربيتــه العظيمــة القــادرة عــى
إخـراج الجيــل املســلم ،فهــي التــي قدَّ مــت زهــرة أبنائهــا شــهداء يف ســبيل اللــه أمثــال الشــهداء :صالــح شــتيوي ،محمــد
عثــان شــتيوي ،عــاد داوود شــتيوي وغريهــم مــن الذيــن قضــوا نحبهــم ومنهــم مــن ينتظــر.
تل َّقــى الشــهيد املجاهــد عــاء تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة صفــد ،واإلعــدادي يف مدرســة الشــافعي ،قبــل أن يلتحــق
بســوق العمــل تــاركًا مواصلــة تعليمــه؛ مــن أجــل مســاعدة أرستــه يف أعبــاء الحيــاة.
تزوج شهيدنا املجاهد عالء يف العام 2012م ،ورزقه الله ثالثة من األبناء :رهف ،صهيب ،وعدي.
صفاته وأخالقه

ـت ،تحــى شــهيدنا الفــارس عــاء بصفــات وأخــاق
خلقــت مــن الحديــد أشــدّ قل ًبــا ..وقــد بَــي الحديــدُ ومــا بليـ ُ
حســنة أجملهــا صفــة الشــجاعة ورباطــة الجــأش ،ذو شــخصية متينــة متوازنــة ،إال أنــه ويف نفــس الوقــت ُعــرف بتواضعــه
وحنــان قلبــه وعطفــه عــى الصغــار وتوقــره للكبــار.
يــارس شــتيوي الشــقيق األكــر للشــهيد املقــدام عــاء تحــدث عــن أخــاق الشــهيد قائـ ًـا« :نشــأ الشــهيد عــاء منــذ
طفولتــه يف املســاجد ،محافظًــا عــى الصلــوات الخمــس ،مواظ ًبــا عــى حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم ،فقــد تــرىب عــى
حــب كتــاب اللــه ،وعشــق الشــهادة يف ســبيله».
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أبــو عــدي أحــد رفــاق الشــهيد يقــول« :متيــز الشــهيد عــاء _رحمــه اللــه_ بالكــرم ،النخــوة ،واالهتــام بأمر املســلمني،
أحبــه كل مــن عرفــه ،مل ميــض يــوم إال وكان يدعــو اللــه تعــاىل أن يرزقــه الشــهادة».
مشواره الجهادي

كان مســجد الشــهيد صالــح شــتيوي يف حــي الزيتــون محــط رحــال هــذا املجاهــد يف كل األوقــات ،واظــب عــى
الصــاة فيــه واملشــاركة يف النــدوات الدينيــة التــي تعقدهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف املســجد ،فتأثــر بفكــر الحركــة
ونهجهــا اإلســامي فانتمــى إليهــا وعمــل يف اللجــان االجتامعيــة باملســجد.
أحــب شــهيدنا البــار أبــو صهيــب طريــق الجهــاد مبكـ ًرا ،ومتنــى أن يحمــل البندقيــة يو ًمــا ملقارعــة أعــداء اللــه اليهــود
ومــن واالهــم ،فــكان يــردد هتافــات الجهــاد ،وعينــاه ترنــوان إىل مواطــن الجهــاد واالستشــهاد ،وقــاع العــز والــرف
والكرامــة.
التحــق الشــهيد املقــاوم أبــو صهيــب بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مــن بــاب
حبــه للجهــاد واالستشــهاد يف ســبيل اللــه ،ورغبتــه الشــديدة يف الدفــاع عــن أرض فلســطني مــن دنــس املحتــل ،وكانــت
بدايتــه مرشقــة يف صفــوف الرسايــا.
ُعــرف شــهيدنا الفــارس أبــو صهيــب بتفانيــه يف ســبيل اللــه رغب ـ ًة منــه يف نيــل الشــهادة ،وتســابق مــع كل إخوانــه
عــى الجهــاد والتضحيــة والبــذل ،فحــرص عــى الربــاط املتواصــل يف ســبيل اللــه ليحــرس ثغــور الوطــن ويرتقــب أي
مواجهــة مــع أعــداء اللــه ليذيقهــم بأســه ،وخــاض العديــد مــن الــدورات العســكرية ،ومتيــز بالتزامــه يف كافــة األنشــطة
العســكرية حتــى وقــع عليــه االختيــار للعمــل يف الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس.
ُســجل لشــهيدنا الفــارس عــاء _رحمــه اللــه_ دك املــدن والبلــدات املحتلــة يف عمــق الكيــان الصهيــوين ،وكان لــه دور
بــارز يف دك مطــار بــن غوريــون بصواريــخ الـراق ،وتــل أبيــب نفســها ،وشــهد املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ضــد
العــدو الصهيــوين :معركــة الســاء الزرقــاء حيــث كان مــن أوائــل املجاهديــن الذيــن شــاركوا يف الــرد عــى اغتيــال قائــد
القســام الشــهيد أحمــد الجعــري ،وشــارك يف معركــة كــر الصمــت ،ومعركــة البنيــان املرصــوص ،ومعركــة حمــم البــدر،
وآخرهــا معركــة صيحــة الفجــر.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م ارتقــى الشــهيد املقــاوم عــاء شــتيوي إىل العــا بعــد أن اســتهدفته
طائ ـرات االســتطالع الصهيــوين يف حــي الزيتــون بصواريخهــا الغــادرة عقــب قيامــه بــدك البلــدات املحتلــة بصواريــخ
الـراق يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا
(أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحــل الشــهيد املجاهــد عــاء شــتيوي ،أســكنه اللــه يف أعــى مقــام ،يف جنــة الخلــد مــع الك ـرام إن شــاء اللــه هــو
الرحيــم الســام.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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عــى درب الصالحــن ســاروا ،وعــن ركــب ســفينة الحــق مــا
مالــوا ومــا حــادوا ،هــم الشــهداء ،مــا أجملهــم! كــم هــي عظيمــة
خصالهــم! وكــم هــي أفعالهــم بهيــة! يتوســمون العــزم واإلرادة،
ـاب الجهــا ِد ،وينزعــون غمــدَ ســيو ِفهم ،ليدكُّــوا حصــون
ويرتــدون ثيـ َ
الباطــل ،ويرتقــون ،وأي االرتقــاء ارتقاؤهــم؟! هــؤالء األبطــال
الواهبــون أرواحهــم للبــارئ.
شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد اللــه رشاب أحــد فرســان رسايــا
القــدس الذيــن ل ُّبــوا نــداء الواجــب دفا ًعــا عــن شــعبهم وأمتهــم يف
معركــة صيحــة الفجــر.

)(2019 - 1991

الميالد والنشأة

ُولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد اللــه رشاب (أبــو عبــد اللــه) بتاريــخ  1أغســطس (آب) 1991م يف حــي املنــارة
جنــوب مدينــة خانيونــس لعائلــة فلســطينية مرابطــة تعشــق تـراب فلســطني وتلتــزم بتعاليــم الديــن ،ه َّجرهــا االحتــال
الصهيــوين مــن مدينــة بــر الســبع يف العــام 1948م.
تل َّقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد رشاب تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة معــن ،واإلعــدادي يف مدرســة الــرش ،وأنهــى
دراســته الثانويــة مــن مدرســة الصحــايب الجليــل عــار بــن يــارس قبــل أن يلتحــق بكليــة العلــوم والتكنولوجيــا ويحصــل
عــى بكالوريــوس ســكرتارية طبيــة.
تزوج الشهيد املجاهد محمد رشاب يف العام 2016م ،ورزقه الله طفلة واحدة (ليان).
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد البــار محمــد بحســن الخلــق ،عمـ ًـا بوصيــة النبــي  ألبــو هريــرة _ريض اللــه عنــه_ «يــا أبــا هريــرة!
عليــك بحســن الخلــق» .قــال أبــو هريــرة ريض اللّــه عنــه« :ومــا حســن الخلــق يــا رســول اللــه؟» .قــال« :تصــل َم ـ ْن
قطعــك ،وتعفــو عمــن ظلمــك ،وتُعطــي مــن حرمــك».
حــرص شــهيدنا الفــارس محمــد عــى بــر والديــه ،واإلحســان إىل جريانــه وكل معارفــه الذيــن أثنــوا عليــه أطيــب
الثنــاء.
هــاين رشاب شــقيق الشــهيد املجاهــد محمــد تحــدث عــن أبــرز مــا متيــز بــه الشــهيد مــن صفــات قائـ ًـا« :تعلــق
حريصــا عــى أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد أنــس بــن مالــكُ ،عــرف
قلــب الشــهيد محمــد منــذ طفولتــه باملســجد،
ً
210

موسوعة شهداء من فلسطين

بحبــه لفعــل الخـرات ومســاعدة النــاس ،وبــرز ذلــك أثنــاء عملــه التطوعــي يف مستشــفى األورويب يف تســهيل معامــات
املــرىض ،وتقديــم املســاعدة لهــم ،والتخفيــف عنهــم بالكلمــة الطيبــة».
أمــا رائــد بكــري رفيــق الشــهيد املقــرب فتحــدث عــن أخــاق الشــهيد قائـ ًـا« :اعتــاد الشــهيد محمــد _رحمــه اللــه_
عــى زيــارة املــرىض ،وال يتأخــر عنهــم ،بــل ويدعــو جميــع أصدقائــه ملشــاركته الزيــاراتُ ،عــرف بجــوده وكرمــه ،يقــدم
الضيافــة واإلكراميــة ألبنــاء املســجد مــن نفقتــه الخاصــة».
مشواره الجهادي

مســجد األنــوار املحمديــة بحــي املنــارة يف خانيونــس كان نقطــة انطــاق شــهيدنا املقــدام محمــد رشاب لاللتحــاق
بحركــة الجهــاد اإلســامي ،وتلقــى الــدروس الدينيــة عــى يــد دعــاة الحركــة ومشــايخها ،وســجل حضــوره يف مجــاالت
شــتى يف العمــل التنظيمــي ،يف عملهــا الجامهــري ،ويف برنامــج األرس ،ويف إطارهــا الطــايب الرابطــة اإلســامية.
ويف عــام 2008م ،اختــار شــهيدنا املجاهــد االنتقــال إىل العمــل العســكري بقوافــل رسايــا القــدس املجاهديــن ليحمــل
رايــة الجهــاد ضــد الصهاينــة يف زمــن ماتــت فيــه كل الهمــم وغابــت فيــه كل القيــم ،حيــث فضــل أن يكــون ضمــن
مجموعــات املجاهديــن املخلصــن يف العمــل ضــد العــدو الغاصــب بــكل اإلمكانــات املتاحــة ،وعــدم الرتاخــي بحجــة
عــدم تكافــؤ القــدرات العســكرية.
ُعــرف الشــهيد الفــارس محمــد بإخالصــه يف عملــه للــه ،وكان معرو ًفــا بإقدامــه وشــجاعته الباســلة ،وتصديــه املتواصــل
لالعتــداءات املتكــررة للقــوات الصهيونيــة عــى قرانــا ومدننــا ومخيامتنــا ،فــكان ال يتــواىن عــن الخــروج ملواجهــة االحتالل
فارســا مغامـ ًرا مســاف ًرا نحــو ال ُعــا فخــاض املعــارك تلــو املعــار ،ومتتع
املتوغــل نحــو منــازل وأرايض املواطنــن ،فــكان ح ًقــا ً
بالرسِّ يــة والكتــان ،وأخلــص يف عملــه بشــكل كبــر ،وتــرك لــه بصــات جهاديــة كثــرة أثخنــت يف العــدو الصهيــوين منهــا:
قصــف العديــد مــن املواقــع العســكرية واملســتوطنات املقامــة فــوق أرضنــا املُحتلــة بوابــل مــن القذائــف املدفعيــة
حيــث يســجل لــه مشــاركته يف تنفيــذ العديــد مــن املهــات الجهاديــة.
تقلَّــد شــهيدنا البطــل محمــد رشاب خــال مشــواره الجهــادي العديــد مــن الرتــب العســكرية حتــى وصــل لرتبــة
مــرف فصيــل إســناد بكتيبــة الصحــايب الجليــل معــاذ بــن جبــل بلــواء خانيونــس.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م صعــدت روح الشــهيد املقــاوم محمــد رشاب إىل بارئهــا ،وبرفقتــه
الشــهيد املجاهــد هيثــم بكــري (وايف) بعــد أن اســتهدفتهام طائـرات االســتطالع الصهيــوين يف حــي املنــارة رشق خانيونــس
بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء قيامهــا بــدك املغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ الـــجراد يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي
خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا
القــدس.
رحــل شــهيدنا الفــارس محمــد رشاب ،نســأل اللــه أن ُيعــي لــه املقــام ،ويســكنه الجنــة مــع الك ـرام ،إن اللــه هــو
الرحيــم الســام.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ

211

الشهيد املجاهد محمود دهام محمود حتحت
صاحب اله َّمة العالية

بهمتــك العاليــة وروحــك الطاهــرة فــزت باآلخــرة ،هني ًئــا لــك
يــا شــهيد ،هني ًئــا لــك وأنــت ترســم لنــا مالمــح النــر باستشــهادك،
نزفــت قلوبنــا حرقــة عــى فراقــك ،فأنــت مــن قدَّ مــت زهــرة شــبابك
را وتــورث لنــا عـ ًزا ،أي كلــات تصــف تضحياتــك يــا
لتصنــع لنــا نـ ً
شــهيد؟! وأي عبــارات تفيــك حقــك؟! تركــت الدنيــا وملذاتهــا وأنــت
تبحــث عــن الشــهادة ،فهني ًئــا لــك بفــوزك بهــذه املرتبــة وأي مرتبــة،
عزاؤنــا أن نجتمــع بــك يف الفــردوس األعــى مــن الجنــة.

)(2019 - 2000

شــهيدنا املجاهــد محمــود حتحــت أحــد فرســان وحــدة الرصــد واالســتطالع بكتيبــة التفــاح والــدرج بلــواء غــزة ،أرسع
الخطــا مــع إخوانــه يف طريــق الجهــاد حتــى لقــي اللــه عــز وجــل.
الميالد والنشأة

ُولــد شــهيدنا املجاهــد محمــود دهــام حتحــت بتاريــخ  13أغســطس (آب) 2000م؛ يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة
غــزة لعائلــة فلســطينية مجاهــدة َه َّجرهــا االحتــال الصهيــوين مــن بلــدة ســجد قضــاء الرملــة يف العــام 1948م.
تل َّقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة ذكــور الشــجاعية االبتدائيــة «ج» حتــى الصف الســادس
االبتــدايئ قبــل أن يلتحــق بســوق العمــل تــاركًا مواصلــة تعليمــه املــدريس ملســاعدة أرستــه يف مــروف البيت.

صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا الفــارس محمــود بحســن أدبــه وعلــو أخالقــه ،وطيبــة قلبــه ونقــاء رسيرتــه حيــث اســتطاع أن يكســب
بهــذه األخــاق العاليــة قلــوب النــاس ،ويأرسهــا بحبــه واحرتامــه.

الوالــدة الصابــرة أم محمــود تحدثــت عــن صفــات ابنهــا قائلــة« :مل يكــن محمــود بالنســبة يل اب ًنــا فقــط ،فهــو االبــن
واألخ والصديــق ،ال أســتطيع أن أنســاه وهــو يتحــدث عــن الشــهادة ،ويقــول يل« :أشــتم رائحــة الشــهادة يــا أمــي»،
كيــف ال وهــو قــى كل وقتــه يف الجهــاد يف ســبيل اللــه ،أحــب طريــق املقاومــة منــذ طفولتــه ،ينــام قليـ ًـا ،ويقــي ُجــل
وقتــه يف الربــاط يف ســبيل اللــه».
وأضافــت الوالــدة« :وبينــا كان محمــود يف عملــه بح ًثــا عــن رزقــه ،جاءتــه إشــارة مــن مســئوله العســكري؛ لتنفيــذ
عمــل جهــادي ،فاســتأذن مــن صاحــب العمــل للخــروج للمهمــة ،فقــال لــه صاحــب العمــل إن خرجــت قبــل املوعــد لــن
تحصــل عــى أجــرة يومــك ،فــرد عليــه محمــود _رحمــه اللــه_ »:ال أريدهــا ،وســامحتك يف حقــي».
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موسوعة شهداء من فلسطين

أمــا الحاجــة أم محمــد حتحــت زوجــة ع َّمــه فقالــت عــن الشــهيد املجاهــد محمــود« :اعتــاد محمــود دو ًمــا عــى
تذكــر أهلــه وأصدقائــه باللــه ،وحثُّهــم عــى ال ِّذكــر ،يقــدم العــون واملســاعدة لكبــار الســن ،حنــون مــع إخوتــه».
مشواره الجهادي

خطــا شــهيدنا الفــارس محمــود خطواتــه يف طريــق الجهــاد واملقاومــة منــذ طفولتــه ،فنشــأ وتــرىب يف مســجد الصحــايب
الجليــل جعفــر بــن أيب طالــب بحــي الشــجاعية ،وانتمــى إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني؛ ليواصــل خطواتــه يف
طريــق الشــهادة ،والتــزم بأنشــطة الحركــة ،وحــرص عــى حضــور الجلســات الدينيــة والدعويــة التــي تنظمهــا الحركــة،
مــا زاد مــن نهمــه ملواصلــة املســر نحــو لقــاء اللــه ،فانضــم إىل (فــوج املجــد) بوحــدة التعبئــة الجنــاح العســكري لرسايــا
القــدس ،وتلقــى العديــد مــن العلــوم العســكرية واملهــارات القتاليــة ،وبالرغــم مــن قــر فــرة جهــاده إال أنــه كان
مــن املرابطــن يف الصفــوف األوىل يرصــد بعينــه ويتابــع تحــركات العــدو حتــى تــم ترشــيحه للعمــل يف وحــدة الرصــد
واالســتطالع بكتيبــة التفــاح والــدرج بلــواء غــزة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م ،فــاز شــهيدنا املقــاوم محمــود حتحــت بالشــهادة ،وبرفقتــه الشــهيد
املجاهــد ســهيل قنيطــة بعــد أن اســتهدفتهام طائـرات االســتطالع الصهيــوين رشق الشــجاعية بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء
رصدهــم لتحــركات آليــات العــدو الصهيــوين يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال
الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحل الشهيد الفارس محمود حتحت إىل ربه العيل القدير ،فنسأله تعاىل أن يثيبه الثواب الجزيل.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد مؤمن محمد سلامن قدوم
صاحب االبتسامة الصادقة والروح املرحة

شــهيدنا املقــاوم مؤمــن ،اســتعجلت الرحيــل للقــاء الجليــل
العظيــم ،وكأنــك كنــت تعلــم أن لقــاء اللــه أفضــل ،والرفقــة يف
الجنــة بصحبــة النبــي العدنــان محمــد  أجمــل ،لروحــك الســام
أيهــا الفــارس املقــدام.
الشــهيد املجاهــد مؤمــن قــدوم رجــل أعــد الـ َّزاد ومــى راك ًبــا يف
قافلــة املجاهديــن ،فارتقــى يف مياديــن العــزة والــرف.

)(2019 - 1993

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد مؤمــن محمــد قــدوم (أبــو محمــد) بتاريــخ  25أبريــل (نيســان) 1993م ،يف حــي الشــجاعية
رشق مدينــة غــزة؛ لعائلــة فلســطينية مؤمنــة باللــه وتعــرف واجبهــا تجــاه شــعبها ودينهــا.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد مؤمــن قــدوم تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة العبــاس ،واإلعــدادي يف مدرســة الفـرات ،وحصــل
عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة جــال عبــد النــارص.
تــزوج الشــهيد املجاهــد مؤمــن يف العــام 2012م ،ورزقــه اللــه أربعــة مــن األبنــاء هــم :محمد ،قمر ،ســلمى ،وســلامن.

صفاته وأخالقه

االبتســامة الصادقــة ،وروح املــرح هــا ديــدن شــهيدنا الفــارس مؤمــن قــدوم يف تعاملــه وأخالقــه مــع النــاس ،يالقــي
مــن يالقيــه ببــر وترحــاب ،سـ ًرا عــى خطــا الحبيــب  الــذي كان أكــر النــاس تبسـ ًـا يف وجــوه أصحابــه ،فقــد جــاء
يف حديــث عبــد اللــه بــن الحــارث ريض اللــه عنــه أنــه قــال« :مــا رأيــت أحــدً ا أكــر تبسـ ًـا مــن رســول اللــه .»
فايــز قــدوم (أبــو محمــد) شــقيق الشــهيد يقــول« :غلــب عــى الشــهيد _رحمــه اللــه_ طيبتــه ،يبــادر يف تقديــم
العــون واملســاعدة للمحتــاج ،متتــع بــروح مرحــة أرست قلوبنــا جمي ًعــا ،ش ـكَّل بشــخصيته يف البيــت راكــزة أساســية».
إبراهيــم ســعد أحــد جـران الشــهيد _رحمــه اللــه_ يقــول« :امتــاز الشــهيد مؤمــن بعالقاتــه االجتامعيــة الطيبــة ،داوم
عــى زيــارة عوائــل الشــهداء وتفقدهــم يف كل األحــوال ،حريــص عــى إصــاح ذات البــن ،لديــه مــن الصــر والجلــد مــا
يتســع لتحمــل الكثــر مــن أوجــاع النــاس وآالمهــم».
أمــا أبــو صهيــب صديــق الشــهيد فيقــول« :رغــم املــرح الــذي تحــى بــه الشــهيد مؤمــن إال أنــه كان يحــزن كثـ ًرا عنــد
ســاعه نبــأ استشــهاد أحــد ،خاصــة شــهداء مسـرات العــودة كان لهــم تأثــر ووقــع كبــر يف نفــس الشــهيد مؤمــن ،يشــتد
حزنــه ويغضــب ويدعــو اللــه تعــاىل أن ميكنــه من الصهاينــة يك يثــأر لدماء املدنيــن الذين تزهــق أرواحهم يف املسـرات».
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تعــرف شــهيدنا املقــدام مؤمــن عــى حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صغــره ،فارتــاد مســجد شــهداء الشــجاعية ،ونشــأ
وترعــرع يف أحضــان الحركــة باملســجد ،والتــزم بربنامــج األرس التنظيمــي ،وعمــل يف لجــان املســجد ،حتــى أصبــح أم ـرًا
للجنــة الدعويــة باملســجد.

ـب الشــهيد املجاهــد مؤمــن الجهــاد مبك ـ ًرا؛ ليتقــدم الصفــوف ،وهــو يتم ّنــى الشــهادة يف ســبيل الل ـ ِه تعــاىل،
أحـ َّ
حامـ ًـا هــم وطنــه ودينــه ،وتحققــت أمنيتــه بااللتحــاق يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي ،يف ســن مبكــرة مــن عمــره ،فخــاض العديــد مــن الــدورات العســكرية والقتاليــة املبتدئــة واملتقدمــة ،فعمــل
يف الربــاط عــى الثغــور املتقدمــة ،وتــدرج يف العمــل العســكري حتــى أصبــح مقاتـ ًـا بوحــدة اإلســناد يف كتيبــة حطــن
بلــواء غــزة ،وشــارك يف املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو الصهيــوين والتــي كان أبرزهــا :بشــائر االنتصــار،
البنيــان املرصــوص ،كــر الصمــت ،حمــم البــدر ،وآخرهــا صيحــة الفجــر.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م لقــي الشــهيد املقــاوم مؤمــن قــدوم ربــه شــهيدً ا ،بعــد أن اســتهدفته
طائـرات االســتطالع الصهيــوين يف حــي الشــجاعية بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء تحركــه عــى دراجــة ناريــة يف إطــار معركــة
صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد
املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس ،وقــد أصيــب مــع الشــهيد مؤمــن قــدوم؛ املجاهــد رائــد الرسســاوي الــذي استشــهد
فيــا بعــد بتاريــخ  29نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م.
رحــم اللــه شــهيدنا املجاهــد مؤمــن قــدوم ،نســأل اللــه أن يبلغــه جنات الفــردوس مــع األنبيــاء والصديقني والشــهداء
والصالحــن يف مراتــب عليــن ،إنــه عــى مــا يشــاء قديــر وباإلجابــة جدير.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
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الشهيد املجاهد هيثم حافظ محمد بكري (وايف)
ترك ملذات الدنيا واختار اآلخرة

مجاهد ميلء بالنشاط والحيوية وبذل كل جهد دون كلل أو ملل،
صاحــب الخلــق الحســن ،والقلــب الهادئ ،تــرك ملــذات الدنيا وخرج
مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه يرجو لقاء الله ،فكانت الشــهادة لــه االختيار.
الشــهيد املجاهــد هيثــم حافــظ بكــري أحــد فرســان وحــدة
اإلســناد لرسايــا القــدس ،خــاض غــار معركــة صيحــة الفجــر بــكل
صــدق وثبــات.

)(2019 - 1997

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد هيثــم حافــظ بكــري (أبــو محمــد) بتاريــخ  12أغســطس (آب) 1997م ،يف حــي املنــارة جنــوب
مدينــة خانيونــس لعائلــة فلســطينية بســيطة متواضعــة ،ه َّجرهــا االحتــال الصهيــوين مــن قريــة وادي حنــن بقضــاء
الرملــة يف العــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد هيثــم بكــري تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة معــن ،واإلعــدادي يف مدرســة الــرش ،وأنهــى
دراســته الثانويــة مــن مدرســة الصحــايب الجليــل عــار بــن يــارس ،قبــل أن يســجل بجامعــة فلســطني ليــدرس القانــون
واملامرســة القضائيــة إال أن الوضــع املــادي الصعــب الــذي متــر بــه العائلــة حرمــه مــن الوصــول ملقاعــد الدراســة؛ لعــدم
قدرتــه عــى تســديد رســوم الفصــل األول.

صفاته وأخالقه

حريصــا عــى حســن معاملتهــم ،فقــد اســتطاع
ُعــرف الشــهيد البــار هيثــم بطيبــة قلبــه ،وحبــه ألهلــه وجريانــه،
ً
بتواضعــه وحســن أخالقــه أن يــأرس قلــوب محبيــه ،وحــرص عــى بــر والديــه واإلحســان لهــا ،و ُعــرف مبداومتــه عــى
أداء الصلــوات الخمــس يف مســجد ســيد قطــب.
رائــد بكــري شــقيق الشــهيد املجاهــد هيثــم تحــدث عــن أبــرز مــا متيــز بــه الشــهيد مــن صفــات قائـ ًـا« :امتــاز
الشــهيد هيثــم _رحمــه اللــه_ بالشــجاعة واإلقــدام ،ملــك شــخصية متزنــة يخبــئ بــن طياتهــا أرسار عملــه ،فقــد كان
يتخــذ مــن الرسيــة والكتــان نه ًجــا يف حياتــه».
أمــا مصطفــى بكــري رفيــق الشــهيد املقــرب فتحــدث عــن أخــاق الشــهيد قائـ ًـا« :كثــر مــن املواقــف التــي تســجل
للشــهيد هيثــم _رحمــه اللــه_ ولكــن أروعهــا وأكــر موقــف تأثــرت بــه هــو رفقــه بالحيوانــات ،والحــرص عــى رعايتهــا،
أذكــر أنــه أحــر ذات مــرة قطــة حامـ ًـا مريضــة ،قــام مبعالجتهــا عــى نفقتــه الخاصــة عنــد الطبيــب البيطــري ،وكان
يطعــم الحيوانــات والــكالب الضالــة ويــرأف بهــا».
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مل يكــن غري ًبــا عــى شــاب ملتــزم يعشــق الجهــاد والشــهادة أن ينتمــي لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فمــن مســجد ســيد
قطــب بحــي املنــارة جنــوب مدينــة خانيونــس كانــت البدايــة ،حــن عمــل يف اللجــان التنظيميــة لحركــة الجهــاد اإلســامي
مبنطقتــه ،وشــارك يف الفعاليــات والزيــارات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة انطال ًقــا مــن املســجد.

وعــى طريــق ذات الشــوكة التحــق شــهيدنا املقــدام هيثــم بالجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي (رسايــا
القــدس) ،فانضــم إىل (فــوج القــدس) بوحــدة التعبئــة ،وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية والفنــون القتاليــة فكان
نعــم املجاهــد املطيــع إلخوانــه ،ال ُهــام الــذي ال يخــى إال اللــه تعــاىل ،يواصــل الليــل بالنهــار ،ويــداوم عــى الربــاط يف
ـب الربـ َ
ـاط املتقــدم.
ســبيل اللــه تعــاىل ،وكثـرًا مــا أحـ ّ
ويُســجل لشــهيدنا الفــارس مشــاركته يف معركــة جحيــم عســقالن ،والتــي خاضتهــا رسايــا القــدس للــرد عــى تســلل
القــوة الصهيونيــة الخاصــة رشق مدينــة خانيونــس يف نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2018م التــي أدت إىل استشــهاد كوكبــة
مــن مجاهــدي املقاومــة الفلســطينية ،يف مقدمتهــم الشــهيد القســامي نــور الديــن بركــة ،وكذلــك املعــارك التــي خاضتهــا
رسايــا القــدس ضــد العــدو الصهيــوين كمعركــة حمــم البــدر ،ومعركــة صيحــة الفجــر.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م انتقــل الشــهيد املقــاوم هيثــم بكــري إىل جــوار ربــه ،وبرفقتــه الشــهيد
املجاهــد محمــد رشاب بعــد أن اســتهدفتهام طائـرات االســتطالع الصهيــوين يف حــي املنــارة رشق خانيونــس بصواريخهــا
الغــادرة أثنــاء قيامهــا بــدك املغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ الـــجراد يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا
رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحم الله املجاهد هيثم بكري ،اختاره الله لالستشهاد ،فنسأل الله له الجنة يوم امليعاد إنه رؤوف بالعباد.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد يوسف رزق خليل أبو كميل
مجاهد لحق بركب الشهداء

شــهيد يتلــوه شــهيد والقافلــة مســتمرة ،هكــذا ميــي مجاهــدو
رسايــا القــدس يف طريــق العــزة والكرامــة ،متقدمــن الصفــوف
رافضــن الركــود ،مدافعــن عــن أبنــاء شــعبهم وأرضهــم.
شــهيدنا الفــارس يوســف أبــو كميــل عشــق الجهــاد واملقاومــة،
ورفــض الــذل والهــوان يف زمــن التقاعــس ،ويف زمــن تداعــى فيــه
أعــداء اللــه عــى شــعبنا وقضيتنــا ،أحــب لقــاء اللــه شــهيدً ا فــكان
لــه مــا متنــى بعــد رحلــة جهاديــة مرشفــة حافلــة بالتضحيــة والعطــاء.

)(2019 - 1984

الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد يوســف رزق أبــو كميــل (أبــو قــي) يف حــي الــدرج وســط مدينــة غــزة بتاريــخ  6يوليــو
(متــوز) 1984م لعائلــة فلســطينية محافظــة وملتزمــة باإلســام منهــاج حيــاة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد يوســف أبــو كميــل تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة املعتصــم ،واإلعــدادي يف مدرســة الريمــوك،
وأنهــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة فلســطني قبــل أن يلتحــق بالعمــل الحــر ويعمــل يف مجــال البنــاء.
تــزوج الشــهيد الفــارس يوســف أبــو كميــل يف العــام 2005م ،ورزقــه اللــه أربعــة أبنــاء هــم :قــي ،رهــف ،جنــى،
ومحمــد.

صفاته وأخالقه

امتــاز شــهيدنا البطــل يوســف أبــو كميــل _رحمــه اللــه_ بحــب الخــر للنــاس مقتديًــا بقــول النبــي « :ال يؤمــن
أحدكــم حتــى يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه»( .رواه البخــاري).

حــرص الشــهيد البــار أبــو قــي عــى مــو َّدة أرحامــه وأقربائــه ،يصلهــم يف كل املناســبات ،كــا حافــظ عــى عالقــة
متميــزة بوالديــه وأشــقائه ،حنونًــا عليهــم يقــدم لهــم العــون وال يتــواىن عــن تلبيــة احتياجاتهــم.
الحــاج رزق أبــو كميــل والــد الشــهيد يتحــدث عــن صفــات نجلــه الشــهيد قائـ ًـا« :متيــز يوســف _رحمــه اللــه_
بحســن معاملتــه لوالدتــه ،ومســاعدته للنــاس ،اســتطاع بشــخصيته االجتامعيــة أن يحظــى مبحبــة كثــر مــن النــاس،
ُعــرف بهدوئــه الــا محــدود» ،وأضــاف« :رأيتــه يف يــوم استشــهاده أكــر مــن مــرة منــذ ســتة شــهور ،وكأنــه يتقــرب منــي
ليودعنــي ،ومل أعلــم ســبب قربــه يف يــوم االستشــهاد إال بعــد أن جــاء النبــأ ،رحمــه اللــه وتقبلــه مــع الشــهداء».
أمــا شــقيقه أســامة فتحــدث بقولــه« :اعتــاد الشــهيد يوســف عــى طلــب الســاح مــن اآلخريــن دو ًمــا ،تعلــق بــه
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جميــع أصدقائــه ،لقــد ش ـكَّل باستشــهاده صدمــة لنــا جمي ًعــا ،بقينــا نــردد اســمه يف العمــل حتــى بعــد استشــهاده،
ننــادي عليــه وكأنــه موجــود بيننــا ،رائحتــه يف كل مــكان ،صوتــه بــاقٍ يف آذاننــا ،صورتــه مل تغــب لحظــة عــن مخيلتنــا».
مشواره الجهادي

ســلك شــهيدنا املقــدام يوســف منــذ طفولتــه دروب الصالحــن ،فالتــزم يف مســجد الشــهيد رائــد الريفــي بحــي
الــدرج ،انتمــى بعدهــا إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وبــدأ يشــارك بفاعليــة يف األنشــطة الحركيــة يف منطقتــه،
والتحــق يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،وقــد كان متله ًفــا لالنضــام لصفــوف الرسايــا للدفــاع عــن
أرضــه وعرضــه ،ودينــه ،ورفــع الظلــم عــن إخوانــه ،واســرداد حقــوق شــعبه املهجــر ظلـ ًـا مــن أرضــه.
بعدهــا خــاض شــهيدنا الفــارس يوســف العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي تؤهلــه ألن يكــون مقاتـ ًـا صنديــدً ا
يهابــه األعــداء حتــى وقــع عليــه االختيــار للعمــل يف ســاح املدفعيــة بوحــدة اإلســناد يف كتيبــة التفــاح والــدرج بلــواء
وســجل لــه العديــد مــن البطــوالت يف دك املغتصبــات الصهيونيــة
غــزة ،وشــارك يف تجهيــز وتربيــض مرابــض الهــاونُ ،
بقذائــف الهــاون ،فــكان لــه رشف املشــاركة يف العديــد مــن املعــارك والجــوالت التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ضــد
االحتــال الصهيــوين والتــي كان آخرهــا معركــة صيحــة الفجــر.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م ارتقــى الشــهيد املقــاوم يوســف أبــو كميــل إىل جــوار ربــه شــهيدً ا بعــد
أن اســتهدفته طائ ـرات االســتطالع الصهيــوين يف منطقــة الزرقــاء شــال مدينــة غــزة بصواريخهــا الغــادرة أثنــاء قيامــه
بــدك املغتصبــات الصهيونيــة بقذائــف الهــاون يف إطــار معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى
اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس.
رحــل شــهيدنا املجاهــد يوســف أبــو كميــل ،رحمــه اللــه وأحســن مثــواه ،وتجــاوز عــن خطايــاه إنــه رحيــم مبــن
أطاعــه واتقــاه.

أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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الشهيد املجاهد رائد رفيق أحمد الرسساوي
مثال للمجاهد الشجاع املتفاين يف عمله

تحيــة ملــن هانــت عليهــم دنياهــم ،ومل يغرهــم متــاع الحيــاة
وزخرفهــا ،ومل يقعــد بهــم الخــوف عــى الذريــة والعيــال ،ســلكوا
طريقًــا قــل ســالكوه ،علمــوا أن أغــى مــا ميلكــه اإلنســان روحــه
التــي بــن جنبيــه؛ فقدموهــا قربانًــا لربهــم ،وعقــدوا البيــع مــع
اللــه ،الســلعة أرواحهــم ودماؤهــم ،والثمــن املوعــود عنــد اللــه
هــو الجنــة ،فيــا للــه مــا أعظمــه مــن بيــع ،ومــا أعظمــه مــن ربــح!
للــه درهــم ،مــا أشــجعهم! لبــوا نــداء املنــادي ،وفارقــوا نســاءهم
وأوالدهــم وأحبابهــم يطلبــون مــا عنــد اللــه.

)(2019 - 1989

شــهيدنا املجاهــد رائــد رفيــق الرسســاوي ودع زوجتــه الحامــل وبناتــه الثــاث ،وخــرج مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه؛ طم ًعــا
بالفــوز بالشــهادة التــي لطاملــا متناهــا وســأل اللــه أن يرزقــه إياهــا.
الميالد والنشأة

ُولــد الشــهيد املجاهــد رائــد رفيــق الرسســاوي (أبــو عبيــدة) بتاريــخ  20ديســمرب (كانــون األول) 1989م؛ يف حــي
الشــجاعية رشق مدينــة غــزة ،وتفتحــت عينــاه عــى الحيــاة التــي غابــت عنهــا إرشاقــة الوالــد املعتقــل يف ســجون
االحتــال الصهيــوين ،فتــرب املعانــاة التــي يعيشــها كل أبنــاء الشــعب الفلســطيني منــذ والدتــه ،ونشــأ وترعــرع شــهيدنا
وســط بيــت أرستــه البســيط يف شــارع املنصــورة مبنطقــة الرتكــان ،ومــا أن اقــرب عمــره مــن العامــن حتــى تكحلــت
عينــاه برؤيــة والــده الــذي قــى عامــن يف ســجون االحتــال.

كَـ ُـر شــهيدنا املجاهــد رائــد والتحــق مبدرســة معــن بسيســو االبتدائيــة حتــى أتــم الصــف الســادس االبتــدايئ ،انقطــع
بعدهــا عــن التعليــم ،ومــا أن اشــتد عــوده حتــى التحــق مبعهــد غــزة املهنــي وحصــل عــى دبلــوم مهنــي يف الحــدادة
واألملنيــوم ،قبــل أن يفتتــح محـ ًـا متواض ًعــا إلدارة هــذه الحرفــة.
قدمــت عائلــة شــهيدنا املجاهــد رائــد الرسســاوي العديــد مــن أبنائهــا عــى طريــق تحريــر فلســطني ،منهــم الشــهيدة
املجاهــدة ميســاء الرسســاوي (حــاة الشــهيد) ،والشــهيدة املجاهــدة مــروة الرسســاوي (ابنــة عمــه) اللتــان ارتقيتــا يف
معركــة البنيــان املرصــوص عــام 2014م.
تــزوج الشــهيد املجاهــد رائــد الرسســاوي يف العــام 2010م ،ورزقــه اللــه ثالثًــا مــن البنــات هــم :ميســاء ،هاجر ،ســارة.
صفاته وأخالقه

الشــجاعة واإلقــدام مــن أبــرز الصفــات التــي اتســم بهــا الشــهيد الفــارس رائــد؛ مســتوح ًيا هــذه الصفــة مــن ســرة
الصحابــة الك ـرام _ريض اللــه عنهــم أجمعــن_ فهــذا عــي بــن أيب طالــب _كــرم اللــه وجهــه_ الــذي نــام مــكان رســول
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اللــه  مــدركًا قــدوم الكفــار ليـ ًـا لقتلــه ،فالشــجاعة تجعــل اإلنســان ينطــق بالحــق ويأمــر باملعــروف وينهــى عــن
املنكــر والفحشــاء والبغــي ،نعــم هــذا هــو حــال شــهيدنا املجاهــد رائــد _رحمــه اللــه_.
الحــاج رفيــق الرسســاوي والــد الشــهيد يقــول« :متيــز الشــهيد رائــد بطاعتــه لوالديــه ،وحظــي مبحبتهــا؛ بــل كســب
قلــوب كل مــن عرفــه مــن األهــل والجـران واألصدقــاءُ ،عــرف بكرمــه وجــوده وإنفاقــه املــال يف ســبيل اللــه ،ال يبخــل
عــى أحــد مــن العائلــة أو املعــارف» .وأضــاف« :متنيــت وأنــا يف املعتقــل أن أرزق بولــد وأســميه رائــد ،وقــد مـ َّن اللــه
ي بذلــك ،أحمــد اللــه أنــه اصطفــاه وهــو مقــاوم ،فمــن محبــة النــاس لــه أكرمــه اللــه بالشــهادة».
عـ َّ

محمــد الرسســاوي شــقيق الشــهيد البطــل رائــد يقــولُ « :عرف الشــهيد رائــد رحمه اللــه بقدرتــه عىل تحمل املســئولية
حيــث كنــت ألجــأ إليــه دو ًمــا للمســاعدة وطلــب املشــورة ،ورغــم أنه ذو شــخصية شــديدة وحــازم يف املواقــف إال أنه لني
الجانــب ،يتفقــد أطفــايل عندمــا يشــري ألطفالــه اللعــب والهدايــا» .وأضــاف« :قــدر الله لشــقيقي رائــد _رحمــه الله_ أن
يــزور بيــت اللــه الحـرام قبل ســتة شــهور من ارتقائــه ،وحدثني من معه أنه ســأل اللــه يف أول طواف أن يرزقه الشــهادة».
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا الفــارس رائــد الرسســاوي لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صغــره ،فقصــد مســجد شــهداء الشــجاعية،
رضا يف كل املناســبات واألحــداث،
ونشــأ وترعــرع يف أحضــان الحركــة باملســجد ،وعمــل يف اللجنــة االجتامعيــة ،وكان حــا ً
ال يتأخــر عــن زيــارة الجرحــى وعوائــل الشــهداء واألرسى.
ســار الشــهيد املقــدام رائــد يف ركــب الجهــاد مبك ـ ًرا ليحقــق أمنيتــه التــي حلــم دو ًمــا بتحقيقهــا وهــي الشــهادة
يف ســبيل الل ـ ِه تعــاىل ،والتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة
مــن عمــره ،فخــاض العديــد مــن الــدورات العســكرية والقتاليــة املبتدئــة واملتقدمــة ،فعمــل يف الربــاط عــى الثغــور
املتقدمــة حتــى اختــاره إخوانــه للعمــل يف وحــدة الــدروع ،وشــارك يف اإلمــداد والتخزيــن ،وتــدرج يف العمــل العســكري
حتــى أصبــح نائــب أمــر فصيــل يف كتيبــة حطــن بلــواء غــزة ،وشــهد املعــارك التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو
الصهيــوين والتــي كان أبرزهــا :بشــائر االنتصــار ،البنيــان املرصــوص ،كــر الصمــت ،حمــم البــدر ،وآخرهــا صيحــة الفجــر.
أبــو مصعــب رفيــق الشــهيد يف العمــل العســكري ،يقــول« :الشــهيد رائــد _رحمــه اللــه_ عســكري بامتيــاز ،ال يتأخــر
عــن أداء الواجــب ولــو لثــوانٍ  ،فــرغ جان ًبــا كبـ ًرا مــن حياتــه للعمــل العســكري رغــم الضيــق املــادي الــذي يعصــف بــه،
ومــن أبــرز مــا متيــز بــه يف تنفيــذ املهــام العســكرية أنــه كان أول مــن يحــر وآخــر مــن ينســحب».
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  29نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م تحققــت أمنيــة املقــاوم رائــد الرسســاوي بالشــهادة؛ متأث ـ ًرا بجراحــه
التــي أصيــب بهــا جــراء اســتهداف طائــرات االســتطالع الصهيــوين بصواريخهــا الغــادرة دراجــة ناريــة كان يســتقلها
الشــهيد برفقــة الشــهيد املجاهــد مؤمــن قــدوم يف حــي الشــجاعية بتاريــخ  13نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2019م؛ خــال
معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد املجاهــد بهــاء أبــو العطــا (أبــو ســليم) قائــد
املنطقــة الشــالية يف رسايــا القــدس .رحــم اللــه شــهيدنا الفــارس رائــد الرسســاوي ،ونســأل اللــه أن ُيبدلــه دا ًرا خـ ًرا مــن
داره وأهـ ًـا خـ ًرا مــن أهلــه ،اللهــم َيِّــن كتابــه وهـ ِّون حســابه ولـ ِّـن ترابــه ،واجعــل الجنــة مســتقره ومــأواه.
أحياء يرزقون (الجزء السابع)
ٌ
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